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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PO WESTMORELANDO...
KARIUOMENĖS VADO VIETNAME ATŠAUKI
MAS, NORS IR SU PAAUKŠTINIMU, SUKĖLĖ 
ĮVAIRIŲ GANDŲ APIE GALIMĄ STRATEGI
JOS PAKEITIMĄ, NES LIGŠIOLINĖ NEBUVO 

PATENKINAMA ESAMOSE SĄLYGOSE.

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

Prezidentas Johnso- 
nas paskyrė gen. Wil- 
liam C. Westmorelandą 
nuo š.m. liepos 2 d. ka
riuomenės štabo virši
ninku. Nors formaliai 
žiūrint, tai būtų paaukš
tinimas dabartiniam vyr. 
kariuomenės Vietname 
vadui, tačiau tai kartu 
gali būti ir pradžia stra
tegijos pakeitimui. Fak
tinai, pats generolas čia 
yra niekuo dėtas, nes tur
būt nė vieno kariuome
nės vado rankos taip ne
buvo surištos, kaip šio. 
Nūdienių susižinojimo 
priemonių dėka, kiekvie
nas didesnis žygis galė
jo gauti ir gavo paties 
prezidento pritarimą. 
Be to, generolui buvo 
duotas įsakymas ne lai
mėti karą Vietname, bet 
tik apginti jo pietinę pu
sę nuo puolimų iš vi
daus ir iš lauko. Inicia
tyva buvo palikta šiauri
nei pusei, ji galiišbandy 
ti viską, visai nebijoda
ma būti už tai nubausta.

Tokiose sąlygose ge
nerolas savo uždavinį ap

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SĄMYŠIS Ryty Europoje tebesitęsia. įvykiai Rumunijoje, 

Lenkijoje ir Čekoslovakijoje tarpusavy gal tik tiek bendro turi, 
kad visuose tuose trijuose kraštuose žmonės nori daugiau lais
vės, trokšta gyventi demokratiškiau ir laukia pagerinant ekonomi
nio gyvenimo lygį. Žmonėms užteko melagingų pažadų ir nori, kad 
dalykai greit pasikeistų.

Prahoje nauji vadai bando, kiek tai galima, patenkinti gyven
tojų reikalavimus. Ten, galima sakyti, pasirodė tikras pavasaris. 
Bet dar nežinia, ar jis duos vaisių. Viskas priklauso nuo eilės fak
torių. Vienas jų yra partija. Ar ji pajutusi, kad valdžia slysta iš 
rankų, nesigriebs drakoniškų priemonių slydimui sulaikyti?

Lenkijoj padėtis kitokia. Ten partija, atrodo, nesupranta žmo
nių reikalavimų ir nieko nenori girdėti apie jokias reformas, šal
tas šiaurės vėjas pučia krašte, tai policijos teroras. Ten jėga ban
doma sustabdyti istorijos rato sukimąsi. Varšuvoj studentai reika
laudami laisvės išėjo manifestuoti ir partija juos išvadino krimi
naliniais nusikaltėliais...

Skirtumas yra ir tarp Čekoslovakijos ir Rytų Vokietijos. Pra
ha nepatenkinta, kad Rytų Vokietijos spauda iškraipytai vaizduoja 
įvykius Čekoslovakijoje. Bet priežastis aiški. Rytų Vokietijoje sė
di stalinistai ir jie net neprileidžia minties, kad galima daryti 
kokius bandymus su demokratija. Jie žino, ką tai reikštų, jei pa
našūs įvykiai prasidėtų Rytų Vokietijoje. Ulbrichtas, kaip 1953 
metais, pašauktų raudonąją armiją ir lieptų šaudyti J maištau
jančius žmones. Maskva, be abejo, nesigaili palikusi valdžioje 
Ulbrichtą, tą paskutinį stalinistą Rytų Europoje, nes jo teroris
tiniai metodai neleidžia išsiskleisti pavasario žiedams.

Brežnevas, komentuodamas Čekoslovakijos įvykius, pareiš
kė, kad kiekvienos broliškos valstybės partija yra laisva pati pa
sirinkti kelią į komunizmą. Ir kol Praha nebandys pakeisti užsie
nio politikos, tol Maskva pasitenkins tik stebėjimu. Rusai prisime
na vengrų revoliuciją 1956 metais. Jie žino, kaip pasaulis ūda re
agavo, kai raudonosios armijos tankai įvažiavo į Budapeštą. Jei 
Maskva šiandien atnaujintų panašų žygį, jai būtų sunku toliau 
kaltinti Amęriką agresija Vietname. Tai viena priežasčių, kuri 
verčia Maskvą laikytis ramiai. Ji įsikiš tik tada, kada jos kari
niam saugumui grės pavojus. Bet Prahos naujieji vadai užtikrino 
savo draugystę su Maskva ir nesiruošia keisti užsienio politikos.

Dubcekui nelengva bus patenkinti žmonių reikalavimus. Kai 
sukėlus entuziazmas praeis ir gyvenimas grįš į normalias vė
žes, daug žmonių nusivils. Dubcek su savo pagelbininkais nepada- 
rys stebuklų. Būtų gryna iliuzija tikėtis, kad per keletą mėnęsių 
ekonominė situacija Čekoslovakijoje pagerėtų bent iki Jugoslavi
jos lygio.

Kaip tada žmonės reaguos? Bet greičiausiai jie pasitenkins 
uis trupinėliais, kuriuos gavo ir nestatys didesnių reikalavimų, 
kad Prahos gatvėse nepasirodytų raudonosios armijos tankai.

☆
IŠ VILNIAUS J Jonavos kolchozą atvykęs partijos propa

gandininkas stengėsi uždegti kolchozininkų patriotinius jausmus, 
kalbos pabaigoje padarydamas išvadą:

— Aš tikiu, kad jūs visi esate patrioui?
— Aišku, — atsakė kolchozininkai. -- Beveik visi esame 

patrioui.
— Kaip tai beveik visi?
— Taip. Išskyrus mūsų kolchozo pirmininką.
— Ar jis nepatrious?
-- Ne. Jis yra komunisusl.,.. (VR)

ginti pietinę krašto pusę 
ir joje sukurti moder
nią demokratinę valsty
bę galėjo vykdyti tik rei
kalaudamas vis daugiau 
ir daugiau karių, kas 
kaštuoja ir gyvybių ir 
labai daug pinigų, o šia
me krašte sukėlė daug 
nerimo, kurį savo asme
ninei naudai nori išnau
doti visa eilė politikų.

Kalbant apie Vietna
mą, Amerikoje papras
tai užmirštama, kad pie
tinis ir šiaurinis Vietna
mas nėra atskiros šalys, 
bet tik vienas ir tas pats 
kraštas, perkirstas ne
natūralia siena. Jau vien 
dėlto toji pusė, kuri 
siekia kraštą suvienyti, 
turi tam tikrų pliusų. 
Nėra jokios abejonės, 
kad amerikiečių pozici
ja būtų daug geresnė ir 
patogesnė, jei pietinio 
Vietnamo vyriausybė 
ruoštųsi žygiui išvaduoti 
šiaurinį Vietnamą iš ko
munistų vergijos. Bet 
kai tik apie tai kas nors 
iš vietnamiečių užsime
na, Amerikos spaudoje 

kyla didžiausias triukš
mas.

Dėl tokio karo apribo
jimo jis iš tikro virto 
amerikiečių karu, kurio 
laimėjimui duotose ri
bose pusės milijonų ka
rių nepakanka. Net ir to
kiose ribose karas būtų 
lengviau vesti, jei ameri
kiečiai, kaip savo laiku 
britai Mala joje, būtų vie- 
nintėliai ‘bosai’,o kraš
tas būtų jų formaliai oku
puotas.

Čia ir slypi pagrindi
nės priežastys, todėl 
Vietname iki šiol nebuvo 
pasiekta didesnių laimė
jimų. Išlaikyti tą pačią 
politikos ir strategijos li
niją darosi vis sunkiau 
dėl vidaus situacijos. 
Juk ir paskutinė valiu
tos krizė buvo iš dalies 
Vietnamo karo išdava. 
Kad sumažinus dolerių 
vežimą į Vietnamą ir iš 
ten jų’iššmugeliavimą’į 
Vakarų Europą, pirmiau
sia į Paryžių, Vietname 
turėjo būti įvesti atski
ra valiuta ’scriptai'.taip 
kaip tai buvo padaryta Vo
kietijoje ir Japonijoje, 
kurių nebūtų galima pa
keisti į dolerius. Tokia 
politika tačiau ten ne
buvo pilnai vykdoma, nes 
amerikiečiai skaitėsi 
esą mandagūs svečiai, 
kone turistai, o ne kariai 
kovoją žūtbūtiniame ka
re.

Dėl viso to, plius dar 
partizaninio - teroro ka
ro privalumai, kur vie
nam narsiam partizanui 
sutvarkyti reikia turėti 
keliolika kartų daugiau 
savo kareivių, "sakalai” 
ir "balandžiai” sutinka, 
kad reikia ką nors pa
keisti. Bet kadangi vi
si didesni pakeitimai vi* 
sų pirma sukeltų dides
nį nepasitenkinimą kraš
te ir aiškinimą, kad 
artinamas! prie dides
nio, totalinio karo, ga
linčio paliesti ir pačią 
Amerikos teritoriją, po
litikai gali apsispręsti 
už pasitraukimą, kas ati
darytų kelią komunis
tams nuo Saigono iki pat 
Kaspijos jūros. Taip 
bent teigia buvęs britų 
kariuomenės vadas Ma- 
lajoje, numalšinęs per 
8 metus ten buvusįkomu- 
nistų sukilimą, marša
las Sir Gerald Templer,

Trys lietuvaitės (Maurutytė, Raugalytė ir Vaitkutė) su knyga. V. Maželio nuotrauka

IŠ VISO PASAULIO
Kada panaikins Hitlerio 

su Stalinu susitarimq?
Berne veikiančio Šveica

rijos Rytų Instituto dvisa
vaitinis leidinys Der Klare 
Blick paskelbė A. G. inicia
lais pasirašytą lietuvio laiš
ką redakcijai. Laiškas pa
rašytas ryšium su Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
paskelbimo 50 metų sukak
timi. Laiške išvedama tokia 
mintis:

Vakarų Vokietijos vy
riausybė paskelbė, kad ji 
laikanti nebegalio j a n č i a 
Muencheno sutartį, kuria 
buvo suskaldyta čekoslova-

kuris apgailestauja pa
čių britų nedalyvavimą 
Vietnamo kare.

Tai supranta net toks 
Robert F. Kennedy, ku
ris aiškinasi irgi neno
rįs iškelti baltos vėlia
vos Vietname, tačiau jo 
idėja daugiau sudominti 
savo likimu pačius viet
namiečius jau yra pavė
lavusi. Apie tai reikėjo 
pagalvoti, kai Diemas 
buvo valdžioje, bet tada 
buvo galvota kaip jį pa
keisti. Vietnamo karą 
faktinai išplėtė ne tiek 
pats Johnsonas, bet pa
ties Kennedy paskirti mi- 

(Nukelta į 2 psl.) 

kija. Atėjo laikas, kad Mas
kva kartu su Bonna pareikš
tų savo apgailestavimą ir 
paskelbtų niekiniais Hitle
rio ir Stalino abu slaptuo
sius susitarimus, pagal ku
riuos 1939 metais komunis
tinė Rusija ir nacionalsocia
listinė Vokietija pasidalino 
Rytų Europos erdvę, kaipo 
jų "įtakos sferas”. Tai at
likta pagal 19-tojo šimtme
čio imperialistinių valsty
bių praktiką.

Bonnos vyriausybei ne
galima prikišti, kad ji dar 
ir šiandien turėtų naudos iš 
anų slaptų susitarimų. Tuo 
tarpu Maskva vis dar at
kakliai laikosi aneksijų, ku
rias įgalino Hitlerio-Stalino 
paktas.

Neue Zuercher Zeitung 
savo savaitgalio literatūri
niame priede pirmoje vieto
je įdėjo recenziją apie prieš 
kelis metus mirusio vokie
čių rašytojo Johannes Bob- 
rovvskio veikalą ”Litauische 
Claviere”. Tą veikalą inspi
ravo didysis lietuvių litera
tūros klasikas Kristijonas 
Donelaitis. Recen žentas 
aukštai vertina Bobrowskio 
veikalą ir baigia savo išve
džiojimus šiais žodžiais: 
”Bobrowski savo romanu 
"Litauische Claviere” para
šė veikalą, esantį riboje 
tarp kalbos ir muzikos”.

• KOMUNISTINIŲ organiza
ciją inspiruojamas JAV "stu
dentą streikas" numatomas ba
landžio mėn. Tikslias informa
cijas tuo reikalu suteikė kon
gresmanas Edwin E. Willis, 
kongreso antiamerikinei veiklai 
tirti komisijos narys.

Jo turimomis žiniomis, strei
kai kolegijose turį prasidėti ba
landžio 26. Juos turį pasekti de 
monstracijos ne tik JAV, bet ir 
užsienyje. Viskas — protestuo
jant prieš karą Vietname.

"Studentą streiko" ir demons
traciją rengėjai jau ruošiasi 
JAV komunistą partijoje, W.E. 
B., Du Bois klubuose, Students 
for a Democratic Society ir įvai
riuose trockistą linkmės jungi
niuose, visiems susijungus į t.v. 
"Student Mobilization Commit
tee in a United Front".

Kongresmanas taip pat prane
šė, jog organizatorią tarpe vėl 
reiškiasi tie patys žmonės, ku
rie ruošė "maršus į Pentago
ną", vėliavą deginimo "iškil
mes" New Yorke, San Francis
co ir panašiuose kituose išsišo
kimuose.

To proga kongresmanas Wil- 
lis pasidžiaugė galėdamas pa
reikšti, kad pernai tokiu pat bū
du išaiškinus rengėją užmačias 
ir ją užkulisius, joks tikras ame ■ 
rikiečią studentas patriotas de
monstracijose nedalyvavo. Jis 
tikisi, kad ir šiemet komunistą 
organizatoriai liks vieni.

• DEMOKRATŲ PARTIJOS 
vadovai susirūpinę svarsto, kaip 
išvengti ne tik prezidentūros 
pralaimėjimo stipriai reiškian
tis ir balsus skaldant 3 kandi
datams, bet ir savą atstovąskai- 
čiaus sumažėjimo Kongrese.

— Sudrauskit savo vaiką. Jis dar pažadins manąjį!.,.

Prezidentas Johnsonas gi jau 
daug anksčiau įspėjęs artimes
nius draugus kad R. Kennedy 
kandidatuosiąs, nežiūrint visą 
priešingą pareiškimą.

Tuo tarpu JAV spaudoje pu
čiamas didelis Kennedžiui prita
riančią balionas, nors jam pa
lankiose demonstracijose, kaip 
Los Angeles ir kt., dalyvauja 
dar balsavimoamžiaus nesulau
kę merginos.
• LENKUOS DIKTATORIUS 

W. Gomulka baiminasi, kad per
mainos Čekoslovakijoje gali per
simesti į Rytą Vokietiją ir ten 
sukelti panašią eksplioziją. O 
ui iššauktą Vak. Vokietijos in
tervenciją, dėl kurios pradėtą 
staugti Kremliaus vilkas, iman
tis savisaugos priemonią neat
sižvelgiant į pasekmes.

• NIXONAS - Percy ir John
sonas - Humphrey, tai poros, 
kurias įtakingesnė JAV spauda 
permato lapkričio mėn. kovo
siant už prezidento ir vicepre
zidento kėdę, nebent atsitiktų 
koks nors politinis stebuklas.



Nr. 37 — 2 DIRVA 1968 m. kovo 29 d.

PELĖS SUKILIMAS... m
Jaroslavas Hašekas 

savo personažu ‘šaunu
sis kareivis Šveikas’ — 
civiliam gyvenime šun
gaudį s — pastatė pamink
lą čekiškai galvosenai, 
kurios pagalba Šveikas 
suktumu ir kantrybe per
gyveno Austrijos-Veng
rijos imperijos karinės 
mašinos spaudimą.

Kaip Šveikui, čekams 
neliko nieko kito, kaip 
slaptai jaustis pranašes - 
niu už savo valdovus. 
Nors vokiečių karalių ir 
kunigaikščių kovose už 
įsiviešpatavimą centri
nėje Europoje buvo sako
ma, kad 'kas valdo Bohe
miją, tas valdo visą Vo
kietiją’, praktiškai buvo 
atvirkščiai: kas valdo Vo. 
kletiją, tas valdo ir Bo
hemiją.

Bohemijos 'auksinia
me' Prahos mieste, vo
kiečių kaizeris Karolis 
IV įsteigė vokiečių kultū
ros židinį, kuriame buvo 
išvystyta literatūrinė vo, 
kiečių kalba. Gi čekų ra
šybos steigėjas Johan- 
nes Hus buvo sudegintas 
ant laužo.

Vadinamam husitų ka
re Bohemija buvo su
tramdyta ir čekai išmo
ko jėgos griebtis tik pa

čiu kraštutiniu atveju. 
Tiesa, 30 metų karo 
pradžioje per langą buvo 
išmesti kaizerio tarėjai 
Martinio ir Salvata, ta
čiau tie nukrito ant mėš
lo krūvos ir liko gyvi.

Hambsburgų kaizeris 
Ferdinandas po mūšio 
prie Baltojo Kalno (neto
li Prahos) sunaikino bet 
kokias čekų savivaldos 
viltis, viešai liepęs nu
kankinti 27 jų vadus. Če
kija, ar kaip vokiečiai ją 
vadino Bohemija, liko 
tris šimtmečius Austri
jos provincija, o jos gy
ventojai magnatų tar
nais.

Karlsbade besigydyda
mas Goethe, kuris buvo 
susidomėjęs lietuvių kal
ba, norėjo pramokti ir če 
kiškai. Čia jis pastebėjo 
čekų būdą lūkeriuoti ir 
galimai nepastebimai 
pravesti permainas. 
Goethe tai pavadino "Re- 
formation im Stillen" — 
permainos tylumoje. Tai 
buvo 1827 metais.

Čekų Basanavičius 
buvo Františėk Palacky, 
pats ne čekas, bet slo
vakas. Jo Prahoje su
šauktas pan-slavistų kon
gresas diskutavo... vo
kiškai.

1848 metų revoliucijos 
banga turėjo atgarsį ir 
Prahoje. Jos komendan
tas kunigaikštis Win- 
dischgraetz liepė šau
dyti į minią, įvedė vie
šo plakimo bausmes ir 
uždraudė visus čekų laik
raščius,

Palacky daugiau bijo
jo Rusijos įsiviešpatavi
mo, negu esamos Aus
trijos-Vengrijos prie
spaudos. Anot jo: "Jei 
austrų valstybės nebū
tų, žmonijos ir istori
jos interesai reikalautų 
ją įsteigti". Jo nuomo
nė, Austrijos ir Vengri
jos imperija turėtų to
liau išsilaikyti, tačiau 
suskaldyta į autonomi
nes valstybes. Savo tes
tamente, matydamas tų 
pastangų tuštumą, Pa
lacky išpranašavo: "Mes 
buvome prieš Austriją, 
mes būsime ir po jos".

1866 m. buvo įkurta 
garsi gimnastų federaci
ja 'Sokol'.kuri ir Ameri
koje turi savo būstines. 
Sakalai norėjo talkinin
kauti Austrijai jos kovo-

jos gyventojų pareika
lavo mažiau aukų, negu 
patyrė kiti okupuoti kraš - 
tai. Po karo mirties baus
me ar kalėjimu iki gyvos • 
galvos buvo nubausti 527 
čekai, 19.888 gavo ilges
nes kalėjimo bausmes. 
Ketvirtis milijono 'ko
laborantų' neteko balsa
vimo teisės.

(Bus daugiau)

Po tfestmorelando
(Atkelta iš 1 psl.) 

nlsteriai — Valstybės 
Sekretorius Dean Rusk 
ir Gynimo Sekretorius 
McNamara, kurie tik iš
pildė paties prezidento 
John F. Kennedy padary
tus įsipareigojimus. Ko 
verti tokie įsipareigoji
mai, jei pasakoma, kad

mes juos vykdysime tik 
tol, kol jie mums nedaug 
kaštuos? Jei taip norima 
padaryti, geriau nereikė - 
jo stoti į antrą pasaulinį 
karą, o po jo 'neorgani
zuoti' taikos ant tokių ne
rimtų pagrindų kaip Jung' 
tinės Tautos!

Apie jas užsiminus ga
lima pravesti įdomią ana
logiją tarp Vietnamo Ir 
Izraelio. Praėjusį sek
madienį Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba pasmer
kė Izraelio žygį į Jor
dano teritoriją,kurio me
tu buvo sunaikintos ke
lios stovyklos, iš kurių 
partizanai buvo siunčia
mi teroro veiksmams į 
Izraelio teritoriją. Ma
žytis Izraelis parodė ge
rą pavyzdį JAV-bėms. 
Negalima vaikytis atski

rų partizanų, bet reikia 
smogti ten, iš kur jie at
eina. JAV tokios politi
kos laikosi tifc iš dalies 
— jos bombarduoja šiau
rinį Vietnamą, tačiau vis 
dar blokada nesulaiko 
ginklų iš Europos siun
timą ir vis dar žada ne
paliesti šiaurinio Viet
namo teritorijos. JAV 
delegatas Goldbergas 
balsavo už Izraelį smer
kiančią rezoliuciją, nors 
ir išsiderėjo, kad ja bū
tų pasmerkti ne tik Iz
raelio, bet ir kitų, smul
kiau nenurodytų kaltinin
kų teroro veiksmai. Iz
raelis tą rezo liuciją at
metė pasilaikydamas ir 
tolimesnei ateičiai sau 
laisvas rankas. Tokios 
drąsos reiktų ir JAV- 
bėms.

/”PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 10 IKI 5:45; PIRMAD. IR KETVIRTAd\

10-8:30. SKYRIUOSE 10-9:30.
NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY’S KRAUTUVĖSE

(MAY'S “ BASEMENTSĮ

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS ĮLIETUVĄ IR 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne
šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel.: 212 — 581-6590, 581-7729 

arba j bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — Cl 5-7905
arba j bet kurį jų skyrių

je dėl dominavimo su 
prūsais, tačiau Viena jų 
pasiūlymo nepriėmė ir 
... pralaimėjo prie Koe- 
niggraetzo.

Čekų tautinė sąmonė 
toliau budo. Kaip ir mes, 
jie sėmėsi stiprybės iš 
senovės. Senovės tyri
nėtojas Hanka( panašiai 
kaip mūsų Simonas Dau
kantas, remdamasis ta
riamais senais dokumen
tais teigė: "Kai vokie
čiai dar miegojo ant lo
kių kailių ir maitinosi 
eglių kankorėžiais — 
mes čekai jau valgėme . 
'Povidelkolačkus' —py
ragėlius su uogiene..." 

Geothe čekų istoriją 
pavadino 'tragiškiausia 
pasaulyje'. New York 
Daily Tribūne korespon
dentas čekus taip abipū- 
dino savo laikraščiui 
1852 metais: "Mirštanti 
tauta krašte, kuris gali 
išsilaikyti tik kaip Vo
kietijos dalis, nors jo gy
ventojai dar kelis šimtus 
metų kalbės ne vokiečių 
kalba". Korespondento 
pavardė — Kari Marx.

60 metų po to filosofi
jos profesorius Tomas 
G. Masaryk gavo savo 
tėvynei nepriklausomy
bę iš profesoriaus Wil- 
sono Washingtone. Če
koslovakija, kurioje gy
veno daug tautų, liko vie - 
nintėlė Vidurio ir Rytų 
Europos valstybė, kurio- 
je išsilaikė demokrati
ja iki pat galo.

Galą jai paruošė Hit
leris su Vakarų talkinin
kavimu, tas pats Hitle
ris, kurį Vokietijos pre
zidentas Hindenburgas 
pravardžiavo 'bohemis- 
cher Gefreiter'. Čeko
slovakija, nors ir turė
jo 40 gerai apginkluotų 
divizijų, atsisakė prie
šintis ir aplamai imant 
— laimėjo. Praha ir vi
sa Čekoslovakija karo 
audrą pergyveno labai ge
rai.

Jos pramonė buvo rei
kalinga vokiečių apsi
ginklavimui. Už tat dar
bininkų gyvenimo sąly
gos ir vokiečių okupaci
jos metais buvo geros ir 
jokio sukilimo iš vidaus 
vokiečiai negalėjo tikė
tis. Atentatą prieš kraš
to faktiną valdytoją Rein- 
hardą Heydrychą įvykdė 
egzilinės vyriausybės iš 
Anglijos atsiųsti sava
noriai. Vokiečiai žiau
riai keršijo, tačiau ne
skaitant žydų, vokiečių 
okupacija iš Čekoslovaki •

Įdomūs nauji stiliai 
mergaičių, panelių ir 

ponių

PAVASARINIAMS 
IR VELYKINIAMS
PALTAMS

• Juoda
• Su kvadratais
• Balta
• žalsva
• Melsva
• Dryžuota

Spalvos:
• Ružava
• Rusva
• Pilka
• Pudrinė
• žalia
• Citrininė

Diržiukai nugaroj; dvieilėmis ir 
vieneilėmis sagomis; detaliuotos 
apykaklės ir apyrankės. Gali būti 
sagos ir šonuose. 100'/ vilnoniai, 
mišrūs, flaneliniai. Tai įdomūs nau
ji paltai, kurių laukėte. Mergai
tėms 5-13, panelėms 8-18, ponioms 
14 i/2-24 i/2.

Gaila, nepriimami užsakymai 
telefonu.

BASEMENT LADIES COATS 
VISOSE 7 KRAUTUVĖSE

Ponioms madingos 
naujos medvilnės 

IŠSITEMPIU 
KELNĖS

3,.™ $6
Arba 2.29 pora

Dydžiai 10 iki 20
• žalios • Juodos • Mėlynos

• Geltonos

Saulėtos dienos jau netoliese, gi 
mūsų apranga jau laukia jūsų. Tin
ka kiekvienam sportiniam užsiėmi
mui. Išsitempia ant kūno nepraran
dant figūros. Daugelis žaismingti 
spalvų.

Priimami užsakymai telefonu 
šaukite CH 1-3070

Lorain 233-6141; Elvria 322-6304
BASEMENT LADIES SPOTSWEAR 

VISOSE 7 KRAUTUVĖSE _ _ _ z /
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SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIAIS, 
III kultūra ir 
TAUTINĖMIS PROBLEMOMIS

Yra manančių, kad nedėkingas, neįdomus ir 
erzlus redaktoriaus darbas. Taip gali atrodyti tik 
tiems, kurie mato vieną lazdos galą. Yra tame dar
be įdomių, paskatinančių reiškinių.

Vieną jų čia ir paminėsime.
Tai tik dalis kasdieninio darbo, tik dalis hori

zonto, kuriame įžiūri šviesesnių spindulių ir kartu 
tuštumos ženklų. Tą tuštumą užpildę, atrodo, lie
tuvybės horizontą daug daugiau praskaidrintume 
tinkamiau jį supratę ir savo uždavinius atlikę.

Pavyzdžiais šį kartą leisiu sau panaudoti tri
jų jaunuolių laiškus.

Štai> vienas jų rašo, kad "esu 15 metų berniu
kas ir ypatingai (extremely) susidomėjęs lietuvių 
kalba". Tas berniukas, Dehn Krueger, gyvenąs 
Knoxville, Tennessee, nusiskundžia, kad jo gyve
namame mieste sunku gauti bet kokios informaci
jos apie Lietuvą, lietuvius ir jų kalbą. Seka pra
šymas nurodyti atitinkamus šaltinius. Jam yra 
suteikta reikiama informacija.

Kitas labai mandagiai prisistatęs jaunuolis 
lanko Sacred Heart Prep Seminariją Watertown, 
New York. Tai Thomas C. Kachanis, ruošiąs dip
lominį darbą tema "Rusijos tironija prieš Lietu
vą". Be abejo, jog ir jam reikalinga bent pradinė 
tuo reikalu informacija ir medžiaga. Ir jis nelie
ka vien šiuo vedamuoju paminėtas.

Negana tų laišku, pasiteiravimų telefonais, 
ypač iš "lithuanian descent", tik angliškai kalban
čiųjų ir norinčių pramokti lietuvių kalbos ir su
sipažinti su lietuvių leidiniais anglų kalba, ateina 
ir tokių laiškų, kaip pvz., iš 17 metų Lagos, Nige- 
ria, universiteto studento Olubunmi Igoh, prašan
čio labai skubiai pranešti, kas galėtų suteikti jam 
informacijų apie Lietuvą, jos mokslinius ir kultū
rinius laimėjimus.

Keli pavyzdžiai, kurių pasitaiko daug daugiau, 
rodo, kad ne tik mes ieškome sau draugų, bet ir 
jie ieško mūsų. Tai ne tik geri ženklai, bet kartu 
ir pavyzdys, kad toje srityje galime ir turime dar 
daug darbuotis.

Iš tų ir kitų laiškų jaučiama, kai kuriuose jų 
net prašoma, kad būtų patenkinta ne vien šaltoji 
informacinė pusė, bet kad užsimegstų susirašinė
jimas ir ryšys su lietuvių kilmės jaunuoliais, kad 
siekiamoji informacija neliktų tik vienos pamokos 
ar rašomojo darbo užbaigiamuoju tašku. Taip at-

akiratyje
(2)
Tai būtų konkretus darbas, 

(ne žodinis skatinimas), puo
selėjantis tautinę kultūrą, ir di
delis nuopelnas už parodymą 
daugtflksantinei savai visuome
nei ir svetimtaučiams, kad mū
sų senoliai ne vien tik šukomis 
grodavo, bet turėjo Įvairiųmuzi* 
kos jrankių, nė kiek nemenkes
nių negu kitų tautų.

Ne, ne tik dabar apie juos 
sušnekau. Kultūros kongrese 
prie tautinio auklėjimo išva
dų (1967.XI) lyg ir su klaustu
ku, "ar ilgai šnekėsiu", gavau 
žodį. Visuomenė smagiu plo
jimu pritarė. O kas toliau — 
matote patys. Savo rašinio 
"Kas užpildys tuštumą -- kank
lės ar gitaros", pradėjusio ei
ti Naujienose 1967.XL7 nr. iš
vadoje siūliau "kad tučtuojau 
būtų surinkti, surašyti visiesan. 
tys liaudies muzikos orkestrė
liai ir pavieniai asmens?". Ne
žinau, ar buvo išgirstas toks 
balsas, šaukiantis tyruose! Ar 
padaryta visuotiniu surašymu 
objektyvi pradžia, atklojusi iš 
po dirvonų, kanklių raktą ir 
kankles suvedusi su jos sese
rimi liaudies daina ir šokiu. 
Tuo tarpu nors tiek, nesiekiant 
joms tokios aukštumos, į ku
rią Vilią Labos ir kiti moder
nistai Įvedė savo tautos liaudies 
muzikos Įrankius.

Taigi ar būtų muzikos Įran
kių orkestras tokioje salėje gir
dimas? Būdamas ne per gau
sus, kiek būtų girdimas (vie
nas ar su bendru pučiamuoju 
ar simfonijos orkestru) tiek, 
bet būtų matomas Lietuvos lau
kų gėlių gražus vainikas, nupin
tas laisvųjų lietuviu rankomis. 
Juk ir viso pastato esmė pub
likai čia ne tiek girdimoji, kiek 
regimoji, net iš viso regimoji. 
O šokėjams padeda gerai gir
dimas orkestras.

Kas nežino, jog dažniausiai 
praturtėjama ne tiek iš daly
vavimo, kiek iš pamatyto turtin-

L.J. VAIČIŪNIENĖ

go, sukuriančio gilią, pokilią 
nuotaiką vaizdo, iš nugirsto dva
sios balso. Toks balsas, girdė
simas Tautinių Šokių šventėje, 
tikrai neturi būtų šaukiančių ty
ruose. Bet neabejojamai gyvai 
atliksimu šokių vaizdu, viena ki
ta susikaupimo, ryžto, kovos iš
kalbi akimirka, statinis nejudąs 
šokėjų paveikslas, lengvai suku
riamas staiga sustabdžius judė
si šviesų ženklu, varpo, trimito, 
kanklių garsais... ar iš tamsos Į 
šviesą kylančiais laisvės sim
boliais. Nepriklausomoje Lietu
voje tokiu viso judesio sustab
dymu ir tyla būdavo primena
ma užgrobtoji sostinė Vilnius. 
Panašiomis priemonėmis gilų 
ĮspfldĮ teikdavo didysis prancū
zų dramaturgas, akademijos na
rys Paul ClaudeL Tokie efektai 
nepasenę nė dabar, tik gali bū
ti kai kieno nemėgstami. Tad 
jei nedalyvauti patiems progra
mose, sueikime visi pamatyti, 
išklausyti, pajusti, susimąsty
ti... Reikia užgesusiems ar pri- 
gesusiems Įsižiebimo ir vi
siems praturtėjimo. Reikia ir 
man. Ypač reikia tiems, ku
riems nebekyla gyvieji vaizdai 
"vienas po kito anapus ribos", 
kaip yra kilę Maironiui, beplau. 
kiojančiam laiveliu gražaus sve
timo krašto ežere.

Okupanto keliamų vaizdų daž
nai jau nebemokame Įvertinti, 
tariant "suvesti sąskaitų". Ypač 
nemokame tie, kurieĮkliuvomeĮ 
žabangas, nelyginant tas visada 
alkanas vilkas, siekdamas gata
vos žąsies. Ant Įkliuvėlio pasi
lypėjusi lapė galėjo sudoroti žą- 
sĮ.

Mokyklos teparagina visus 
auklėtinius ateiti pasižiūrėti ar 
būreliais, ekskursijomis, teat- 
siveda, neskiriant nė svetimtau
čių. Iki šiol be lietuviško darbo 
stoviniuojantis jaunimas gal su
sigundytų stoti Į lietuviškus cho
rus, tautinių šokių ratelius, sam
būrius, lietuviškas mokyklas... 
Į taip mirtinai reikalingo tauti
nio teatro kūrimą ir t.t. Tas jau-

Lietuvaitės šoka tautinius šokius Mahawk slidinėjimo centre Lie
tuvių Dienoje. V. Maželio nuotrauka

PLANINGAS TAUPYMAS
. Mokamas už vienų metų taupy- 
'q mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

rodo, kad tas susidomėjimas lietuviškosiomis prob
lemomis nėra tik sausas, vienkartinis reikalas, o 
išplaukia iš jau turimos informacijos, rodančios, 
jog Lietuvos klausimas daug kam įdomus, lietuvių 
kalba ir kultūra verta jauno žmogaus dėmesio.

Tam susidomėjimui patenkinti darome viską, 
kas esamose sąlygose įmanoma. Bet ir čia norė
tųsi matyti mūsų jaunimo organizacijų talkos, kar
tu padedant ir joms ne tik daugiau domėtis lietu
vybės klausimais, bet kartu pasiruošti ir tos lietu
vybės populiarinimo darbams.

Kai gana dažnai viens kits nusiskundžiam mū
sų jaunimo nutolimu nuo lietuvybės, šie pavyzdžiai 
gal paskatins į tą reikalą pažiūrėti kiek kitaip, su
rasti paskato ir pavyzdžių, rodančių kad toji lietu
vybė nėra vengtinu ir užmirštinu reikalu.

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —■

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.

nimas, kuris ima Į tuščias ran
kas, vyresniųjų duodamas ir 
mokomas skambinti, kitų tautų 
autinius muzikos Įrankius, tik
riausiai, čia pamatęs savuosius, 
jų paprašytų. Visiems būtų 
džiaugsmo. Ypač LB-nės tary
bai ir, reikia manyti, Tautinės 
Kultūros Tarybai.

Betgi komitetui, organizaci
niam vienetui vienkartiniam už
daviniui atlikti, sunkiai beįma
noma tokiu trumpu laiku surink
ti ir pridėti prie bendro tauti
nio maisto tai, kam esame be
veik netekę skonio ir užmetę. 
Tuo labiau neĮmanoma staiga 
padauginti kanklininkų skai
čiaus, kaip Kristus padaugino 7 
žuvis ir dvi duonas minioms pa 
valgydinti ir dar pririnko 12 
pintinių likučių... Tad jeigu tau
tinio orkestro ir nebus, komi
tetui už tai šešėlis netiestinas.

Ir be to komitetui tenka iš
spręsti naujas reiškinys, bū
tent, ar dera ypač šiais metais 
Į tokią viešą vietą pradėti Įsi- 
leidinėti, nors tik keletą iki ke • 
lių sutrumpintų moterų "auti
nių" drabužių.

Seniai pribrendęs reikalas pa
skubomis, nors šiam kartui, pa
kenčiamai skoningai pritaikyti 
vaikams tautinius drabužėlius, 
kad akivaizdžiai savitai, išsi
skirtų iš kasdieninių bendrinių, 
sportinių, stovyklinių...

Ir ne mano pareiga (gal ir 
nemandagu) išlĮsti su savo lietu
višku pinigu, jeigu apie tai bū
tų prašnekę vadovaujantieji di
dieji, išaiškindami, kiek Įma
noma, kas sudaro autinę kul
tūrą. Gal mes, vedamieji, klai
dingai ją suprantame laikydami 
jos pagrindų kūrėja autą,oplė- 
tėjais save pačius.

Todėl šis mano rašinys, "ne
kaip sugalvotas", kaip ta kun. 
Strazdo giesmė, nėra negaty
vus, bet, žvelgiant nuo mano 
"lietuviškos laktos", pozityvus. 
Nieko nepuolantis, o tik šne
kantis "tokia šneka". Ne griau
nantis, ne "obliuojantis" lyg Ku
dirkos tilto stiprius lietuviškus 
"polius", bet pa liekanti s juos plo- 
ninimu nepatobulintus. Ne opo
zicija, bet pozicija. Ne kritika, 
gal būsima recenzija. O recen
zija yra atskiro supratimo ir pa
tirto Įspūdžio viešas pasaky
mas. Ne kraštutinumas, bet vi
durkis. Už jo dar neužmatomi 
autinės kūrybos plotai su šal
tiniais "gryno, šviežio vandens" 
(P. Galaunė). Ne kam nors prie
kaištas, bet noras, kad ne tik 
Šis, bet visi didieji ypač viešie
ji istoriniai suėjimai, pagal sa
vo pobūdĮ, kuo iškalbingiausiai, 
galingiausiai bylotų prieš nu- 
autėjlmą čia ir prieš tautos 
rusinimą Lietuvoje okupaciniu 
rėžiminiu būdu.

Jei iš III-sios Tautinių Šokių 
šventės atsargiai po 12 pinti
nių tautinio maisto likučių ir 
neišsinešime, tai po vieną pin
tinę tikrai išsinešime. Ir už ją 
ačiū!

Su pagarba visiems autinės 
dirvos darbininkams, o ypač 
tiems, kurie ne vien tik su po

pierinėmis žagraitėmis ją aria, 
nelyginant aš, ir guminėmisakė- 
čaitėmis akėja, bet kurie atkak
liu darbu verčia J viršų neiš
dirbtą sluoksnĮ veikti saulei, lie
tui ir deguoniui...

HELP WANTED MALĖ
WANTED EXPERIENCF.D 

DIEMAKERS & MACHINISTS 
Day work. Steady work for qualified 
men. Fringe benefits.

WERNER TOOL a. MFG. CO. 
12326 E. McNichols Rd. 

Detroit, Mich.
313 — 526-6022

(28-37)

WANTED EXPERIENCED 
MILLING MACHINE 

OPERATORS 
AFTER NOON SHIFT 

GOOD WORKING COND1TIONS 
AND TOP PAY 

AND 
STEADY WORK. 

APPLY IN PERSON 
VR/WESSON CO. 
1279 R1CKETT RD. 
BRIGHTON, MICH.

(37-44)

SYSTEMS ANALYSTS
N.C.R.’S continuing growth in 
the EDP field necessitates con- 
tinual hiring of systems perso- 
nel.
At this time our need in the De
troit area is Systems Analyst... 
either fully qualified or semi- 
ęualified.
A degree is preferred būt not 
required. Selection will be based 
primarily upon systems expe- 
rience. Also the capability of 
portraying the company image 
to corporate level officers of our 
accounts. Preferred age group 
is 26 to 40.
The business nature of N.C.R. 
systems users is very diversi- 
fied. Thus, our System analyst 
mušt be versatile.
Compensation will be competi- 
tive: Experience and past earn- 
ings will be considered. A com- 
plete and liberal fringe benefit 
program is 100% company paid. 
No overnight travel will be in- 
volved.
Selected applicants will enjoy a 
promising and revvarding career 
in a constantly expanding com
pany whose 1966 income neared 
the billon dollar mark.
Interviews will be eondueted in 
striet confidence and may be ar. 
ranged after normai business 
hours if desired.

LEWIS KNABEL 
PERSONNEL DIRECTOR 

873-5500 Ext. 52 
N.C.R.

2875 W. Grand Blvd.
Detroit, Mich. 48202

An Equa] Opportunity F.mployer

F E M A L E

WOMEN SEWERS WANTED 
Work at honie doing simple sew- 
ing. We supply niaterials and 
pay shipping both ways. Good 
rate of pay. Piece work. Wrile 
- Dept D. Jamster Industries, 
Ine.. 100 Ashman, Sault Ste. 
Marie. Mich. 49783. (,3'39)
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Bendruomenės Balso radijo programos talkininkai: G. Mironas, 
R. Mironienė, V. Didelytė, A. Vigelis ir Vigelienė.

V. Gruzdžio nuotrauka

Bendruomenės Balsui
15 metų

Tarpusavio ryšiam palai
kyti ir jvairias iš vietos 
gyvenimo kronikos žinias, 
pranešimus paskleisti, o 
taip pat verslininkus pagar
sinti uoliai tarnauja jau į 
antrą dešimtmetį perėjusi 
lietuviškoji radijo valanda 
Bendruomenės Balsas.

Nuo 1953 m. balandžio 11 
d. iki 1963 m. kovo 2 d. lie
tuviško žodžio transliacija 
tęsdavosi pusvalandį, bet 
jau tolesnės — buvo padvi
gubintos. Tuo norėta ką 
nors daugiau duoti kultūri
nei daliai, padauginti lietu
viškos muzikos bei dainos 
garsus ir bendrai visą pro
gramų turinį pagerinti, jų 
lygį pakelti. Betgi ne vis
kas taip klojas, kaip Žmo
gui dabojas. Pirmose pus
valandinėse programose tal
kininkavo redaktoriais ir 
pranešėjais visa eilė žymių 
mūsų kultūrininkų bei vi
suomenės darbuotojų, kurių 
keletą paminėsiu, k. a. dr. 
A. Salys, dr. A. Klimas, dr. 
K. Ostrauskas, dr. V. Ma
ciūnas, dr. J. Puzinas (jis 
ir dabar retkarčiais pakal
ba), bendruomenininkai V. 
Volertas, J. Stiklorius, B. 
Raugas ir k., o jau valandi
nėse programose — vieni 
visiškai nutilo, kiti dar tik 
retkarčiais prabyla. Taip 
pat visa buvo virtinė pra
nešėjų, o dabar ir jų tik ke
letas beliko ir tai su jais 
būna vargo, kol priprašoma 
patalkininkauti. Taip dabar 
vienas iš senesnių Bendruo
menės Balso darbuotojų 
Henrikas Savickas, kantru
sis žemaitis, velka ant sa
vo pečių nelengvą Bendruo
menės Balso išsilaikymo 
naštą. Jis, atrodo, tam gi
męs: dėkinga tarena, uoliai 
metasi į darbą, negaili po
ilsio valandų, o kai kada ir 
savo pinigo muzikinei pro
gramos daliai naujomis 
plokštelėmis pašviežinti, ar 
įsigijęs magnetinę juostą 
vėl ką nors reikšmingesnio 
užfiksuoti. O šalia jo su ne
mažesniu kruopštumu bei 
uolumu Bendruomenės Bal
so iždininkas G. Dragūnas 
piniginius reikalus veda ir 
juos tvarko. Tat šitaip da
lykams virtus, siektas pro
gramų pagerinimų lygis 
įvairiai svyravo ir taip te- 
besikaitalioja iki šiandien.

Sumanyta griebtis su ki
tomis lietuviškųjų radijo 
programų vietomis susi
siekti ir iš jų vedėjų šį tą 
geresnio, originališkesnio ir 
svarbesnio įkalbėto magne
tinėse juostelėse pasimai- 
ninkauti, šita priemonė da
bar daugiausiai ir apginama 
kultūrinės dalies transliaci
ją. Valandos transliacijai 
išlaikyti metams reikia apie 
5,000 dol., o su jų sugrai- 
bymu lengvai neina, juo la
biau, kad per mažai remia
masi skelbimais. Nemaža 
dalis lėšų susidaro iš klau
sytojų ir gaunamo pelno 
nuo įvairių parengimų, o ki
ta — iš skelbimų.

JUOZAS BUBELIS

Taigi, kol H. Savickas su 
keliais savo pagelbininkais 
prie Bendruomenės Balso 
išlaikymo pluša, atrodo, rei
kalų pablogėjimo dar nesi
mato, juo labiau, kad gelbs
ti ir 1964 m. balandžio 26 
d. susidaręs prie redakcinio 
kolektyvo pagelbinis komi
tetas kurio tikslas rūpintis 
lėšas telkti tolimesniam lie
tuviškosios radijo progra
mos išlaikymui.

Bendruomenės Balsas la
bai pasigenda talkos, ypač 
iš jaunuomenės tarpo. To
kio talkininkavimo jauni
mas neturėtų vengti, nes 
susidarytų gera proga lie
tuvių kalbai ir raštui pagi
linti ir įsigauti sau daugiau 
pasitikėjimo bendruomeni
niame darbe reikštis.

Bendru omenės Balsas 
girdimas kas šeštadienį po
pietiniu laiku nuo 1:30 iki 
2:30 vai.

P e n kiolikmetinės Bend
ruomenės Balso sukakties 
proga nutarta gegužės 11 
d. suruošti Bendruomenės 
Balso vakarą, o spalio 19 
d. — koncertą ar balių. 
Apie tai skelbia LB Phila- 
delphijos apylinkės valdy
bos parengimų kalendorius.

Tesklinda Bendruomenės 
Balsas, tenepavargsta jo 
darbuotojai ir tenepristin- 
ga rėmėjai lėšų, kaip ir mū
sų tėvynainių, mylinčių lie
tuvių muziką, dainas bei 
nuo amžių išsaugotą pri
gimtą kalbą.

DETROIT

NAUJA LB DETROITO 
APYLINKĖS VALDYBA

Kovo 17 d., 12 vai. Lie
tuvių Namuose buvo su
kviestas LB Detroito apy
linkės susirinkimas.

Susirinkimui pirmininka
vo dr. Kęstutis Keblys ir 
sekretoriavo Andrius Bul- 
kūnas. Susirinkimas vyko 
pagal valdybos paruoštą ir 
susirinkimo priimtą darbo
tvarkę.

LB Detroito apylinkės 
valdybos vardu pranešimą 
skaitė pirmininkas Jonas 
Urbonas. Pagrindiniai ir di
džiausi praeitais metais 
valdybos atlikti darbai — 
lituanistinių Aušros ir Dr. 
Vinco Kudirkos mokyklų į 
vieną mokyklą sujungimas 
ir Jubiliejinių Metų Komi
teto sudarymas. Sujungtoji 
mokykla pavadinta LB De
troito apylinkės lituanisti
nė mokykla. Mokykloje mo
kinasi 172 mokiniai, veikia 
9 skyriai, vadovauja moky
tojas Pranas Zaranka tal
kininkaujant eilei mokyto
jų. Jonas Urbonas apylin
kės vardu mokyklos vedė
jui Pranui Zarankai ir mo
kytojams už paaukavimo 
daug laiko ir energijos mū
sų jaunimo lituanistiniam 
švietimui, o tėvų komitetui 
už nuoširdų bendradarbia
vimą išreiškė padėką ir pa-

"DIALOGAS SU KRAŠTU” (12)

GRĮŽIMAS
Nesileidžiant ta proga į smulkmenas, būtina 

pasakyti, kad, šalia skaidrių akimirkinių laimėji
mų ir gilių išgyvenimų, Lietuvių Aktyvistų Fronto 
veiklos epizodas buvo trumpas Berlyne ir nedaug il
gesnis Lietuvoje. Hitleris, Himmleris, Rosenber- 
gas, Ribbentropas ir visa nacizmo viršūnė mani- 
jakiškai buvo užsispyrę (raidiškai pagal ”Mein 
Kampf” liniją) ne tik nepripažinti valstybinės ne
priklausomybės teisių Pabaltijo ir slavų kraštams, 
bet juos užgrobus ko skubiausiai ir be nuolaidų su
vokietinti visą Rytų Europą.

Tokį jų nusistatymą pakeisti ar jam pasiprie
šinti lietuvių jėgos, aišku, buvo per silpnos. Gi ti
kėtis apčiuopiamesnės Vakarų pagalbos tada buvo 
neįmanoma ir kaip ir vėliau, iliuzoriška. Todėl 
LA F Berlyno štabe sukurta, Lietuvon permesta ir 
maždaug visos lietuvių tautos veiksmingai paremta 
savarankaus ir staigaus Lietuvos valstybinės nepri
klausomybės atstatymo idėja tokiom aplinkybėm ne. 
galėjo būti pilnai ir patvariai įvykdyta.

Liko tačiau pasiryžimo kovoti už laisvę ryš
kus "testamentas", kuris turėjo daug reikšmės se
kusiems nacizmo okupacijos ir vėliau vėl sugrįžu
sio bolševizmo laikotarpiams.

Trijų nesenų ultimatumų demoralizuotai, pa
laužtai ir viskuo nusivylusiai mūsų tautai tai buvo 
tartum garbės atstatymo aktas, gėdos nuvalymas, 
pasitikėjimo ir ryžtingumo naujas atradimas, kovi
nės dvasios įkvėpimas ir viltis.

Kiek naciai mums "padėjo”...
LA F veikloje Berlyne daugiausia man teko pri

sidėti kaip laikraštininkui ir "ideologinės" bei pro
pagandinės medžiagos ruošėjui, nors žiauriai sti
go laisvo laiko ir kitokių sąlygų per kelis mėnesius 
atlikti kokį didesnį įnašą.

LA F organizavimasis ir veikimas buvo nevie
šas, nors vokiečių vyriausybės toleruotas, bet ne
glostytas ir nieku neremiamas. Pradžioje jie ne
draudė mums svajoti ir kalbėti apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Be abejo, jie norėjo išsi
aiškinti, kiek lietuviai bus linkę palaikyti tokį "at
statymą", kuris būtų priimtinas nacių sąlygomis,— 
sakysim, virsti Reicho kolonija ar bent "protek
toratu", kokiu jau buvo paversta Čekija ar Slova
kija.

Bet karo paskelbimo dienai artėjant, Reicho 
vyriausybės ir saugumo organų laikysena ėmė jau
čiamai keistis. Pavyzdžiui, kai Škirpą tą pavasa
rį dėjo pastangas išspausdinti man pavestą paruošti 
ir jau beveik suredaguotą brošiūrą apie LA F pasi
rengimus ir programą Lietuvos laisvei atkovoti, 
jis to nebegalėjo įvykdyti. Brošiūros minčių nepri- 
klausomybinė kryptis Reichui visiškai nebepatiko. 
Gi savaitę prieš karo pradžią K. Škirpa buvo įsak
miai įspėtas jokio politinio sukilimo Lietuvoje ne
organizuoti ir vyriausybės nesudaryti. Esą, Lietu
vos ateities klausimą pats Hitleris "teisingai" iš- 
spręsiąs tik karui pasibaigus. Buvo aišku, kad 
hitlerinis Reichas lietuviams nepriklausomybinin- 
kams geriausiu atveju teteikė tik vieną vaidmenį 
- būti viena iš priemonių palengvinti jų kariniam 
žygiui ligi Uralo.

K. Škirpa savo, LA F štabo ir visos lietuvių tau
tos vardu su tokiomis sąlygomis griežtai ir kate
goriškai nesutiko. Ir kuomet Birželio sukilimas 
Lietuvoje vis dėlto gaivališkai įvyko ir pavyko, nau
ja vyriausybė buvo paskelbta ir lietuviškos jėgos 
perėmė šalies administraciją kai kur net anksčiau, 
negu vokiečių armijos užėmė visą Lietuvą, minist
ru pirmininku sukilėlių paskelbtas LA F vadas tuo
jau pat Berlyne buvo užšachuotas, izoliuotas ir 
jam uždėtas namų areštas. Dar vėliau buvo be ce
remonijų uždarytas į kacetą...

Sukiliminė vyriausybė ir LA F sąjūdis Lietuvo
je vokiečių buvo truputį ilgėliau pakęsti, skaitantis 
su nuotaikomis ir vengiant, kad "išlaisvintojas iš 
bolševizmo vergijos" kitą rytą dar nepasirodytų 
nauju ir tokiu pat žiauriu pavergėju. Lietuvos vy
riausybė čia buvo likviduota palaipsniui, LA F už
darytas ir prasidėjo pirmieji areštai kacetams. 
Lietuva oficialiai paskelbta "okupuotų Rytų kraš
tu" grandinės teritorija, ir jai iš viršaus buvo pri
mesta vokiškai nacinė administracija - "ligi karo 
pabaigos"...

Rudoji uždanga
Kartais gal perdaug neapdairus dalyvavimas 

Berlyno LA F veikloje man turėjo tą rūgščią pa
sekmę, kad ir po "išlaisvinimo" visokie mėginimai 
gauti leidimą grįžti į Lietuvą atsidūrė kaip į mū-

garbą.
Iždininkės Jurinos Rugi- 

nienės pranešimu apylinkės 
valdyba metų bėgyje turėjo 
pajamų $4,055.25 ir išlaidų 
$3,190.47. Kasoje sausio 1
d. 1968 m. $864.78.

Kontrolės komisijos aktą 
skaitė dr. Vytautas Majaus
kas.

Diskusijų metu inž. Vy

tautas Kutkus iškelia klau
simą ir tuo pačiu pasiūlymą 
pareikšti padėką ir Aušros 
lituanistinės mokyklos ve
dėjui, mokytojams ir tėvų 
komitetui.

Po ilgų diskusijų ir įvai
rių pareikštų nuomonių 
Aušros lituanistinės mo
kyklos mokytojams pareik
šta padėka, isskirus tėvus

ir mokyklos tėvų komitetą.
Aušros lituanistinė mo

kykla tęsia savo darbą šv. 
Antano parapijos mokyklos 
patalpose, kurioje ji ir pra
dėjo. Mokyklai vadovauja 
Vladas Pauža ir mokyto
jauja šie mokytojai: Stefa 
Kaunelienė, Salomėja Kal- 
vienienė, Vincas Baziliaus- 
kas, Vincas Misiulis ir kun.

1968 m. kovo 29 d.

BRONYS RAILA

TĖVYNĖN
rą. Jo nedavė nei civilinė, nei karinė valdžia, nei 
Gestapas.

Kai nebeiškęsdama žmona su dukterimi ryžo
si slaptomis bėgti į Lietuvą, Rytprūsiuose netoli 
sienos buvo sučiuptos ir, vėl kaip reikiant išbarus, 
grąžintos į Berlyną. Tik po pusės metų leidimas ne
tikėtai susikombinavo beveik klastos būdu. Okupan
to administracijai Lietuvoje labai stigo įvairių tar
nautojų, ypač mokančių abi kalbas — vokiškai ir lie
tuviškai. Valstybinių dvarų tvarkymo centrinėje 
įstaigoje dirbę kai kurie mūsų draugai Kaune mums 
keliems iš Berlyno asmenišku keliu išrūpino kvie
timą ir leidimą grįžti į Lietuvą —per... Rosenber- 
go ministriją okupuotiems Rytų kraštams.

1942 m. pradžioje kariuomenės perpildytu trau
kiniu be didesnių nuotykių mes parvykom į Kauną. 
Rentelno generalkomisariatas, patikrinęs popie
rius, vistiek tvirtino, kad čia atsiradom nelegaliai ir 
ne pagal nustatytą tvarką. Net pagrąsino tremti at
gal, bet po diskusijų pagaliau sutiko, kad pasiliktu
me, nes reikia žmonių. Po savaitės gavau paskyri
mą būti nusavintų dvarų bendrovės su pasibaisėti
nai ilgu pavadinimu — Landbewirtschaftungsgesell- 
schaft Ostland, Nebenstelle Schaulen - Šiaulių apy
gardos skyriaus sekretoriumi.

Taip pasibaigė mano pusantrų metų "kova". 
Laimei, gana geroje vietoje, kaip tik ten, kur buvo 
mano žmonos tėviškė, ir kur atradome gyvą, vos 
vos išsaugotą nuo išvežimo Sibiran kitą mūsų duk
terį, tuomet dar kūdikio amžiaus.

Raudonajai geležinei uždangai sugriuvus ir da
bar pralindus pro rudąją uždangą, vėl galėjo kuriam 
laikui prasidėti tiesioginis betarpiškas "dialogas" 
su gimtuoju kraštu ir savo tautiečiais.

Greitas "aktyvios tarnybos” galas
Tikrai sekretoriauti toje "... Gesellschaft Ost

land Nebenstelle’je" teko labai neilgai, vos mėne
sį ar pusantro.

Naujai suorganizuotos įstaigos vadovubuvopa- 
skirtas ramaus būdo ir nekvailas Vokietijos dvari
ninkas, karui mobilizuotas armijos kapitonas ir mes 
keli lietuviai - jo padėjėjas Šiaulių apygardos apie 
pusantro šimto "valstybinių dvarų" administrato
rių ūkinei veiklai reguliuoti, sekretorius susiraši
nėjimui, mašininkė, ūkių buhalterijos kontrolieriai.

Bet už kelių savaičių ėmė prigūžėti daugiau 
vokiečių tarnautojų, keletas Lietuvos vokiečių re- 
patrijantų, partietis sonderfuehreris ir panašūs. 
Santykiuose su mumis lietuviais jie nebuvo perdaug 
biaurūs, laikėsi mandagiai ir atsargiai, o vienas ki
tas iš repatrijantų buvo gan nuoširdžiai draugiški, 
galvojo ir jautė beveik lietuviškai. Pagaliau, grės
minga karo eiga aiškiai silpnino jų drąsą ir įžū
lumą.

Bet mano, kaip sekretoriaus, funkcijos bema
tant užsiraukė, paliekant tik lietuvišką susirašinė
jimą su dvarų administratoriais ir ūkvedžiais ir, 
reikalui ištikus, eiti vertėjo pareigas įstaigoje ar 
per perijodinius administratorių suvažiavimus.

Pinigėliai ir okupantai
Dėl to mažiausiai liūdėjau, net džiaugiausi. 

Reikėjo juk šio baisingo karo metu kur nors pri
siglausti, kaip nors laikytis, turėti "kriegswichtige 
Beshaeftigung" (kariškai svarbų užsiėmimą), kuris 
padėtų apsisaugoti nuo gaudymų į Reicho darbo tar
nybą ar numatomas mobilizacijas į SS divizijas.

Nors pagrindinį mano šeimos išlaikymą malo
niai teikė Šiaulių sumanus daržininkas uošvis ir jo 
du gabūs ūkininkai sūnai, bet ir man reikėjo nors 
šiek tiek užsidirbti bent kišenpinigiams, bent taba
kui ir maistui už korteles išpirkti. Sunkus buvo tais 
laikais gyvenimas miestiečių, jeigu kurie neturėjo 
giminių ar ryšių su ūkininkais. O mūsų įstaiga al
gą mokėjo ne tik markėmis, bet dar ir natūra - 
pienu, bekonais. Bet tai nebuvo (jeigu Baltušiui tas 
vis labai įdomu...) atlyginimas už darbą nacių ar 
vokiečių pinigais. Ta natūra ir pora šimtų okupaci
nių algos markių buvo mūsų agronomų ūkvedžių ir 
lietuvių darbininkų uždirbtos lėšos. Mums jų pasi
likdavo tik nuotrupos, o visa kita buvo sugrobia
ma Vokietijos karo mašinai ir nacių okupacijos ko
lonistų bonzoms išlaikyti. Maždaug taip pat, kaip 
buvo ir dabar tebėra maskolių bolševikų okupuoto
je Lietuvoje. Tik partneriai ir aktoriai vis atitin
kamai pasikeičia...

Panašumas buvo ne tik išorinis, bet riedėjo 
ant tų pačių esminių principų ir metodų, kuriuos 
naciai perėmė iš bolševikų. O tai prisiminti man 
ir šiandien įdomu. Naudinga gal bus priminti ir 
"Baltušio padėties" žmonėms.

Kazimieras Simaitis.
Naujos Valdybos rinki

mai sunkumų nesudarė. Į 
valdybą išrinkti: dr. V. Ma
jauskas, V. Petrulis, A. Ru
gienius, J. Urbonas, J. šem- 
bergas, St. Smalinskas, R. 
Zotavienė ir kandidatas J. 
Idzelis. Į kontrolės komisi
ją: I. Heiningas, K. Veiku
tis ir P. Griškelis. A-Gricius
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KŪRYBA IR MOKSLAS
IZIDOS IEŠKOJIMAS

Nauja prof. J. Baltrušaičio knyga

Vasario mėnesio pa
baigoj Paryžiuje išleista 
penkioliktoji prof. Jur
gio Baltrušaičio knyga, 
meno istorijos studija, 
”La Quete d’Isis" (Izi- 
dos ieškojimas) — legen
dų apie Egipto deivę Izi
dą tyrinėjimai ir "egip- 
tomanijos” įsigalėji
mas. Išleido O. Perrin, 
300 puslapių, 160 ilius
tracijų. Kaina 78 fran
kai ($15.60).

Veikalas apima laiko
tarpį nuo senovės Egip
to faraonų išnykimo iki 
jeroglifų iššifravimo 
(1823 m. Champollion). 
Knygoje nagrinėjama 
egiptiečių Izidos le
genda, egiptomanijos pa

Prof. Jurgis Baltrušaitis ir ponia (dešinėje) viename priėmime 
kalbasi su PrancOzijos Kultūros ministeriu Andre Malraux.

FREE TICKETS
TO CLEVELAND STOKERS

ST. CLAIR SAVINGS invites you to 
be their guest at any 1968 Cleveland 
Stokers Soccer Gante. TWO UPPER 
DECK RESERVED SEATS are yours 
FREE when you deposit $1000 or 
more in a new or existing St. Clair 
Savings Account. The tickets are good 
for any game . . . lintit 2 tickets per 
family. Ofier. expires April 16.

plitimas ir jo įtaka pa
sauly. Senovės Egiptui 
žlugus jo dvasia neišny
ko, bet virš tūkstančio 
metų buvo jaučiama ki
tose pasaulio šalyse. 
Egipto dievai persikė
lė į Romą, kur susimai
šę su graikų ir romėnų 
dievybėmis, vėl atgavę 
savo senus Izidos ir Ozi- 
rio vardus mistiškai 
skleidėsi po pasaulį: Eu
ropoje, Azijoje, Kinijo
je, Meksikoje, atkurda
mi naują legendą ant mi
rusios civlizacijos pa
grindo. Izidoje buvo įas
meninta pirmoji egiptie
čių civilizacija. Egip
tas buvo pripažintas žmo - 
nijos išminties mokslo 

SOCCER

T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET/48V7800 

6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 • 25000 EUCLID AVENUE/26M200

26000 LAKE SHORE BLVD./731-1200 • 6135 VVILSON MILLS ROAD/449-2900

lopšiu. Pirmos Izidos 
šventyklos buvo pastaty
tos Pomėjuje, Romoje, o 
po to romėnai išplatino 
po visus savo užkariau
tus kraštus. Rasdamas 
panašumo tarp krikščio
nių ir egiptiečių tikėjimo) 
imperatorius Hadrija- 
nas juos vadindavo Sau
lės - Serapis garbinto
jais, nes Serapis — Sau
lė reiškė Oziris — Apls.

Izidos ir Ozirio pėdsa
kus randame Bordžio 
apartamentuose (Pintu- 
riccihio freskos 1492- 
1494): Izida dėstanti
mokslus ir aiškinanti įs
tatymus, Ozirio karstas, 
Apio procesija (altorėly 
nešama jaučio stovyla). 
Vėlesniais laikais visi 
įdomaujasi egiptologija, 
miestuose statomi obe
liskai, piramidės, renka
mos Egipto senienos, mu
mijos, tapomi hieroglifi- 
niai paveikslai. Izidos 
pėdsakai užsiliko visuo
se pirmųjų šimtmečių 
krikščionių bažnyčiose. 
Chartres mieste: Dame 
de Chartress — Izida 
Chartres, Notre Dame 
de Paris, Izida ir šian
dien tebėra tarp zodiako 
ženklų, Saint-Germain- 
des-Pres kolonuose ma
tomi hieroglifai ir iki 1514 
metų buvo užsilikęs sta
bas prie kurio buvo degi
namos žvakės (bažnyčia 
buvo pastatyta Izidos 
šventovės vietoje). Seno
vės galai garbindavo Izi- 
dą. Legenda iš naujo vys
tėsi prie mistiškų teks
tų, glaudėsi prie Senojo 
Testamento ir įvairių

Prof. J. Baltrušaičio naujos knygos apie Izidą aplankas.

Bažnyčios Tėvų tekstų. 
Viduramžiai jai suteikė 
pirmąją formą, o rene
sansas galutinai nusta
tė jos elementus. Po hu
manistų, antikieriai, fi
losofai ir mokslininkai 
ją atkūrė ir kiekvienas 
savotiškai praturtino.

Pasakojimus apie Izi
dą atkūrė Paryžiaus is
torikai, pasiremdami Ta
cito komentarais ir vo
kiečių kronikų rašytojai, 
Izidos kultas įsitvirtino 
pas masonus. Napoleo
nas savo stilių pasiėmė 
iš Egipto ir Izidą su jos 
laivu 1811 m. leido įtrauk
ti į Paryžiaus miesto 
herbą.

Jurgio Baltrušaičio 
yra surasta ir surinkta 
dar niekur nevartota me - 
džiaga. Nagrinėjami ir 
nauju metodu nustatomi 
santykiai tarp pirmykš
čio mito ir jį atnaujinan
čios legendos. Studija 
apima archeologinius, 
ikonografinius ir lingvis - 
tinius elementus.

Vasario 23 d. laikraš * 
ty Le Monde literatūros 
ir meno kritikas, Sorbo- 
nos prof. Andre Chastel, 
dideliame straipsny "L' 
Empire marveilleux d’ 
Isis”, rašo apie Jurgio 
Baltrušaičio knygą, kad 
tai yra išimtinai vertin
gas, ”aussi brillant que 
singulier” veikalas, kad 
reikia turėti magiškus 
ginklus ir būti "Aberra- 
tions" ir "Anamorpho- 
ses" autorium, kad ne
paklysti tarp tų meta

Prof. J. Baltrušaičio knygai išėjus, La Hune knygynas Paryžiuje 
knygos išgarsinimui paskyrė visą savo vitriną, išdekoruodamas 
Izidos stovylomis ir graviūromis.

morfozinių Izidos legen 
dų. J. Baltrušaičio su
rasta ir surinkta dar nie
kur nepanaudota me
džiaga. Nagrinėjami ir 
nustatomi visai nauju me
todu, kurį Chastel vadi
na "humanitarinių moks
lų archeologija”, santy
kiai tarp pirmykščio Izi
dos mito ir jį atnauji
nančių legendų. Baltru
šaitis apšvietė tą kla
siškos kultūros pusę, ku
ri iki šiol buvo neliečia
ma. Čia, be jokių abejo
nių, daugiausiai atsklei
džiama Vakarų kultūros 
ir mokslo pasąmonė, ku
riai ryšium su "huma
nitarinių mokslų arche
ologija" atsiveria nau
jas susidomėjimas, (ai)

• Muzikė Nijolė Ulėnienė, 
dėstanti muzikos kompozi
ciją, harmoniją, teoriją ir 
grupinį pianiną aukštesnė
je mokykloje Long Island, 
N. Y., dažnai yra kviečiama 
kalbėti apie grupinį pianino 
dėstymo metodą. Kovo 13 
d. Levittown, L. I., N. Y. 
įvykusioje muzikos moky
tojų konferencijoje N. Ulė
nienė buvo pakviesta skai
tyti paskaitą ir demonstruo
ti šį metodą. Grupiniu pia
nino mokymusi yra didelis 
susidomėjimas. Long Islan
de, N. Y. jau yra dvi aukš
tesnės mokyklos, kuriose 
dėstomas pianinas šiuo me
todu.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

IEŠKOMA 300 
SKAITYTOJI! 
IR 500 
KLAUSYTOJI!

"Duokite man tris šimtus 
skaitytojų ir aš išleisiu 
kiekvieną lietuvišką kny
gą”, — posakis ne sykį kar
totas spaudoje ir prakalbo
se. Tai žodžiai žinomo chi- 
cagiečio visuomenininko ir 
prekybininko Jono Karvelio, 
pasakyti prieš keletą metų 
Antrojo Kultūros kongreso 
popaskaitinėse diskusijose. 
Taigi veik prieš šešeris me
tus. žodžiai kieti ir konkre
tūs.

Prieš kelias savaites J. 
Karvelį sutikęs pasidomė
jau, ar daug kas į jo šūkį 
reagavo; ar jis savo viešo 
įsipareigojimo dar nėra at
šaukęs ...

— žodžio neatsisakiau ir 
nemanau jo atšaukti, nors 
reakcijos nesusilaukiau jo
kios ... Knygų leidimo ne
su užmetęs, nežiūrint to, 
kad neseniai perkopiau ofi
cialiąją pensininko amžiaus 
ribą. Esu netrukus numa
tęs išleisti Birutės Pūkele- 
vičiūtės beletristikos knygą 
jaunimui. Norėčiau išleisti 
Putino naujosios kūrybos 
rinktinę, visus Vaižganto 
raštus ... Atrodo, kad šiuo 
metu būtų labai reikalinga 
stambi, gerai dokumentuo
ta knyga apie Lietuvą ang
lų kalba...

Knygai trūksta pirkėjų: 
senieji griūna, jaunieji — 
nebesidomi. Kaip juos sudo
minti? Gal londoniškės Ni
dos, ar chicagiškio Lietu
viškos Knygos klubo recep
tas knygą platinti prenume
ratos būdu ir buvo pats ge
riausias? Pabandžiau ir aš 
panašiai. Antrojo Kultūros 
kongreso metu atsispausdi
nau kelis šimtus lapelių ir 
juos prieš paskaitas išdės
čiau salėse norėdamas su
rinkti prenumeratas Vaiž
ganto raštams leisti. Ga
vau. .. 3 prenumeratorius... 
Taip per kelis metus surin
kau jų iki šimto, bet toliau 
— nebejuda.

Lietuviškas knygas pra
dėjau platinti jau 1916 
metais, vokiečių okupacijos 
laikais, būdamas dar visai 
jaunas vaikėzas. Pargaben
davau iš Vilniaus (Marijos 
Šlapelienės knygyno) į 
Anykščius ir ten paskleis- 
davau. Traukiniais tada ne
buvo galima važiuoti, tai 
tekdavo nešt ant pečių ... 
Paskui įsigijau arkliuką ... 
Smagu tik, kad paklausa ta
da buvo stebėtinai didelė: 
visi knygas gaudyte gau
dydavo.

Lietuvai atsikuriant sa
vanoriu išėjau į kariuome
nę, kurioje ištarnavau ke
turis metus. Po to įstojau 
į Spaudos Fondą, kur dir
bau iki 1930 m. Ten ir įgi
jau (o gal tik pagilinau) 
savo prekybinį patyrimą.

(Šitoje vietoje reikėtų pa
aiškinti, kad J. Karveliui 
pradėjus darbą Spaudos 
Fondas teturėjo 4,000 litų 
kapitalo ir du tarnautojus. 
Jam išeinant šios bendrovės 
kapitalas siekė virš keturių 
milijonų, o tarnautojų jau 
dirbo bent du šimtai).

— Tada su J. Rinkevi
čium įsteigėm savo knygy
ną, kuris vėliau išsivystė į 
platesnę prekybą. Perėmėm 
vokiečio Schuetze’s muziki
nės prekybos namus. Netru-

(Nukelta į 6 psl.)
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(Atkelta iš 5 psl.) 
kus pas mus galėjai gauti 
visus muzikos reikmenis ir 
instrumentus nuo stygos iki 
vargonų. (Beje! Mes gi Įgu
los bažnyčiai ir pastatėm 
didžiausius Lietuvoje var
gonus). Įsteigėm foto ir 
technikos skyrius... Atida
rėm prekybos namus Klai
pėdoje, Telšiuose, Vilniu
je... Bet grįžkime prie 
knygų.

Knygas pardavinė j o m e 
visoje Lietuvoje. Visą eilę 
jų patys išleidom. Daug bu
vo išleista ir gaidų.

Čia Amerikoje irgi, gali
ma sakyti, pradėjau nuo 
knygų. Ir jas pardavinėti ir 
leisti. Manau,: kad esu iš
leidęs nemažiau tuzino at
skirų leidinių.

Kokios geriausiai buvo 
perkamos? Putino "Altorių 
šėšely’’ ir A. Merkelio 
"Vaižgantas". Jų buvo iš
parduota gal po keturis 
šimtus egzempliorių. Kitų 
— nedaugiau kaip po du ar 
tris šimtus ... Nesiskun
džiu, nes manau, kad ki
tiems leidėjams, ypač ne
turintiems savų knygynų, 
galėjo būti žymiai sunkiau.

— Vienas rimčiausių Tre
čiojo Kultūros kongreso su
manymų buvo plokštelėse 
užfiksuoti gyvąjį mūsų ra
šytojų žodį... Berods ir 
plokštelių leidime turite ne
eilinį patyrimą, — kaman- 
tinėjau toliau leidėją J. 
Karvelį.

— Lietuvoje plokšteles 
leisti pradėjau 1932 metais. 
Išleidau po kelias Kipro 
Petrausko, Grigą itienės, 
Graužinio, šabaniausko ir 
eilės kitų dainininkų plokš
teles. Tarp jų buvo ir pra
moginės ir operinės muzi
kos. Buvau užsimojęs iš
leisti Operos, Karo mokyk
los, šaulių chorų įdainuotų 
150 rinktinių dainų plokšte
les, bet karas šį sumanymą 
sugriovė ...

Plokštelės Lietuvoje bu
vo gerai perkamos. Viduti
niškai pramoginės muzikos 
išleisdavau 5,000, gi operi
nės — 2,000. Kai kurios 
laidos būdavo ir kartoja
mos.

Čia Amerikoje plokšteles 
pradėjau leisti 1952 metais. 
Gavęs iš Londono senųjų 
savo leistų plokštelių mat
ricas pakartojau kai kurias 
K. Petrausko, A. šabaniaus
ko, V. Grigaitienės ir kitų 
plokšteles, o taipgi išleidau 
P. Bičkienės, Radzevičiūtės, 
Mastienės, Liepos, Tėviš
kės parapijos choro, A. Di- 
čiūtės naujai įdainuotąsias. 
Jų tiražas nuo trijų šimtų 
iki tūkstančio. Maždaug li
gi 1957 metų pirkimas ėjo 
pakenčiamai, bet dabar jau 
sunkiau. O, kad leidimas ap
simokėtų, sakyčiau, reikia 
parduoti nemažiau negu ko
kius penkis šimtus.

Kaip žinote 1963 metais 
išleidau poetų Stasio Sant- 
varo ir Antano Gustaičio 
įkalbėta "Poeziją”. Per ke- ' 
turis metus jos parduota 
pora šimtų egzempliorių ... 
Sumanymas, kad mūsų me
nininkų žodžiai nenueitų į 
kapus, yra labai girtinas ir 
remtinas, žinau iš anksto, 
kad biznio iš to nepadarysi, 
bet ne viskas gyvenime pi
nigais matuojama. Mano 
gyvenimas jau nebeilgas. 
Su knyga, su muzika gi
miau, su knyga ir muzika 
norėčiau ir numirti..,

Artimiausiu laiku noriu 
išleisti keturių vidurinio
sios ir jaunesnės kartos po
etų kūrybos plokštelę. Jau 
turiu Liūnės Sutemos ir 
Henriko Nagio įkalbėtas 
juostas. Dabar tariuosi su 
Kaziu Bradūnu ir Birute 
Pūkelevičiūte... Esu kal
bėjęs su Jonu Aisčiu, Ber
nardu Brazdžioniu, Antanu 
Vaičiulaičiu, Mykolu Vait
kum, Aloyzu Baronu ... Ne

visi jie tokie entuziastin
gi... Jei sveikata leis — 
bandysiu tartis ir su prozi
ninkais ir su aktoriais ...

— Pakalbėti, žinote, mes 
dažnai ir gražiai pakalbam, 
bet, kai reikia daryti — ne 
visada taip lengvai eina, — 
baigė pašnekėsį jaunos šir
dies pensininkas. Pašneke
sys, manau, lengvai sutilp
tų į smulkų, vos kelių žo
džių skelbimėlį: "Lietuviš
kai knygai ir plokštelei ieš
kau 300 skaitytojų ir 500 
klausytojų’’.

Kažin ar daug kas į šito
kį skelbimėlį atsilieptų?

a. pavėjis

• Brocktoao Lietuvių Ta
ryba Vasario 16-sios minė
jimą suruošė vasario 25 d. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kun. Jucevičius. Minėjimo 
meninę dalį atliko operos 
solistas Jakutis, jo sesutei 
akomponuojant, smuikinin
kas kun. Valavičius, para
pijos choras ir lituanistinės 
mokyklos mokiniai, vado
vaujami mok. Ribokienės. 
Minėjimo proga surinkta 
aukų 1,682 dol. Minėjimo 
suruošimui padaryta išlai
dų 182 dol. Pasiųsta Ameri
kos Lietuvių Tarybai 1,500 
dol.

Aukotojams ir progra-

mos dalyviams taria nuošir
dų ačiū

Brocktono Lietuvių 
Taryba

LONG BEACH

• Long Beach Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 16 d. Su
sirinkimą atidarė klubo 
pirm. Br. Morkis. Sekreto
rius Petraitis perskaitė 
praeito susirinkimo proto
kolą. Finansų sekretorė O. 
Mekišienė perskaitė Vasa
rio 16 minėjimo — parengi
mo piniginę apyskaitą. B. 
Morkis perskaitė laišką 
gautą iŠ Lietuvių Fondo, 
kuriame prašoma Long

Beach Lietuvių Klubo šiais 
jubiliejiniais metais įstoti į 
Lietuvių Fondą nariu. Po 
diskusijų prieita prie slap- 

•to balsavimo. Suskaičius 
balsus rasta vienu balsu 
daugiau pasisakant už Klu
bo įstojimą į Lietuvių Fon
dą nariu su $100.00 įnašu. 
Po to buvo diskutuojamas 
pageidavimas paremti vie
tos organizacijas ir buvo 
nubalsuota įteikti Los An
geles skautams 50 dol., Los 
Angeles šeštadieninei mo
kyklai 25 dol. ir Los Ange
les lietuvių R. K. bažnyčiai 
25 dol.

kuris įvyks gegužės 4 d. Po 
susirinkimo buvo klubo na
riams vaišės. (dm)

• GALIMA VAK. VOKIE
TIJOS vyriausybes krizė, koali* 
cijon su krikšč. demokratais at
ėjusiems socialdemokratams 
ifkėlus Oderio-Neisės linijos 
pripažinimo Vokietljos-Lenki- 
jos siena klausimą. Nesutarimų 
atsirado ir kitais klausimais, 
kaip, pvz., rinkimų reformos 
ir kt. Premjeras Kiesingeris 
atsisakė priimti vidaus reik, 
ministro atsistatydinimą, bandy
damas dar lopyti irti pradėju
sią koaliciją.

Svarstytas Long Beach 
Lietuvių Klubo dešimtme
čio paminėjimo parengimas,

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Let’s get
the confusion out 
of saving money.

Taupymas turėtų būti nekomplikuotas, žmonės iš tikrųjų nori taupyti pinigus ... dėl daugelio priežasčių. Yra 
ir daugelis būdų taupymui. Kai kurie jų naudingesni už kitus. Daug kas priklauso nuo jūsų padėties ir reika
lavimų. Norėtume pagelbėti ir rasti išeitį einant tiesiai prie reikalo.

Society National Bank normali tau
pymo sąskaita. Sveika. Saugi. 
Lengvai prieinama. Paprastas, 
efektingas būdas taupyti ateičiai.

Normalios sutaupos neša 4% į 
metus. Nuošimčiai apskaičiuojami 
kas pusmetį. Deponavus pirmuosio- 
mis 10 sausio, balandžio, liepos ar 
spalio dienomis ir palikus metų 
ketvirčiui, nuošimčius gaunate nuo 
pirmos metų ketvirčio dienos.

Society Bonus Passbook sąskaita 
teikia galimybę uždirbti visus 5% 
metams iš jūsų rezervinių fondų, 
štai, kaip tai vyksta.

Paprastai deponuokit $1,000 ar 
daugiau ir išlaikykit balanso mini
mumą iš $1,000. Papildomai depo
nuokit po $100 ar daugiau bet ku
riuo metu. Fondas privalo išbūti 
deposite bent 90 dienų, kad gauti 
57c. Nuošimčiai skaičiuojami nuo 
deponavimo dienos ir išmokami kas 
ketvirtį metų kovo 1, birželio 1, 
rugsėjo 1 ir gruodžio 1. Po 90 die
nų galite išsiimti pinigus pirmo
siomis dienomis. Nuošimčiai bus 
kredituoti jūsų einamos taupymo 
ar Bonus Passbook sąskaiton, ar
ba pasiųsti jums. Kaip pasirink
site.

Society National Bank Savings 
Certificate of Deposit yra planin
go, garantuotų ratų investavimas 
didesniems jūsų fondams.

Society Savings Certifacates duo
da 57 į metus, didžiausią įstaty
mais leista bankams išmokėti nuo
šimtį, išmokant suėjus 6, 9 ar 12 
mėnesių. Nuošimtis užskaitomas 
nuo deposito dienos ir automatiš
kai deponuojamas jūsų Society ei- 
namojon ar taupymo sąskaiton, 
arba išmokamas jums čekiu. De
posito minimumas yra $2,500. Di
desni depositai galimi tik po $100. 
Pavyzdžiui, $2,600, $2,700, $2,800 
ir t.t.

Jei vis dar neapsisvarstote, kuris taupymo planas jums tinkamiausias, susto
kite artimiausiame Society skyriuje. Mes jums rasime geriausią išeitį.

j5octetu NATIONAL BANK

OF CLEVELAND
Member F. D. I.C.
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Skautės išsirikiavusios Kaziuko mugės atidarymui. J. Garlos nuotrauka

Iškiliųjų muzikų 
koncertas

Kovo 26 d. Clevelando muzi
ko? mokykloje įvykus} pianisto 
A. Kuprevičiaus ir čelisto Al
girdo Motiekaičio kamerinės 
muzikos koncertą The Plain 
Dealer muzikos kritikė Ethel 
Boros pavadino "dangiškųjų gar
sų" koncertu.

Gausiai atsilankiusi koncer- 
tan publika šiltai priėmė abiejų 
muzikų pasirodymą, gi labai pa
lanki laikraščių kritika net rink
tiniais žodžiais iškėlė jų talen
tu

"Kuprevičiaus talentas nuo
lat plečiasi", rašo Ethel Boros, 
"gi šio vakaro koncerte jis bu
vo ypatingoje formoje. Jo gai
dos buvo aiškios, kaip varpo gar. 
sai, jo išpildymas pasiekė tiks
lumą grojant ypatingai darniai 
su čelistu".

Abu muzikai sudarė darnų 
vienetą, viens kito nepaliekant 
šešėlyje, visur stengiantis iš
kelti korinių autorių siekiamą 
akcentą tam ar įtitam instru
mentui.

Nežiūrint to, jie sugebėjo pa
rodyti ir savo individualų cha
rakterį, pritaikytą grojamiems 
instrumentams.

A. Motiekaitis tiesiog dainuo- 
te dainavo savo čelo garsais, 
specialiai žemesniuose regist
ruose.

Toks mūsų muzikų pasirody
mas ne vien tik koncerte, bet ir 
spaudos recenzijoje sudaro ma
lonią nuotaiką ir kartu sukelia 
pasididžiavimo jausmą jų kultū
riniu Įnašu.

• Muzikas Pranas Am
brazas, šv. Jurgio parapi
jos vargonininkas ir choro 
vadovas, po sudėtingos ope
racijos, nors dar ir ne visai
pasveikęs, daktarui A. L. liais dirbinėliais, gau- 
čepuliui sutikus, nuo kovo 
28 d. grįžta į savo pareigas.

Pasiruošti iškilmingoms 
šv. Velykų šventėms, klebo
nas kun. Balys Ivanauskas 
ir choro vadovas Pranas 
Ambrazas maloniai kviečia 
visus choro dalyvius atei
nantį sekmadienį, kovo 31 
d., tuoj po sumos atvykti į 
parapijos mokyklos klasę 
bendrai choro repeticijai.

• ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
TARYBA prašo paskelbti, kad 
1 LB II apylinkės valdybos kvie
timą kovo 31 d. N. Parapijos baž 
nyčioje išpildyti religinio kon-

KAZIUKO MUGE BUVO TIKRA SVERTE
'•Auksinio mūsų tau

tos ir organizacijos ju
biliejaus metais Cleve
lando Neringos ir Pilė
nų tuntai, Skautininkių 
D-vė, Akademinis Skau
tų Sąjūdis ir Lietuvių Jū
rų Skautijos junginys 
Klaipėda nuoširdžiai 
sveikina šios skautiš
kos mūsų šventės daly
vius ir svečius. Juos
tas išaudę, gėlių vaini
kus supynę skiriame šią 
dieną toli paliktai Kry
žių ir Rūtų Žemei”. — 
Šiais žodžiais pradėjo il
gametės, bet šį kartą 
puošniausios Kaziuko 
Mugės Clevelande atida
rymą tunt. s. Nijolė 
Kersnauskaitė.

Skirtinga šįmet buvo 
mugė ne tik savo įdomiu 
stilingu vaizdingumu, 
bet ir turiniu, origina-

Neringos tunto tuntininkės s. 
Nijolės Kersnauskaitės pastan
gomis Kaziuko mugė šiais me
tais buvo tikrai graži.

V. Bacevičiaus nuotrauka

siais rankdarbiais ir jų 
patiekimu. Ypač rūpes
tingai suplanuotos valan.

certo programą atsakyta raštu 
neigiamai. Ta proga atsakyme 
pareiškiama, jog LB u apyl. 
valdybos nutarimas tuo reikalu 
Dirvos kovo 8 d. laidoje buvęs 
paskelbtas anksčiau, negu gauta 
Ansamblio vadovybėje ir kad tuo 
kvietimu kišamasi į Ansamblio 
kaip organizacijos, vidaus rei
kalus.

Neigiamai } kvietimą atsaky
ti kovo 10 d. vienbalsiai nutarė 
Čiurlionio Ansamblio nariai.

dos, budėtojos prie drau
govių stalų, virtuvės, sal
dumynų, visos skaučių ir 
skautų pamainos, nuo
širdi tėvų talka laimėjo 
pasigėrėtiną tikros, pla 
čios, didelės skautiškos 
šeimos pavyzdį.

Visa diena — visa 
šventė buvo išausta sub
tilaus, vientiso ir drau
ge taip įvairaus skautiš-

kūmo gijomis. Neringa- 
Pilėnai - Klaipėda žydė
jo ir klestėjo savo dar
beliais, sumanumu, sa
vo skautų išradingumu ir 
jaunatvišku užsidegimu 
darbui, geram skoniui 
bei savo vidinei nuo
taikai. Visi tie atsieki- 
mai rodė ilgas kantry
bės ir geležinės valios 
valandas: medžio droži
niai, raštai, juostos, 
taut. lėlės, pagalvės,mo
zaika, albumai, "širde
lės”, grybai, gėlės, ver
bos, Velykų margučiai, 
- kur čia visus be su skai
čiuosi!

Mugę atidarė daug jau - 
nimui dirbąs ir ypač gra
žiai C levelandą garsinąs 
tautinių šokių grupės 
”Grandinėlės” vadovas 
L. Sagys. Mugės meni
nę — uždarymo progra
mą pravedė sesės M. ir 
R. Jokubaitytės. Jei mu
gė buvo skautiška — tai 
skautų šventė. Jei mugė 
buvo linksma — muziką 
tvarkė s. Rėkus. Jei mu
gė buvo sklandi ir pla
ninga — tai stropus jai 
pasiruošimas, —bet kad

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate

SIUNTINIUS Į LIETUVA IR 
SOVIETŲ SĄJUNGĄ

JUMS GALI KILTI KAI KURIE 
KLAUSIMAI;

1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt aštuonerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Marcei Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz„ automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtuvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir 
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106 Tel. (215) WA 5-3455

PHILADELPHIA, Pa. 19123 
632 W. Girard Avė.
WA 5-8878

NEW BRITAIN, Conn. 06052
97 Shuttle Meadow Avė. 
224-0829

BALTIMORE, Md. 21224 
3206 Eastern Avė.
DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127
390 West Broadway
A N 8-8764

CHICAGO, III. 60632 
4102 Archer Avė.
FR 6-6399

CHICAGO, III. 60622 
2242 W. Chicago Avė. 
BE 5-7788

OMAHA, Nebr. 68107 
5524 S. 32nd St. 
731-8577

PARMA, Ohio 44134 
5432 Statė Rd. 
749-3033

PITTSBURGH, Pa. 15222 
346 Third Avė.
GR 1-3712

A.L.T. Clevelando Skyrius
praneša, kad metinis susirinkimas bus 

SEKMADIENĮ, BAL. 7 D., LIETUVIŲ SALĖJE, 
tuoj po pamaldų, 12 vai.

Draugijų valdybos prašomos patiekti savo trijų 
atstovų pavardes ir pilną draugijos vardą raštu re
gistravimo pagreitinimui. Taipgi $2 draugijos metinį 
mokestį ALT skyriaus reikalams.

Kviečia Valdyba Inž. Edvardas Kersnauskas, kuriam tenka nuopelnas už gražų 
Kaziuko mugės išdekoravimą lietuviškame stiliuje.

Dalis publikos Kaziuko mugėje stebi programos išpildymą. J. Garlos nuotrauka

V. Bacevičiaus nuotrauka 

ji ištisai spindėjo jau
nyste, spalvingumu ir 
jautriu lietuviškumu sa
vo turiniu, tai tik mūsų 
sesės tunt. s. Nijolės 
Kersnauskaitės dėka ir 
pastangomis. Ir dar la
biau nuostabios inž. 
Kersnausko energijos, 
ištvermės ir pasišven
timo darbais salės pa
sikeitimas buvo tikrai 
visų svečių gražiausiu 
pagyrimų ir dėmesio 
centru.

Kilnus baigiamasis 
tuntininkės žodis:"... Ka
ziuko Mugė pasibaigė ir 
rytoj išauš nauja darbų 
diena. Išeikime iš čia 
Sesės, Broliai atnaujin- ' 
tu tikėjimu ir ryžto ke
liu, kad amžiais gyventų 
Ji — mūsų senolių že
mė Lietuva.” (rn)

CLEVELAND, Ohio 44119 
787 Ė 185 St.
486-1836

DETROIT, Mich. 48210 
6460 Michigan Avė.
TA 5-7560

ELIZABETH, N. J. 07206
943 Elizabeth Avė.
201 — 354-7608

HAMTRAMCK, Mich. 48212 
11415 Jos. Campau Avė. 
365-6350

KANSAS CITY, Kansąs 66102.
18 S. Bethany 
AT 1-1757

LOS ANGELES, Calif. 90026 
2841 Sunset Blvd.
(213) 382-1568

MIAMI, Fla. 33137
2755 Biscayne Blvd.
FR 9-8712

MINNEAPOLIS, Minn. 55414 
217 E. Hennepin Avė.
FE 2-4908

MILVVAUKEE, Wls. 53215 
3036 S. 13 St.
414 EV 3-1485

ROCHESTER, N. Y. 14621
683 Hudson Avė.
BA 5-5923_______________

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 — First Avė.
OR 4-3930

SAN FRANCISCO, Cal. 94122 
1236 — 9th Avė.
LO 4-7981

SEATTLE, Wash. 98103 
1512 N. 39th St.
ME 3-1853

ŠPRINGFIELD, Mass. 01103 
1840 Main St.
736-9636
RE 4-8254

SOUTH RIVER, N. J. 08882
168 Whitehead Avė.
201 — 257-2113

TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty St.
LY 9-9163’

VINELAND, N. J. 08360
Parish-Hall
West Landis Avė.
609 — 691-8423

WORCESTER, Mass. 01604 
82 Harrison St.
617-798-3347

CENTRINĖ IŠTAIGA
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH 212 — 982-8410

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam 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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

,i

CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS
CHICAGOJE, JAUNIMO CENTRE,
5620 So. Claremont Avenue,

1968 m. balandžio 6 7 v. v. stato
ANTANO RUKO 5 veiksmų vaidinimą vaikams.

VLIKo atstovas Venezueloje Jurgis Bieliūnas (kairėje) buvo išvy
kęs Europon prekybiniais reikalais. JĮpalydėjo Venezuelos LB pirm, 
inž. Vladas Venckus (dešinėje). J. Bieliūnas, aplankęs Portugaliją, 
Prancūziją, Belgiją, Vakarų Vokietiją, Austriją, Italiją ir Ispaniją, 
Venezuelon gr|žo kovo 9 d., kad suspėjus j Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo sukakties minėjimą, kuris įvyko kovo 10 d.

S-gos Worcesterio

• Parama Dirvai vėl atė
jo iš nariais ne taip gau
saus, bet savo uždavinius 
labai puikiai suprantančio 
ALT 
skyriaus.

Per to skyriaus stropaus 
iždininko Povilo Babicko 
rankas $100 Vilties Drau
gijai įnašas atėjo šiomis 
dienomis, vykdant metinio 
narių susirinkimo nutari
mų. Tuo būdu skyriaus 
įnašas, pasiekęs 800 dolerių) 
sudaro jau tokių sumų, ku
riai atsiekti ir pralenkti 
reikia ir kitų skyrių ne 
mažų pastangų.

W o r c e s terio tautinin
kams už jų gražų dėmesį 
savajai spaudai reiškiame 
nuoširdžių padėkų.

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
NAMAI CHICAGOJE

Kovo 23 dienų įvyko LTN 
tarybos posėdis. Jame iš
klausyta metinė bendrovės 
darbų apžvalga, kurių pa
darė vald. pirm. J. Jurkū
nas. Taip pat patvirtinta 
bendrovės apyskaita su ba
lansu 1968 m. kovo 15 d. 
Balansų referavo ižd. S. 
Virpša.

Taryba plačiau diskutavo 
valdybos turimus ir patik
rintus siūlymus, pirkti skly
pus arba sklypus su esa
mais ant jų pastatais. Nu
statyta pirmumo eilė ir val
dyba liekasi toliau vesti 
pirkimo sandėrį.

Naujiems metams b-vės 
valdybon išrinkta: J. Jur
kūnas, K. Ramonas, S. 
Virpša, P. Vėbra ir J. žvy- 
nys.

Tarybos posėdžiui pirmi
ninkavo E. Bartkus, sekre
toriavo — K. Ramonas.

(mv)

LAIŠKŲ LIETUVIAMS 
VAKARAS

Chicagos Jaunimo Namai 
sutelkė artipilnę didžiųjų 
salę lietuviškos publikos, 
Tėvų Jėzuitų leidžiamojo 
ir Tėvo Kęstučio Trimako 
r e d a g u o jamojo žurnalo 
"Laiškai Lietuviams” tra
diciniam kasmetiniam kul
tūriniam vakarui.

Šįmetinio vakaro progra
ma susidėjo iš trijų dalių: 
konkursinio rašinio autorių 
pagerbimas, meninis šokis, 
meninis žodis!

Konkursinio rašinio te
ma buvo: Kaip aš vertinu 
tai, kas šiais laikais dedasi 
Bažnyčioje? Rašinių verti
nimo komisija: Aloyzas 
Baronas, kun. Vytautas 
Bagdanavičius MIC, Jonas 
Bagdonas, Dalia Kučėnienė 
ir Florentina Kurgonienė. 
Komisija rado geriausiais 
rašiniais šių autorių dar
bus: (suaugusiųjų grupėje) 
N. Gailiūnienė, Pr. Razmi
nas ir J. Toliušis ir (jauni-

I. Ur-

išpildė 
iškilūs 
išraiš- 
Kepa-

mo grupėje) G. Juozavičiū- 
tė ir A. Rygelytė.

Premijuotųjų rašinių au
torių vardu (J. Toliušis), 
mecenatų vardu (dr. J. Rin
gus) kalbėjusieji, džiaugėsi 
LL kultūringu, aktualiu ir 
vis nauju turiniu, kaip ly
giai menišku apipavydalini- 
mu. Linkėjo redaktoriui ir 
jojo talkininkams nenuilsti 
ir vis naujai kelti ir svars
tyti lietuviškojo h- krikščio
niškojo gyvenimo aktuali
jas ir problemas. Minėtina, 
kad kai kurie prem. laimė
tojai (N. Gailiūnienė, J. To
liušis ir kt.) premijų pini
gus paskyrė LL leidimo 
fondui.

Rašinių premijoms skir
tuosius pinigus aukoję me
cenatai: V. Kuliešius, dr. 
J. Meškauskas ir žmona, dr. 
J. Ringus ir žmona, kun. P. 
Patlaba ir kun. dr. 
bonas.

Meninę programų 
du savose srityse 
menininkai, būtent: 
kos šokio — Elena 
laite ir grožinio žodžio — 
Algimantas Dikinis.

Išraiškos meno vaizduo
toja Elena Kepalaitė pir
moje dalyje, pagal elektro
ninės muzikos garsus, pa
vaizdavo "Poemų" 
Varese), "Miesto Pulsų 
(muz. Babbitto) ir 
zontalė linija”, "7 
(Schullerio). Antroje daly
je pagal indų tautinę mu
zikų, pavaizdavo indų šo
kius, o taip pat pagal De- 
bussy muzikų — "Vibraci
jų” ir ”Ritmų” ir pabaigai, 
pagal Šimkaus muzikų — 
"Siluetus”. Antroje dalyje 
menininkė buvo šilčiau pub
likos sekama ir palydima. 
Tų skirtumų, atrodo, iššau
kė pradžioj pasirinktoji itin 
moderniška muzika bei jo
sios labai kraštutiniai skir
tingi garsai, dūžiai ir vir
pesiai. Antra, manytina, 
kad publikoje dauguma su
darė klasikinės muzikos 
mylėtojai.

Algimantas Dikinis ne 
tik chicagiškei publikai, bet

(muz.
O

"Hori-
Mozaika”

Laiškų Lietuviams straipsnio premijų {teikimo iškilmėse. Sėdi iš 
kairės: A. Rygelytė (jaunimo D premija), jury komisijos sekr. D. 
Kučėnienė, mecenatai dr. E. Ringus ir V. Kuliešius, suaugusiųjų 
n ir m premijų laimėtojai J. Toliušius ir Pr. Razminas.

V. Noreikos nuotrauka

KETURI KELIAUNINKAI
Režisūra, dekoracijos, choreografija ir kostiumai PETRO MAŽELIO.

Bilietai gaunami: MARGINIUOSE, TELEF. 
PR 8-4585. Bilietai suaugusiems — 3 dol., vaikams 
2 dol.

Kviečia: CHICAGOS SCENOS DARBUOTO
JAI, TALKININKAUJANT VAIKŲ TEATRUI 
ALVUDUI.

ir visai Amerikai, pažįsta
mas ir kaip aktorius ir kaip 
režisorius ir kaip grožinio 
žodžio išsakytojas-interpre- 
tatorius, šį vakarų jį gir
dėjome su K. Donelaičio — 
Pavasariu, B. Brazdžionio 
— Pakrantės rauda ir W. 
Šekspyro — "Hamletu”. Al
gimanto perduodamu lietu
višku žodžiu, jo skambesiu 
dažnam klausytojui suspin
dėjo autoriai ir Šekspyras 
ir B. Brazdžionis, o juo la
biau K. Donelaitis kitoje 
šviesoje, kitoje artumoje. 
Norėtųsi reikšti troškimų, 
kad Algimantų Dikinį, esan
ti grožinio lietuviškojo žo
džio išreiškimo aukštumoje, 
kviestųsi mūsų lituanisti
nės mokyklos, norint supa
žindinti moksleivijų, kokia 
skambi t didinga ir poetiška 
mūsų kalba!

LL vakaro programų ve
dė redaktorius Tėvas K. 
Trimakas SJ. Po programos 
visa publika buvo pakvies
ta į apatines sales ”Redak- 
toriaus tetų vaišėms”, ku
rių metu visi turėjo progų 
pasidalinti dienos nuotaiko
mis ir įspūdžiais. (mv)

• Olubunmi Igoh, gyv. 56 
Okepojo St., Lagos, Nige- 
ria, Lagos miesto universi
teto studentas, 17 m. am
žiaus, ieško lietuvio bičiu
lio susirašinėjimui. Jis kar
tu labai domisi Lietuvos 
klausimais, ypatingai moks
lo ir meno srityse.

Liet uviškosios jaunimo 
organizacijos kvieč i a m o s 
skatinti savo narius tokiais 
”pen pals” pasinaudoti, 
ypatingai atkreipiant dė
mesį į Lietuvos klausimo 
propagavimų.

IE ŠKOMI

Oficialinis Berno kantono 
leidinys Amtsblatt dės Kan- 
tons Bern paskelbė Thun 
miesto (Šveicarijoje) įstai
gų pranešimų, kad dingu
siais be žinios skelbiami 
Jurgis (Georg) ir Jadvyga 
Balczunas, abu nevedę, 
apie kuriuos neturima ži
nių nuo "dvidešimtųjų me
tų”. Balčiūnai žymimi kaip 
Estijos piliečiai, bet yra 
n e a b e jojamai lietuviškos 
kilmės. Kas apie minėtus 
asmenis turėtų žinių, kvie
čiamas atsiliepti.

MINTYS DAKTARĄ 
JUOZĄ ŠABANĄ AMŽI

NYBĖN PALYDINT

A.A. Dr. Juozas Šabanas

Dar taip neseniai, vos 
prieš keletu savaičių, dr. 
Juozas šabanas su žmona 
dr. Alvina išvykdami ilges
nių atostogų kalbėjo: "Pla
nuojame pamatyti tolimuo
sius pasaulio kraštus — 
Havajus, Japonijų, Tailan
du, Indijų, Pakistanu, Ira
ku, Turki jų, Graikijų ir pa
buvoti pas savo sūnų Algį 
Austrijoje. Laikas ir dar
bas juk gerokai išvargina, 
tad valandėlei poilsis ir ne
rūpestinga diena reikalinga. 
Juk su savim nenusinešime 
nei to, kų žemėje sunkiai 
uždirbame.” Jo veide tada 
spindėjo įprastas ramumas, 
žodyje jautei nuoširdumų, 
o elgsenoje paprastų, bet 
labai mielų ir artimų žmo
gų.

Ir netrukus pakėlė spar
nus į svajotųjų kelionę. Ke
lionė jiems sekėsi. Beke
liaudamas dr. Juozas šaba
nas užvertė ir savo gyveni
mo šešiasdešimtųjį gyveni
mo lapų. Gimtadienio proga

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. 
wood, Chicago, III., 
4-7450 arba YA 
Kasdien 9-8 vai.

Maple- 
tel CL 
7-2046.

• Ieškoma vyr. amžiaus 
lietuvė — pensininkė gy
venti kartu su kita lietuve 
Hot Springs, Arkansas ben
dram laiko praleidimui. 
Maistas ir kambarys.

Suinteresuotos prašomos 
rašyti — Dirva, 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohio 
44103. (36-37)

MUZIEJAUS RETENYBĖ
Nepriklausomos Lietuvos 

monetos pardavimui, 5 litai 
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez. 
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus, P. 
Zablockis, P. O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B. C. 
Canada. 

jis patyrė mielos gyvenimo 
palydovės nuoširdų, nuošir
dų sveikinimų. Keliaudami 
daug kų pasaulyje pamatė. 
Ir dr. Juozo širdin susi
klostė tūkstančiai įspūdžių 
ir juos žadėjo išsakyti su
grįžęs lietuviškajai visuo
menei.

Pagaliau kelionė aplink 
pasaulį artėjo į baigmę. Ke
letu dienų stabtelėjo poil
siui Austrijoje ir drauge 
su sūnumi Algiu džiaugėsi 
gyvenimo sėkme.

Kovo mėn. 20 d. pavaka
ryje Chicagos O’Haro aero- 
droman nusileido lėktuvas. 
Keleivių būryje ramiu žing
sniu ėjo dr. Juozas ir dr. 
Alvina šabanai, jų veiduo
se šypsena, rankomis mojo 
jų sutikti atvykusiems ar
timiesiems. Kelionė laimin
gai, atrodė, bus baigta, čia 
pat namai, artimieji ir tūk
stančiai mielų lietuvių, ku
riems dr. Juozas buvo labai 
gerai pažįstamas.

Dar tik žingsnis žengtas, 
dar vienas malonus žvilgs
nis į gyvenimų ir čia pat 
staiga sustoja plakusi dr. 
Juozo šabano širdis. Jis už
gesta amžiams, didžiųjų ke
lionę baigęs, savo mielos 
žmonos Alvinos rankose, 
aerodrome.

Skaudi ir liūdna žinia 
apgaubė Chicagos lietuvius. 
A. a. dr. Juozo šabano kars
tas A. Petkaus koplyčioje 
skęsta gėlėse ir iki atsisvei
kinimo dienos visa koplyčia 
pražydo chrizantemų ir ro
žių vainikais bei gėlių 
puokštėmis. Tai liudijo, 
kiek velionį mylėjo žmonės. 
Su juo atsisveikinti ir mie
lai žmonai, sūnui ir broliui 
bei artimiesiems užuojautų 
pareikšti ėjo šimtai žmonių.

Kovo 23 d., 12 vai. vėl 
minia velionio artimųjų, 
vienminčių draugų, visuo- 
meninkų, kolegų gydytojų 
ir Chicagos lietuvių užtven
kė didžiųjų koplyčių. Jie su
sirinko paskutiniam atsi
sveikinimui su tauriu lietu
viu ir mielu gydytoju.

J. Janušaitis

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: ‘,MCI ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

CLEVELANDE
• Ona Korsakienė, gyv. 

24585 Clark Dr., Euclid, 
mirė Clevelande ir kovo 28 
buvo palaidota Kalvarijos 
kapinėse.

Velionė buvo pašarvota 
Della Jakubs and Son laido
tuvių koplyčioje, 936 E. 185 
gt. Paliko sūnų Albertų ir 
dukrų Onų bei tris seseris 
Kanadoje.

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

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

A. M. D. REALTY
4 šeimų ir 2 krautuvių 

mūrinis pastatas ant St. 
Clair Avė. $9,500.

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai:
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara 
1123’/2 Norvvood Rd. 

432-1322

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

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