DIRVA
TAIKA, BET KOKIA?
GALIMAS WASHINGTONO-HANOJAUS 'KON
TAKTO' IŠPLĖTIMAS Į PILNAS DERYBAS NE
TURĖTŲ SUKELTI BAIMĖS. —- AMERIKIEČIAI
SAVO RANKOSE DAR TURI KOZIRIUS, KU
RIŲ NEPAJĖGĖ IŠMUŠTI NEI RIAUŠĖS, NEI
'LIBERALŲ’ PRANAŠAVIMAI.
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Yra duomenų manyti,
kad šiaurinis Vietna
mas būtų ieškojęs 'kon
takto' su Washingtonu ir
tuo atveju, jei preziden
tas nebūtų sustabdęs
šiaurinio Vietnamo bom
bardavimo virš 20 para
lelės (vėliau bombarda
vimas buvo sustabdytas
virš 19 paralelės). Mat,
komunistų karinė situ
acija po vadinamos 'Tet'
ofenzyvos buvo gerokai
pašlijusi, o nuotaikos pa
čioje Amerikoje nėra vi
sai tokios, kokių jie tikė
josi.
Kalbant apie tas nuo
taikas i reikia pastebėti,
kad dr. M.L. Kingo nu
žudymas buvo nemažas
smūgis, kurį nepaisant
pirminės isterijos, kraš
tas pergyveno gana san
tūriai. Kilusios riaušės
amerikiečių
daugumą

IS VISO PASAULIO
• VAK. BERLYNE Velykos
praėjo studentų demonstracijų
ženkle. Policija bandė 4000 de
monstrantų minią išsklaidyti
vandens švirkštais ir savo gu
minėmis buožėmis. Pagrindi
nėje Kurfuerstendamm gatvėje
paraduoją šventiškai nusiteikę
miesto gyventojai stebėjo kai
riųjų studentų demonstrantų el
gės] ir piktinosi jų inteligenciją
pažeidžiančiais šokiais.
• JAV MARINAI, išsivada
vę iš apsuptos Khe Sanh tvirto
vės, užėmė strategiškai svar
bią 881 aukštumą, dėl kurios la
bai aštrios kovos vyko praeitais
metais. Khe Sanh periferijoje
vis dar tebevyksta kovos su pa
vieniais komunistų dalinių liku
čiais.
• FBI AGENTAI intensyviai
tebeieško dr. M.L. King žudiko.
Visi ženklai tuo tarpu rodo <
tūlą Eric Starvo Galt, kuriomig.
lota asmenybė kelia vis daugiau
klausimų, vietoj kad paaiškėjus,
kas jis ir kur jis galėtų rastis.
• R. KINUOS propaganda nu
kreipta prieš JAV ir Hanoi tai
kos derybas, prez.Johnsonopa
siūlymą derėtis vadinant nieku
kitu, o tik apgaule.
Pačių derybų dar ir nėra, iš
skyrus kontaktus suHanoi atsto
vais bandant susitarti dėl dery
bų vietos.
• ČEKOSLOVAKUOJE Vely
kos buvo atžymėtos užpildant
bažnyčias maldininkais ir iš
klausant pamokslus, reiškian
čius vilčių, kad neužilgo baig
sis religijos persekiojimas.
Apaštališkasis Prahos diocezijos administratorius vyskupas
Fr. Tomasek pareiškė, kad "ty
lioji bažnyčia daugel] metų tu
rėjo švęsti aplinkos aptemdytas
Velykų šventes. Dabar tikėkim,
kad bažnyčia prisikels ir prie
spaudos naujam gyvenimui. *
čekai turi vilčių, kad iš Ro
mos sugr]šiąs kardinolas Beran, naujam režimui rodant no
rą sušiurti su kaulikų dvasiš
ki ja.
• APIE TAIKOS perspekty
vas kalbant, JAV spaudos komenutoriai nelaukia nei greitų de
rybų, nei susitarimo. Beveik vi
si yra tos nuomonės, kad Hanoi
vyriausybė nori pirma pamaty
ti kas bus sekantis JAV prezi
dentas ir kokia bus jo politika
Azijos kraštų atžvilgiu.

privertė dar kartą per
galvoti visą situaciją ir
pasidaryti kai kurių iš
vadų. Tiesa, iš vyriausy
bės pusės buvo paneigta
bet kokia konspiracija iš
JAV priešų pusės, nes
tam neturima jokių įro
dymų, tačiau, antra ver
tus, tos riaušės nebuvo
kilusios iš negrų skur
do ir vargo, kaip kad bandoma įrodinėti iš libera
linių sluoksnių. Tokioje
Chicagoje, suėmus 1.800
neramumų kėlėjų ir va
gių, pas juos rasta net
85.000 dolerių. Suaugu
sieji paprastai turėjo
tarp 300 ir 400 šimtų,
paaugliai keliasdešimt
dolerių! Iš kur tie pini
gai? Maža dalis buvo pa
vogta, kiti arba gauti už
riaušių kėlimą arba už
dirbti vadinamu "pado
riu keliu". Daugelis riau
šininkų (ir net užmuštų
jų tarpe) turėjo gerai ap
mokamus darbus. Gali
mas daiktas, kad didelė
dalis Jų prisidėjo prie
plėšimų, nenorint pra
leisti progos kiek pra
turtėti. Iš krautuvių bu
vo griebiama ne bet kas,
bet buvo pasirenkama,
žiūrima firmų ir kainų!
Daugiau negu gatvės
vandalai,
Jungtinėm
Amerikos
Valstybėm
kenkia Vietnamo karo at
veju* jų elitas. Toks
John K. Galbraith,eko
nomijos profesorius ir
populiarus autorius, libe
ralų laikomas kone geni
jų, vasario 15 d. viešai
pareiškė ir AP agentū
ra tai paskelbė visam pa
sauliui: "Anything that
can effectively be called
government inSouthVietnam will disappear within the next few weeks,
and about the šame time
span will bring the effective dissolution of
South Vietnamese Army". (Viskas, kas gali
būti pavadinta Pietų Viet
namo vyriausybe, pra
nyks per keletą savaičių,

per tą patį laiką pakriks
ir Pietų Vietnamo armi
ja).
Nuo to pranašavimo
praėjo ne kelios savai
tės, bet jau pora mėne
sių ir faktai yra tokie,
kad amerikiečiai ir pie
tų vietnamiečiai perėjo
ofenzyvom Khe Sahn ne
buvo komunistų paimtas
ir jų patirti nuostoliai
dar kartą įrodė, kad jie
negali stoti atviron ko
von su amerikiečiais. Iš
viso, per visą apgulimą,
kelios komunistų divizi
jos, apsupusios tą mari
nų postą, nė vieną dieną
per 24 valandas nepajėgė tiek paleisti savo visų rūšių ginklų šūvių,
kiek viena amerikiečių
divizija per 1/2 valan
dos. Tai reiškia, kad
amerikiečių bombardavi
mas šiaurinio Vietnamo
ir komunistų- pozicijų
Pietų Vietname buvo sėk 
mingas ir reikalingas,
nes neleido pristatyti pa
kankamai puolimui amu
nicijos. (Prie Khe Sahn
bombardavimas iššau
kė per 5.000 antrinių
sprogimų, t.y. sutelktos
amunicijos sunaikinimo.
Tai turbūt geriausiai nu
šviečia, kodėl Hanojus
taip nori bombardavimo
sustabdymo.)
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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Didelis susidomėjimas artėjančiu
ALIAS suvažiavimu Clevelande
Amerikos
Lietuvių
Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos visuotinis
suvažiavimas
įvyksta
šiais metais gegužės 30
- birželio 1 dienomis
Clevelande, Sheraton-

V?
T

— Visuotiniai suvažia
vimai įvyksta kas 2-3 me
tai. Juos ruošia kuris
nors iš dešimties ALIAS
skyrių, Centro Valdybai
pakvietus ar parinkus
vietą prieš tai įvykusia-
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Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavimo
reikalus svarstant. Sėdi iš kairės: inž. R. Pauliukonis - parodos ko
misijos pirmininkas, dr. inž. R. Kašuba - ALIAS Clevelando skyriaus
pirmininkas ir inž. D. Trimakas - spaudos komisijos pirmininkas.

Cleveland viešbutyje. Su
važiavimą organizuoja
ALIAS Clevelando sky
rius, kurio pirmininku
yra dr. R. Kašuba. Ta
proga kreipėmės į dr.
Kašubą su eile klausi
mų, į kuriuos jis mie
Žodžiu, Hanojui reikė lai sutiko atsakyti.
jo derybų ar kontakto,
— Kaip dažnai įvyksta
kad prie rašomojo sta
lo laimėjus tai, ko nega ALIAS visuotiniai suva
lėjo laimėti kautynių žiavimai ir kokiu tikslu
lauke. Šviesus taškas jie ruošiami?
tam tamsiam fone yra
tai, kad prezidentas, at
sisakydamas nuo kandida
tavimo, gavo kiek laisves kiečių buvimo anoje Panes rankas, t.y. jam ne cifiko pusėje. Jie turės
reikia skaitytis su rinki aiškiau tai pasakyti ne
kų nuotaikom, ir jis no gu anksčiau ir daugiau
ri derėtis su Hanojum įsijungti į kovą. Tai lie
iš jėgos pozicijos. Jo čia ne tik Pietų Vietna
sutikimas padidinti ka mą, bet ir Japoniją, ku
riuomenę Vietname iki ri iki šiol siekė ūkinės
549.500 vyrų ir 25.000 at gerovės
amerikiečių
sarginių pašaukimas tai ginklų šešėlyje.
gerai pabrėžė. Yra ir
Tokiu būdu perspekty
psichologinis momen vos taikos derybom, jei
tas, toli gražu nekalbąs jos išsivystys iš dabar
amerikiečių nenaudai. tinio ieškojimo tik kon
Galimybė, kad ameri takto, nėra visai blo
kiečiai apsispręstų po gos. Su šiek tiek pastan
rinkimų pasitraukti iš gų amerikiečiai galėtų
pietryčių Azijos sujaudi taiką net padiktuoti.
no visas mažesnes Azi Kiekvienu atveju, nėra
jos valstybes, kurių sau reikalu skubiai sutikti
gumas reikalauja ameri* su bet kokia taika.

Talka jau pakeliui...

’ Telepho«*«: 431 >6344

me visuotiniame suvažia
vime. Šių metų 9-tojo
ALIAS suvažiavimo or
ganizavimo pareiga ati
teko Clevelando skyriui
ir jo nariai pasiimtą pa
reigą nuoširdžiai išpil
do. Grįžtant prie tiesiogi
nio klausimo, suvažiavi
mą ruošiąs skyrius pro
gramą sudaro, galima sa
kyti, autonomiškai, pri
silaikydamas
bendrų
ALIAS Centro Valdybos
pageidavimų. ALIAS vi
suotini
suvažiavimai,
bendrai paėmus, turi
tris pagrindinius tiks
lus:
organizacinius,
mokslinius ir kolegiškų
santykių palaikymo. Šie
bendri tikslai įvairiuose
laipsniuose yra išlaiko
mi kiekviename ALIAS
suvažiavime.

— Kuo šis suvažiavi
mas skirsis nuo anks
čiau buvusių?
— Šis suvažiavimas
bus ypatingas tuo, kad
įvyksta Lietuvos Neprikausomybės Atgavimo
50-ais Jubiliejiniais me
tais. Šios sukakties pa
minėjimui suvažiavimas
skirs daug reikšmės.
Grįžtant prie praėjusia
me klausime suminėtų
suvažiavimo tikslų, tai
šiame suvažiavime bus
stengiamasi
pabrėžti
mokslinį momentą, tam
tikslui padidinant moks
linių posėdžių skaičių.
Organizaciniai sąjungos
reikalai palaipsniui ma
žėja. Nors šiame suva
žiavime ir bus svarsto
ma naujųjų ALIAS įsta
tų ir taisyklių priėmi
mas, tačiau tai neturėtų
daug laiko pareikalauti,
nes energingoji Centro
Valdyba yra pravedusi
apklausinėjimus raštu,
tuo sumažindama disku
sijų reikalingumą. Be to,
suvažiavimo dienotvar
kėje yra numatytas at
skiras laikas specialių
komisijų darbo posė
džiams, kas irgi paliks
daugiau laiko moksli

niams posėdžiams, nuo
monių pasikeitimams, at
naujinimui ir sudarymui
naujų pažinčių — tam
tikslui bus gana daug ka
vos pertraukų, keletą pie
tų ir vakarienių per
traukų, banketas ir su
važiavimo golfo žaidy
nės. Taip pat bus ir po
nių programa.
Reikia kartu pabrėžti,
kad ALIAS visuotini su
važiavimai nėra griežtai
uždari. Šie suvažiavimai
yra ruošiami ir visai lie
tuvių visuomenei. Malo
niai kviečiame ir tiki
mės, kad kuo daugiausia
lietuvių dalyvaus iškil
mingame posėdyje, pa
rodos atidaryme, paskai
tose ir bankete.

— Gal galėtumėt pla
čiau apibūdinti moksli
nį momentą šiame su
važiavime?
— Mokslinis momen
tas šiame suvažiavime
bus pabrėžtas moksli
ne paroda ir paskaito
mis. Kiekvienais metais
vis daugiau lietuvių pa
sižymi inžinerijos ir
tiksliųjų mokslų srityse.
Be pasidalinimo šiais pasižymėjimais amerikie
čių bei lietuvių profesi
niuose būreliuose, gali
ma sakyti, kad yra ir pa
reiga šį lietuvių įnašą
pristatyti visai lietuvių
visuomenei. Ši pareiga
ypač padidėja šiais Lie
tuvos Nepriklausomybės
Atgavimo 50-ais Jubi
liejiniais metais, pabrė
žiant didelį lietuvių in
žinierių, architektų ir
griežtųjų mokslų dar
buotojų potencialą įvai
riuose ateities planuo
se.
Suvažiavimo paskai
tos bus pristatomos drau
ge ir populiarioj ir tech
niškoj formoje ir ilius
truojamos skaidrėmis.
Visuomenės patogumui
paskaitos bus ruošiamos
visiems prieinamu laiku
ir visi yra prašomi įjas
atsilankyti.
Paskaitininkai repre
zentuos kelias moksli
nes generacijas: Europo
je studijas baigusius,
maždaug prieš 10-15 me
tų baigusius ir dar studi
jas begalinančius. Šie pa
skaitininkai suvažiavi
me kartu atstovaus ir
tuos iškiliuosius lietu
vius inžinierius, archi
tektus ir griežtųjų moks
lų darbuotojus, kurių pa
skaitų ir prie geriausių
norų nebūtų galima sutal
pinti suvažiavimo trijų
dienų rėmuose. Kaip mi
nėjau, šiame suvažiavi
me bus padidintas moks
linių posėdžių kiekis —
po to bus galima maty
ti , ar sekančiuose su
važiavimuose nebūtų ga
lima sėkmingai pravesti
lygiagretes įvairių tech
nikos sričių mokslines
sesijas, kas prilygtų
moksliniam kongresui.
Tai turėtų dar daugiau
paskatinti lietuvius kole
gas profesiniai įsijungti
(Nukelta į 3 psl.)
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"NARSAUS KAREIVIO”
SEJNOS NUOTYKIAI
Čekoslovakijos įvykių riai), bet pagelbėjo markraidoje jaunas, vos 39 sizmo-leninizmo kursai
m., generolas-majoras kariuomenės mokykloje,
Jan Sejna, su sūnum ir kurie jam suteikė tiek
meiluže Musilova, pali drąsos, kad neužilgo
ko savo gimtąją žemę pats pradėjo kareiviams
pasiėmęs nedidelį ryšulį įrodinėti komunistinių
reikalingiausių daiktų ir 'mokslų privalumus." To
svarbių dokumentų, kad kie jo gabumai neliko ne
susiradus
prieglobstį pastebėti ir Sejna netru
laisvajame Vakarų pa kus jau nešiojosi puska
saulyje. Tą prieglobstį rininkio ženklus. O kai
dar draugus išdavinėj ant
ir šnipinėjant įtiko politrukui, tasai nepagailėjo
nei leitenanto žvaigždės.
Už metų — vyr. leitenan
tas, po kelių mėnesiu
kapitonas ir tankų briga
dos politrukas.
Toks staigus kilimas
neliko nepastebėtas Pra
hoje. Sejnai atsivėrė ne
sitikėti karjeros horizon
tai: 1956 m. jis jau kvie
čiamas į Prahą užimti
atsakingai vietai krašto
apsaugos ministerijoje,
kartu
gaunant ir pulki
čekų generolas Sejna,atsidū
ninko ženklus.
ręs Amerikoje.
Prasidėjo ryšiai su
ir turi JAV, čia "pri partijos vadovybės žmo
glaudus" ir jo atsivežtus nėmis, kurie savo "pe
čiais" iškėlė Sejną aukš
slaptus dokumentus.
čiau
už iJrityrusius
Dar 1950 m., jaunas,
vos ūsus pradėjęs augin ministerijos pareigū
ti Sejna sau duoną užsi nus, aukštesnio rango
dirbo kaip žemės ūkio karius.
Prezidentas Novotny
darbininkas ir gyvulių
netrukus
susipažino su
liuobėjas viename iš Bo
hemijos ūkių. Nežiūrint tuo nepaprastą karjerą
tos ne taip jau romantiš padariusiu jaunuoliu, jį
kos aplinkos, jis jau ta pamėgo ir, kada ir kur
da svajojo ne tik apie tik galėjo, skyrė į poli
raudonplaukes mergi tinius postus, kaip Tauti
nas, bet ir apie greitus nę Tarybą, krašto gyny
sportinius automobilius, bos tarybą ir pan. 1967
gerą gyvenimą, tačiau m. pakėlė jį generolotos svajonės taip ir lik majoro laipsnin, nors
davo svajonėmis. Neuž tam ir priešinosi visa
ilgo Sejnai pavyko užsi eilė vyresnių kariškių.
Šalia viso to, Sejnos pa
vilkti kareivio uniformą
ir tada jis pasirinko ka jamos jau siekė 8000 kro
nų, reiškiant dešimterio
rio karjerą.
pą
darbininko atlygini
Jis norėjo būti "šau
nus karys", bet ne tik mą.
Jaunasis
generolas
eilinis kareivis. Kiek
kliūčių atsirado pasiro buvo dailių moterų mė
džius sunkumams su gėjas, Prahos naktinių
skaitymo ir rašymo linksmybių rėmėjas ir
mokslais (baigta tik du lankytojas. Nors jau bu
pradžios mokyklos sky vo vedęs ir turėjo sū

nų, bet namuose buvo la
bai retas svečias. Jis
turėjo atskirą - slaptą
butą mieste, kurį žinojo
tik naktinių linksmybių
ir šampano šaltinių mė
gėjai. Ten skambėjo mu
zika ir dainos iki gai
džių.
Taip gyvenant ir dide
lės algos neužtenka. Sej
na pasijuto esąs įsisko
linęs savo draugams.
Prezidento Novotnyreko
mendacijomis, Sejnai pa
vyko gauti 100.000 kronų
paskolą iš valstybinio
J. Tamulaičio nuotrauka
Mūsų jauniausieji jubiliejinėje skautų sueigoje Chicagoje.
banko. Dalįtos sumos jis
paskyrė ištaigingos vi
los Prahos priemiesty
je pastatymui. Čia jis su mų klausimą. Novotnio
sipažino su gražia rau
pozicijos susvyravo ir
ne kas kitas, tik Sejna
pirmasis skubėjo pagel
bėti draugui nelaimėje,
pradėdamas organizuo
ti ištikimus kovotojus
opozicijos nutildymui.
1968 m. sausio 5 par
tijos centrinis komite
tas nutaria Novotniu at
sikratyti, jo vieton pa
sirenkant Dubčeką sa
vo vadu. Sejna pajuto sa
vo padėties pavojus, tik
Vėliavų {nešimas | jubiliejinę skautų sueigą Chicagoje.
to dar neužteko. Sausio
26 buvo suimtas pulk.
Moravec, kaltinant jį
penkių kolchozų "ap
statymu", padarant jiems
300.000 kronų nuostolį
užperkant produktus ka
riuomenės reikalams.
Gen. Sejnos meilužė E. Musi
Tęsiant tardymą, paaiš
lova.
kėjo,
kad čia ir Sejnos
donplauke studente Mu
prikišta
pirštų. Jaučiant
silova. Tai neliko pa
po
kojomis
jau degančią
slaptim ir jo šeimoje,
žemę,,
dar
vienai
drau
bet jauno "donžuano"
gei
politbiure
įspėjus
meilės nenumarino žmo
apie artėjantį pavojų,Sej
nos keiksmai.
na sėdo į Mercedes, įsi
Gyvenimas siūbavo ir sodino sūnų ir meilužę
bangavo aukštomis ban ir neatsisveikinęs’ su
gomis, kol neatėjo 1967 žmona pervažiavo Veng
m. gruodis, atnešęs juo rijos sieną. Kiek pa
Vilniaus pirmosios skilties skautai A. Rakštelė ir Mačiuikienė
dų debesų komunistinių keitus kryptį, lėktuvu at su skautų vadovais. Stovi iš kairės: vidurio rajono vadeiva Tallatbonzų padangėje. Studen sidurta Romoje, kur ne- Kelpša, vyr. skautininkė M. Jonikienė, vyr. skautininkas V. VijeiJ, Tamulaičio nuotraukos
tai nerimsta, intelektu perseniausia vizito į kis, A. Rakštelė ir Mačiukienė.
alai protestuoja, dalis JAV reikalus sutvarkė ir
kompartijos vadovybės Svetlana Aleliujeva, Sta
linius darbus" (dažniau teresuoti ir besidomį as
rimtai pradeda svarsty lino duktė.
ti reikalaujamų reforKad neįvyktų kokių ne sia tėvų parašytus) bet menys.
Šiomis dienomis lat
susipratimų, Sejna do už tam tikrus greitai at
sakytus
klausimus
lat

vių
spaudos draugijos juvanų naujiems savo šei
mininkams turėjo gerą vių problemomis. Klau ry komisija skirstė pre
pluoštą slaptų dokumen simai bus paruošti Lat mijas už geriausius spau
tų, įdomių pasiskaityti vių Bendruomenės švie dai atliktus darbus. Ži
JAV saugumo įstaigoms. timo vadovybės, o kon noma, premijos neviršyjo 50 dol., bet už
Dabar visi trys pabė kursą vykdys visos apy
gėliai randasi "kaž kur" linkės. Stipendijoms vi tatai įvairiausių sričių
so paskirta 4.500 dol., o straipsniai ir jų autoriai
Amerikoje.
jų dydis siekia nuo 500 buvo pagerbti ir įvertin
ligi 50 dol. - ti už pavyzdingai atlik
tą darbą. Jie buvo atžy
KAD latviai rado iš mėti ne tik už vieną ku
KAD Pan American eitį, kaip be pretensijų rį geriausią straipsnį,
Airvvays lėktuvų bendro į titulus suorganizuoti bet ir už pastoviai rašo
mus vietinių žinių re
vė įvedė t.v. "Visit USA savo spaudos bendra
portažus.
darbius
—
jie
turi
latvių
Discount Card" euro
piečiams. Toji nuolaidų spaudos draugiją — ku
Skaityk ir platink
programa siūlo europie> rioje gali priklausyti vi
DIRVĄ
čiams. norintiems apsi si spaudos darbu suin
lankyti Amerikoje, nuo
10 ligi 40 nuoš. nuolai
dą naudojant viešbučius,
maistą, pirkinius tam
tikrose krautuvėse ir
daugely kitų atvejų. Kad
įsigijus tą "discount
Card", užtenka tik pri
statyti užsienio pasą
bet kuriame kelionių biu
re Europoje. Kortelė žy
miai sumažina europie
čio, keliaujančio Amerikon.išlaidas.—

SOCCER
SEZONO ATIDARYMAS SEKMAMADIENĮ. BALANDŽIO 21. 2
VAL. P. P.. STADIONE
UŽSAKYKITE BILIETUS JAU DABAR
Visam sezonui bilietai viršutinėse ložė
se... $60. Kuponų knyga 16 bilietų (pa
gal turinių vietų skaičių)... $35.
(Šie bilietai reikia įsigyti prieš 1968 m.
balandžio 21 d.).
PAVIENIAI RUNGTYNIŲ BILIETAI
Kainos nuo $1 viršutinėms vietoms iki
$5 viršutinėms ložoms.

SPECIALIOS NUOLAIDOS!
Studentams iki 19 m. amžiaus ir gru
pėms ne mažiau kaip po 10.
SKAMBINK THE CLEVELAND SOCCER CLUB
TEL.: 696-5775 ARBA UŽSAKYK ARTIMIAU
SIOJE RICHMAN BROTHERS KRAUTUVĖJE.

AR GIRDĖJAI.

KAD t.v. "nuopelnų
stipendijos" bus išmo
kamos 1968 m. latvių
moksleiviams, tas sti
pendijas suskirstant jau
nimui iki 14 m. amžiaus
ir iki 17 m. amžiaus.
Stipendijos bus skirsto
mos ne už kokius "moks-

DIRVA

1968 m. balandžio 17 d.
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ALT S-gos platūs

veiklos barai

E- čekienė

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Seimas
prieš metus priėmė eilę rezoliucijų, kurių vykdy
mą S-gos vadovybė metams baigiantis primena sa
vo bendraraštyje nr. 6, kur tarp kitko rašoma:
"ALT S-gos veiklos barai yra platūs: pirmoje
eilėje besirūpindama Lietuvos valstybės atstatymu,
ji kartu ypatingą dėmesį kreipia lietuvybės išlaiky
mui, lietuvių susipratimo stiprinimui, tautinės kul
tūros ugdymui. Tokiu būdu S-ga reiškiasi ir politi
nėje ir kultūrinėje plotmėje.Opagrindinės jos veik
los ląstelės yra skyriai, kurie, atsižvelgdami į vie
tos sąlygas ir bendraudami su kitomis patriotinė
mis organizacijomis, stengiasi visose veiklos sri
tyse tinkamai pasirodyti".
Kiekviena organizacijos vadovybė sudaro savo
kadencijos darbų ir užsimojimų planą. Tačiau pra
eitame ALTS-gos seime išrinktos Centro Valdybos
aukščiau minėtus darbus, planus ir nuolatinius rū
pesčius savaime padidino Lietuvos Laisvės Kovos
Metai, kurie labiau nei iki šiol įpareigojo kiekvie
ną organizaciją, kiekvieną lietuvį atiduoti dvigubą
įnašą Lietuvos laisvės bylai kelti ir kitiems Sąjun
gos aukščiau minėtiems lietuvių tautiniams dar
bams remti.
Malonu pažymėti, kad įpusėjus S-gos vadovy
bės kadencijai, neatsilieka ir jų užsibrėžtų planų
vykdymas, į kuriuos pravartu pažvelgti.
Pirmiausia, Valdyba mums primena politinę
sritį, kurioje šiais metais tautinės sąjungos na
riai itin aktyviai reiškiasi. Buvęs S-gos pirm. inž.
Eugenijus Bartkus vadovauja Amerikos Lietuvių
Tarybai, kurios centro valdyboje eilę metų akty
viai dirba ir pats ALTS-gos pirm. Teodoras Blinstrubas.
Tautinės Sąjungos nariai šiais metais atjau
nino VLIKą, nes į VLIKo Valdybą ir Tarybą atė
jo jaunosios kartos atstovai Algirdas Budreckis ir
Tomas Sperauskas. S-gos atstovai gyvai reiškia
si ir ALT skyrių veikloje bei kituose politinės
veiklos baruose. Jie darbu ir lėšomis remia įvai
rius šiais metais atliekamus bendruosius darbus
ir fondus.
S-gos nariai aktyviai dalyvauja Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo veikloje ir remia jo leidžia
mą, dr. A. Geručio redaguojamą, anglų kalba vei
kalą apie Lietuvą, kuris bus bene vienas iš stam
biausių LLKMetų leidinių. Dauguma skyriaus na
rių tam tikslui renka aukas iš lietuvių visuomenės
ir kai kurie paskiria iš savo skyriaus iždo.
Sąjungos nariai nemažiau savo jėgų atiduoda
ir P LB veiklai, dalyvaudami jos vadovybėse ir
aktyvių narių eilėse, politinės ir kultūrinės veik
los komitetuose. PLB-ės šiais metais ruošiamo
seimo komiteto vykdomuoju vicepirmininku yra Sgos narys A. Vakselis. Du mūsų nariai yra BALFo
centro valdyboje ir visa eilė BALFo direktorių.
Skyriai, tos pagrindinės Tautinės Sąjungos ląs
telės, anot bendraraščio, Laisvės Kovos Metus
pilnai įprasmina darbu ir aukomis, nepamiršdami
ir savo tiesioginio uždavinio — remti Vilties Drjos leidžiamą tautinės minties laikraštį Dirvą,
per kurį apie mūsų ir visos lietuvių visuomenės
atliekamus darbus, užsimojimus ir planus infor
muojami viso laisvojo pasaulio lietuviai. Betgi ir
ši mūsų pareiga turėtų būti padvigubinta LLKMetais, kaip gražų pavyzdį jau parodė ALTS-gos Ry
tų Apygarda, vadovaujama Algirdo Jonio.
Nors šie metai dar neįpusėjo, tačiau ko ne
atlikome, ilgai nebedelskime, kad metų gale kiek
vienas galėtume sau tarti, jog lietuvių tautai šiais
Laisvės Kovos Metais atlikau visa, ką galėjau, ką
šiose mūsų gyvenimo sąlygose sugebėjome nuveik
ti įvairiose lietuvių politinės, kultūrinės, šalpos
bei lietuvybės išlaikymo srityse.
Tenka pažymėti, kad S-gos vadovybės primi
nimas skyriams rūpintis jaunomis jėgomis taip pat
yra sėkmingai vykdomas. New Yorko abiejų sky
rių pirmininkai yra jaunieji akademikai. Chicagoje
visa eilė įstojo jaunųjų narių. Elizabethe taip pat
vienas po kito jaunieji nariai papildo vyresniųjų
eiles.
ALTS-ga, vadovaujama T. Blinstrubo, V. Ma
žeikos, M. Valiukėno, B. Paplėnienės ir K. Pociaus
per skyrius plečia tautininkų gretas, siekia dar
naus sugyvenimo bendraminčių tarpe ir jų įjungimo
į Sąjungos, o per ją į visos lietuvių tautos kūrybin
gą darbą laisvajame pasaulyje, savo talentais ir
sugebėjimais remiant ir kitų atliekamus teigiamus
mūsų tautai naudingus užsimojimus.

Clevelando inžinieriai su žmonomis vieno susirinkimo metu pas dr. inž. A. NasvytJ.

Didelis susidomėjimas artėjančiu ALIAS suvažiavimu...
traukti į sąjungos na aktyviai prisideda prie
rius didesnį skaičių lie. suvažiavimo rengimo ir
į ALIAS ir įgalinti prista tuvių inžinierių ir pa koordinaciniuose
darbuo tyti lietuvių visuomenei laikyti tampresnius ry se.
galimai didesnį skaičių šius tarp skyrių. ALIAS
Skyriaus valdyba nori
lietuvių inžinierių, archi skyriai yra šiuose mies padėkoti
Rimui Latektų ir griežtųjų moks tuose: Baltimorėj, Bos niauskui, dail.
sukūrusiam
di
lų atstovų ir jų atsieki- tone, Chicagoj, Cleve- namišką viršelį suva

mus.
lande, Detroite, Los An žiavimo informacijoms
Suvažiavime turėsime geles, New Yorke, Phi- ir dienotvarkei. Taip pat
vieną simposiumą irpen- ladelphijoje,
Pittsiš anksto ir vi
kias paskaitas, kurias burghe ir Washingtone, dėkojame
siems
kitiems,kurie
dar
skaitys šie kolegos: D.C.
prisidės
prie
suvažiavi

prof. A. Avižienis (Unir
mo
pagerinimo.
Norime
versity of California,
— Kokio atsiliepimo
pat priminti, kad iš
Los Angeles), dr. A. Da- susilaukėte iš lietuvių taip
laidos
su daly
mušis (Detroitas), dipl. inžinierių ir architektų vavimu surištos
suvažiavime,

inž. B.V. Galinis (Bos kviesdami dalyvauti su li būti nurašomos nuo ga
fetonas), dr. S. Juzėnas važiavime?
deralinių pajamų mokes
(Detroitas), dr. V. Kle
— Šiuo metu registra čių kaipo profesinės iš
mas
(Philadelphia), cijos terminas dar nėra
prof. R. Vaišnys (Yale pasibaigęs, tad oficia laidos
Mes tikimės, šis su- '
University, New Haven) lių duomenų negaliu duo
važiavimas,
kaip ir pra
arch. K.P. Žygas (Bos ti. Teko girdėti, kad iš
tonas). Paskaitų temos Bostono dalyvaus 15-20 ėjusieji, sustiprins lie
ir laikas bus nurodyta kolegų. Iš tolimiausių tuvių inžinierių, archi
suvažiavimo darbotvar ALIAS skyrių atvyks tektų ir tiksliųjų moks
kėje, tačiau traumpai api bent po kelius delega lo darbuotojų veiklą pro
būdinant galima pasa tus. Sprendžiant iš pri fesinėj ir visuomeninėj
kyti, kad jos bus aktua vati škų pasisakymų at srityje. Tam atsiekti pra
lios ir sieks nuo kompu- rodo, kad visi skyriai šome visų kuo gauses
terių — jų panaudojimo gausiai dalyvaus. Labai nio dalyvavimo 9-tame
žmonijai ir erdvėse, iki palankius spėjimus įga ALIAS suvažiavime Cležemės drebėjimų fizikos lina daryti pasisakymai velande,
ir chemijos ir ultramo- parodos registracijos la
PUSLAPIS LIETUVAI
dernios architektūros.
peliuose, kad "ekspona
Suvažiavimo rengėjai tus atvešiu asmeniškai".
š v e i c a rijos dienraštis
yra įsitikinę paskaitų Skaičiuojame, žinoma,
NATIONAL-ZEITUNG BA~
vertingumu ir stengsis kad ir visi Clevelando SEL vasario 14 d. paskyrė
jas bent santraukinėje skyriaus nariai daly puslapį paminėti Baltijos
formoje pristatyti lietu vaus. Kaip minėjau ir vi valstybių penkiasdešimtme
viškoj ir amerikiečių sa lietuvių visuomenė čiui. Tarp iliustracijų — dr.
Ereto straipsnis "šiau
spaudoje.
yra maloniai kviečiama J.
das, kurs nelūžta”. Straips
dalyvauti ir tuo būdu pa
— Kiek priskaitoma pildyti šį suvažiavimą. nio motto — J. Burkhardto
J.A. Valstybėse lietuvių Privačia iniciatyva taip pareiškimas: ”Maža valsty
inžinierių, architektų ir pat planuojami pažinčių bė yra tam, kad pasauly bū
sklypas, kuriame įmano
technikos darbuotojų? atnaujinimo susitikimai tų
mai didžiausia pavaldinių
Koks jų nuošimtis pri
(reunions) tarp mokslo dalis būtų piliečiai tikra to
klauso ALIAS?
draugų ir bendrų pažįsta žodžio prasme”.
— Tikslesnį atsakymą mų šio suvažiavimo me
Ryškiais bruožais apibū
į šį klausimą, turbūt,ga tu. Reikia tikėtis,kad tai dinęs Baltijos valstybių
lėtų duoti Centro Val ras gerą atgarsį kolegų t r u mpalaikės nepriklauso
dyba, kuri turi pilnes- tarpe.
mybės metą ir dabartinę jų
nius davinius. Kiek teko
padėtį, autorius pareiškia:
patirti, registruotų są
”Šie išvedžiojimai niekam
Kaip techniškai šis su
jungos narių esama apie važiavimas organizuo neskelbia karo; jie tarnau
ja tik taikai. O jai geriau
600. Sunkiau yra apskai jamas?
patarnaujama,
kai
čiuoti skaičių lietuvių in
— Šitokio dydžio suva siai
kiekvienai
tautai
užtikrina

žinierių, architektų ir žiavimo organizavimui
ma
laisvė.
Todėl
džiaugia

technikos darbuotojų, pa reikia daug laiko ir pas
sklidusių visose JA tangų. Visi ALIAS Cle mės, kai dabar ir geltoni ir
tampa laisvi. Argi tad
Valstybėse.
Spėjama, velando skyriaus nariai juodi
būtų nekuklu — žmogaus
kad bus apie 1500. Daug prie šio organizavimo Teisių Metais! — reikalau
iš jų atrodo, nepriklau noriai prisideda. Ypa ti laisvės ir baltiems?” (E)
so ALIAS dėl geogra tinga padėka tenka spe
finių priežasčių — taip cialių komisijų vado
MIDUS TEKA...
bent galima spręsti iš vams, kuriuos čia pami
to fakto, kad į suvažia nėsime: R. Pauliukonis Stakliškėse, Dzūkijoj, jau
vimo rengimo komisijų — parodos, A, Gedris kuris metas yra midaus ga
atsišaukimus periodinė — banketo bilietų, R. mykla. Gamykla turi ir di
je lietuvių spaudoje buvo Kudukis — suvažiavimo rektorių. Tai A. Sinkevi
čius, kuris, atrodo, yra fak
gauti atsiliepimai iš įvai patalpų parinkimo, D.
tiškasis tos gamyklos pra
rių vietų.
Trimakas — spaudos, dininkas ir kūrėjas (kitose
Šia proga noriu pa B. Juodikienė — ponių
būtų normalus
reikšti didelį dėkingu programos ir P.J. Nas- aplinkybėse
savininkas).
mą lietuviškai periodi vytis — golfo žaidynių.
Garny kloję gaminamos
nei spaudai, kuri malo
Suvažiavimui artėjant net trys rūšys lietuviško
niai talpina straipsnius bus organizuojama ir midaus — "Trakai”, "Bo
ir išreiškia susidomė daugiau komisijų. ALIAS čių” ir "Dainava”. Tas mi
jimą apie ALIAS veik Clevelando skyriaus val dus jau esąs žinomas ”ne
dyba susidedanti iš kole tik mūsų respublikoje”. Mi
lą.
Tikimasi, kad šiame gų S. Mato, R. Minkūno, daus gamintojas Sinkevi
suvažiavime bus iškel J. Augustinavičiaus, R. čius, negalėdamas turėti
ta naujų idėjų kaip pa Kašubos ir V. Brizgio, savo sukurtos įmonės savi

(Atkelta iš 1 psl.)

Draugo
literatūros
priede bal.-6 d. Kerti
nės Paraštės autorius
V. Bgd. pasisako, kaip
vertintina spaudos lais
vė ir iš to išplaukiu pa
reigos.
"Kaip bevertintumėm
lietuvišką spaudą išei
vijoje ir kaip bevertintu
mėm mūsų čionykštę
knygą, bet vieną dalyką
turime pripažinti, kad
ji yra laisva. Ir turint
prieš akis mūsų spau
dos laisvę, kaip pagrin
dinį jos bruožą, reikia
susimąstyti, ar mes kar
tais ne per mažai verti
name tai, kad mūsų spau
da yra laisva, ypač aki
vaizdoje fakto, kad tė
vynėje ji nėra laisva.
Ar mes, vertindami mū
sų spaudos pasisekimus
ir nepasisekimus, į juos
nežiūrime perdaug tech
niškai, ar nepraleidžiam
pro akis paties didžiojo,
paties kolosališkojo jos
vertingumo, kad ji yra
laisva, kad ji yra spau
da, su visa nuomonių, pa
žiūrų ir sprendimų įvai
rybe?
Spaudos laisvės verty
bė kelia mums eilę klau
simų ir primena eilę pa
reigų. Visų pirma, ky
la klausimas, ar mes
pakankamai gerbiame tą
spaudos laisvę? Ar mes
ne per greitai piktina
mės, kai pamatome pa
žiūrą, kuri yra priešin
ga mūsų nusistovėjusiai
pažiūrai? Ar mes turime
tiek laisvės kultūros,
prieš oponuodami kuriai
pažiūrai, pirmiau leis
ti jai pasisakyti. Aš ne
noriu čia atstovauti min
ties, kad kiekviena pažiū
ra yra gera. Tačiau žmo
gus, kuris yra persiė
męs man nepriimtina
pažiūra, yra neįkainuo
jama vertybė. Ir tiesa
jame negali būti laimėta
be jo paties bendradar
biavimo.
Lietuviškoje
išeivijoje daug prisidėsi
me prie mūsų tautos kul
tūros. kėlimo, ugdydami
savo tarpe lojalių disku
sijų dvasią. To iš mūsų
norės mokytis kada nors
išsilaisvinusi Lietuva".
ninko teisių, sugebėjo kitu
būdu savo teises užsitikrin
ti. Jis visas tris midaus rū
šis užpatentavo, kaip išra
dimus, ir jau gavo iš Mask
vos "autorinį liudijimą”,
kuris teikia jam teisę į tam
tikrą dalį už midų gaunamų
pajamų.
(E)
Iš BANYčtOS PADARĖ
GALERIJĄ

Buvusiame Kauno "Sobo
re”, nepriklausomybės lai
kais — Įgulos bažnyčioj,
dabar įrengta skulptūros ir
vitražo galerija (ten dabar
stovi ir J. Zikaro “Laisvė”,
buvęs Nepriklauso m y b ė s
paminklas prie Karo Muzie
jaus).
Kaip ir Vilniaus katedroj,
taip ir čia, rengiami ir kon
certai. Balandžio pradžioj
abiejose vietose buvo var
gonų muzikos festivalis.
Balandžio antrą Kaune kon
certavo dar jaunas, bet jau
į viršūnę iškilęs vargoninin
kas Leopoldas Digrys. Pro
gramoje buvo Bacho, Fran
ko ir čekų kompozitorių kū
riniai.
(E)
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BRONYS RAILA

"DIALOGAS SU KRAŠTU” (17)

ŠIURKŠTUS NEDĖKINGUMAS
Dar prieš karą Lietuvos komunistų partijos
pogrindžio spauda kiekviena pasitaikiusia proga
įrodinėdavo, kam nepriklausoma Lietuva tarnau
ja, kam ji jau "parduota”. Visos mūsų vyriausy
bės ir partijos tuo buvo kaltinamos. Pradžioje, kad
Lietuva buvo parduota anglų ir prancūzų kapitalis
tams ir imperialistams. Paskui, kad vokiečių, pa
galiau, kad lenkų. Tik niekad nepasigirsdavo, kad
Lietuva jau parduota Sovietų Rusijos imperialis
tams. Mat, šią privilegiją sau rezervavo kompar
tija, kuri išsižiojusi laukė, kada jai tam pasitai
kys proga.
Nė viena mūsų vyriausybė, nė viena lietuviš
ka politinė partija Lietuvos nepriklausomybės ne
buvo pardavusi jokiems užsienių imperialistams.
Ir kai šiandien išgirstame dėstymus apie patrioti
nės lietuvių visuomenės "parsidavimą” ir "tarna
vimą" naciams karo metais, mes kiekvienas lai
kome tatai tokiu absurdu, į kurį nė dėmesio never
ta kreipti. Taip, tas bolševikinis pliurpalas yra
toks kvailas ir nusibodęs, kad gal iš tikro nebūtų
reikalo imti į galvą.
Bet šis pliurpalas yra viena iš pagrindinių Lie
tuvos okupanto ir jo pakalikų propagandos tezė. Ne
tik tėvynėje, ne tik užsienio lietuvių visuomenei,
bet ir visam pasauliui. Tam tikslui leidžiami "is
toriniai” veikalai, brošiūros, filmai, - įrodinėti,
kad jei lietuviai priešinosi rusams ir bolševizmo
atneštam "išvadavimui", tai dėl to, kad jie buvo na
ciai, hitlerininkų tarnai ir padėjėjai, žudikai, isto
rinio proceso atmatos, reakcionieriai, banditai...
Ir jei Lietuvos žydai buvo išžudyti, tai irgi su jų
pagalba ir pritarimu. Tos gaidos nekartą suskam
ba Lietuvos žydų memuarinėse knygose ir kai ka
da užsienio žydų dailiojoje literatūroje.
Tad ši absurdiška tezė, visais būdais palai
koma per du dešimtmečiu, iš tikrųjų yra daug
biauresnė ir pavojingesnė, negu atrodo tiems, ku
rie ją laikytų nusibodusia ir neverta dėmesio.

Šioj pusėj rudo ežero...
Lietuvių tautos laikysena bei pažiūra į abi oku
pacijas ir jų padariniai todėl turėtų būti nepavargs
tančiai tyrinėjami, dokumentuojami ir aiškinami
lietuviams ir pasauliui. Šmeižto ir nuodų jau tiek
prileista, kad tas uždavinys mūsų jėgoms yra ne
belengvas.
Mūsų tautos laikysenoje dėl rudojo ežero ir
raudonojo tvano būtų galima atžymėti tik tokįpanašumą, kad kai kurios ekstremistinės išimtys mėgi
no sveikinti pradžioj vienus, paskui kitus okupan
tus, kaip "išlaisvintojus", nors dėl visai skirtingų
priežasčių. Bet tik trumpą laiką, - kol paaiškėjo,
kad laisvės ir išlaisvinimo santykis kartais įgyja
tokią pat prasmę, kaip sąnario ir jo išnarinimo są
vokos. Tada išlaisvinimas reiškia laisvės atėmi
mą, kaip išnarinimas - vieno sąnario išsukimą ir
tvarkingų ryšių sužalojimą su kitais.
Visur kitur buvo ir lieka nepaneigiami diametralinių skirtumų faktai.
Mes, lietuviai, mažiausiai 90 procentų visos
tautos, vieningai baisėjomės valstybinės nepriklau
somybės sužlugdymu, ar tai ėjo iš Rytų, ar iš Va
karų.
Mes neprašėm Hitlerio ir Vokietijos, kad mus
išvaduotų.
Mes nedarėm falsifikuotų "balsavimų", nerinkom "seimų" ir niekada nesutikom būti prijungti
prie Trečiojo Reicho.
Mes nesiuntėm į Berlyną delegacijos prašyti
mūsų šalį paversti "Generalbezirk Litauen".
Mes niekada neturėjom ir net okupacijos me
tu neįsteigėm Lietuvos nacionalsocialistų partijos.
Mes visuotinai boikotavom okupanto skelbtas
mobilizacijas į kariuomenę ir SS legionus, už ką
eilė mūsų iškilių inteligentų buvo nubausti kacetais ir dalis ten žuvo.
Mes nesutikom su jokiais nacių reikalavimais
prisidėti prie jų steigiamos "Naujosios Europos".
Mes siekėm laisvės, priešinomės okupacijai,
per pogrindžio organizacijas kovojom prieš.
Ryškieji lietuvių politinių grupių asmenys drį
so protestuoti ir prieš bestiališką Lietuvos pilie

čių žydų naikinimą. Lietuviai daug žydų globojo ir
išsaugojo nuo mirties...
...ir anapus raudono tvano
Tuo tarpu Lietuvos komunistų partija, savo
sudėtimi labai nelietuviška ir negausi, sovietų
įgulų įvedimo laikotarpiu pasipildžiusi naujais prislmetėliais, laukė Rusijos okupacijos ir ją sveiki
no.
Užplūdus raudonajam tvanui, ji tapo įran
kiu kiek galima greičiau išnarstyti Lietuvos vals
tybės ir socialinės sąrangos sąnarius ir tautą iš
laisvinti nuo laisvės.
Deklamuodama okupanto Maskvoje surašytas
prakalbas, ji nutarė "lietuvių tautos vardu" prijung
ti Lietuvą prie Rusijos.
Tai ji siuntė delegaciją į Maskvą, "prašyda
ma" Rusiją ir Staliną, kad tik "sutiktų" prijungti
jau užimtą Lietuvą prie Rusijos, kad tik "leistų"
vergui naudotis pavergėjo globa.
Ji skubėjo Lietuvos kariuomenę paversti So
vietų Rusijos karuomenės padaliniu, o vėliau vi
siškai panaikinti.
Suglaustai tariant, ji troško atlikti panašią
misiją Maskvai ir ją sutinka toliau atlikinėti, kaip
apie praėjusių amžių janičarai - krikščionys per
krikštai pietryčių Europoje Moslemo turkų okupa
cijos laikotarpiu, - kurie stojo į Turkijos sultono
tarnybą, buvo okupanto perauklėjami ir pasižymė
jo didesniu kraugeriškumu už pačius turkus.
Kas kam turėtų dėkoti?
Mes, lietuviai, nieko nelaukėm ir neprašėm
iš Hitlerio. Nieko ir jis mums nei žadėjo, nei da
vė. Nieko iš jo negavom, neturėjom ir ligšiol netu
rim. Mums nėra nei pagrindo, nei reikalo, nei pa
reigos už ką nors dėkoti nacių Vokietijai.
Bet Rusijai, Stalinui, Sniečkui, na, ir pačiam
draugui Baltušiui su visa kompanija - yra rimto ir
apčiuopiamo pagrindo būti dėkingais, nes jie daug
gavo iš Hitlerio ir dėka jo.
Hitlerio-Ribbentropo ir Stalino-Molotovo su
tartimi Rusija gavo Rumunijos, Lenkijos ir Suomi
jos teritorijas ir visas tris Pabaltijo valstybes.
Tai buvo gansterių susitarimas pasidalinti rytų
Europą, kuriuo Stalino Rusija maloniai pasinaudo
jo.
Tai sandėris, kuris sugriovė laisvų tautų ir ne
priklausomų valstybių santvarką Rytų Europoje, su
ardė pusiausvyrą ir atidarė duris nuogam Berlyno
-Maskvos ašies imperializmui. Partneriams kare
persirungus, pirminio susitarimo padėtis ne tik
pasiliko, bet buvo dar žymiai pagerinta Rusijos nau
dai pietinės ir centrinės Europos kryptimi. Jaltos
konferencija šią faktinę padėtį užtvirtino. Iš Vaka
rų pusės ligšiol nebuvo dėta jokių pastangų ką nors
pakeisti ar atitaisyti.

Hitlerinių dovanų neatsisakoma...
Taigi, dar kartą: - mes, lietuviai, tapti Vokie
tijos dalimi nesisiūlėm, nieko iš Hitlerio nepra
šėm ir negavom. Mes patys vieni rungėmės už vals
tybinę nepriklausomybę, nors kolkas nepajėgėm jos
atkovoti.
Lietuva, Latvija ir Estija atiteko Rusijai ir
po ultimatumų jos ginkluotų pajėgų buvo užimtos
netrukus po to, kai Hitleris jas kaip dovaną pri
dėjo Stalinui už abiem pusėm pelningą Lenkijos
pasidalinimą. Ir dar niekad neteko girdėti, kad
Rusija ta hitleriška sutartimi biaurėtųsi ir nuo
anuomet įgyto grobio stengtųsi atsisakyti.
Tam tikra prasme būtų teisinga kai kuriuos
Lietuvos komunistinius žydus ir lietuvius vadin
ti raudonaisiais hitlerininkais, nes jie džiaugėsi
tuo Hitlerio dovanos aidu ir šiandien tebesiskelbia laimingi. Bet yra grubus nedėkingumas, kai
Rusija ir lietuviški "tarybininkai" be atodairos vis
tebekolioja nacizmo fuehrerį. Už daug ką Krem
lius gali pagrįstai Hitlerį kolioti, bet tik ne už
tai, kad jo politikos dėka Rusija galėjo okupuoti
visą Pabaltijį ir daug daugiau.

NEREIKĖTU UŽMIRŠTI IR KLAIPĖDIEČIU KANKINIU
Spaudoje radau Lietu
vos Tyrimo Instituto pra
nešimą, kuriame prašo
žinių apie Lietuvos gy
ventojų žudymą, kankini'
mą bei kalinimą nuo 1940
metų vasaros iki dabar.
Keista, argi Vlikui neži
noma, kad lietuvių kan
kinimas ir žudymas pra
sidėjo jau 1939 metais.
Lietuvai neramios dienos ir lietuvių kankini
mas prasidėjo 1939 me
tais, kada įsigalėjo Vo
kietijos naciai ir privers

tinu būdu atplėšė Klaipė
dos kraštą.
Šia proga norėčiau,
kaip buvęs Klaipėdos
mieste pirmoji įkalini
mo auka, papasakoti,
kaip lietuvių persekioji
mas prasidėjo.
Tuo metu buvau Klai
pėdos krašto pilnateisis
gyventojas.
Tarnavau
valdžios įstaigoje ir dir
bau prie paskutinių Klai
pėdos krašto seimelio
rinkimų paruošimo. Ko
vo mėn., nežiūrint kad

Klaipėdos krašte nacių
jaunimas buvo pasida
ręs drąsesnis, gyveni
mas ėjo normalia vaga.
Kovo mėn., kaip žaibas
iš dangaus, atėjo Hitle
rio ultimatumas priskir
ti Klaipėdos kraštą prie
Vokietijos, Mums buvo
žinoma, kad Lietuvos vy
riausybė ultimatumą pri
ėmė ir pagal sutartį Klai
pėdos kraštas buvo per
duotas Vokietijai. Tad ir
gyventojams, kad laiku
pasišalinti iš Klaipėdos

krašto, bus laiko. Visi
raminosi, kad nėra ko
jaudintis, kad bus laiku
pranešta, kada Klaipė
dos kraštas oficialiai
bus perduotas Vokietijai
ir kad iki to laiko galės
visi suspėti persikraus
tyti į didžiąją Lietuvą.
Įvyko kitaip.
Mat Klaipėdos krašto
vokietininkai, ypač jau
nimas, taip vadinami Hitlerjugendai dar nepra
dėjus vokiečių kariuome
nei peržengti Nemuną,
pradėjo krašte sauvališkai "daryti tvarką".
Laukdamas įsakymo
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apleisti Klaipėdos Kraš Vytauto Didžiojo gimna
tą ramiai iš tarnybos grį zijos mokytojas, kurio
žau į namus. Vidurnakty’ pavardės neprisimenu ir
kažkas pasibeldė į duris, eilė kitų veikėjų, kurių
Kada paklausiau kas čia, pavardžių taip pat neprl
atsakė "policei". Nieko simenu. Čia mums teko
negalvodamas atidariau sėdėti apie savaitę be
duris ir prieš save pa jokio tardymo ir be ži
mačiau du pažįstamus nios, kas su mumis bus
Klaipėdos krašto krimi daroma. Visa mūsų pa
nalinės policijos valdi guoda buvo Ancas Baltninkus ir vieną Hitler- rys„ kuris mus nuramin
jugendą, kokių dvylikos davo, kiekvieną rytą ir
metų amžiaus, vos pa vakarą pasakydamas ke
velkantį už save ilgesnį letą raminančių frazių iš
šautuvą. Prisistatę val Šventojo Rašto.
Už savaitės buvo iš
dininkai padarė kratą,
liepė apsirengti ir iš šauktas Baltrys, kuris
sivedė. Beeidamas ban po kelių valandų į kame
džiau jų klausti, kur ma- rą grįžo labai patenkin
ne dabar veda. Atsakė, tas ir pasigyrė, kad bu
kad aš greit pamatysiu. vęs geštape ir sukirtęs
Ir tiesa, netoli teko ei geštapo valdininkus. Jo
ti, nes čia pat buvo Mal pasakojimu, gestapinin
kų gatvė ir kalėjimas. kai jį užpuolė, kad jis
būdamas klaipėdiškis,
Atsidarė sunkios gele
žinės durys ir mane įve taigi vokietis, išniekinęs
dė į didelę salę, kurio arijų kraują. Bet Balt
je buvo daug suolų ir rys pacitavęs iš Mein
ant sienos kabėjo dide Kampf vietą kurioje Hitlis kryžius. Čia mane lers sako, kad grynas
paliko. Kartas nuo kar arijų kraujas esąs tik
to įeidavo Klaipėdos vokiškas ir negali būti
krašto policijos sargy maišomas su kitu krau
binis. Gal porą valandų ju. O Baltrys įrodęs,
ant suolo išsėdėjau vie kad klaipėdiškiai esą lie
nas. Vienu tarpu į salę tuviai, taigi jų kraujas į
įėjo pažįstamas polici vokiškąjį kraują negali
jos valdininkas, kuris būti maišomas!
Būtų perdaug šiame
simpatizavo lietuviams.
straipsnyje
aprašyti vi
Tokiai progai pasitai
kius, priėjau prie jo ir sa tai, kas įvyko kalėji
paklausiau, ar aš čia me ir kas atsitiko su ki
vienas būsiu. Atsakė, tais kaliniais.
Ne tik Klaipėdoje, bet
kad palauk, tuojau čia
bus šimtai, nes visame ir visame Klaipėdos
mieste vyksta suėmi krašte buvo vykdomi lie
tuvninkų suėmimai, jų
mai.
Tiesa, už kokios va kankinimai ir net žudy
landos įvedė žinomą klai mai. Vertėtų paminėti
pėdiškį,
vokietininką, Juodkrantės pašto vir
bet simpatizavusį lie šininką Lorenčių, kuris
tuviams Žabrovsky. Jis buvo Juodkrantėje suim
baisiai keikėsi ir kėlė tas, virve pririštas prie
triukšmą, kad jį kaip vo vežimo, taip kad turėjo
kietį neturį teisės suim bėgti vežimui važiuo
ti, tačiau policininkų bu jant ir tokiu būdu buvo
vo apstumdytas ir nuri vežamas per visą Nerin
męs atsisėdo prie ma gą. Neringos vokietinin
nęs. Neužilgo pradėjo kai susirinkę prie ke
masiniai vesti suimtuo lio, pylė ant jo pamaz
sius, kurių tarpe matėsi gas, metė akmenis ir,
žymių klaipėdiškių ir iš rodos, kad tokiu būdu
didžiosios Lietuvos tar jis buvo nukankintas. To
nautojų ir veikėjų. Tie kių ir panašių kankinimų
sa, iki ryto salė buvo su lietuvininkais vyko
prikimšta suimtųjų. Ta visame krašte.
Tad vertėtų, kad Lie
čiau niekas nežinojo už
ką mus suėmė, kiek ilgai tuvos Tyrimo Institu
laikys ir ką iš viso su tas rinktų ir apie Klai
mumis darys. Vietiniai pėdos krašto kankinius
krašto policininkai buvo žinias. O gal Klaipėdie
žiaurūs, ap stumdydavo čių sąjunga kitiems me
ir kojomis spardė. Čia tams, kada sukaks30me
mums teko išbūti bent tų nuo Klaipėdos krašto
dvi paras. Pro langą atplėšimo, paskelbs at
matėme, kaip į uostą skirą martirologinę me
įplaukė su vėliavomis džiagą.
vokiečių laivas ir pro
K. Klastauskas
kalėjimą pravažiavo su
didelėmis iškilmėmis
Hitleris, ranką iškėlęs
sveikindamas minią. Mū HELP TVANTED MALĖ
sų tarpe ėjo gandas, kad
VCANTF.D EXPF.RIF.NCED
po Hitlerio išvykimo bū
MILLING MACHINE
sime paleisti, tačiau įvy
OPERATORS
ko kitaip.
AFTER NOON SHIFT
GOOD
U'ORKING
CONDITIONS
Hitleriui išvykus mus
AND TOP PAY
saugoję krašto polici
AND
STF.ADY WORK.
ninkai dingo, o jų vie
APPLY IN PERSON
ton atsirado SS polici
VR/WESSON CO.
1279 RICKETT RD.
ja. Jiems perėmus, pra.
BR1GHTON, MICH.
sidėjo nauja tvarka. Iš
(37-44)
salės mus paskirstė į
kalėjimo kameras. Ka
U’ANTI D AT ONCE
IST CLASS SKILLED
mera buvo skirta ke
GI.AR & SPLINE GRINDF.RS
turiems kaliniams, ta
AIRCRAFT * TOOL ROOM
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čiau mūsų prigrūdo vi
Day A Nighl Shift
so 10 žmonių. Su manim, 100'; companv
paid pension, paid
į kamerą pateko žino vacation. paid holidays, Blue Cro.ss,
insurance & niek & accident
mas lietuvis veikėjas, lite
insurance. Steady work, plūs overDievo žodžio sakytojas t line.
GEARCRAFT, INC.
Ancas Baltrys, kuris
233 49 Dequindre Avė.
HaZel Park, Mich.
Nepriklausomos Lietu
313 — 564-5923
vos laikais per Klaipė
(40-46)
dos radio skelbė lietuvišką rytinę šventą va
VC ANTED JOL'RNEYMEN
landėlę ir taip pat rašė į
TOOL & DIEMAKF.RS
Age no barrier.
Lietuvos Keleivį. Į ma
For days & afternoon shift
no kamerą pateko gu- Steady year round work for qualified
Eniployinent office 8:30 A. M.
bernatūros švietimo re men.INLAND
CORP.
ferentas Šlažas, banko 20263 HooverTOOL & MFG.
Detroit, Mich.
(40-45)
direktorius Borchertas,
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Naujas teatras Marquette Parke

Prezidentas Antanas Smetona Margučio studijoje Chicagoje. Dešinėje iš viršaus žemyn stovi komp.
A. Vanagaitis, adv. A. Olis ir gen. konsulas dr. P. Daužvardis.

A. VANAGAIČIO IMPERIJA
Kai 1924 m. birželio
24 d. A. Vanagaitis su
J, Olšausku ir V. Dinei
ka atvyko į JAV, jis vi
siškai negalvojo apie ko
kio nors žurnalo leidi
mą, bet prieš išvyksiant
iš Kauno galvojo apie
linksmus vaidinimus ko
lonijose ir, kiek spėjęs
pažinti išeivijos galvo
seną, bandė programą
taip parengti, kad ji bū
tų kiekvienam lengvai
suprantama. Pasikvie
tęs ketvirtą savo bičiu
lį J. Dikinį, bendrai nu
statę vaidybos rūšį ir
vardą, būtent vodevylis
"Dzimdzi-Drimdzi", tų
pat metų rugsėjo 20 d.
Bostone, Mass., turėjo
pirmą pasirodymą. Pro
grama buvo kupina juo
kingiausių dialogų, rim
tai apgalvotų, kad nieko
neįžeisti, bet kad būtų
sąmoningi ir tuo pačiu
juokingi. Po kelių vaidi
nimų, Vanagaitis iš pri
gimties būdamas puikus
psichologas, pačiupo se
nojo išeivio dvasinio tau
tinio ilgesio stygas savo
kraštui. Programon nau
dojo humorą, dainą, apy
sakaitę, ar kokį vaizde
lį, vis primenantį Lietu
vą, pažįstamus vietovių
vardus ir tp. Visa tai
senojo išeivio dvasią, iš
siilgusią savo krašto dilginte dilgindavo. Tuoj
Vanagaitis pasijuto su
čiupęs jautriąją stygą ir
ant jos grojo visa jėga.
Dideliu pasisekimu ap
lankė visas lietuviškas
kolonijas.
Šalia vaidinimų buvo
išleistos Vanagaičio įdai
nuotos plokštelės. Po
kelių savaičių tik atvy
kus, gavo progos įdainuo
ti Columbia Co. pirmu
tinę plokštelę "DzimdziDrimdzi” ir ” Futbolas”.
Neužilgo buvo įdainuota
daugiau. Kad plokštelių
klausytojai galėtų sekti
žodžius ir juos išmokti,
parašė du dainų - dainuš
kų rinkinėlius ”Vanago
Plunksna” ir ”Vanago
Snapas”. Laimingu suta
pimu susidraugavo su ži
nomu visuomenininku J.
J. Bachunu, kuris tuos
rinkinėlius savo lėšomis
išleido. Jų buvo parduota
net po 5.000 egz.

J. ŽILEVIČIUS
1927 m. J.J. Bachunas
savo automobiliu kartu
su žmona vežiojo Vana
gaitį su kitais po kolo
nijas vaidinimams, o pa
tys pertraukos metu par
davinėjo minėtus rinki
nėlius ir tvarkė visus
administracinius reika
lus. J.J. Bachunas stebė
jo, kaip Vanagaitis yra
laukiamas ir gerbiamas
kolonijose savais pasi
rodymais. Toje kelionė
je ir kilo mintis leisti
juokų žurnalą, kuris bū
tų bepartyvis, o vien tik
neužgaulingo juoko ir hu
moro leidiniu, kokio tuo
laiku nebuvo. Tiesa, bu
vo pirmiau leidžiami
juokų leidinėliai k.t. ”Šakė”, "Žvirblis” ar ”Tarka” ir kiti panašūs, bet
jie buvo partiniai, kad
savo tarpe "pasignaibyti”. Po rimtų ir visa
pusiškų su J.J. Bachu
nu apsvarstymų, nutarta
minėto turinio žurnalą
leisti, kurio pusei metų
leidimo išlaidas pasiža
dėjo apmokėti. Kadangi
tai buvo prieš pat Vely
kas ir pavadinta Margu
čiu. Pirmas numeris iš
ėjo 1928 m. balandžio 1
d.
Vanagaitis, per ke
turis metus su vaidini
mais lietuvių kolonijose
besisukinėdamas pama
tė, kaip jis darosi vis
plačiau mėgiamas pap
rastosios masės, pradė
jo leisti savo bei jo bičiu

lių įdainuotas "vanagaitiško" būdo paruoštas
dainas-dainuškas, kurių
1928 m. jau buvo išleista
20 įvairių įdainavimų.
Nors plokštelės buvo la
bai perkamos, bet vis tik
jis nejautė turįs artimą
ryšį su plačiąja visuome
ne, todėl ir ši aplinky
bė vertė būtinai leisti
žurnalą, nors spausdin
tų gaidų su plokšteliniu
turiniu irgi buvo jau, pa
lyginti, nemažai išleis
ta (Leido Ks. Strumskis,
vėliau pats VanagaitisMargutis). Margučio pir
mojo numerio - kvies
lio buvo išleista net 42.
000. Tai ne juokas anais
laikais.
Pats žurnalo vardas
vertė juo domėtis. Žur
nalo skyriai taipgi pa
vadinti negirdėtais var
dais: Redaktoriaus išsižiojimas - redaktoriaus
žodis, Radijogavija - ra
dijo žinios, Juokologijajuokų skyrius, Teatrolo
gija - apie teatrą, Dainobalsija - dainos su gai
domis, Kritikomanija kritiškos pašaipos, Spe
lologija - spėjimai, Garsinimologija - garsini
mai, Sapnologija - hu
moristinis sapnų aiški
nimas ir tp. Metinė pre
numerata už 24 psl. žur
nalą, tik 75 c. Žurnalas
greit pasiekė 7.000 skai
tytojų. Per 25 metus bu
vo išleista beveik 330
numerių, kur kiekviena
me numeryje buvo bent
(Nukelta į 6 psl.)

Kompozitorius Antanas Vanagaitis

Kiekvienas didžiosios
Chicagos lietuvių kolo
nijos — Marųuette Par
ko — gyventojas žino
Baleto Mokyklos salę.
Ji randasi visiems leng
vai pasiekiamoje vieto
je, šešiasdešimt devin
toje gatvėje, pačiame lie
tuviško judėjimo cent
re, apsupta įvairiausių
krautuvių, įstaigų ir, ži
noma, smuklių. Salė itin
patogi susirinkimams ir
įvairiems
mažesnio
mąsto pobūviams, nes,
be kita ko, turi ir pakan
kamai gerai aptvarkytą
sceną. Ir štai, jau keli
mėnesiai ta salė... nebenuomojama. Ne vieną
organizaciją tokia sa
vininko Arnoldo Gied
raičio nauja "politika”
pastatė keblokon padė
tim Bet Arnoldas turi
savo planus. Arčiau jį
pažįstantieji žinojo,kad
visus paskutinius metus
jo pastangos krypo į nau
jo teatro kūrimą.
— Aš galvoju ne apie
vieno - kito veikalo pa
statymą. Noriu čia Marguette Parke suorgani
zuoti pastovų repertuarinį teatrą, kiekvienam
sezonui paruošiantį po
kelis ar keliolika (ma
žesnių) veikalų, — kal
bėdavo jis. — Patalpas
turiu, sceną ir salę po
truputį pats pakenčiamai
susitvarkiau, susipirkau
pakankamai prožektorių
ir kitokio aparatūros,
įgijau daug meninio ir
techniško patyrimo...
— Bet kur gausi ak
torių?
— Samdysiu. Pas ma
ne viskas bus apmoka
ma, viskas profesionali
niais pagrindais.
Taip. Jis ne vien kal
bėjo, bet ir dirbo. Re
zultate — naujojo teat
ro atidarymas įvyks jau
kitą savaitgalį, balan
džio 27 dieną. Bus stato
mi trys vienaveiksmiai
vaidinimai.
— Pirmasis viena
veiksmis vadinasi "Chicago”. Jo autorius, jau
nas nevvyorkietis drama
turgas Samuelis Shepardas neseniai itin palan
kiai buvo įvertintas "Time” žurnale, —pasako
jo Arnoldas vienos repe
ticijos metu. — Shepardas rašo taip, kad pas jį
nebėra įprastinio dra
matinio siužeto. Jis vei
kia tiesioginiai į žiūro
vo skonį ar nuotaiką...
Mūsų statomo veikaliuko
veiksmas vyksta vonioj,
kurioj sėdėdamas pagrin
dinis veikėjas savo vaiz
duotėj sukuria visą būsi
mų atostogų pasaulį. Jis,
galima sakyti, ir tėra
vienintelis veikėjas... Ki
ti pasirodo tik trumpam
ir bando, taip sakyt, sa
ve primesti jo realybei...
Ar jiems tai pavyksta,
taip ir nėra visai aiš
ku...
— Antrojo veikalo
"Come down, Mother”
autorė yra jauna New
yorkietė
dramaturgė
Meagan Terry, kuri dir
ba ”Open Theatre” sta
tančiame po vieną viena
veiksmį kas savaitę.
Jos labiausiai pagarsė
jęs vaidinimas yra "Viet
Rock” (protestas prieš
Vietnamo karą), gi ji pa

ti plačiai žinoma kaip
rašanti dabar taip daug
apšnekamų
narkotikų
LSD įtakoje.
— Mano statomo ga
balo antrinė antraštė
"Trijų moterų transfor
macija”. Tuo "transfor
macijos' metodu Terry
ir skiriasi nuo "klasi
kinių modernistų”, kaip
Ionesco, Becketto ar
Geneto. Jos vaidinimai
susidaro iš mažų situ
acijų, kurios neturi teks
tinio augimo... Šiame
vaidinime visos trys mo
terys keičiasi iš pros
titučių į senoles, o vė
liau — į plovėjas... Vai
dinimas liečia moters

tuvių aktorių, kurie do
mėsis, niekada neatsisa
kyšime savo grupėn pri
imti. Angažuosime vis
naujus režisierius... Ak
torių mums, vis dėl to,
trūksta, o turimiems —
trūksta entuziazmo teat
rui. Nežinau ar to entu
ziazmo pakanka ir mū
sų publikai... Visa tai ir
verčia statyti angliškai.
— Kiek publikos tiki
tės sutraukti?
— Pastatymai vyks sa
vaitgaliais: penktadienį,
šeštadienį ir sekmadie
nį. Apšnekėtus tris vai
dinimus bandysime duo
ti devynis kartus. Mano
salėje prie staliukų tel

Naujojo Chicagos Teatro (Th-3 Play House) aktorės: Sherri Fox,
Ramunė Jurkūnaitė ir Milica Nikich repetuoja M. Terry vienaveiks
mi "Come down, mother". Atidarymas A. Giedraičio salėje, balan
džio 27 d.

dilemą... kas ji gali bū
ti ir ką ji gali...
— Paskutinis vaidini
mas yra Pauliaus Fosterio "Balis”. Fosteris
yra vienas išavangardiškiausių. Scenoj aktorių
nėra: jų kalba užrašyta
magnetinėj
juostelėj.
Tik du sviedinukai už
temdytoje scenoje osiliuoja pirmyn ir atgal...
Pats tekstas yra dviejų
mirusių kalba grabe...
Visą tą vaidinimą gali
ma pavadinti savotiška
poetine patirtimi.
— Susidariau įspūdį,
kad visi vaidinimai yra
gana moderniški... —
įsiterpiu.
— Taip. Mūsų noras
yra parodyti tai, kas
šiandien vyksta "off
Broadway”. Kas bando
ma, kuo gyvenama avan
gardiniame teatre. Mes
ribosimės vien tik nau
jųjų amerikiečių dra
maturgų veikalais.
— O kaip su lietu
viais dramaturgais?
— Visuose mano mi
nėtuose vaidinimuose ir
jų pastatymuose lietuviš
ka tėra tai, kad aš, tai
gi lietuvis, juos režisuo
ju ir viename jų Ramunė
Jurkūnaitė
(chicagiečiams pažįstama iš Ant
ro Kaimo) vaidina vieną
pagrindinių vaidmenų.
Tačiau statysime ir lie
tuvių jaunųjų kūrėjų vei
kalus, jeigu tik jų tinka
mų atsiras... Turime Al
girdo Landsbergio "Pen •
kių stulpų” angliškąją
versiją, kurią, manau,
statysime kito sezono
pradžioje. Ją režisuos
Darius Lapinskas,.. Lie

pa maždaug pusantro
šimto žiūrovų. Jeigu per
tuos devynis pasta
tymus pavyktų sutraukti
aštuonis - devynis šim
tus žiūrovų, teatras jau
galėtų išsiversti... Turė
kit galvoj, kad visi ak
toriai yra profesionalai
ir jiems mokėsiu už kiek
vieną repeticijose pra
leistą valandą... O yra
gana daug ir kitokių iš
laidų,
— Dar šį pavasarį
duosime satyrinio pobū
džio veikalų ciklą apie
meilę. Režisuos Shery
Fox, kuri veikale "Come
down, Mother”, atlieka
vieną iš svarbiausių vaid
menų. Ji turėjo savo te
atrą New Yorke ir yra
daug kur vaidinusi. Vai
dybinės patirties dau
giau ar mažiau turi kiek
vienas mūsų dabartinės
grupės branduolio akto
rius. Visi dirba su entu
ziazmu ir rezultatais kol
kas esu labai patenkin
tas.
— Mūsų teatre žvaigž
džių nebus. Kiekvienas
aktorius turės ir pagrin
dinių ir šalutinių vaid
menų. Kiekvienai rolei
turėsime pakaitalus, ku
rie turės progos vai
dinti, jeigu ne premje
roje, tai kituose pasta
tymuose.
Pokalbis su Arnoldu
Giedraičiu vyko jo salė
je. Kalbėti, klausinėti
norėjosi dar daugiau, bet
jau buvo susirinkęs vi
sas aktorių kvorumas
reikalingas repeticijai.
Žinojau, kad kiekviena
minutė Arnoldui ir jo or(Nukelta į 6 psl.)
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ninkai" mėgdžiodami Vanagaičio vaidinimus, nau
dodami iš Margučio at
šeimas, tuo atgaivinda spausdintus vadovėlius.
Ko Vanagaitis siekė
mas meilę gimtajam
kraštui, lietuviškai dai savo vaidinimais, plokš
telėmis ir žurnalu, jis
nai ir žodžiui.
Vanagaitis puikiai pa pats pasisako man ra
žino liaudies melodijas šytuose laiškuose, ku
ir visokius jų posūkius, rių patiekiu keletą trum
kaip retai kas, todėl Va pų ištraukų.
nagaičio plokštelėse pil 1930 m. rašo: "Šio
na dainuškų, kurias visa mis dienomis lankau
da daugiau mėgsta kai Pittsburghą, nes nega
mas. Kur buvo reikalas liu atsikratyti pakvieti
prie dainuškinio ūpo me mais suruošti vakarus.
lodijos pats prirašydavo Geri žmonės pasitar
"poezijas” dienos įvy nauja. Net 4 vakarus tu
kiais
pasijuokdamas, riu Pittsburghe. Kiek lan
ir kitus priversdamas kiausi, tai visur pilna
juoktis. Pvz.: "Fordu- žmonių. Važiuok su links mute programa (jis ma
kas", "Munšainiukas”,
"Doleriukas”, "Litas", nė, jog aš į JAV atvy
"Barborytė", "Aš mer kau koncertuoti. J.Ž.).
gytė” ir daug kitų. Prie Mėgink dainuoti kad ir
svetimų autorių tekstų savotišką "džiazą"...,
pritaikindavo dainųški- nes kitaip nepasinaudo
nes melodijas, pvz. J. si... Trauk perkūnai, biSteponaičio žodžius "Mu le žmonės užganėdinti!
du du broliukai" plokš Dainos, patriotizmas tai
telės keliolika tūkstan viskas... Šeštas sezonas
čių išparduota. Ji buvo važinėju po žmones. Pub
taip plačiai jaunimo pa likos pilnos svetainės.
mėgta, jog nemokėdami Su vaikais dainuoju:
kalbėti lietuviškai, tą dai "Asilas",
"Karvutę",
nušką, su didžiausiu pa "Margaritą" ir kitus non
mėgimu visur dainuo sensus. Kiti nemoka nei
davo. Tokios rūšies žodžio kalbėti lietuviš
plokštelių pareikalavi kai, o dainuškas dainuo
mas buvo labai, didelis. ja. Sekantį sezoną aš
Apart tos rūšies dainuš juos dar labiau prisipra
kų, buvo ir rimto turinio tinsiu. Čia vaikai apleis
su patriotiniu tekstu, k.t. ti. Suaugusieji rūpinasi
"Kur Nemunas ir Daugu savimi... o vaikus pa
va", "Ulonai", "Vilniun miršta. Vaikai sukako
trauk", "Plaukia Nemu 17-18 metų ir kas jie? lt
nėlis", "Leiskit į Tėvy laukiniai. Keikiu tuos
nę", "Kam šėrei žirge "veikėjus", kurie rūpi
lį" ir kt.
nasi bedievybe ir kitais
Kur tik lietuviškas su "mokslais", o paliko Die
sibūrimas:
vardinės, vo valiai vaikučius. Jie
krikštynos ir kt. visur išaugs te tautybės, be
vanagaitinės plokštelės nieko. Tokių "armijų"
skambėdavo. Nekartą te pilna visur ir kovoju su
ko matyti kaip beklau jomis "džiazo" pagal
sant plokštelės, ašara ba. Tai ir drožiu išsi
juosęs komedijas. Ką
nuriedėdavo...
Dainuškas Vanagaitis gi daugiau darysi? Pats
dainuodavo be užtęsimų trauksi į Lietuvą, o aš
- "staccato", greitu ir liksiu tūlam laikui čia
linksmu būdu, kas jauni ir perėsiu "Margučius"
mui arčiau prie širdies. "Peržegnoti" lietuvius
Buvo išvertęs ir pla ir atiduoti amerikie
čiai dainuojamų angliš čiams tiesiog gaila..."
Tų pat metų vasario
kais tekstais tikruosius
"džiazus" kad jaunimą m. 5 d. rašo: "Mažiem
pratinti prie lietuviško pianistam reikia duoti
lengvučių kūrinėlių. Tai
žodžio tarimo.
Vanagaičio veikla lie yra pamatas lietuvybei.
tuvybės palaikymui tu Žiūrėkite, kas pasida
ri didelį nuopelną. Ne rė su mano papliauško
tenka stebėtis, jei vie mis plokštelėse. Par
nur kitur kolonijose or duodama tūkstančiais tik
ganizavosi
"dzimdzi- dėka vaikų! Su "Margu

A. VANAGAIČIO IMPERIJA...
(Atkelta iš 5 psl.)
dvi dainos ar dainuškos
(išskyrus paskutinius po
rą metų), sudaro per 600
dalykėlių, liaudžiai skir
tų. Buvo tokių, kurie iš
sikepdavo tas daineles
ir susidarydavo rinki
nius. Tokių nevieną už
tikau.
Be vaidinimų ir žur
nalo dar buvo nepapras
tai galinga mases vei
kianti priemonė, tai
plokštelės. "Munšainiukas” iki 1929 m. liepos
m. buvo išparduota 12.
000, o bendrai Vanagai
čio plokštelių iki 1939
sausio m. ne mažiau 70.
000. Columbia Co. dėl
menko iki tol buvusio
lietuviškų plokštelių par
davimo buvo nutarusi lie
tuviškąjį skyrių uždary
ti, bet pradėjus vanagaitiniam su bičiuliais įdai
nuotų plokštelių parei
kalavimui augti, leidykla
savo nutarimą pakeitė.
Anot vieno Columbia Co.
valdininko, leidykla par
davė 1930 m. 150% dau
giau, kaip kad visų kitų
tautybių pokštelių kar
tu.
Pakanka šio vieno pa
vyzdžio, kad būtų aiškus
vaizdas, kaip Vanagaitis
palaipsniui su savo lie
tuviškomis
dainomis
skverbėsi į lietuviškas

Naujas teatras...
(Atkelta iš 5 psl.)
ganizuojamam teatrui
kainuoja dar neuždirbtą
pinigą ir turėjau įdomų
pokalbį nutraukti.
Buvo
repetuojamas
antrasis vaidinimas. Sce
noje
kaleidoskopiškai
keitėsi charakteriai, si
tuacijos, nuotaikos nuo
lat pertraukiamos reži
sieriaus "stop”, "cut",
"boom"...
— Čia kiekvieną sce
ną nutrauks stiprus švie
sos blykstelėjimas ir
kelios sekundės tamsos,
— pašnibždomis paaiš
kino režisierius vėl at
sisukdamas scenos pu
sėn. — Gerai, gerai Me
lisa. Detales išdirbsime
vėliau...
A. Pavėjis

PLANINGAS TAUPYMAS

čiu" tas pats biesas. Kai
tik telpa lengvas gabalė
lis pianinui, tai ir "Mar
gučio" pareikalavimas
didesnis. Turėdami rei
kalą su minia turime
prie jos taikytis ir pa
tiekti tai, ką ji gali sugromuloti. Bet tai dary
dami, turime laikytis
tautybės principo... Kas
ir kaip ten bebūtų, vis
reikia kelti patriotizmą.
Pvz., reikia himno su
lengvu akompanlamentu.
Vaikams tik tas kūrinė
lis įstrigs į galvą, kuris
jiems bus preinamas.
jiems bus prieinamas.
Tas pats ir su kitomis
dainelėmis. Viską me
tę, pasistenkime šiais
metais "šauti" į vaikus
ir skiepyti jiems lietu
vybę..."
Metams praėjus po
"Margučio" išleidimo,
kai su jo turiniu gerai apsipažinta, 1929 m. balan
džio m. į paliestus laiš
ke klausimus pasisako:
"Rašei man apie Margu
tį kitų nuomones. Dalinai
taip yra. Kunigai (kai ku
rie) nemėgsta mano sa
varankiškos darbuotės,
bet aš to nepaisau. Jų
dalykas. Aš pats žinau,
ko trūksta Margučiui,
bet negaliu visko kartu
įvykdyti. Truputį pakei'
čiau, tai susilaukiau pro
testų. Daugelis reika
lauja sapnologijos, kvai
losofijos, DėdytėsirTetytės ir kitų nonsensų, ku
riuos gėda spausdinti.
Aš laikausi ant pečių tų
prasčiokų, kurie nemėgs
tas kas rimta, kilnu ir
gražu. Mėnesinius žur
nalus skaitė daugumas
nemokšų skaitytojų. Jie
buvo penimi nešvariais
juokais ir karikatūro
mis apie kunigus, gaspadines ir tt. Tokių skai
tytojų gavau ir aš. Jie
užsiprenumeravo vien
smalsumo dėlei, many
dami, kad vėl atėjo "Sa
kės", "Kardo" laikai. Ap
siriko. Margutis dėjo
kvailosofijas, bet neužgavo tikybos ect. Atsi
rado tokių, nebeprenumeravo, bet ilgainiui jie
vėl grįžo. Tokiu būdu aš
laužiu "ledus". Daugpralaužiau, bet daug dar li
ko".
Kaip matome, Vana
gaitis savo tikiu sieki
mui turėjo planą .kurio

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už vienu metu taupvO mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.
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GREET1NGS and BEST WISHES

THE L & K HOTEL
654 BOLIVAR ROAD

jis laikėsi. Dirbo išsi
juosęs ir rodos jau bū
tų pakakę jo darbo plė
timui šių keturių daly
kų: vaidinimai, plokš
telės, dainos su gaido
mis ir žurnalas "Mar
gutis", bet jis žengė dar
toliau. Jis norėjo būtinai
turėti lietuvišką radijo
valandą. Šiame darbe su
apčiuopiama talka atėjo
tas pats J.J. Bachunas.
Išnuomavo Cicero mies.
te 13-kai savaičių lietu
višką valandėlęs, pra
džiai 15 min., pasirašė
sutartį, apmokėjęs už tą
laiką stočiai iš anksto ir
prasigyvenimui padova
nojo Vanagaičiui.
Lietuviškoji valandėlė
pradėjo veikti 1932 m.
balandžio m. 11 d. ir šiais
metais sukanka 36 me
tai sėkmingo, be sustoji
mo veikimo Chicagoje.
Vanagaičiui
radijo
taip sekėsi, jog greit pa
siekė vienos valandos lai
ką. Vanagaitis, turėda
mas savo rankose radi
jo, plėtė savo darbą Chi
cagoje: rengė vakarus,
organizavo chorą, radi
jo vaidinimus, paskai
tas (daug jų buvo spaus
dinama "Margutyje"),
įvedė sveikatos ir tei
sės patarėjų skyrius, ži
nių apžvalgą ir t.t. Jo
parengimai sutraukdavo
virš 10 tūkstančių lanky
tojų, kurių didesnę da

SU 1-4197

lį sudarė tokių, kurie nie
kada niekur lietuviškų parengimų nelankydavo.
O kai apsivedė su L.
Žilvytyte, veiklia visuo
menininke, per jos sese
rį susibičiuliavo su žy
miuoju visuomenininku
Antanu Oliu, tada dar na
šiau viskas pradėjo sek
tis, nes jiedu suglaudę
gretas Vasario 16 minė •
jimus pradėjo rengti di
džiuosiuose viešbučiuo
se miesto centre, pro
gramai naudodami sim
foninius orkestrus ir
pirmaeilius
solistus.
Taip darbas sėkmingai
ėjo, kad Vanagaičio veik
la buvo pakrikštyta žo
džiu M-Perija, o visi
jaunieji talkininkai: cho
ristai, vaidintojai, akor
deonistai ir kt. "vanagučiais".
"Margučio"
veiklai
reikia gero istoriko
plunksnos, nes "Mar
gutis" turėjo savo lai
kotarpį, kuris išeivijo
je priklauso prie didžių
jų lietuvybės išlaikymo
darbų.
HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCF.
JOURNEYMEN
TOOLMAKERS
Mu.t have job a h op experience on
Toola. Gauues & Fixlure». Day work.
Steady work for ęualified men.
ENMARK TOOL CO.
148J 5 Stephens Drive
Ea»t Detroit, Mich.
31 J - PR 6-2721
(42-48)

OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES
To work in 90 bed accredited acute ueneral ho.pital
located 20
minutes froni Downtown Detroit
Starting salary $650.00 per month.
plūs $45.00 paid differential fcir afternoon & night ahifta. Excellenl
personnel policies and liberal benefits include:
• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN
I OR KURIUI.R INEORMATION CONTACT
MR. S. B. MILTON—ADMIN1STRATOR

SUMBY MEMORIAL HOSP1TAL
234 VISGER RD.

313 — DU

R1VER ROUGE. M1CH1GAN
1-6265
(42-48)

(SI0.000.00 ar daugiau. įdedant po
S 1.000 00)
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DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AM) I.OAN ,\SS(>( IATION O F (’lIK A(i(>
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 • TELEPHONE 847-7747

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; | INSURED)
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Immediate Openings For

MACHINISTS
MACHINE OPERATORS

I
I1

BRAKE OPERATORS

FABRICATORS

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

FOR EXPERIENCED MEN who can READ
l’RINTS and sėt up their own work. Do not
ha ve (o be a journeyman.
Openings on Įsi and 2nd shifts.
An equal opportunity employer

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.

MECHANICAL HANDLING
SYSTEMS
12755 E. 9 MILE

Warren, Mich.
(42-44)

I
I

tuvos sostinėje Vilniuje
puoselėti tautinį ir liau
dies meną, sava daina ir
giesme kelti tautos dva
sią ir skatinti ryžtą kovoti už tėvynės laisvę.
Bolševikų ir nacių te
roro metais persekioja
mas Čiurlionio Ansamb
lis neatsisakė savo šven
ltm Čiurlionio
tos
pareigos. Tuo labiau,
ANSAMBLIO
būdamas
laisvame kraš
PAREIŠKIMAS
te ir jausdamas Clevelan
Clevelando
lietuvių do lietuvių visuomenės
visuomenininkų grupės išreikštą pasitikėjimą
paskatintas, L. T. M. Vasario 16-sios minėji
Čiurlionio Ansamblis nu me, Čiurlionio Ansamb
tarė viešai pareikšti sa lis nepasiduos keletos as
vo nuomonę apie C.A. lie menų skleidžiamai skal
čiančius, iš sportininkų dančiai veiklai.
Ansamblis visuomet
kelionės (okupuotą Lie
tuvą išplaukiančius įvy laikėsi ir laikosi tautinio
solidarumo ir visuome
kius:
Mėginimą sutrukdyti ninės drausmės, išeinan
Lietuvos nepriklausomy čios iš mūsų aukščiau,
bės atgavimo 50-ties sios vadovybės.
Sportininkų išvykos į
metų sukakties minėji
mo programos išpildy okupuotą Lietuvą, tiek
Ryto Babicko Ansamb
mą.
lyje
dalyvavimo klausi
Prieš tai ir po to pa
me,
Čiurlionio
Ansamb
sirodžiusius visuomenę
klaidinančius raštus ir lis griežtai laikosi mū
Čiurlionio Ansamblį ir sų veiksnių Clevelando
jo vadovybę įžeidžian nutarimų ir Washingtono
politinės konferencijos
čius atvirlaiškius.
L. B. Clevelando Il išvadų.
Ansamblis, kaip orga
sios Apylinkės valdybos
paskelbtą Čiurlionio An nizacija, tais klausimais
samblį
provokuojantį sauvališkų žygių nedaro
ir nedarys. Taip pat ir
pareiškimą.
Čiurlionio Ansamblis kitoms organizacijoms
1940 metais įsisteigė Lie ar asmenims į savo vi-

L.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

ME
APRIL 29 THRU MAY 4 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 29,
Apr. 30,
May 1,
May 2,

Eva.i LUISĄ MILLER
Eva.: FORZA DĖL DESTINO
Eva.: CARMEN
Eva.: MADAMA BUTTERFLY

May 3. Eva.: ROMEO ET JULIETTE
M«y 4, Mat.: MARRIAGE OF FIGARO
May 4. Eva.: TOSCA

>2 60. <3 60 S4 50. 15 50 *6.50 *9 #11. 413, *13.50 (No Tax)
Tie keti Available for Ali Opera*—Not Ali Pricei for Some Operas.
BOX OFFICE: Bro*1view Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė.—Phone 621-8897
Open 9:30 A M.-5:30 P.M.
Libretto* on sale
Knabę Piano Uaed Esclusively

PRICES:

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

LIETUVIŲ
KLUBAS
Telef. 391-1 143

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763
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DIRVA

1968 nu balandžio 17 d.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

daus santvarkos reika
lus kištis neleis, bet vi
sais būdais ir priemonė
mis prisidės išlaikyti
vienybę ir su pagarba ir
meile savo tautai ir tė
vynei sieks savo užsi
brėžtų tikslų.
LTM Čiurlionio An
samblio Taryba

VIENYBES

REIKALU

Tautiniu solidarumu
susirūpinusi
lietuvių
grupė š.m. kovo mėn.
15 d. susirinko "Čiur
lionio” Ansamblio na
muose, Clevelande, ap
tarti lietuvių tarpe pasi
reiškusias nesantaiką
keliančias priežastis,
nesiderinančias su geru
lietuvio vardu išeivijoje
Susirinkusieji priėjo
vieningos nuomonės, kad
ypatingai šiais Laisvės
Kovos Metais, Lietuvos
nepriklausomybės atsta
tymui ir lietuvybės iš
laikymui yra reikalin
gas visų lietuvių tauti
nis solidarumas, tar
pusavio tolerancija ir
vienybė. Deja, pastarų
jų metų tarpusavio gin
čai šmeižtų forma pra
siveržė net į kaikurią,
spaudą. Jie yra ir toliau
skleidžiami pasirašytų
laišku ir net anoniminių
atvirlaiškių pagalba.
Susirinkusieji nutarė,
kad šmeižto akcija, nu
kreipta prieš kaikuriuos
mūsų
pasižymėjusius
veikėjus ir prieš lietu
vių tautinei kultūrai nu
sipelniusį "Čiurlionio"
Ansamblį ir jo vadovą,
skaldo Clevelando Lie
tuvių visuomenę.
Susirinkimas vienin
gai pasisakė prieš šmeiž
tų autorius bei išsišoki
mų organizatorius, ku
rių keliama nesantaika
tik pasitarnauja lietuvių
tautos bendram priešui.
Susirinkimo įgalio
ti: Henrikas Bra
zaitis, Antanas But
kus, Juozas Darnu
sis, Danielius Degė
sy s, Viktoras Palo
nas.
• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis susirinkimas
įvyks sekmadienį, balandžio
21 d., 12 vai. Lietuvių Klu
bo viršutinėje salėje, 6835
Superior Avė.
D a r b otvarkėje: Valdy
bos, iždo ir kontrolės komi
sijos pranešimai, diskusijos
dėl pranešimų, naujos val
dybos ir kontrolės komisijoj
rinkimai. Taip pat bus ren
kami atstovai į naujai
įsteigtos LB Ohio Apygar
dos suvažiavimą.
Nariai, kurie dar nesusi
mokėjo solidarumo įnašus,
galės tą atlikti prieš susi
rinkimą. Nesusimokėję ne
turės sprendžiamo balso.
Apylinkės valdyba prašo
visus narius gausiai daly
vauti susirinkime, sutikti
kandidatuoti į Apylinkės
valdybą bei atstovais į Apy
gardos suvažiavimą.
LB Clevelando I-os
Apylinkės Valdyba

žymą. Gausus apylinkės mo
terų skaičius buvo susirin
kęs knygyno salėje ir gro
žėjosi lietuviškais raštais
i š m a r gintais margučiais.
Daugelis jų pirmą kartą
matė tokį dažymo būdą bei
tautinių motyvų panaudoji
mą šios rūšies mene.

DAIL. VIKTORO
ANDRIUŠIO MIRTIES
METINĖS
Kovo 27 d. baigėsi metai,
kai Bostone mirė dail. Vik
• Rita Marija Juškaitė toras Andriušis.
baigė Ohio University su Lietuvoj jis pasižymėjo
pagyrimu ir dabar pradėjo kaip dailininkas dekorato
dirbti Glenbrook pradžios rius, ilgą eilę metų dirbęs
mokykloje. R. M. Juškaitė Valst. Teatre. Bostone, kol
buvo sveikas, darė dekora
yra Prano ir Onos Juškų
cijas
beveik visiems liet,
duktė, kurie žinomi Cleve
teatriniams
pasirodymams,
lando liet, kolonijoj kaip
kurie
čia
buvo
rengiami. Jis
veiklūs ir nuoširdus lietu
buvo
ir
ALT
S-gos
Bostono
viškų reikalų rėmėjai.
sk. namų, berods, vieninte
• Apdraudos reikalais ge lių tokių visoj Amerikoj,
riausius patarnavimus gau dekoratorius.
site kreipdamiesi į Z. ObeBalandžio 20 d. kultūri
ienį tel. 531-2211.
nis subatvakaris yra skiria
mas dail. Vikt. Andriušio
• Prieš atnaujindami sa prisiminimui ir pagerbimui.
vo namų ar automobilių Apie velionį draugą tars žo
draudimus, palyginkite sa dį dail. Česlovas J a n u š a s
vo mokestį paskambindami iš New Yorko. ALT S-gos
V. Giedraičiui tel. 944-6835. namuose bus atidengtas mi
rusio dailininko portretas,
• Išnuomojami šeimoms kurio autorius yra dail.
be vaikų du butai po 5 kam Ant. Rūkštelė. Ta
barius, naujai atremontuo pačia proga bus surengta
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. dail. Vikt. Andriušio po
Jurgio parapijos rajone, mirtinė kūrinių paroda, bus
virš Superior Saving banko iškabinta apie 40 jo darbų.
patalpų. Teirautis telefonu:
Dail. Vikt. Andriušis bu
431-2497.
vo tauri asmenybė, kitų
darbuose ieškojęs tik gero,
bet ne blogo, stengęsis su
REIKALINGI
prasti ir blaiviai vertinti
DARBININKAI ĮMONEI
visa tai, kas dabar dedasi
Pilnam laikui patikimi liet, dailės mene. Jo atmini
vyrai dirbti prie mašinų. mas Bostone tebėra gyvas.
Patirtis nereikalinga. Va Kult, subatvakarių rengėjai
landinis atlyginimas su vi tikisi, kad balandžio 20 d.
sais draudimais ir priedais. vakare, ALT S-gos namuo
Pirmoji pamaina su viršva se, So. Bostone, susirinksim
landžiais.
visi, kuriems dail. Vikt. An
Kreiptis į
driušis buvo artimas, su
Tube Form Ine.
prantamas ir savas.
6984 Machinery Avė.
Velionio darbų paroda
(prie E. 70 gt.)
bus atidaryta balandžio 20
d., 7 vai. 30 min. vak., o už
daryta kitą dieną, IV 21,
PARMA
10 vai. vak. (lankoma nuo
1215 Wexford Avė.
11 iki 1 vai. ir nuo 5 iki 10
5 kamb. namas, 1 aukšto vai. vak.).
plane, ypat. didelis, vaizdingas
sklypas, 2% garažo. Netoli
krautuvių, bažnyčių ir mokyk
lųGalima nedelsiant gyventi.
Tel. ON 1-6125.
(44-45)

PARDUODAMI NAMAI

17,900
EASTLAKE

Lovely 2 bedroom ranch
with attached garage and
utility room. Built on crawl
space with hardvvood floors.
House near entrance to 91
extension convenient to
Lakeland freeway. Many
extras in home—including
carpeting—large Patio in
rear covered by aluminum
awning essemble by sliding French doors. The lot is
exceptional being 57 X approx 280 ft. deep. Entire lot
landseaped. Refrigerator —
washer & dryer can also be
purchased reasonable.
Home is located in St. Justins Parish, and is elose
to Elementary — Junior —
and Senior High Schools.
Call for appt.
WILLOUGHBY
17,700.00

New 3 bedroom colonial
with 1 Vi baths builtin ovenrange & disposal with alu
• Specialų lietuvių teisi minum siding for ease of
ninkų pagerbimą ruošia maintainance, large utility
Lietuvių Konservatorių Klu room 3 mammoth bedrooms,
master bedroom with walkbas balandžio 19 d., 8 vai.
in eloset. Main bath with
vak. Union Savings and
shower—clay tile and vaniLoan Assoc. salėje, 5106
ty. Totai livable area 1380
Wilson Mills Rd.
Sq. ft. Homes are within
Kalbės teisėjas Earl R.
seven minutes of Lakeland
Hoover.
Freevvay. Two homes avail
• Gražina Natkevičienė able plūs six more construcgavo liūdną žinią, kad Lie tion sites. Location of contuvoj mirė jos motina Brun- struction is South off Lake
Shore Blvd. You Decorate.
zienė.
VINE REALTY INC.
• Ingrida Bublienė Not
35165
Vine St., WH 2-4440
tingham Public Library ve

dėjos pakviesta demonstra
vo lietuviškų margučių da

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

(39-44)

KULTŪRINIŲ SUBAT
VAKARIŲ RENGĖJAI
TIE PATYS

Inž. Edm. Cibo pirminin
kaujama Kultūriniams subatvakariams rengti komi
sija, intesyviai dirbusi sep
tynis metus, rengusi vaka
rus liet, mokslo ir meno te
momis Bostone, buvo besiryžtanti šį pavasarį atsista
tydinti. Pasitraukimo min
tis buvo tokia: ateis nauji
ir energingi žmonės, kultū
riniai subatvakariai gal pa
sidarys dar įdomesni ir ver
tingesni parengimai.
Prieš keletą dienų komi
sijai susirinkus posėdžio į
ALT S-gos namus, kuriuose
kult, subatvakariai yra ren
giami, pavasario darbų ap
tarti, iškilo ir komisijos pa
sitraukimo klausimas. Pa
aiškėjo, kad 1968-1969 m.
sezonas bus dešimtas i s kult, subatvakarių se
zonas. Komisijoj yra žmo
nių, kurie be pertraukos dir
bo visą tą laiką. Jų tarpe ir
Ona Vilėniškienė,
visada besišypsanti, atrodo,
niekad nepavargstanti (o
iš tikro — ir ji labai pa
vargsta) vakaro viešnia ir
svečių vaišintoja bei šeimiPUNCH PRESS
Growinx firni with many benefits, incIudinK profit shnring, is seeking a
"Take Charge" man to operate the
newly created press section. Lxceptional opportunity for someone* familiar with presses, dies and pressroom
procedures. New eųuipment and a
solid (uture. Ages open. earnings
commensurate wilh ability. Apply
9 to 5 at

HI-VOLTAGE EQUIPMENT
4000 F.. 116

CLEVELAND. OHIO
(42-44)

EXPERIENCED
PRODUCTION WORKERS
PUNCH PRESS OPERATORS
DRILL PRESS OPERATORS
&
ASSF.MBLERS
Days & afternoon shift
Steady work. Employment office open
8:30 A. M.
INLAND TOOL «< MFC. CORP.
20263 Hoover
Detroit. Mich.
(40-4$)

ninkė. Tai ji ir tarė, kad
kult, subatvakiams reikia
aukoti nors dešimtmetį. Ki
tiems komisijos nariams
beliko p. Vilėniškienei tik
pritarti.
Taigi, kultūrinių subat
vakarių rengėjai Bostone
dar vieneriems metams liko
tie patys: pirm. inž. Edm.
Cibas, nariai įvairioms pa
rengimų pareigom8 O. Vi
lėniškienė, Ant. Vilėniškis,
Al. Griauzdė, Leon. Lendraitis, VI. Mickūnas ir St.
Santvaras.
ALT S-gos Bostono sk.
valdyboj, kurios pirminin
kas antrus metus yra Juo
zas R e n t e 1 i s, o taip
pat ir skyriaus narių tarpe
komisijos ryžtas dar vienus
metus pasilikti ir dirbti su
silaukė sveikinančių atgar
sių. Reikia tikėtis, kad ir
nuolatiniai kult, subatvaka
rių lankytojai šią žiemą su
tiks su pasitenkinimu. Nė
ra abejonės, žmonės, kurie
jau išsiugdė tokį parengi
mų patyrimą, visa pada
rys, kad ir dešimtasis kult,
subatvarių sezonas būtų
įdomus ir išsilaikytų dar
bais pasiektame lygy.
JAUNIMAS PRAŠO
PAGALBOS
Bostono lietuvių šokių an
samblis šiais metais ruošia
si vykti į Chicagą — į JAV
ir Kanados šokių šventę.
Vyks apie 60 asmenų. Toli
ma kelionė, o taip pat ir di
delės išlaidos. Ne visi galės
tas išlaidas padengti, reika
linga lietuvių visuomenės
paramos.
Tam tikslui ansamblis ba
landžio mėn. 21 d., 2 vai. p.
p. John Hanckock salėje,
miesto centre, ruošia didelę
meno šventę, kurios progra
moje dalyvaus lietuvių, lat
vių ir estų šokėjai, akt. V.
Žukauskas ir Kennebunkport pranciškonų gimnazi
jos lietuvių moksleivių cho
ras.
Bostono ir apylinkės lie
tuviai maloniai prašomi
ateiti į pagalbą mūsų jau
nimui — atsilankykime į
šią reto pobūdžio meno
šventę ir savo aukomis pa
dėkime surinkti reikalingas
lėšas kelionės išlaidoms pa
dengti. Mūsų jaunimas
daug laiko sugaišta besimo
kindamas tautinius šokius,
todėl mūsų pareiga neap
vilti jų, bet padėti jiems.

★

Bostono šokių ansamblis
balandžio 19 d. dalyvaus
programoje Massachussets
valstybės respublikonų par
tijos specialių pietų metu
(100 dol. dinner plate), ku
riuose dalyvaus apie 5000
asmenų. Laukiama atsilan
kant respublikonų kandida
to į prezidentus Nixon ir
kt. aukštų respublikonų
partijos vadovų. Lietuvių
pasirodymas su savo šokių
menu, tai didelė reklama
mums visiems lietuviams.
Balandžio 20 d. tas pats
ansamblis dalyvaus N. Ang
lijos liaudies šventėje Natick, Mass., o gegužės mėn.
5 d. — Concord, Mass.
Televizijos stotis .kanalas
4 .pakvietė mūsų ansamblį
pagaminti kelių šokių juostą-filmą, tą filmą bus pa
naudota vėliau ruošiamoje
specialioje programoje, (m)

ATITAISYMAS
Aprašant Vasario 16 mi
nėjimą Brocktone (Dirva
Nr. 37) mano padaryta ne
maloni klaida.
Ten parašyta, kad pa
grindiniu kalbėtoju buvo
kun. Jucevičius, o turi būti
kun. J. Jutkevičius. Smuiki
ninkas kun. Valavičius, o
turi būti kun. V. Valkavičius. Paliestus asmenis ma
loniai atsiprašome.
A. L. T. Brocton

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ

DIRVA

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI AUŠROS
VARTŲ ŠV. MARIJOS — GAILESTINGUMO MOTINOS
KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI.

PRIEŠ TREJETĄ METŲ...

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, JEIGU LAIKU
SURINKSIME LĖŠAS.

Balandžio 18 dieną su
kanka trys metai kai buvęs
Lietuvos teisingumo mi
nistras Boleslovas Masiulis
mirė ir palaidotas Michigan
City, Ind.
Nepriklausomybės laikais
B. Masiulis yra buvęs vie
nas iš pagrindinių Lietuvos
įstatymų žinovas ir kūrė
jas. Išeivijoje buvo aktyvus
Teisininkų Draugijoje, nuo
latinis Lietuvių Enciklope
dijos bendradarbis.
Už nuopelnus Lietuvos
nepriklausomybės kūrimui,
respublikos prezidento aktu
buvo suteiktas Vytauto Di
džiojo ordino tėvūno titulas.

• Vladas Radzevičius,
Dirvos ir Mūsų Pastogės
bendradarbis neseniai susi
laukė 60 metų amžiaus.
Suka ktuvininkas, šalia
vertingo savo įnašo spau
dai, uoliai reiškiasi Autralijos lietuvių visuomeninia
me gyvenime.
Nors jis ir skundžiasi
tampresnio ryšio su JAV
lietuviais stoka, mūsų spau
dos lėta kelione Australijon
ir žinių senstelėjimu, tačiau
mes džiaugiamės greitai
ateinančiais jo straipsniais,
kurių aktualumas, įžvalgu
mas ir teikia tą ryšį su
mūsų "australais”.
Sukaktuvininkui linkime
tokioj pat darbingoje nuo
taikoje tęsti prasmingą
spaudos ir visuomenės tal
kininko darbą.
• Romualdas ir Irena Bočkai, gyv. Denver, Col., ba
landžio pirmą susilaukė
dukrelės vardu Ona Jurgi
ta. Be Onutės, augina Dan
guolę 7 metų ir Darių 4 m.

• Ona ir Jonas Gradinskai, kurie visada ateina į
pagalbą mūsų tautiniams
reikalams ne tik savo fi
nansais, bet ir savo veikla
bei sumaniu darbu, Tauti
nių šokių šventės rengimo
komitetui, kad atvežus į ją
mūsų jaunimą iš įvairių to
limųjų vietovių, įteikė 100
dol. čekį.
• Tautinių šokių šventės
išvakarėse liepos 6 d. vaka
re yra rengiamas didžiulis
banketas, kuriame galės da
lyvauti ne tik Chicagos ir
jos apylinkių lietuviai, bet
ir atvažiavę iš visų JAV ir
Kanados bei Pietų Ameri
kos ir Vokietijos, kad ta
proga galėtų susitikti ir pa
bendrauti seniai besimatę
tautiečiai.

VISI LIETUVIAI, NE TIK SUAUGĘ, BET IR VAIKAI
PRISIDĖKIME SAVO AUKA PRIE ŠIO MŪSŲ TAUTOS
KANKINIŲ PAMINKLO.
Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629
Kanados rajono tautinių šokių vadovai pasitarimo metu Hamilto
ne kovo 23 d. Sėdi iš kairės: D.Chainauskienė - London, G. Breichmanienė - Hamilton, V. Balsienė - Toronto. Stovi: J. Karasiejus Toronto, A. Elvikis - Hamilton, J. Jokubynienė - Hamilton, R. Reginienė ir Šileika - Rochester, M. Chainauskas - London.

platintų savo tautiečių bei
kitataučių tarpe. Kartu su
originalu perduotos visos
teisės, vertimų komplektas
bei du filmai anglų kalba
apie tą maldaknygę.
Ateity Sibiro maldakny
ge, tolimesniais jos verti
mais bei tais dviem filmais
rūpinsis kun. Kęstutis Tri
makas, S. J., ją išvertęs į
anglų kalbą 1959 m. ir tuo
būdu įgalinęs lietuviškai ne
mokantiems kitatauči a m s
ją išversti į savas kalbas.
Sibiro maldaknygė jau yra
išversta ir atspausdinta an
glų (JAV ir Anglijoj), vo
kiečių, olandų, italų, ispanų
(Kolumbijoj ir Argentinoj),
kinų, prancūzų, lenkų ir ko
rėjiečių kalbomis.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

SIBIRO MALDAKNYGE
RŪPINSIS JĖZUITAI

Kun. L. Jankui mirus,
jam priklausiusi Sibiro lie
tuvaičių maldaknygė buvo
perduota lietuviams Tė
vams Jėzuitams Chicagoje,
vykdant paties kun. L. Jan
kaus gyvu žodžiu dažnai iš
reikštą norą — ją atiduoti
lietuviams jėzuitams, kad
ją saugotų, populiarintų ir

partamento Baltijos sky
riaus viršininką A. Jenkens,
su kuriuo taip pat plačiai
LANKĖSI
aptarė pavergtos Lietuvos
reikalus ir patyrė, kad JAV
VVASHINGTONE
politika dėl Lietuvos oku
pacijos nepripažinimo yra
ALT pirmininkas inž. E. nepasikeitusi. Ta pat proga
A. Bartkus ir I-sis vicepir ALT atstovai iškėlė ir Lie
mininkas dr. P. Grigaitis tuvos pašto ženklo reikalą,
balandžio 5 d. buvo nuvykę kaip į tai žiūrėtų Valstybės
į Washingtoną, Lietuvos Departamentas. A. Jenkens
Nepriklausomybės 50 metų manymu, Valstybės Depar
atžymėjimui sukaktuvinio tamentas tam kliūčių neda
pašto ženklo reikalu, aplan rytų, bet kadangi JAV pri
kė Pašto Departamente Fi klauso Tarptautinei Pašto
latelijos Skyriaus direktorę Sąjungai, jo nuomone, So
vietų Sąjunga darytų tam
V. Brizendene, su kuria tu
trukdymų
ir protestų.
rėjo išsamų pasikalbėjimą
ALT
pirmininkas
E. A.
lietuviams rūpimu pašto
ženklu. Buvo plačiai išdės Bartkus dar buvo nuvykęs
tyti lietuvių motyvai šiuo į Respublikonų partijos
klausimu ir Brizendene pa centrą, kur turėjo reikalin
sižadėjo šį reikalą pakarto gus ir naudingus Lietuvos
tinai įnešti į atitinkamą ko reikalu pasitarimus.
Abu ALT atstovai aplan
misiją š. m. balandžio 20 d.
posėdyje — persvarstyti kė taip pat Lietuvos pasiun
anksčiau padarytą neigia tinybę ir tarėsi įvairiais
okupuotą Lietuvą liečian
mą nutarimą.
Po to, abu ALT darbuoto čiais klausimais su Lietuvos
jai aplankė Valstybės De- atstovu p. J. Kajecku.
(ALT)

NEW YORK

A. A.

SOFIJAI

UŠACKIENEI

mirus, jos dukrai, ALT S-gos narei NORAI MITALIENEI ir šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
ALT S-gos Philadelphijos
Skyrius

Mieluosius ELEONORĄ ir PETRĄ MITA

PADĖKA

LUS mylimai mamytei ir uošvei

SOFIJAI

DR. JUOZAS ŠABANAS
mirė 1968 metų kovo 20 dienos vakarą
Chicagoje. Pagal velionies paliktą tes
tamentą, jo kūnas buvo sudegintas ko
vo 23 d.
Dėkojame visiems pareiškusiems
užuojautas žodžiu, gėlėmis, laiškais, te
legramomis ir pasiuntusiems aukų įvai
riems fondams, atvykusiems į koplyčią
ir dalyvavusiems atsisveikinime.
Nuoširdžiai dėkojame Martynui
Gudeliui, Antanui Kučiui ir Vytau
tui Uzniui, padėjusiems sunkiausioje
skausmo valandoje.
Žmona ir sūnus

UŠACKIENEI,

Sibiro kankinei, mirus Lenkijoje, nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime
Herta ir Algirdas Joniai

Ponią

NORA*

MITALIENEc

ir šeim^ , jos brangiai mamytei mirus, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime
T. ir M. Traunai,
A. ir V. Gruzdžiai

Mielą birutietę GRAŽINĄ NATKIENĘ, bran
giai mamytei

PADĖKA
Mūsų brangiai ir mylimai motinai ir senelei
A. A.

S.

BRUNDZIENEI

Lietuvoje mirus, giliai užjaučiame ir drauge liū

dime

IDAI A. REINECKER
1968 m. kovo mėn. 27 d. mirus, ir kovo 30 d. pa
laidojus Tvvinsburgo, Ohio kapinėse, širdingai dė
kojame mūsų giminėms, bičiuliams, prekybinin
kams pareiškusiems užuojautas mūsų skausmo
valandoje. Taip pat dėkojame evangelikų-liuteronų
kun. Hoyer už laikytas pamaldas koplyčioje ir pa
lydėjimą į amžino poilsio vietą, širdingai dėkoja
me visiems už atsiųstas gėles, už atsilankymą kop
lyčioje ir palydėjimą į kapus. Zak’s laidojimo įstai
gai už gražų ir širdingą patarnavimą.
Ačiū visiems.

Nuliūdę

D. L. K. Birutės Draugijos
Clevelando Skyrius

JAUNIMO SIMPOZIUMAS
APIE "H1PPIES”

New Yorke, kiek mažiau
Chicagoje ir Bostone, mūsų
jaunimo tarpe atsiranda il
gaplaukių barzdylių ir mer
ginų su minisijonais ir pa
laidais plaukais. Mūsų vi
suomenės reakcijos svyruo
ja tarp pasipiktinimo ir nu
sijuokimo. Kas čia per daik
tas? — nevienas klausia.
Kokie čia papročiai,: ma
dos? Ką galvoja tas "bana
ninis jaunimas”, kad taip
apsirengia? Tai yra hippies, — atsako žinovai. Hippies arba, lietuviškai ta
riant, blatniokai yra išle
pinto miesto jaunimo reiš
kinys. žinoma, pati proble
ma yra sudėtinga. Jau lai
kas pribrendo mūsiškiams
rimčiau į tą reiškinį žiūrėti,
nes ir mūsų jaunimas užsi
krečia tąja manija.
Balandžio 20 d., 7 vai. 30
min. įvyks jaunimo simpo
ziumas hippie klausimu.
ALT S-gos I skyrius pasi
kvietė jaunos kartos žino
vus viešai diskutuoti tų
blatniokų filisofiją ir prak
tiką ir bandyti prieiti prie
bendrų išvadų. Simpoziume
dalyvaus Tomas Sperauskas(psichologas), Rima Mironienė (pedagogė) ir Vy
tautas Jurgėla (jo žodžiais,
"hippie žinovas”). Simpo
ziumas įvyks Lietuvių At
letų Klubo patalpose, Halsey St., Brooklyn, N. Y.
New Yorko ir New Jersey
lietuviai susirūpinę tuo rei
kalu kviečiami dalyvauti.
ALTS I Skyr. Valdyba
LITERATŪRINĖ
POPIETĖ — UNION, N. J.

Mielą ponią GRAŽINĄ NATKEVIČIENĘ, jos
Brangiai Mamytei

S. BRUNDZIENEI
mirus Lietuvoje, giliai užjaučiame ir kartu liū

dime
duktė Hilda Krueger su šeima ir
sūnus Rirhard Reinecker su šeima

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių
(tax deductible).

J. Z. Gluodeniai

Kovo 31 dieną, sekmadie
nį, Irenos Veblaitienės ini
ciatyva įvyko naujai išėju
sio premijuoto Vytauto
Volerto romano SĄMOKS
LAS platesnis aptarimas.
New Jersey gyveną lietu
viai įvairiom progom pra
deda įvesti literatūrinius
sambūvius į madą, beveik
kaip tradiciją. Tai rodo, kad

susi domėjimas lietuviška
raštija yra gyvas bei aktua
lus ir darosi madingas.
Pobūvį atidarė ir trum
pai literatūrinių minėjimų
praeitį šioje apylinkėje ap
tarė Julius Veblaitis, pla
čiau apžvelgdamas laureato
Vytauto Volerto kūrybinį
veržlumą, čia jis dalyviams
pristatė visus tris pobūvyje
dalyvavusius premi j u o t ų
knygų autorius: Kotryną
Grigaitytę, Praną Naujo
kaitį ir Vytautą Volertą.
Jis palinkėjo labiau pažinti
savus rašytojus, kurie nors
ir nelengvose aplinkybėse
randa laiko ir atiduoda sa
vo duoklę lietuviškai litera
tūra, tuo praturtindami
mūsų kultūrinį lobyną.
Paties romano Sąmokslo
platesnę apžvalgą padarė
rašytojas Pranas Naujo
kaitis. Jis pastebėjo Voler
to, kaip kūrėjo laipsnišką
tobulėjimą ir originalumą.
Jo veikėjai esą gyvi, psicho
logiškai judrūs ir dinamiš
ki. žinoma, surado ir tam
tikrų pataisų, betgi tobulu
mui ribų nėra. Pranas Nau
jokaitis knygą įvertino
įžvalgiai, atvirai, pasaky
tum profesionalo akylumu.
Jo nuomonės buvo pozity
vios ir nuoširdžios. Litera
tūrinės kūrybos vertinimo
menas tampa vienas iš įdo
miausių kūrybos gvildeni
mo šakų, ypač kai jis per
teikiamas šią sritį gerai ži
nančio žmogaus.
Po apžvalgininko pastabų
Irena Veblaitienė paskaitė
ištrauką iš naujai premi
juoto romano. Pagaliau
trumpai prašneko ir pats
autorius Vytautas Volertas
padėk odamas rengėjams
šeimininkams ir gausiam
būriui dalyvių už parodytą
dėmesį jo naujajam roma
nui. Jis kvietė visus esan
čius nepoilgo atsilankyti jo
sodyboje, kur panašioje at
mosferoje būtų diskutuoja
mos kultūrinės aktualijos.
Pabaigai Jūratė Veblaitytė
paskambino tris Chopin kū
rinius ir po sekusių vaišių
skirstėmes namo su viltimi
vėl netrukus susirinkti ir
pasidžiaugti kuria nors kul
tūrine apraiška.
(ksg)

PHILADELPHIA
PARENGIMŲ
KALENDORIUS

Balandžio mėn. 20 d. atei
tininkų pavasarinis koncer
tas.
Gegužės mėn. 5 d. Moti
nos dienos minėjimas.
Gegužės mėn. 11 d. Bend
ruomenės Balso vakaras.
Gegužės mėn. 15 d. šeš
tadieninės mokyklos tėvų
komiteto rengiamas litera
tūros vakaras.
Gegužės mėn. 26 d. LB
Philadelphijos apylinkės pa
vasarinė gegužinė.
Birželio mėn. 16 d. Išveži
mų minėjimas.
Liepos mėn. 28 d. Lais
vės dienos minėjimas.
Rugsėjo mėn. 8 d. Bend
ruomenės Balso gegužinė.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

