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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INDIANOS RINKIMAI IŠRYŠKINO
POLITINIU GRUPIŲ PAJĖGUMĄ
NORS GALUTINAI DAR NIEKO NEĮRODĖ

Užpraeitą savaitę In
dianoje įvyko pirminiai
rinkimai. Respublikonų
pusėje buvo tik vienas
kandidatas Richard M.
Nixon, todėl nebuvo klau
siama ar jis laimės, bet
kiek jis gaus balsų, kad
iš to padarius išvadas
apie jo populiarumą. Jis
surinko per 500.000 ir
tai laikoma jo kandidatū
ros stiprumo įrodymu.
Demokratų pusėje bu
vo trys varžovai. Sena-

• JAV SPAUDA tvirtina, kad
VVashingtono politinėje vadovy
bėje vyraująs įsitikinimas, jog
Vietnamo klausimą sprendžiant
būtina Įsileisti komunistus | ko
alicinę Saigono vyriausybę. Iki
šiol, girdi, perdaug buvo rodo
ma nuolaidumo generolų Thieu
ir Ky vyriausybei.
• IŠ PARYŽIUJE vykstan
čių derybų detalių būdingos ir
tos, kad Hanoi delegacijos at
stovai paneigia bent kokią nuo
laidų galimybę iš jų pusės, kol
nebus išpildyti jų reikalavimai
visiškai sustabdyti š. Vietna
mo bombardavimus. Agresiją
jie mato tik iŠ JAV pusės, kar
tu paneigdami faktą, kad š.
Vietnamo kariuomenės daliniai
kariauja P. Vietnamo terito
rijoje. JAV delegacijai kol kas
dar neaišku, kuriuo tikslu prie
Šingoji pusė palaiko tokią fik
ciją.
• JAV OFICIALIAI nepro
testuos dėl JTO gen. sekreto
riaus U Thant kalbos, kurioje
jis pasmerkė JAV bombarda
vimus š. Vietname ir kartu pa
reiškė, kad neramumai ir (temp
tos nuotaikos pačiose JAV
"išplaukia iš psichologinio kli
mato, susidariusio dėl ka
ro Vietname". Tokios kalbos
laikomos noru įtaigoti derybų
eigą Paryžiuje, kartu ir kiši
mąsi | šio krašto vidaus reika
lus. Pasipiktinimas tąja kalba
didelis, bet -- nutarta neprotes
tuoti.
• KREMLIAUS laikraštis ap
kaltino Čekoslovakijos respub
likos (kūrėją Thomas G. Masaryką sumokėjusi 200.000 rub
lių Lenino žudikui papirkti. Puo
limai siejami su čekoslovakų
pastangomis atstatyti savo vals
tybės (kūrėjo garbę ir atmin
ti.
• ČEKŲ PREMJERAS Cernik užtikrino Sov. S-gą, kad Če
koslovakija ir toliau palaiky
sianti glaudžius ryšius su ko
munistinėmis valstybėmis, kar
tu siekiant ryšių ir su Vaka
rais. Spaudos konferencijoje jis
pareiškė, kad jo vyriausybė pir
moje eilėje sieksianti glaudes
nių ūkinių ryšių su Vakarais.
Ta proga jis painformavo spau
dos atstovus, jog ruošiama nau •
ja konstitucija, kurioje numa
tyti čekų ir slovakų federaliniai ryšiai, kartu garantuojant
laisves ir kitoms tautinėms ma
ž urnoms.
• GEN. de GAULLE, išvykęs
6 dienų vizitui | Rumuniją, vie
noje iš savo kalbų pareiškė vil
ti, kad ir Rumunija vieną dieną
žengs su Prancūzija bendrose
gretose su laisvomis ir tikrai
nepriklausomomis valstybėmis
jungtinių Europos valstybių ke
liu.
Jau savo vizito pradžioje gen.
de Gaulle užakcentavo savo pri
tarimą Rumunijos pastangoms
savo politiką kreipti nepriklau
somai nuo Sov. S-gos. Nevengė
jis Maskvai adrestuotų aliuzijų,
kad ji nesipriešins ir kitų sa
telitų panašiems siekiams.

ker samprotavo, kad tai
turint galvoje, jis pasie
kė nemažo laimėjimo,
toriai Kennedy ir Mc gaudamas 27% balsų, ta
Carthy ir gubernatorius čiau dar reikią įrodyti,
Roger D. Branigin. Tas kad amerikiečiai jau esą
faktinai negalvojo apie tiek politiniai subrendę,
kandidatūrą į preziden kad išrinktų kandidatą iš
tus. Jo tikslas buvo gau eidami tik iš savo gry
ti savo žinion Indianos nai asmeniškos nuomo
delegaciją
demokratų nės apie jį!
konvencijai, kad ten mes Įdomu, kad pagal viešo
tų jos svorį prezidento sios nuomonės tyrinėto
Johnsono ar tam atsisa jų duomenis, jei prezi
kius kandidatuoti — vice dento rinkimai įvyktų
prezidento
Humphrey šiandien, Kennedypralai
naudai. Kaip tik čia sly mėtų Nixonui, tačiau tam
pi tos kandidatūros silp būtų sunkiau laimėti
noji pusė. Rinkikai mie prieš Humphrey ir Mc
liau iš karto pasisako už Carthy. Prieš tuos du
asmenį. Iš kitos pusės, kandidatus daugiau gali
gubernatorius savo ži mybių turėtų Rockefelnioje turėjo visą India leris. Štai dėlko Rockenos demokratų partijos felleris, nors ir su di
aparatą, todėl dar kovo deliu pavėlavimu, įsijun
ar balandžio mėn. buvo gė į priešrinkiminę ko
manoma, kad jis pirmi vą. Respublikonai norė
nius rinkimus lengvai
tų tokio kandidato, kuris
laimėtų, lygiai taip pat
laimės.
ir demokratai. Todėl jei
Iš tikro Branigin su
vienas iš kol kas stip
rinko apie 31% balsų, nė
riaušių
— Ken
iš ko stebėtojai daro iš nedy ir kandidatų
Nixonas — nelai
vadą, kad partijos poli mės per pirminius rinki'
tinė mašina nūdien nėra mus
balsų, kiek rei
tokia stipri, kaip kad bu. kėtų tiek
nominacijai per pir
vo anksčiau, nors Ohio mą balsavimą, per se
pirminiai rinkimai, ku kančius balsavimus bus
riuos populiarus sena paisoma ne tiek pasiro
torius Frank J. Lausche dymo per pirminius rin
pralaimėjo partijos ma kimus, kiek viešosios
šinos kandidatui tokią iš nuomonės
tyrinėtojų
vadą silpnina. (Bet Lauš kaip
George
Gallup ir
che laikomas konserva Louis Harris nuomonės.
torium, kuris iš pat pra. Bet ir tuo byla dar ne
džių turėjo būti respubli
Buvęs Alabakonas, o ne demokratas). pasibaigs.
mos gubernatorius WalSenatorius Kennedy,
gali surinkti tiek
kuris išvystė labai smar lace
elektorių
kad nei
kią, brangią ir sumaniai demokratųbalsų,
nei
respubli
vedamą kampaniją, su konų kandidatas negaus
rinko 42% balsų, kas lai daugumos ir rinkimai
kytina nemažu laimėji bus
pavesti kongresui,
mu, nors ir ne absoliu kur kiekviena
tu
čiu. Senatorius McCar- rės tik vieną valstija
balsą
ir
thy gavo 27% balsų,kas, tokiu būdu rezultatas
turint galvoje visas aplin
kybes, laikytina geru pa priklausys nuo kongre
so partinės sudėties.
sirodymu.
• ŠALIA visų kitų problemų
Jdomu, kad Kennedy
Indianoje pasisakė už JAV kenčia nuo vis tebeaugančio
”Law and order” ir kriminalinių nusikaltimų skai
Didesniuose miestuose
prieš federalinės biuro čiaus.
policija lieka surištomis ranko
kratijos išsiplėtimą, at mis, teismams vis toliau užker
seit, pasirodė daugiau tant kelią suėmimų teisėtumui.
konservatyvus negu anks Teisėjai, užversti kriminalinių
čiau. Tai parodo, kaip po bylų krūvomis, užvilkina spren
litikai taikosi prie skir dimus ir tuo pratęsia teisėtu
mo (gyvendinimą ir administra
tingų rinkikų nuotaikų ir vimą.
Studentų riaušės ir rasi
tai mažai jiems enkia. nė (tampa
pagyvina visą piliečių
Negrai, nepaisant tokio saugumo problemą, kuri gali tu
Kennedy pasisukimo įde rėti (takos | artėjančius prezi
šinę, vis tiek už jį balsa dento rinkimus.
vo. Už jį balsavo ir tau
• SUIRUTE RAUD. KINIJOJ
tinės mažumos, atseit ta sužlugdė tos valstybės branduo
rinkikų dalis, kuri jau linių ginklų gamybos progra
čia sentimento savo kil mą. Sakoma, kad ten (vykusi
mės tautai (Kennedy per "kultūrinė revoliucija", ar kaip
(vykius bepavadintum, ati
kampaniją net dainavo tuos
dėjo JAV puolimą net 20 metų.
... lenkiškai). Tokiu bū
• NORVEGUOS karaliaus
du čia vėl buvo įrodyta
Ola
v V vizitas Mashingtone gali
sena tiesa, kad demo susilaukti
prez. Johnsono revi
kratų partija remiasi vi zito dar šią
vasarą. Dar joks
sų tautinių ir rasinių bei JAV prezidentas nebuvo lankę
darbininkų organizacijų sis Skandinavijos valstybėse.
koalicija.
• KAI "NETURTINGŲJŲ ŽY
Senatorius McCarthy GIO" ( Washingtoną vadai krei
laikėsi kitos taktikos. pėsi Į Marylando Universitetą
Jis apeliavo į rinkėjų prašant užleisti žygininkams tu
intelektą ir turėjo dides rimas aikštes apsinakvidininio pasisekimo pasiturin mui, jiems buvo atsakyta, kad
jau užimtos kariuome
čiųjų ir daugiau išmoks aikštės
dalinių, paskirtųžygiotvarlintų žmonių tarpe. New nės
kai ir gyventojų saugumui užtik
York Times Tom Wic- rinti.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pabaltijo Moterų Tarybos suruoštame 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo minėjime gegužės 11 d. kalbasi: Valstybės departamento Pabaltijo reikalams skyriaus vedėjas
Alton Jenkins, Lietuvos gen. konsulas New Yorke A. Simutis ir VLIKo pirm. dr. KJ. Valiūnas. Apa
čioje dalis minėjimo dalyvių klausosi pirm. G. Žilionienės pranešimo. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: V.
Sidzikauskas, A. Simutis, J. Simutienė, A. Jenkins, E. Jaakson su ponia, O. Kujeckienė, B. Sidikauskienė, P. Ramans ir R. Budrienė.
L. Tamošaičio nuotraukos

PABALTIJO MOTERŲ TARYBA PAMINĖJO
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO SUKAKTI
Gegužės 11 dieną, Columbia University Club
puošniose salėse, New
Yorke, Pabaltijo Moterų
Taryba paminėjo Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos
nepriklausomybės atga
vimo 50 metų sukaktį.
Iškilmingą aktą pradė
jo PMT pirmininkė Ga
lia Žilionienė pakviesdama sugiedoti Ameri
kos ir visų trijų valstybių himnus. Ji trumpai
priminė Pabaltijos tautų
bendradarbiavimą nepri
klausomo gyvenimo lai
kotarpyje, nušvietė lai
mėjimus, bendrus pabaltiečių rūpesčius ir iš'
tikusią tragediją raudo
najam okupantui užgro
biant
tėvynę, vėliau
įvairiais bodais žudant
tūkstančius nekaltų žmo
nių. Ji pabrėžė, kad ir
dabar šios trys kaimyni
nės tautos siekia tų pa
čių tikslų kartu su ki
tom pavergtom tautom
— savo tėvynei lais
vės ir nepriklausomy
bės. Tų tikslų siekia ir
Pabaltijo Moterų Taryba
įsisteigusi 1947 m. Vo
kietijoje.
Pagrindiniu kalbėto
ju buvo Alton L. Jen
kins, Departamentai
Chief of Baltic Affairs,
iš Valstybės Departameno. Kalbėjo tema "Bal
tijos valstybės ir kiti
rytų Europos kraštai",
pažymėdamas, kad JAV
su užuojautą sutiko ži
nią apie tų trijų Pabalti
jo valstybių okupaciją,

E. ČEKIENE

jos neripažino ir nepri
pažįsta.
Žodį tarė Anicetas Si
mutis, Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New
Yorke,
primindamas,
kad Pabaltijo tautos
nors kalba atskirom kal
bom, bet siekia to paties
tikslo — laisvės ir ne
priklausomybės
savo
kraštams. Jis pasveiki
no PMT veiklą ir pastan
gas ne tik savo, bet ir
Lietuvos Atstovo Washingtone J. Kajecko ir
Diplomatijos Šefo S, Lo

zoraičio ir ponios var
du.
Sveikino Estijos Gene
ralinis Konsulas New
Yorke ir Pasiuntinybės
atstovas E. Jaakson, o
taip pat ir Latvijos Pa
siuntinybę
atstovavęs
diplomatas P. Ramans.
Be to, kalbėjo PMT lat
vių delegacijos pirmi
ninkė Mrs. Helga Ozolins ir esčių Mrs. Mali
Jurma.
PMT pirm. Galia Ži
lionienė rotacine tvar
ka sekantiems metams
vadovavimą perdavė lat
(Nukelta į 2 psl.)

Solistė Irena Stankūnaitė, akompanuojant Aldonai Kepalaitei, iš
pildė meninę programą Pabaltijo MoterųTarybos suruoštame minė
jime
L. Tamošaičio nuotrauka
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KAS LIETUVI TRAUKIA I PUTNAMĄ?
Jei kas prieš 25 me
tus būtų važiavęs Connecticuto valstijoj, kur
susikerta 44 ir 21 kelias,
tai prie vieno kampo bū
tų pastebėjas 3 aukštų
apleistą namą, kuriame

buvo skurdi valstybinė
vaikų prieglauda, o už jo
apdriskęs tvartas su me
dine daržinėle. Aplink
tuos trobesius nebuvo jo
kių medžių, o tik plikas
laukas ir vėjo pustomas
smėlynas. Tačiau šian
dien ši vietovė žinoma
ir lankoma daugelio Ame
rikos ir Kanados lietu
vių. Mat čia 1943 me
(Atkelta iš 1 psl.)
tais įsikūrė Nekaltai
vių atstovei
Mrs. H. Pradėtosios Švč. M. Ma
rijos Seserų vienuoly
Ozolins.
Po oficialiosios da nas ir nuo to laiko čia
lies buvo koncertas, ku suklestėjo plati lietu
rio programą išpildė jau viška veikla.
Pirmosios penkios to
na estų dainininkė Epp
Karike Jurima, pianinu vienuolyno seserys iš
palydint Maaja Dues- Mariampolės į šį kraš
berg. Lietuvių progra tą atvyko 1936 metais rugmos dalį atliko mūsų iš piūčio 18 dieną, būtent:
kiliosios menininkės so sesuo Aloyza, Apolonija,
listė Irena Stankūnaitė Augustina, Consulata ir
ir pianistė Aldona Kepa- Tarcizija. 1939 m. Marianapoly, dvi mylios
laitė.
Jau aukščiau minėtų nuo dabartinės Sodybos,
kalbėtojų PMT veiklą sa- jos įsigijo pirmą nuosa
vo atsilankymu pagerbė vą namą, kurį pavadino
O.Kajeckienė, specialiai Vilią Maria. Tai buvo
atvykusi iš Washingtono, skurdus, apleistas name prel. J. Balkūnas, VLIKo lis ir tas pats tuščias.
pirm. dr. K.J. Valiūnas, Tų pat metų pabaigoj Se
Laisvosios Europos Ko serys buvo inkorporuo
miteto atstovas R. Fla- tos Connecticuto valsti
nagan, LLK pirm. V. Si- joj ir pripažintos lega
džikauskas su poniomis, liomis šioje šalyje.
Lietuvių Moterų Federa* 1942 m. įsigijo ten pat
c i jo s Klubų New Yorko antrą namą, kurį pava
klubo garbės pirmininkė dino Šv. Juozapo Namai;
Regina Budrienė, estų ir juose įsteigė senelių
latvių org-jų atstovai, prieglaudą, kuri ir da
LMFK atstovės iš kitų bar tebeveikia, talpinda
ma 36 senelius, juos ap
miestų.
tarnauja 5 seserys.1943
Raštu sveikino GFWC m. vasarą seserys įsi
prezidentė E.D. Pearce gijo dabartinį motinišką
milijoninės org-jos, ku namą, su 65 akrų (apie
riai ir mūsų lietuvės pri 26.5 ha) žemės sklypu.
klauso. Sveikino raštu Dabar šioj patalpoj yra
dr. A. Šlepetytė-Jana- motiniškas namas ir noce, PLKM S-gos vardu, vicijatas. Antrame aukš
Birutė Novickienė ir te yra gausi lietuviška
daug kitų.
biblioteka. Ten pat ne
Ta proga Pabaltijo Mo mažas nepriklausomos
terų Taryba išleido ang Lietuvos Kybartų gimna
lų kalba 16 puslapių lei zijos knygynas. Rūsy yra
dinėlį "The Baltic Wo- labai švari, puikiai vei
men's Council", kuria kianti spaustuvė, kuriai
me trumpai apibudina tų pradžią padarė 1948 m.
trijų tautų nepriklauso prel. P. Juras. Per tą
mybės laikotarpį, Sovie laiką spaustuvė atspaus*
tų okupaciją ir pabaltie- dino virš 60 įvairių kny
čių moterų įnašą tų tau gų. Joje nuolatos spaus
tų gyvenime, vėliau PMT dinama žurnalai: "Laiš
įsisteigimą 1947 m. Vo kai Lietuviams", "Skau
kietijoj ir jų veiklą iki tų Aidas", "Eglutė",
šių dienų. Leidinėlis gra "Lux Christi", vietiniai
žiai išleistas liuksusi leidiniai — bendrabučio
niam popieriuje, pailius "Raudondvario Padan
truotas daugeliu nuotrau gėj", stovyklautojų "Ki
kų. Specialus straipsne birkštėlės" ir rėmėjų
lis skirtas ilgametės "Bendradarbis". Anks
PMT ir LMKF pirmi čiau dar buvo spausdi
ninkės a.a. Ligijos Bie- nama "Žvaigždė", "Vy
tis", "Lituanus".
liukienės atminimui.
Čia pat yra ir knygy
Po programos svečiai
buvo vaišinami New Yor nas, kur galima įsigyti
ko klubo ponių pagamin įvairių lietuviškų kny
tais užkandžiais ir ka gų, liaudies drožinių, gin
vute. Visi dalyviai ir taro išdirbinių.
Per trumpą koridorių
garbingi svečiai turėjo
progos gėrėtis Pabalti pasiekiama nauja graži
jo tautų liaudies meno ir koplyčia, kurios vidaus
gintaro parodėle, kurią archtektūra, dekoravi
suruošė klubo narė Bi mas, altoriai ir vitražai
yra moderniško, prisi
rutė Kidolienė.
Pranešėja buvo N. Um- laikant ankstyvojo ro
mantiškojo,
stiliaus.
brazaitė.

Pabaltijo Moterį}...

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vieny mėty taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

Koplyčiai projektą pa
darė inž. architektas K.
Krisčiukaitis.
Žemės
prakasimas įvyko 1953
m. gegužės 17 d., baig
ta statyti ir pašventin
ta 1955 m. rugpiūčio 21
d. Langų vitražai, dary
ti dailininko K. Varne
lio, vaizduoja 9 Lietu
voj pragarsėjusius Ma
rijos paveikslus, būtent:
Pažaislio, Ž. Kalvari
jos, Šiluvos, Šv. Jono Vil
niuj, Krekenavos, Auš
ros Vartų, Apsireiškimą
Šiluvoj, Pivašiūnų ir Ka
zokiškių. Prie durų kop
lytėlėj yra Fatimos Ma
rijos statula, padaryta
Italijoj, pop. Pijaus XII
pašventinta ir apkeliavu
si visas Amerikos lietuvių parapijas. Čia ji lai
koma iki bus galimybė
parvežti į nepriklauso
mą Lietuvą. Lauke, kai
rėj šventovės pusėj, yra
1957 m. gegužės 19 d. pa
statyta Šiluvos Marijos
statula, tai menininko
Vyt. Kašubos darbas.
Išėjus iš koplyčios —
atsiveria gražus me
džiais ir krūmais apau
gęs kiemas. Už jo mer
gaičių bendrabutis "Rau
dondvaris", perdirbtas
iš buvusios daržinės ir
tvarto. Žiemos metu Čia
gyvena moksleivės ir stu
dentės, kurios kasdien
vienuolyno autobusu nu
vežamos į netoli esan
čią Annhursto kolegiją.
Šiuo metu bendrabuty
gyvena 28 moksleivės ir
4 studentės. Popietiniu
laiku bendrabučio mer
gaitėms dėstomi lituani s*
tiniai dalykai — lietuvių
kalba ir literatūra, Lie
tuvos geografija, istori
ja, lietuviškos dainos,
mokinami tautiniai šo
kiai, supažindinama su
lietuviškais papročiais.
Veikia
ateitininkų Ir
skautų būreliai, leidžia
mas laikraštėlis "Rau
dondvario Padangė". Va
saros metu Raudondvary
gyvena 150 jaunųjų sto
vyklautojų.
Greta
bendrabučio
yra rožių darželis, kur
vasarą šimtai rožių žie«
dų džiugina gyventojus
ir svečius. Čia pat pui
ki vieta iškylautojams,
o ypač didžiojo lietuvių
sąskrydžio metu liepos
m. Greta to yra kita
puiki vieta — tai Kry
žiaus sodelis. Kitados
čia buvo tikra akmenynė,
o dabar puikiausias krū
mų ir gėlių sodas, kurio
centre yra lietuviškas
kryžius. Pirmas kryžius
buvo pastatytas 1947 me
tais, tai bene pirmas lie
tuviškas kryžius šiame
krašte. 1964 metais pa
statytas dabartinis. Tai
arch. Vyt. Zubos projek
tas, meistro J. Andri
jausko darbas. Nuo šio
darželio prasideda puiki
apie 200 jardų liepų alė

ja link gražios Fatimos
Marijos statulos, pasta
tytos 1951 m. vasarą. Čia
pat tarp liepų ir jaunų
pušaičių prasideda Kry
žiaus Kelio koplytėlės,
kurios gražiai išdės
tytos prie vingiuoto ta
kelio sodybos pakalnėj.
Koplytėlės
pastatytos
1962 m. lietuviškais mo
tyvais, dailininko K, Jatužio projektas. Pa
veikslai rankų darbo —
išdrožinėti Gregory Wiggins ir paaukoti nelietu
vio episkopalo Lucias
B. Knowles. Paskutinė
koplytėlė stovi prie vienuolyno kapinaičių, ku
rios gražiai apsodintos
gyvatvore. Kapinėse jau
palaidota 5 asmens: dvi
seselės — Marija Vin
centa ir Augustina — ir
3 pasauliečiai.
Nuo sodybos į pietus
tik kitoj kelio pusėj, yra
Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas ALKA.
Tai didelis trobesys, pa
statytas didelio mūsų kul
tūrininko prel. P. Juro
rūpesčiu ir lėšomis. Čia
sukrauta įvairios knygos;
laikraščiai, žurnalai, su
rinkti per ilgą prelato
gyvenimą. Ant sienų ka
bo dailininkų Galdiko,
Rflkštelės,
Varnelio,
Varno, Žoromskio pa
veikslai, dail. Tamošai
tienės audiniai; įvairiau
si liaudies meno droži
niai, gintaro išdirbiniai
ir k.
Už 1/3 mylios į vaka
rus nuo sodybos, gražia
me ąžuolų ir skroblų
miškely stovi Mindaugo
pilis, pastatyta iš čia
pat esančių akmenų prof.
St. Ylos. Pasirodo, kad
kapelionas yra ne tik ga
bus rašytojas, 20 knygų
autorius, redaktorius,
jaunimo globėjas, bet ge
ras architektas ir staty
bininkas. Pilis iš lauko
pusės aplink turi 78 pė
das, aštuonkampė, 14 pė
dų aukštumo, bokštas 20
pėdų.
Seselių didžiausias rū
pestis auklėti jaunimą
lietuviškoj ir katalikiš
koj dvasioj. Tam tikslui
jau nuo 1944 m., jos ren
gia kasmet mergaičių va
saros stovyklas. Šiemet
bus jau dvidešimts penk
toji vasaros stovykla.
Per tą laiką pas Sese
les jau yra stovyklavu
sios daugiau 2750 mer
gaičių. Labai svarbu tu
rėti nuolatinę stovykla
vimui vietą. Tam tikslui
už 8 mylių jos turi įsigijusios ant gražaus kal
nelio prie ežero 90 akrų
(37 ha) žemės sklypą, ku
ris per pusę mylios pri
eina prie ežero, tinkam
Čio maudytis. Jau atlik
ti matavimo darbai ir pa
daryti stovyklos pastatų
planai. Seselės stovyklų
vedėjos tikisi jau kitą va-
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Prof. kun. Yla prie savo rankomis statytos Mindaugo pilaitės Putname.
V. Maželio nuotrauka

sąrą stovyklauti naujoj
vietoj ir naujose patalpo
se.
Nuo sodybos į rytus
už 0.8 mylios (apie 1
1/2 klm) ant gražaus kal
nelio, apsupto puikiu miš
ku, iškilo Matulaičio Na
mai, tai 7 metų seselių
vargo bei rūpesčio ir lie
tuviu visuomenės dosnu
mo rezultatas. Tuose
namuose galės gyventi
120 senelių. Ten pat yra
ir koplyčia, moderniško
stiliaus,
dekoracijos
dail. V. Jonyno. Namų
pašventinimas ir iškil
mingas atidarymas, kaip
žinome, įvyksta š.m. ge
gužės 19 d.
1953 m. Seserys įstei
gė vaikų darželį Montrealyje, Kanadoje, o 1958
m. ten pastatė vienuoly
ną ir vaikams darželį.
1955 m. jos įsteigė sa
vo skyrių Toronte, kur
veda vaikų darželį, dir
ba šeštadieninėj mokyk
loj, globoja jaunimo or
ganizacijas.
1957 m. Seserys pra
dėjo dirbti ir vadovauti
ALK Federacijos sto
vykloje
Manchester,
Mich.
Tai vis gražūs Sese
lių darbai bei užsimoji
mai. Bet ne tie nauji pa
statyti ar senieji atre
montuoti trobesiai, ne
tie išauginti medeliai
ar rožės traukia lietuvį
į Putnamą. Tokių ar dar
gražesnių daug kur gali
ma rasti. Bet lietuvį į
Putnamą traukia Sese
lių nuolatos palaikoma
ir ugdoma lietuviška dva 
sia ir ugningas rūpini
masis lietuviškais reika
lais. Lietuvį ten traukia
Seselių nuoširdumas, at
virumas, paprastumas,
mokėjimas ir noras prie
kiekvieno lietuvio priei
ti, jį suprasti, užjausti
ir pagelbėti. Tą gražią
Seselių lietuviško būdo
ypatybę yra pastebėję ir
svetimtaučiai: buv. Nor
vich (dabar Worcester)
vyskupas Flanagan daž
nai mėgdavo į Putnamą
atvažiuoti ir ne sykį Se
selėms yra pasakęs —
jūs esate visai kitokios
seselės, negu amerikie
tės, jūs savo elgesiu,
darbu ir nuoširdumu vi
sus patraukiate. Tą pat
yra pastebėjęs ir pana
šiai išsireiškęs Conn
ecticuto valstijos Svei
katos depart. direkto
rius p. Foote.

Taigi kol Putnamo Se
selių sodyboj plevėsuos
lietuviška trisplavė, kol
iš ten spinduliuos toks
nuoširdumas ir lietuviš
ka dvasia, tol ten lietu
vis bus traukiamas ir jis
ten dažnai lankysis.
J. Savėlis

MINTYS IR
žoiesNiAi
Lietuvių žurnalistų sgos C.V. paskelbė rezo
liuciją ir, anot, žurnalis
to Vytauto Braziuiio,"su
kėlė revoliuciją".
Chicagos lietuvių žur
nalistų s-gos nariai ge
gužės 10 d. buvo kviečiami susirinkimui, kur,
anot Draugo "bus svars
toma LŽS-gos C.V. vie
šai paskelbtoji rezoliu
cija".
Veikla gyvėja, atsira
do svarstytinų reikalų...
Kol tie reikalai bus išsvarstyti C.V. nariai ra
gina mūsų laikraščių re
dakcijas — daugiau ra
šyti apie LŽ S-gos veik
lą...

Kokios būtų "Naujie
nos", jei jose nebūtų nau
jienų. Kaip sakoma se
nųjų žurnalistų tarpe, ko
kia būtų "Pravda", jei
ten nebūtų tiesos, ir ko
kios būtų "Izvestijos"
be naujienų... (kiek pa
rafrazuojant!)
Kalbant apie mūsų žur
nalistų veiklą "Naujie
nos" ir vykdo žurnalis
tų geismus, gegužės 9
d. laidoje pranešdamos,
kad "balandžio 29 dieną
policijos teismas nutarė
ištirti karo metu per
šauto miškų sargo Jono
Dilio* protą. Kiekvieną
pusmetį jis turi aiškin
tis teisme jei ne dėl
šmeižtų, tai dėl tvarkos
ardymo. Teisėjui, ma
tyt, įgrįso taip dažnai
matyti tą patį mūsų tau
tietį teisme, tai nutarė
bylą atidėti birželio 7
dienai, tuo tarpu spe
cialistams įsakė ištir
ti Jono Dilio protą".
Byla buvo iškelta dėl
žmonių ir organizacijų
šmeižimo. O tuo tarpu
jis aktyviai platina tam
tikros pakraipos spau
dą. Nelaimingas ir nesėk
mingas tas mūsų spaudos
mėnuo!...
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Bendruomeninio darbo

linkmės beieškant
Šiuo metu kalbantis su lietuviškąja veikla be
sidominčiu žmogum, pirmoje eilėje vis iškyla
klausimai: na, kas naujo mūsų politikoje, kas su
darys naują PLB valdybą, kuria linkme pasuks
naujoji apygardos ar apylinkės valdyba, ką dabar
numato daryti ir ką planuoja opozicija... Visuo
menine veikla besidomintis (dažniausiai į tą veik
lą iš šono žiūrintis) žmogus kreipia dėmesį į bend
ruomeninio darbo politinį aspektą gal todėl, kad tas
aspektas įneša kiek daugiau dirginančių pojūčių,
daugiau suteikia medžiagos privačioms diskusijoms
ir, svarbiausia, nereikalauja jokių pastangų ir
darbo.
Sunku ir tikėtis, kad mūsų atsivežtinėje po
litinių ir -ideologinių pasiskirstymų nusistovėju
sioje "santvarkoje” galėtų ir kitaip būti. Veržia
mės į tuos "veiklos" plotus, kur kalbomis ir ap
kalbomis praleistas laikas suteikia daugiau malo
numų, neuždeda sunkesnių darbo pareikalaujančių
pareigų.
Šitas mūsų veikloje besireiškiąs "sportas" ne
aplenkia nei sportininkų nei visuomeninėje veiklo
je prasikišusių jaunimo veikėjų, o ką jau bekalbė
ti apie vyresnius, prityrusius vilkus.
Iškeltoji aplinkybė būdinga ne vien su pavie
niais asmenimis kalbant. Būdinga tai ir susirin
kimuose. Labai retai kuriame susirinkime kreipia
mas dėmesys į tikruosius ir įstatuose numatytuo
sius organizacijos uždavinius.
Kiek kartų teko pastebėti, kad susirinkimuo
se net vengiama įstatais naudotis. Formaliai imant
kai kurių susirinkimų nutarimai būtų niekiniai, jei
kas imtų ir formaliai iškeltų įstatų nesilaikymo
klausimą.
Kartais aktyviau, kartais pasyviau seką bend
ruomenės apylinkių susirinkimus lengvai pastebės,
kad, pvz., apylinkės susirinkimuose aptariami val
dybos darbai, jos užsimoti tikslai dažnai aplenkia
tiesioginius įstatuose numatytus uždavinius —
"rūpinasi apylinkės lietuvių tautiniais, švietimo,
kultūros, socialiniais ir kt. reikalais, organizuo
ja ir palaiko lietuvių švietimo auklėjimo ir kitas
įstaigas, moraliai ir materialiai remia lietuvius
nelaimės atvejais" ir t.t.
Prabėgomis atkištas šimtas, kitas dolerių mo
kyklai dar nėra rūpinimasis švietimo ir auklėjimo
reikalais. Pasakymas prakalbų laidojant apylinkės
narį dar nėra moralinė ir materialinė parama. Bė
da ta, kad tiems (įstatuose numatytiems!) uždavi
niams pusėtinai atlikti reikia atitinkamos organiza
cijos, į kurią įeina reikiamas pareigūnų darbo pa
siskirstymas (tiesa, gi būna — parengimų vado
vas!), užsibrėžtų darbų planas, tų darbų koordina
cija.
Matot, pradėjom kalbėti apie darbą, jo paskirs
tymą ir koordinavimą pagal įstatuose numatytus už
davinius. Kiek patirtis rodo, toks temos posūkis
daug kam nebeįdomus. Noroms, nenoroms pasikal
bėjimą tąja tema turime užbaigti, įstatus padedant
vėl. į stalčių.

Naujas prezidentas—naujos viltys
1921 METAI. Čia mi
nimas naujas preziden
tas — 1920 metais iš
rinktas WarrenG. Harding. Pasitaiko šiame ra
šinyje minėti ir 1920 m.
tapęs Steigiamojo Seimo
pirmininkas ir vėliau
prezidentas A. Stulgins
kis. Lietuvai atitekus
krikšč. demokratų val
džiai, tas pajusta ir mū
sų išeivijoje, katalikų
srovei pasidarius atkak'
lesnei.
Sausio 5 d. spaudoje
pasirodė katalikų boikotavimas Lietuvių Pilie
čių Sąjungos, kurios tiks
las buvo registruoti Lie
tuvos piliečius ir rinkti
Valstybės Iždui po $3
metuose. Ta sąjunga bu
vo išaugus įlOO skyrių,
su daugiau 4,000 narių.
(Jos valdybą sudarė ne
katalikų srovės žmo
nės.)
Sausio 12 d. katalikų
spauda pradėjo agitaci
ją prieš Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių, įsteigė jam
konkurentę — Šv. Vin
cento a Paulo Draugiją.
Vasario 1 d. cituojama
iš Darbininko nr. 10, kur
Liet. Piliečių Sąjunga pa
vadinta "benkartu". Ka
talikų tarpe išplito neapy
kanta ir žodžiui "pilie
tis"; viename susirinki
me ginčuose dėl to žo
džio vos nesusimušta.
Vietoje "pilietis" siūly
ta vadinti "narys".
Vasario 15 d. sureng
ta išleistuvių vakarienė
Finansinės Misijos na
riams pulk. P. Žadeikiui
ir kun. J. Žiliui. Kadangi
kun. Žilius buvo valsty
biniai nusistatęs, ne sro
vės kovotojas, katalikai
jų išleistuvėse nedalyva
vo. Vasario 26 d. jiedu
grįžo į Lietuvą.
Vasario 16-tą, Jono Vi
leišio, dar likusio Ame
rikoje, Lietuvos atstovo
atsiliepdami į Lietuvos
atstovo A. Grišono pa
reiškimą ir dėkodami už
jiems tais regimais ženk
lais pareikštą pagarbą,
pareiškė savo pasigėrė
jimą aukštu lietuvių tau
tos kultūriniu bei mora
liniu lygiu ir nuostabiu
ryžtu nelygioje kovoje su
galingu ir aršiu priešu.
Linkėjo Lietuvai ko
greičiau atgauti nepri
klausomybę.
(ELTA)

K.S. KARPIUS

suraginta visuomenė dau
gelyje kolonijų rengė Lie
tuvos nepriklausomybės
3 metų sukakties minė
jimą. Katalikai buvo nu
sistatę minėti Šv. Kazi
miero dieną kaip tautos
šventę, bet palaipsniui
perėjo į Vasario 16-tą.
Vasario 25 d. Draugas
išvadino "mėšlu" P. Žadeikio knygelę "Su Lie
tuva ar prie Lenkijos"
už papeikimą kunigų,
kurie Vilnijoje bažnyčio
se agituoja dėtis su len
kais.
Vasario 26 d. Darbi
ninke patalpintas suklas
totas Vileišio praneši
mas dėl į Lietuvą pa
siųstos pinigų sumos ir
prisikabinta dėl Lietu
vos Laisvės Paskolos
perkamų certifikatų, ku
rie vadinta bonais (Liet.
Laisvės Paskolos bonas).
Vasario 25 d. Ameri
kos valdžia deportavo į
Rusiją 50 lietuvių komu
nistų, surankiotų vakari
nėse valstijose. Jie sa
kėsi esą rusai ir pareiš
kė: "Laukiam tos dienos,
kada mus išveš į mums
brangią Sovietų Sąjun
gą--"
KOVO 4 D. — WARREN G. HARDING, nau
jai išrinktas (lapkr. m.
1920 m.) prezidentas,
pradeda eiti pareigas.
Jis rinkimų metu buvo
žadėjęs lietuviams pri
pažinti Lietuvą.
Kovo 6 d. išryškėja
tęsimas katalikų spau
doje neapykantos prieš
Lietuvos šaulius. Grį
žęs iš Lietuvos jų at
stovas adv. K. Česnulis
viešai savo prakalbose
agitavo nepasitikėti ir
neremti šaulius. Spau
da tam pritarė.
Kovo 6 d. Chicagoje
dideliame Vilnijos lietu
vių susirinkime pareikš tas protestas prieš Vil
niaus užgrobimą. Rink
ta aukos vadavimui.
Kovo 11 d. posėdyje
Chicagoje Katalikų Fe
deracija galutina nuta
rė nepripažinti Vileišio
atstovybės ir atstovybė
je įsteigto informacijos
biuro. Jie nekantriai lau
kė pakeitimų, žinodami
kad turi būti atsiųstas

Pagerbė lietuviu bičiulius
Lietuvos
atstovas
Urugvajuje A. Grišonas
balandžio 29 d. įteikė
trims urugvajiečiams,
uoliems Lietuvos lais
vės siekimo rėmėjams,
Lietuvių Fondo išleis
tus Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo pen
kiasdešimtmečio meda
lius.
Tie lietuvių dėkingu
mo ženklai buvo įteikti
Montevideo intendantui
gen. Carles Bartelome
Herrerai, miesto tary
bos nariui Edegarui Guedes ir žurnalistui Jose
Pedro Martinez Bersetehe.
Pirmieji du savo pri
tarimu ir pastangomis
išrūpino nutarimą pava
dinti vieną iš centrinių

Montevideo aikščių Republica de Lituania var
du. Žurnalistas J.P.M.
Bertsche jau ilgas lai
kas labai uoliai remia
Lietuvos laisvės reika
lavimų kėlimą Urug
vajaus
visuomenėje,
ypač per spaudą ir ra
diją.
Medalių įteikimo pro
ga Lietuvos atstovybė
je buvo parengtos vai
šės. Dalyvavo daug mies
to savivaldybės pareigū
nų ir žurnalistų, taip pat
ir eilė vietos lietuvių vi
suomenininkų. Buvo ir
svečias iš Chicagos, Tė
vų Jėzuitų provinciolas
G. Kijauskas.
Miesto
intendantas
(burmistras) gen. Herrera ir kiti pagerbtieji

Lietuvos atstovas Urugvajuje A. GriSonas skaito savo kalbą prieš
apdovanojant Montevideo miesto burmistrą gen. Herrerą (kairėje)
Lietuvių Fondo išleistu Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pen
kiasdešimtmečio medaliu.

krikščionių -demokratų
žmogus.
Kovo 11 d. grįžusį iš
Lietuvos katalikų atsto
vą adv. B. Mastauską
mūsų spauda pradėjo pra
vardžiuoti "Mostowski"
už anksčiau darytus jam
priekaištus dėl išsireiš
kimo apie lenkus. Jis par
sivežė ministro Puric
kio įgaliojimą būsimoje
naujoje Lietuvos atsto
vybėje. Purickis tai pa
daręs prez. Stulginskiui
patariant, "šiek-tiek ap
raminti šturmuojančius
katalikų vadus", nepasikenčiančius Vileišio at
stovybe.
Vidutinės - tautinės
srovės visuomenė tuo
"Mostowskio" paskyri
mu piktinosi.
Kovo 13 d. masinia
me lietuvių susirinki
me New Yorke nutarta
siųsti prašymas į'Washingtoną pripažinti Lie
tuvą ir protestuoti prieš
Amerikos nuolatinį šel
pimą Lenkijos, lietuvių
tautos skriaudėjos.

PASITARIMAI APIE
PRIPAŽINIMĄ
Kovo 22 d. naujo pre
zidento Hardingo kabi
neto pirmutiniame posė
dyje prielankiai išsi
reikšta apie Lietuvos ir
kitų Pabaltijos valstybių
pripažinimą.
Kovo 23 d. Lietuvos at
stovas Jonas Vileišis, pa
sveikinęs
prezidentą
Hardingą, pirmą kartą
gavo pripažinimą kaip
"Republic of Lithuania"
atstovas. Valstybės De
partamentas pradėjo su
Vileišiu susirašyti tie
sioginiai, kas buvo įro
dymu, jog Lietuvos de
jure pripažinimas artė
ja.
Kovo 25 d. kun. Bučio
redaguojamas Draugas
piktai išbarė atstovą Vi
leišį už nedalyvavimą mi
rusio Baltimorės Kardi
nolo Gibbons laidotuvė
se.
Kovo 31 d. New Yorke
įvyko Lietuvių Piliečių
Sąjungos antras visuoti
nas suvažiavimas. Nu
tarta pasiųsti Lietuvos
vyriausybei prašymas
pripažinti ją pusiau vals
tybine organizacija Amerikoje, bet to nesulauk
ta. Kadangi buvo prasi
dėjęs judėjimas tarp Lie
tuvos-Amerikos, ir tikė*
ta jo didėjant, nutarta
steigti keleiviams na
mus, tačiau sumanymas
ne įkūnyta s.
Balandžio 1 d. Vilniui
Vaduoti komitetas pa
skelbė per tris mėnesius
surinkęs aukų $2345.
Bal. 2 d. grįžo iš Lie
tuvos Kongreso atstovas
W. Chandler, lietuvių
įprašytas patyrinėti Lie
tuvos padėtį ir Kongre
sui padaryti pranešimą
apie je jure pripažinimą.
Su juo atvyko iš Lietuvos
kun. I. Česaitis, kuris
Drauge užėmė kun. P.
Bučio vietą.
Bal. 5 d. paaiškėjo
kad atvykęs čia iš Lie
tuvos kun. P. Klikna rink
ti aukoms, neilgai trukus
perėjo pas lenkus.
Bal. 7 d. Dr. Jonas
Šliupas, galutinai sutvar
kęs savo reikalus, išva
žiavo apsigyventi Lie
tuvoje. (Jis apsigyveno
Šiauliuose, vėliau buvo
Palangos burmistru.)

Bal. 22 d. katalikų
Tautos Fondas paskel
bė pasiuntęs į Lietuvą
du milijonu auksinių-.
Spauda ėmė klausinėti ko
kiems tikslams nuėjo ki
ta dalis pinigų, apart
220,267 auksinų, kurie
pervesti prez. Stulgins
kiui.
Bal. 29 d. paaiškėjo,
kad Westville, III., per
Nepriklausomybės šventę Vyčių organizacijos
vadai uždraudė statyti
St. Šimkaus "Išeivį" kaip
bedievišką. Leista cho
rui naudoti tą veikalą tik
išbraukus kai kurias da
lis.
Geg. 10 d. cituojamas
vysk. Karevičiaus laiš
kas, rašytas kun. Juškaičiui, patariąs Lietu
vos Raudonajam Kryžiui
renkamas aukas siųsti
į Lietuvą minėtos Šv.
Vincento Draugijos var
du.
MILIJONO PARAŠŲ
ĮTEIKIMAS
Gegužės 16 d. Lietu
vių Prekybos ir Pramo
nės Taryba New Yorke
pasiuntė Anglijos prem
jerui Lloyd George pa
dėkos kablegramą už jo
parlamente pasakytą kai*
bą smerkiančią Lenki
jos imperializmą.
Gegužės 30 d. Vilei
šio kvietimu Washingtone įvyko trijų dienų su
važiavimas. Dalyvavo
146 veikėjai. Katalikai
agitavo prieš, ir jų da
lyvavo tik žvalgai, ma
tėsi vienas-kitas kuni
gas. Prezidentas Harding suteikė audienciją
priėmimui tų 1919 m. su
rinktų milijono parašų
su memorandumu pra
šančiu pripažinti Lietu
vą de jure. Tuos parašus
— 138 tomus — tvarkin
ga eisena lietuviai ir lie
tuvės įnešė į Baltuosius
Rūmus. Delegacijoje bu
vo: Dr. E.G. Klimas sa
kęs kalbą; kun. Jakaitis,
J. Hertmanavičius, J.
Elijošius, J. Skritukslis,
A. Ivas. Prezidentas de
legaciją draugiškai pri
ėmė. Nors suprasta, kad
pripažinimas artėja, ta
čiau praėjo dar 11 mėne
sių iki to galutino laimė
jimo.
Birželio 4 d. atvyko iš
Lietuvos V. Čarneckis,
katalikų laukiamas atsto
vas į Jono Vileišio vietą.
Naujam atstovui Vileišis
reikalus perdavė birže
lio 15 d.
Birželio 7 d. mūsų
spaudoje cituojama iš
Naujienų nr. 142 socia
listų straipsnyje išsi
reiškimas — "Lietuvai
nei cento!" Nežiūrint pas
tangų tai nuglostyti, tų
laikų lietuviai iki šiai
dienai Grigaičiui tai pri
kiša.
Birželio 17 d. paskelb
ta, kad Dr. D. Alseika,
lankęsis prieš pusmetį
rinkti aukas Vilniaus va
davimui, ta proga surin
ko ir $15,000 liaudininkų
Varpo bendrovės akci
joms.
Birželio 21 d. cituoja
ma Kauno "Lietuvos" nr.
114, kad Lietuvos Gynimo
komitetui amerikiečiai
atsiuntė $75,000 aukų po
1918 vasario 16-tos.
Birželio 23 d. Ameri
kos vyriausybė paskelbė
nutarimą įsteigti Lietu
voje pirmutinį savo kon
sulatą. Tai vėl žingsnis
artyn pripažinimo.
Birželio 25 d. Brooklyne surengta atsisveiki
nimo vakarienė į Lietu(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (26)

BRONYS RAILA

TARP OPIUMŲ
Mokslas ir menas, taigi, kultūra tarybinėje mei ir šviesiai ateičiai. Ir net, kaip girdėjom iš
Lietuvoje klesti... Nepatikėtina, nes moderninė Venclovos, kad "aš - tai mano tėviškė, o mano tė
kultūra negali klestėti krašte tautos, kurie netenka viškė - tai irgi aš" (!)
ir neturi laisvės. Bet tai nereiškia, kad mokslinis
Visos tokios tirados aidi labai patetiškai. Jo
ir meninis gyvenimas Lietuvoje būtų sustingęs kio kito pasirinkimo nebesant, aš dargi vargais
ar visiškai užgniaužtas.
negalais sutikčiau patikėti, kad tuose žodžiuose gal
Ne, sekdami tą gyvenimą tegu ir iš tolo, ne yra krislas tiesos. Tai sapno, svajonės, intymaus,
sunkiai pamatysim, kad jis dar gyvas, įvairus,pro beveik biologinio instinkto tiesa, - troškimas pa
tarpiais vaisingas, retkarčiais gaiviai kūrybiškas, teisinti vilkolakių lemtį, išlikti savimi ir pergimti
nors, išskyrus architektūrą, formos atžvilgiu vis la į vaikus.
bai konservatyvus ir senoviškas, ypač muzikoje, li
Tik kam tada taip begėdiškai stengtis savo tau
teratūroje ir tapyboje.
tai ir mums užsienyje sovietinės priespaudos ir ru
Natūralu, kad jis tirštesnis mintimi ir este sifikacijos košmarą parfūmuoti, saldinti, migdyti?
tiškai brandesnis daugiausia ten, kur rašytojas ar Tegu patys rusai taip kalba, kondakovai ir chamenininkas drįsta ir pajėgia daugiau išsilenkti kom razovai, o ne mes lietuviai! Jeigu tokios sąlygos,
partijos uždėtų *lakavimo" žnyplių ir vad. "social kad nėra kitos išeities, kaip tik pasiduoti ir paklus
istinio realizmo" antsnukių. Šis purtymasis nekartą ti, tai pakentėkim, dantis sukandę verčiau patylėkim,
matyti kai kuriuose kultūrinės publicistikos straips bet priespaudos nevadinkim laisve, rusiškumo lie
niuose, jaunųjų nuoširdesnės savikritikos prošvais tuviškumu, mirties pavojaus tautos gelbėjimu.
tėse, beveik didvyriškos pastangos pralaužti pri
Marksas, kaip jūs be abejo sutiksit, gal ir bu
mestos sovietinės kultūros plutą, daugiau atsiremti vo truputį teisus sakydamas, kad religija tai opiu
savo tautinėmis šaknimis.
mas liaudžiai migdyti. Jūs gi nebesat senoviškai re
ligingi, esat tikriausi laisvamaniai, - tai kodėl mes
Nėra medaus be deguto
laisvamaniai privalėtume tuoj vėl persigerti kitos
Štai kas labiausiai gyva, kūrybiška, humaniška religijos prietarais ir maskoliškai raudonu opiumu
migdjrti tą pačią liaudį?
ir viltinga tautos ateičiai.
Tegu ir visokiųpažiūrų ir tikėjimų būdami, mes
Kas ketvirtas lietuviškai,
iš svetur tai privalome matyti ir uoste užuosti— su
gebėti blaiviai įvertinti ir, kur galima,pasidžiaugti
— o Monika?
naujosios sovietinių lietuvių generacijos moksliniu
kilimu ir kūrybiškumu. O jeigu leistumėt taip išsi
Baltušis vertingai didžiuojasi, kad dabar Lie
reikšti, tai ir jos spontanišku patriotizmu.
tuvoje "gimtąja tėvų kalba mokosi kas ketvirtas
Be abejo, būtų nerealu norėti ir laukti kažko žmogus"... Tai labai gerai, normalu ir nė kiek ne
dangiškai tyro. Mokslinėse lituanistikos studijose, perdaug. Labiau išprususiose civilizuotose bendruo
monografijose, atsiminimų knygose, apybraižose, menėse jau yra suprasta, kad ne tik kas ketvirtas,
meno albumuose, folkloro ir tautodailės rinkiniuo bet kiekvienas pažangus žmogus turi mokytis nuo
se bei tyrinėjimuose, klasikinės mūsų raštijos pa lopšio ligi karsto.
minklų pakartojimuose ir eilėje kitų sumanymų (at
Ta proga betgi norėčiau priminti vieną smulkų
rodo, įvykdomų labai sunkiai ir lėtai, bet vis dėlto istorinio materializmo dialektikos atvejį, kuris bū
lietuvių pastangomis atsiekiamų), - kaip taisyklė, tų smagus anekdotas, jeigu nebūtų graudi teisybė.
kiekvienan tautinio medaus kibiran turi būti įpila
Su tūkstančiais kitų aš irgi šiek tiek mokiausi
mas ir sovietinio deguto šaukštas. Tai tikrovė, ku
riai dar neišmatoma sąlygų radikaliau pasikeisti. lietuvių kalba lietuviškoje mokykloje. Paskutiniais
Bet nei jūs tėvynėje, nei mes užsienyje negalė mano universiteto metais Kaune į humanitarinių
sime ir neturėtume užmerkti akių dėl antsnukių, ku mokslų fakultetą įstojo jaunutė, kuklutė studentė,
riuos lietuvių kultūros raidai ir sklaidai nuolat Monika Mironaitė. Studijavo literatūrą, kalbas, įsi
šiurkščiai ar klastingai deda okupantas ir jo pasta rašė į B. Sruogos teatro seminarą, vėliau į dramos
studiją. Turbūt niekas tada ją pažinę negalėjom net
tyti sargybiniai.
Praėjusiame ir ką tik išėjusiame "Metmenų" įtarti, kad ši gana neimponuojanti panelė po dešimt
žurnalo numeriuose buvo gana šaltai ir dokumentuo mečio pasidarys viena iš talentingiausių mūsų lie
tai įrodyta, pvz., ko tėra vertas ir kiek tikrovę ati tuviško teatro dramos aktorių. Paskutinį kartą ...
tinka A. Venclovos bandymas sovietinės Lietuvos žmogėdriškais nacių okupacijos laikais ją mačiau
inteligentiją įtikinėti, kad Rusijos globoje sparčiai Vilniaus dramos teatro Ibseno "Noros" spektaklyje
kyla lietuvių tautos kultūra, ypač raštija, literatū vaidinant su Rudzinsku ir Palubinskų. Meniškas
ra, menai. Ne, ji slopinama, skriaudžiama, redu pirmos klasės pastatymas ir vaidyba! Taip buvo...
Bet neguldyk tu galvos už moteris, ypač ne
kuojama, patys partiečiai tai mato ir stengiasi jei
pretenduok,
kad jas supranti. Kiek vėliau po karo
ne protestuoti, tai įrodinėti aukštybėms, kad verkskaitau,
kad
Monika netikėtai pasitraukė iš Vilniaus
tinai reikia palengvinimų.
Komunistinių diktatūrų replėsna patekusios ki lietuviško teatro ir perėjo į rusų kolonistams įs
tos tautos, kaip lenkai, vengrai, čekoslovakai, įvai teigtą Vilniaus rusų dramos teatrą. Ji ten, berods,
riais būdais mėgina atsitiesti ir gauti daugiau oro ir ligi šiol tebedirba, ir nežinau ir niekad nesiteiplaučiams. Visur ta kryptimi judriausią fermentą ravau, kodėl: ar dėl kokio kaprizo, ar dėl kivirčų,
sudaro naujųjų visuomenių intelektualai, rašytojai, ar dėl atsiradusio noro tartum pasityčioti iš lietu
menininkai, žurnalistai - patys dažniausia kairie vių ir lietuviško teatro.
Rusų teatre ji vaidina, aišku, rusų kalba. Be
ji, net komunistai. Lietuvos sąlygos kitos ir daug
abejo,
ir namuose tą kalbą dažnai vartoja, ar tai
sunkesnės. Čia slegia tiesioginė ir betarpė rusų
besiruošdama
naujoms rolėms, ar kartais šneku
letena, čia ta pati "didžioji tėvynė", kur nekončiuodama
ir
vaišindamas
savo kolegas rusų akto
formistas rašytojas anksčiau būdavo tuojau tre
rius
ir
aktores
bei
jų
draugus
rusus.
miamas mirčiai į Sibirą, o šiandien taip pat teberepresuojamas, baudžiamas kalėjimu ar užda
Truputis demagogijos...
romas į beprotnamį.
Bet murmėjimai dažniau ir drąsiau girdėti.
Juozas Baltušis yra draugės Monikos Mironaitės legalus vyras. Nebe pirmas ir ne antras, ko ge
Priespaudos opiumo patetika
ro gal dar ir ne paskutinis, - bet vistiek, vyras.
Jeigu naudotume sovietinį statistikos metodą,
"Nemuno vingyje" sovietinimo faktų ir rusifikacinių okupanto nuostatų, kiekvieno lietuvio ma tai tokiu atveju galėtume pasakyti, kad dabar Lie
tomų, jaučiamų ir išgyvenamų, yra taip daug, jog tuvoje ne tik kas ketvirtas žmogus mokosi gim
Venclova artimiesiems "tėviškėje", Baltušis mums tąja kalba, bet ir naujosios sovietinės aukštuome
kitiems išeivijoje, kaip ir dešimtys agitpropo raš nės lietuviškoje šeimoje jau kas antras žmogus kū
tininkų veltui mėgina pataikūniškai suokti, kaip lie rybiškai ir kultūriškai kle'sti rusų kalba. Jau vien
tuviai esą laisvi, nepriklausomi ir laimingi su kles savo šeimos mastu Baltušis mirksta rusų kalbos
tvenkinyje.
tinčia ir kylančia sovietine kultūra.
Tai, be abejo, mano "demagogija". Bet juk kaip
Kiek, girdi, laikraščių ir knygų dabar išleidžia
ma lietuvių kalba! Ir štai jau kas ketvirtas žmogus tik Baltušis turėtų būti žymiai taupesnis krykštavi
Lietuvoje mokosi lietuviškai, - idant jo sąmonę ir mais apie lietuvybės klestėjimą sovietinės palai
dvasią būtų galima stipriau susovietinti ir po to, mos saulėje. Gal stebint ir girdint artimiausios
pridėsime, pagal Suslovo parėdymus kiek galima šeimyninės aplinkos garsus, jam dar kartais nu
diegia širdį? Ir gal tada, daugiau mažiau kentė
greičiau surusinti!...
Ta proga sugrįžta madon retorinė deklama damas, iš desperacijos jis griebias už paskutinio
cija, kad mes partiečiai, save pasivadinę "tary iliuzijos sapno, - "savo tautos laimės ir jos švie
biniais darbo inteligentais", esam gi taip pat lie sios ateities".
Kitaip sakant, už opiumo švirkšto skausmui
tuviai, artimai bendraujam ir žengiam vienu keliu
su savo tauta, pagal išgales dirbam savo tautos lai- migdyti...
I
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ŽUVUSIAM BROLIUI GEDIMINUI
Metai jau praslinko,
Kai ėjom paskui Tavo karstą.
Iš akių krito skausmo lašai...
Ir žaizda tokia gili, gili, paliko ta pati,
Ir neužgis ji amžinai...
Kodėl, o mielas Gediminai?
Kodėl, pačiam gyvenimo pavasary Tu išėjai?..
Su besiskleidžiančiais žiedais,
Kodėl mus palikai ? ..
Kodėl? — Juk niekas,
Niekas, mums neatsakys,
Bet širdys kupinos sielvarto klaus —
Amžinai sugrįžtančio Tavęs jos lauks! —

Po svetimu dangum, tolimoj šaly —
Nežinom kas užmerkė Tau akis ...
Tu taip toli nuo mūs buvai!
Kai sustojo plakus Tava širdis...

Ak, kad galėtum sugrąžint,
Bent momentą anų laikų,
Ir mielas Broli, Tau dar kartą pasakyt,
Koks begaliniai brangus esi mums!
Toli, toli, nuo savo gimtosios žemės,
Prie kryžiaus didelio gražaus,
Ramiai ilsėkis mielas Gediminai,
Lai niekas nedrumsčia Tau
Poilsio ramaus ...
Palikusios giliam skausme,
Neišsemiamam liūdesy,

Tavo Seserys

Draugija pradėjo žemė Čarneckio pritarimu lik
viduota Lietuvių Pilie
lapiuose dėti Lietuvą.
Rugsėjo 2 d. spaudo čių Sąjunga, jos vieto
je paplito buvusio komu je įsteigta "Lietuvos
Rėmėjų
nisto A. Karaliaus apsa Respublikos
kymai, kokias baiseny Draugija" (ji vienok nebes jis Rusijoje matė ir išplito). Kilo daug triukš
dėl ko iš ten pabėgo. So mo, kai tūli katalikai
vietų klasta buvo sten veikėjai išniekino "lie
giamasi išvilioti iš ame tuvių piliečių" vardą
rikiečių jų pasus, kad kaip kokios "nežinomos
negalėtų grįžti, tada juos šalies pilietį".
Gruodžio 9 d. paskelb
išsklaidydavo
gyventi
tarp visų kitų darbinin ta, kad Bostone viešai
kų, Tas sukėlė komunis kalbėdamas naujai at
tų ir Sovietų agentų tar vykęs kun. Garmus Lie
tuvos Seimo pažan
pe sąmyšį.
Rūgs. 27 d. katalikų giuosius ir socialistus
Garsas išdavė Dr. Bist šitaip apibudino: "Tai
ro paslaptį, kad Kaune yra biaurybės, gyvatės,
leidžiamas katalikų dien velniai, chuliganai. To
raštis Laisvė remiamas kiems tik kartuvės tin
amerikiečių Tautos Fon ka."
(Kun. Garmus ir kun.
do aukomis.
Spalio 27 d. Chicagoje Bušą čia išgarsėjo "kei
atvykęs katalikų Seimo kūno" ir "koriko" var
narys Mikas Bagdonas dais. Atvykę Čia krikš
pažangiuosius amerikie čionių - demokratų val
čius išvadinęs "nieko ne dymo laikais, pradėjo ro
vertais, bemoksliais ir dyti savo Lietuvoje įgy
pasmirdusiais ožiais". tą galybę. Spaudoje kel
(Pasilikęs čia gyventi ir ta sumanymas užrašyti
darbuotis, vadovavo Vy jų viešai sakomas kal
čių organizacijai, reda bas, išversti angliškai
gavo jų organą. 1926 me ir įteikti Imigracijos De
tais buvęs pakviestas at partamentui su prašymu
stovybėje Washingtone I juos deportuoti atgal į
sekretorium, kai 1933 Lietuvą.)
metais ministras B. K.
Gruodžio 13 d. siuvė
Balutis buvo iškeltas į jas pramonininkas A.
Londoną, ėjo ministro pa Striupas paskelbė, kad
reigas iki 1935 metais jo sumanymu pagaminta
ministru buvo paskirtas pirmutinė Lietuvos gelP. Žadeikis. Tada iškel tona-žalia-raudona vė
tas į konsulatą Chicago liava, leista varžytinėse
je. Valstybinėse parei tarp kolonijų, dar prie
gose laikėsi korektiškai, Jono Vileišio, Lietuvos
tautininkai nereikalavo šauliams
sukėlė $70,
jį pašalinti, kaip elgėsi 878. Vėliau laimėjo Nekatalikai su kitais ne jų wark, N.J., kolonija su
žmonėmis. Jis mirė aukojusi daugiau negu ki Chicagoje 1937 m.)
ta
kuri paskira —
Lapkričio 15 d. spau $9,372.
da pabrėžė, kad tūkstan
čiai lietuvių grįžta į
tėvynę apsigyventi ir kas
SCHOOL GUIDE 1968
met parveža po kelis mi
SACRED HEART SCHOOL
lijonus dolerių.
SCHOOL FOR BOYS —
Lapkr. 30 d. New Yor RESIDENT
GRADES 4 THROUGH 8
ke apie 100 veikėjų tau
BROTHERS OF THE
tininkų ir katalikų su
SACRED HEART
važiavime priimta re
ANDOVER, MASS.
($6-66)
zoliucija prašanti Ame
rikos
valdžią
pripažin

riaus (1) kriminališką tuvių Piliečių Sąjungos
••• įtarimą Vileišio "išaik- pirmininkas; atsisveikin ti Lietuvą. Išnešta pro
HELP WANTRO MALĖ
vojime valstybės pini damas praneša, kad ta testas prieš Hymanso
SURFACE, GRINDERS
(Atkelta iš 3 psl.)
nos pusės spauda plačiai gų", (2) reikalavimą pa jauna LPS surinko Lie projektą Lietuvos-Len with cutting
tool eaperience. Good
vą grįžtančiam pirmuti paminėjo jo didelius nu- šalinti iš atstovybės tau tuvos iždui virš $30,000. kijos sienų klausimu.
eacellent working conditiona
Vėl
atnaujinta
anksčiau
and fringe benefits.
Liepos 26 d. paskel
niam atstovui Jonui Vi veikimus priartinusius tininką sekretorių Dr.
Apply in Pereon or call
biama, kad po daugelio Jono Vileišio siūlymas
leišiui. Skaitlingas bū Lietuvai pripažinimą, iš M.J. Viniką.
MAKALL TOOL CO.. INC.
įsteigti
"aukso-sidabro
300
Minnesota
Troy, Mich.
Liepos
6
d.
išvyksta
į
Dr.
Jono
Šliupo
ir
lietu

rys palydėjo jį į laivą. kitos pusės, liepos 20 d.
313 — $88-7802
Katalikai išleistuvėse Draugas įdėjo vieno Ka Lietuvą Jonas Liūtas, vių delegacijų prašymų fondą". Katalikų užsi
($3-$7)
Geografinė spyrimu ir atstovavo
nedalyvavo. (Kai iš vie- talikų Federacijos sky tautininkas veikėjas, Lie Amerikos

Naujas prezidentas - naujos viltys
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Nemuno pakrantėse...

Lietuvos valstybės kilmės beieškant (5)

MOKSLINIS TABU
Faktas, jog mūsų se
novė nepaprastai didin
ga, buvo mūsų tauriausių
atgimimo patriarchų ge
rai žinomas. Daukantas,
Basanavičius, Šliupas,
Kudirka, Jaunius, o vė
liau Maironis, Būga, Voldemaras, Klimas, Sa
vickis, visų ne suminė si,
— buvo plataus akiračio
ir sveiko proto nepaper
kami patriotai. Būti jųjų
pusėje kiekvienam tyri
nėtojui turėtų sudaryti
didelės garbės.
Tačiau mūsų pirmųjų
"milžinų” pranašų moks*
liškai kartais neužten
kamai paremtos pastan
gos atstatyti mūsų pra
eitį davė progos "nykš
tukų” frakcijai jųjų tei
singus išvedžiojimus pu b
dinėti ir griauti.
Daukantas, didžiai ver
tingų žinių pririnkęs tuo
laiku, kuomet jos dar bu
vo prieinamos folklore
bei dokumentuose, vė
liau kažkur "dingusiuo
se”, retai tepažymėdavo šaltinį ar datą, rašy
damas kuo paprasčiau
siai liaudžiai.
Šliupas ir Basanavi
čių, iš profesijos gydy
tojai, kalbotyroj ir isto
rijoj aišku neturėjo gi
laus patyrimo. Tačiau
jie bendra moksliška dis
ciplina sekdami, pririn
ko daug reikšmingų fak
tų, o toks Basanavičiaus
straipsnis apie' Jotvin
gius tiesiog klasiškas.
Voldemaras, puikus
viduramžių
istorikas
pats privačiai prisipa
žindavo, jog kalbotyra
esą ne jo sritis. Todėl
savo milžiniškos doku
mentacijos negalėjo mū
sų studijoms vispusiš
kai pritaikinti, bet visgi
jojo knyga "LaLithuanie
et sės problemes” lieka
vienintėliu rimtu įnašu
mūsų senovės istorijon.
(Jei neskaityti Klimo prū 
sų istorijos rankraščio).
Jaunius, geriausias
mūsų kalbotyros žinovas
deja nepaliko nieko; litu
anistikos mokslui tai di
džiulis nuostolis, nes
anot Voldemaro kuris su
juo draugavo, jis buvo
sudaręs visos mūsų pra
eities atlietuvintą sche
mą, pasiremdamas vie
tovardžiais ir istori
niais vardais.
Būga matėme, tapo
"sutvarkytas".

mūsų bajorų patriotų at
sisakė naują religiją pri
imti, jų žemės tapo kon
fiskuotos, jie patys iš
žudyti arba priversti bėg
ti užsienin. Padėtis priė
jo tokios krizės, jog net
Jogailos dvare nebeliko
nei ištikimo dvariškio,
nei aukštesnio pareigūno,
taip kad vieną savo pa
rėdymų Karalius buvo
priverstas liepti pasi
rašyti — virėjui!
Taip tapo nukirsta se
nos mūsų kultūros, tra
dicijų ir religijos karš
čiausių atstovų viršū
nė, o lenkų vietininkai,
užvaldę jų dvarus, mūsų
liaudies akyse bajoro
vardą surišo su engėjo ir
tautos atsižadėjusio as
mens sąvoka. Matome,
jog labai paplitusi "ba
jorų sulenkėjimo" pasa
kėčia neturi pagrindo:
lavono sulenkinti nėra
kaip.
Čia vėlgi, parodyti Jo
gailą kaipo mūsų kultū
rinio luomo -naikintoją
būtų sukėlę nemaža
triukšmo, o iš kitos pu
sės prieš-bajoriškos
nuotaikos mūsų besiku
riančioje demokratijoje
liepė nutylėti, jei jie kur
pasirodydavo geresnėj
nei Maironio Čičinskas
šviesoje.
Pagaliau, svetimi kal
bininkai užgniaužė mūsų
kalbą, jos vietoje sugal
vodami taip vadinamą
indo-germanų, kurios
anot paties joskūrėjo,iš
viso pasaulyje niekuo
met nėra buvę. Mat mūsų
kultūros spinduliavimas
palietė visą senovės Eu
ropą, ir paliko neišdil
domus pėdsakus įvairių
tautų kalbose, varduose
bei vietovardžiuose. Tie
paskutinieji vis dar te
bešaukia į dangų liudy
dami mūsų kalbos se
novę ir civilizacijos įta
ką. Tuos paminklus
aeree perennae, stip
resnius už vario statu
las, jei tos išgalvotos
kalbos nebūtų, tektų pri
skirti tik mums, — ne
beliktų kitos išeities.
(Nukelta į 6 psl.)

ČESLOVAS GEDGAUDAS numoja į juos ranka, kai
po juoko vertus.
Blogiausia, priaugan
Klimą ir Savickį išti čio} tyrinėtojų kartoj iš
ko nelaimė iškilti į aukš- sivysto stiprus "inferiočiausį valdžios ratą, ir rity complex", nedrąsa
jų moksliški darbai dėl ir nepajėgumas užgin
laiko stokos bei politinės čyti mums nedraugiškus
linijos prisilaikymo prie užsienio "ekspertus" vi
volės tapo drastiškai su sai priešingai išaiškinus
varžyti. Jų lituanistiniai tuos mums taip opius
rinkiniai betgi, pilni ver klausimus. Mat mes atė
tingiausios mūsų senos jome senovės tyrimo
istorijos medžiagos (ku arenon patys paskutinie
ria ir man teko pasinau ji, kai seniai šaukštai
doti), savaime įrodo, buvo po pietų. Mūsų pra
jog jie puikiai tą senovę eitis buvo seniai sutvar
kyta, išaiškinta, išsida
pažino.
Gabrys, tai atskiros linta po visą Europą, ir
faunos egzempliorius. visgi didelėm valsty
Žmogus, gerų norų kupi bėm jos atiteko po dide
nas, pašventęs visą gy lį gabalą.
venimą Lietuvos seno DEMOKRATINIS TABU
vės tyrimui, išstudija
Pilkalnių tautos prose
vęs net Hittitų kalbą ir
tuo reikalu knygą para neliai, nužymėję savo
šęs, o visgi beviltiškas praeitį jų supiltais ka
besitęsiančiais
kalbotyros ignorantas. pais,
Kaip tie du dalykai susi 3.000 metų bėgyje ne
derina, neturiu suprati pertraukiama grandim
mo, todėl tiesiog laikau iš Pabaltės, Gintaro ke
jį neišaiškinamu gamtos liu, iki Ukrainos, per ją
prajovu. Jo įnašas litu- visą ir į Persijos gilu
anistikon didumoj nei mą, iš kur jie buvo pra
giamas, nes savo vaikiš dėję tą ilgą kelionę, bu
kais išvedžiojimais ir vo aristokratinės, feo
pseudo-mokslišku lietu dalinės santvarkos ri
vių žodžių beatodairiu de kiuojami. Toji santvar
rinimu vargšams Hitti- ka, jiems sugriovus Bi
tams kur reikia ir kur ne zantiją ir Romą, jų buvo
reikia, labiausiai su įvesta visoj Europoj ir
kompromitavo pagrinde išsilaikė ligi Renesan
teisingą mintį mūsų kul* so, o pas mus veik ligi
tūros santykiavimo su Nepriklausomybės at
Anatolija, kurią Šliupas statymo.
pirmasis jau buvo iškė . Fuero Juzgo teisė Is
panijoj, Frankų Selėnų
lęs.
Belieka aptarti mėgė teisė Prancūzijoj ir Lie
jų pastangas, dažniausia tuvos Statutas yra tos san
tvarkos "Konstitucija".
anoniminių brošii ėlių
forma, kaip antai Daly- Per visus Viduramžius,
va", J.K.G. ir pan. čia daugiau tūkstanties me
jau mažiausiai turime tų bėgyje, Europos kul
mokslinės medžiagos, o tūra buvo mūsų ženkle.
Demokratiniu uolumu
rašymo lygis nusmunka
ligi gimnazijos popie naikinant savo praeitį
rėlių. Račkaus "gotų"de (lietuvio būdas amžiais
ja neteko skaityti. Mik pasižymėjo aklu tikėji
šys, prirašęs 700 pusla mu jam primestais ma
pių kad įrodyti, jog visų dingais šūkiais) siekda
mūsų nelaimių priežas mi "apsivalyti" nuo bajotis yra ta nelemta ė su rybės, ir mūsų istoriją
tašku, klastingai mums perrašant "iš liaudies
Jablonskio primesta, už taško", tą mūsų kultū
sitarnauja gal tik ... at rinį įnašą pasaulio civi
lizacijos raidon stengta
sidusimo!
si užmiršti ir nuslėpti,
Visgi tų geros valios o tos santvarkos reiškė
mėgėjų pastangų išda jus bajorus pavaizduoti
voj gaunasi priešingi no~ Dievažin kokiom išgarimiems pasiekti rezul mom-baidyklėm.
tatai. Skaitytojas tokiais
Tačiau yra istorinis
kūriniais
nuviliamas, faktas, jog po Lietuvos
atbaidomas nuo bet kokių krikšto didesnė pusė, jei
tuo reikaludyrinėjimųir ne trys ketvirtadaliai

Aldona Eretaitė — Lizos vaidmenyje Jean Paul Sartre veikale
"P... respecteuse".

DAUG SAULĖS IR MAŽA ŠEŠĖLIIĮ
PASIKALBĖJIMAS SU ALDONA ERETAITE,
III TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS PRANEŠĖJA

Pasaulis drastiškai
sumažėjo. Tai kasdien
stipriau pajuntame ir
mes — išeivijos lietu
viai. Dar, rodos, tik va
kar Chicagos didesnių
parengimų organizato
riams atrodė, kad svečių
menininkų pasikvietimas programai iš Bos
tono ar Montrealio suriš*
tas su didele finansine ri 
zika. Antrosios šokių
šventės pranešėjos Rū
tos Kilmonytės atsigabenimas iš Hollywoodo ir
gi atrodė nemaža pra
banga. Trečiosios šokių
šventės organizatoriai
savo akiratįpraplėtė dar
į du kontinentus: repre
zentacinių šokėjų grupių
laukiama iš Europos ir
Pietų
Amerikos, gi

Aldona Eretaitė ponios Bertrand vaidmenyje V. Diderot veikale
"Ist es gut, ist es boese?"

šventės pranešėja pa
kviesta Šveicarijos ir Va
karų Vokietijos dramos
teatruose pagarsėjusi
dramos aktorė Aldona
Eretaitė.
Aldona yra profeso
riaus Juozo Ereto duk
tė. Iš Lietuvos, kartu
su tėvais 1941 metais ji
pasitraukė Šveicarijon,
kur netrukus ir pradėjo
savo teatrinę karjerą.
Šventės proga paklau
siau Aldonos apie jos ke
lią į sceną, sėkmės ir
nesekmes, nuotaikas sa
vo uždaviniui besiruo
šiant.
— Pasakoti apie savo
darbus ir laimėjimus
teatre reikštų pasakoti
savo gyvenimą. Norą vai
dinti jutau labai anksti,
dar Lietuvoje. Atsime
nu, kaip namuose prie
Kalėdų eglutės "vaidin
davau" savo pačios išgal
votus škicus ir monolo
gus.
Besimokydama
Šveicarijoje,
Bazelio
gimnazijoje aš jau va
landomis užsirakinda
vau savo kambaryje ir
kaliau įvairiausias ro
les. Mano mėgiamiau
sios būdavo Šilerio "Or
leano Mergelė" ir "Ma
rija Stiuartaitė". Svar
biausioje "Marijos Stiuart" scenoje, kurioje Ma
rija ir Elzbieta susitin
ka aš vaidindavau abi:
Mariją —švelniu ir silp
nu balseliu, o Elzbietą
— kietu ir rūsčiu... Daug
vakarų praleisdavome
virtuvėje su šitokiais
"spektakliais". Mamytė
ir seserys būdavo klau
sytojos, o aš — artis
tė. Šiandien visa tai at
rodo tik diletantiškas žai
dimas, bet tada, Baze
lyje, ta virtuvė buvo ma
no pasaulis.
Atsimenu, kada tėve
liui su dideliu užsidegi
mu pasisakiau, kad noriu
stoti į dramos mokyk(Nukelta į 6 psl.)

Daug saulės ir maža šešėliu •••
(Atkelta iš 5 psl.)
lą... Sėdėjom ant suoliu
ko prie Reino upės. Jis
ilgai į mane žiūrėjo.
"Tai bus sunkus kelias...
Ar tikrai nori juo eiti?"
Aš norėjau. Juo einu jau
devyniolika metų ir nė
trupučiuko nesigailiu.
Dramos mokyklą lan
kiau Zueriche. Pradžia
buvo sunki. Vokiškai kai
bėjau su stipriu lietuviš
ku akcentu. O ir mokės
tis už mokslą buvo gana
aukštas. Šia proga la
bai norėčiau padėkoti tė'
veliui ir BALF'ui už fi
nansinę paramą.
Baigiamuosius egza
minus išlaikiau 1949 me
tais ir tuojau pat buvau
priimta į Zuericho miesto teatrą. Zuerichas tuo
metu buvo labai svarbus
kultūros centras. Ge
riausi vokiečių aktoriai,
iš savo krašto pasitrau
kę negalėdami pakęsti
Hitlerio rėžimo, tuo me■
—1 1 >
—■

MOKSLINIS
TABU...
(Atkelta iš 5 psl.)
Suėmus tai krūvon,
matome jog iš to didžiu
lio palikimo mums nieko
nebeliko. Dabar teturi
me pasirinkimą, arba
daužyti galva į aukštai
sustatytus tabu mūrus,
arba būti geriems ir pa
siduoti, taip kaip tie mili
jonai pagaunių — pagau
tų prūsų, kuriais ardavo
romiečiai, juosius PAGANl, — žemės vergais
vadindami.
Būtų dar gal viena ga
limybė. Tai lietuviškos
kalbotyros metodologi
jos vadovėlio sudary
mas, kad padėjus tiems
pasišventėliams, kurie
nerasdami
oficialioj
mūsų istorijoj ieškomo
atsakymo, vis bando ir
bandys "išaiškinti" jų ap
tinkamus vietovardžius,
bet deja, nežino kad kal
botyra tai nėra astrolo
gijos tipo svaičiojimai ir
fantazijos, o didžiai tiks
lus, kruopštus ir sunkus
mokslas, reikalaująs di
delio pasiruošimo netik
tiesioginėj jo srity, bet
ir gilių studijų įvairiuo
se senų kalbų, archeolo
gijos, pro-istorės, ar
chyvų, bendros istorijos
ir kituose surištuose
moksluose.
ATITAISYMAS
Tęsinyje "Gintaro Ke
lio senovė ir svarba" tu
rėjo būti ne Gelonių (Gel
nos) prie juodųjų jūrų,
bet Galonių (Gelons)prie
juodųjų jūrų.
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tu ten vaidino. Niekada
neužmiršiu Ibseno "Vi
suomenės šulų" pastaty
mo, kuriame vaidinau su
jau labai senu Albertu
Bassermannu, kuris dar
ir šiandien tebelaikomas
vienu didžiausių vokie
čių dramos aktorių.
Zuericho teatre išdir
bau du metus. Po to nu
tariau prisistatyti vokie
čių publikai. Vokietija
tuo metu buvo dar neatsistačiusi ir nedaug repertuarinių teatrų te
veikė. Mane už angažavo
Mannheimo teatras, pri
klausęs prie garsiausių
Vokietijoje. Tai senos
teatro tradicijos mies
tas. Mannheimiečiai my
li savo teatrą ir jo ak
torius. Ten ir praleidau
septynis tikrai laimin
gus savo gyvenimo me
tus.
Vaidinau daugelyje vei
kalų. Nuo klasikų iki mo
derniškų. Man pačiai di
džiausią pasisekimą at
nešė: Goethes "Faustas”
Friderico Garcia Lorca "Kraujo vestuvės",
Bertoldo Brechto "Kam
kazietiškas kreidos ra
tas", Max Frischo "Ki
nų siena", Leopoldo Ahlseno "Filemonas ir Baukis", bet buvo ir daug ki
tų tolygiai pasisekusių.
(Šioje vietoje norėtųsi
įterpti pora teatro kriti
kų pasisakymų apie Al
doną Eretaitę jos manheimiškio kūrybinio lai
kotarpio metu:
"Staigmena buvo Aldo
na Eretaitė Margaritos
vaidmenyje, sujungdama
nekaltybę ir pasitikėji
mo pilną naivumą su
grakščiu jaunystės ža
vesiu. Tai, kaip ji iš
nedrąsaus x smalsumo
pražysta į nesentimentalų meilumą, pagaliau
mirtinoje tamsoje užgęs
ta, buvo ir žodiniai vie
nas ryškiausių ir išraiš
kingiausių jaunos akto
rės išpildymų" rašo apie
"Faustą" Mannheimer
Morgen, 9.24.1955.
"Mannheimas Aldo
noje Eretaitėje turi dide
lę menininkę, kuri tarnai
tės Grušos maloniai
šiurkštų likimą iškelia
pagaunančiais vaizdais
ir simboliais nepraras
dama realybės pagrindo.
Jos išpildymas kupinas
meninės įtampos ir žmo giško spindėsio. Ji turi
patrauklią ir įtikinančią
dovaną poezijai. Tarnai
tė Grušą, gyva Brechto
veikale, dar kartą atgyja
Aldonos Eretaitės išpil
dyme" — Rhein-Neckar
Zeitung, 9.25.1953.)
— Iš Mannheimo išsi
kėliau į Goettingeną. Tai
nedidelis miestas su iš
garsėjusiu universitetu

(profesorius
Hahn’as
kaip tik ten suskaldė ato
mą) ir taipgi garsiu te
atru. Jo direktorium
tuomet buvo Heinzas Hilpertas, vienas didžiau
sių vokiečių režisierių.
Šiame teatre kaip tik te
ko vaidinti Katrinos vaid
menį Brechto veikale
'Motina Courage". Tai bu
vo neužmirštamas vaka
ras. Pasisekimas buvo
toks didelis, kad reikė
jo net 60 kartų išeiti
publikai nusilenkti...
(Frankfurter Abendpost apie šį pastatymą
9.26.1956 rašė: "Vakaro
didžioji staigmena — Al
donos Eretaitės nebylė
Katrina. Kai ji savo leliojančiais garsais ban
dė išsireikšti, kai ji siau
bo genama skriejo per
sceną ir pagaliau, kai ji
ant stogo užlipusi nevil
ties pagauta mušė bubną — visa tai buvo neap
rašomas, nuostabiai su
brandintas išpildymas").
— Iš Goettingene vai dintų veikalų iškelčiau J.
Giradoux
"Zigfridą",
Wichmanno
"Šventie
siems nėra laiko" ir po <■
ra japoniškųjų vadinamų
No-dramų.
(Geottinger Tageblatt
10.20.1958 japoniškųjų
dramų vertinime pa
lankiausiai kalba apie
Aldoną: "Vienintelė A.
Eretaitė atlikdama pa
vojingai gražios, lauki
niai plėšrios ir nenu
rimstančios moters vaid
menis ’Dame Aoi" ir
’Dammasttrommel' vei
kaluose surado nuosta
bių ir žavinčiai sutbilių
tonų gausybę ant siauros
ribos tarp realizmo ir
meninio stilizavimo.")
— Mane visada trau
kė arčiau prie Baltijos
jūros... Taip, kad iš
Goettingeno persikėliau
į Kielį, kurio miesto te
atre iki šiol tebedirbu.
Čia su nemažesniu pasi
sekimu pakartojau Kotrinos rolę, vaidinau Ja.
aną Hauptmano "Žiur
kėse" ir turėjau daug ki
tų sėkmingų vaidmenų.
Itin gerų atsiliepimų su
silaukiau
suvaidinusi
Arialda to paties vardo
Giovanni Testori dra
moje. Ši rolė buvo spe
cialiai rašyta didžiajai
italų kino ir dramos
žvaigždei Annai Magnani. Spektaklyje atsilan
kęs Mannheimo teatro
kritikas
Mannheimer
Morgen tada (10.23.63)
rašė: "Aldona Eretaitė
Arialdos vaidmenyje iš
auga beveik iki Magnani
formato — vien dėl jos
apsimokėjo kelionė įKielį"...
Ne viskas, žinoma ir
teatre buvo vien balta ir
saldu. Turėjau ir netaip
gerų ir ne taip gerai pa
vykusių vaidmenų, pa
sitaikė nepalankių kri
tikos atsiliepimų, teko
pergyventi intrigų, bet
vis dėl to turiu pripa
žinti, kad tų nemalonu

mų buvo nedaug. Galvo
dama apie savo devy
niolika teatre praleistų
metų šiandien matau
daug saulės, daug lai
mės ir maža šešėlių...
Apie lietuvių veiklą
Amerikoje man daug pa
pasakojo prieš porą me
tų ten važinėjęs tėve
lis. Papasakojo taipgi,
kad ten Chicagoje yra
statomos lietuviškos ope
ros, organizuojamos di
džiulės dainų ir šokių
šventės. Buvau nuste
binta ir sujaudinta lietu
vių veiklumu ir užside
gimu. Žinau, kiek darbo
ir pastangų reikia nors
ir vienam veikalui pas
tatyti...
Pakvietimą Trečiajai
šokių šventei talkinin
kauti
priėmiau su
džiaugsmu ir savo už
daviniui nuoširdžiai ruo
šluosi. Esu tikra, kad pa
simatymas su tiek daug
lietuvių bus malonus ir
jaudinantis.
Pabaigai reikėtų pri
minti, kad Aldona Eretai
tė yra ne kartą dalyvavu •
si ir išpildžiusi progra
mas įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose tiek
Šveicarijoje, tiek ir Vo
kietijoje. Šokių šventės
išvakarėse, penktadienį,
Jaunimo Centre šventės
organizatoriai taipgi ruo
šia lietuviškos poezijos
rečitalį, kuriame Aldona
Eretaitė išpildys mūsų
poetų kūrinius.
A. Pavėjis
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(212) 581-7729

Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuves; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ..............
BALTI MORE, M D. — 1900 Fleet Street ......................
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ...............
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue .....................
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ............
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue .....
DETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ......
FARMINGDALE, N.J. — Freewood Acres ................
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė.
JERSEY CITY, N J. — 219 Montgomer? Street .........
LOS ANGELE8, CAL. — 107 So. Vermgnt Avenue ....
NEWARK, N.J. — 250 Market Street ..........................
NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue ....................
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ......
RAHWAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ..................
ROCHE8TER, N.Y. — 558 Hudson Avenue ................
80. BO8TON, MASS. — 396 W. Broadway ................
8OUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ........
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus 8treet .....
TRENTON, N.J. — 1152 Deutz Avenue ........................
UTICA, N.Y.
—
963 Bleecker Street ....................

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VULmO 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.

HE
Dl
IN
TX
HU
PR

5-1654
2-4240
7-6465
5-0700
6-2818
1-0696

365-6780
... 363-0494

365-6740
249-6216
HE 5-6369
DU 5-6550
Ml 2-2452
OR 4-1540
PO 9-4507
. 381-8997
. 232-2942
AN 8-1120
C L 7-6320
. 475-9746
EX 2-0306
RE 2-7476

PIRMA KARTA CLEVELANDE

^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• PROF. JUOZAS RI
MAS VAIŠNYS iš Yale
Universiteto gegužės 31
dieną, 8 vai. vakare
Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Są
jungos suvažiavime Cle
velande skaitys paskai
tą "Žemės drebėjimų fi
zika ir chemija". Ši, kaip
ir visos suvažiavimo pas
kaitos bus iliustruojama
skaidrėmis.
Paskaitininkas
yra
associatę profesorius
Yale universitete, šiuo
metu dėstąs dviejuose
fakultetuose: Inžinerijos
ir Pritaikomųjų Mokslų
ir Geologijos. Už gabu
mus gimnazijoje gavo
Ford Foundation keturių
metų stipendiją su kuria
1956 metais baigė magna cum Įaudė Yale uni
versitetą ir su Honors
chemijoje.
Tolimes
nėms studijoms tęsti
prof. J.R. Vaišniui buvo
suteikta National Science Foundation Fellowship ir 1960 metais University of California,
Berkeley, Calif. įsigi
jo daktaro laipsnį che
mijoje. Šiuo metu apart
paskaitų prof. J.R. Vaišnys yra Yale Universite
to graduate studentų pri
ėmimo komiteto narys.
Taip pat yra plačiai įsi
jungęs į aukščiau minė
tuose fakultetuose daro
mus tyrinėjimus.
Šis ALIAS suvažiavi
mo paskaitininkas yra
skaitęs eilę paskaitų įvai 
riuose moksliniuose su
važiavimuose Ameri
koje ir Europoje. Apie
dvidešimt jo straipsnių
fizikos, chemijos ir bio
logijos srityse yra pasi
rodę įvairiuose moksli
niuose žurnaluose: Review of Scientific Instruments, Science, Journal of Applied Physics,
Biological Bulletin, Geophysics Journal of Roy
ai Society of Astronomics ir t.t.
Nežiūrint plačių užsi
ėmimų mokslinėje sri
tyje, prof. J.R. Vaišnys,
aktyviai dalyvauja visoje
eilėje lietuviškų organi
zacijų ir yra šiuometinis
New Yorko Šviesos-San
taros skyriaus pirmi
ninkas.

• DR. STASYS JUZĖ
NAS, dabartinis ALIAS
Detroito skyriaus pir
mininkas, visuotiname
Amerikos Lietuviu In
žinierių ir Architektų su
važiavime Clevelande
bus simpoziumo "Gerbū
vio siekimas organizuo
tai" referentas. Taip pat
jis dalyvaus kartu su su
važiavimu
rengiamoj
mokslinėj ir techniškoj
parodoj su savo ekspona-
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1968 m. gegužės 17 d.

Muzikas ZENONAS NOMEIKA pirmą kartąClevelande, gegužės
24 d. penktadieni, 8:30 v.v. Covenant bažnyčioje, 11205 Euclid Avė.,
duos vargonų muzikos rečitalį Bus išpildyti Daquin,Bacho, Reubke,
Franck, Messiaaen, Kačinsko ir Vierne kūriniai. Įėjimas | koncer
tą nemokamas.
Zenonas Nomeika yra vargonų virtuozas. Lietuvoje muzikos mokė
si pas Naujal|, Dvarioną, o vėliau Paryžiuje pas prof. Marcei Dupre.
Yra koncertavęs įvairiose bažnyčiose Lietuvoje ir, pasitraukęs | va
karus, Europoje ir Amerikoje. Koncertą rengia Clevelando Ateities
Klubas. Lietuvių visuomenė kviečiama | koncertą gausiai atsilanky
ti.

tais.
Stasys Juzėnas gimė
Lietuvos Aukštaitijoje.
Mokėsi Jėzuitų gimnazi
joje Kaune, Aukšt, Kultūrtechnikų mokykloje
Kėdainiuose, kur baigė
kultūrtechnikos skyrių
ir vėliau geodezijos sky
rių. V.D. Universitete
Statybos fakultetą baigė
1943 m. kaip dipl. inži
nierius. Gyvendamas Vo
kietijoje mokėsi Muenchene Aukštojoje Tech
nikos mokykloje, o vė
liau Karlsruhe, kur iš
laikęs egzaminus ir pa
rašęs disertaciją "Hid
romodulis miestų ka
nalizacijos
debitams
skaičiuoti" 1949 gavo
Dr. inžinieriaus laips
nį. Atvykęs į JAV dirbo
Giffels & Vallet Engr’s
& Arch. Incorp., o dabar
jau 10 metų kaip valsty
binėje tarnyboje yra
prie tiltų projektavimų.
Be veikimo ALIAS orga
nizacijoje dr. S. Juzė
nas yra aktyvus Lietuvių
Bendrumenės narys.

kauskas, Muhlada, Radvinas, Dzikas (visi Det
roito Kovas); A. Motiejū
nas, W. Jansenas, D. Gacys (visi Clevlando Žai
bas). į rinktinę buvo įt
raukta ir 4 žaidėjai iš
Waterburio
Geležinio
Vilko (V. Bazėnas, J.
Ciriela, Ridikas ir A.
Adzima), tačiau dėl to
limo atstumo nedaly
vaus.
JAUNIŲ KREPŠINY
JE — K. Tauginas, Z.
Tauginas, J. Martinkus,
M. Pinkovskis ir A. Ru
gius (visi Cicero Atei
tis); A. Jankauskas ir B.
Mažeika (abu Chicagos
Neris); J. Naujokas —
(ASK Lituanica); K. Buitkus — (Detroito Kovas);
L. Stempužis, R. Bud
rys, A. Budrys ir V. Kliorys (visi Clevelando Žai
bas).

VYRU TINKLINYJE B. Andriukaitis (ASK Lituanica), G. Barzdukas,
R. Titas, A. Motiejū
nas, L. Kedys, R. Zylė,
M. Leknickas, S Titas,
S. Venclauskas, V. Laniauskas — (visi Žai
bas).
MOTERŲ TINKLINY
JE — O. Jameikienė,
A. Baloun (abi Neris);
A. Barzdukaitė, V. Moc
kutė, D. Jurgaitytė, D.
Čiurlionytė, V. Žiedonienė, J. Ralytė, A. Kara
liūtė (visos Žaibas).
Žaidynės vyks Cathed*
ral Latin High School sa
lėje, 2056 East 107 St.
(tarp Euclid Avė. ir C arnegie Avė.) Pradžia 12
vai. Iškilmingas aktas ir
dalyvių paradas 2:30 v.
Programoje
dalyvaus
Čiurlionio ansamblio tau
tinių šokių grupė "Suk
tinis" ir Clevelando lat
vių tautinių šokių grupė.

LB OHIO APYGARDA
JAV LB Centro Valdy
ba, vykdydama LB Ta
rybos suvažiavimo Cle
velande sesijos nutari
mą stiprinti šiais sukak
tuviniais metais sėkmin
gesnę L. Bendruomenės
veiklą ir pasiremdama
LB įstatais įsteigė JAV
LB Ohio apygardą. Šios
apygardos ribose įjungta
Akron, Cincinnati, Cle
veland, Columbus, Dayton ir Pittsburgh apylin
kės, bei visi kiti Ohio
valstijoje veikiantieji ar
ateityje įsteigsimi LB
junginiai.
Šį nutarimą įvykdyti
Centro valdyba pavedė
Clevelande reziduojan
tiems LB Tarybos na
riams, bei abiejų Cleve
lando LB apylinkių pir
mininkams. Šiai iniciato
rių grupei pirmininkau
ti išrinkąs Tarybos
narys dr. A. Butkus.
Pirmasis Ohio apy
gardos atstovų suvažia
vimas šaukiamas sekma
dienį, gegužės 26 d. 1:30
vai. p.p. Čiurlionio An
samblio namuose, 10908
Magnolia Dr. Suvažia
vime Šalia kitų reikalų
bus apylinkių valdybų bei
seniūnijų pranešimai;

• KUN. M. TAMOŠIŪ
NAS — iš Medelino, Colombijos, buvo atvykęs
į Clevelandą ir apsisto
jęs solistės Aldonos ir
Juozo Stempužių namuo
se.
Vizito proga kun. M.
Tamošiūnas tarėsi su
bendruomenės veikėjais
būsimos mūsų meninin
kų kelionės į P. i šėri
ką, Katalikų kong .so ir
kitais reikalais.
Medelino lietuvių vei
kėjas rado taip pat pro
gos atsilankyti į Dirvos
redakciją, kur buvo ap
tarti artimesni spaudos
ryšio su Colombijos lie
tuviais reikalai.

ĮDOMI PASKAITA
Krikščioniu
Demo
kratų Clevelando sky
riaus ir Amerikos Lie
tuvių Konservatorių Klu
bo gegužės 12 d. sureng
ta paskaita-pašnekesys,
skirta Vytauto Vaitie
kūno brošiūrai "Bendra
vimui su Lietuva" išna
grinėti, praėjo rimtoje
nuotaikoje. Prelegentas
Julius Smetona pabrėžė
didelę knygelės vertę, ku
riai, jo teigimu, yra skm
ta suvaidinti didelį vaid
menį lietuviškoje emi
gracijoje dėl savo rimto,
nešališko dėstymo, iš
samios dokumentacijos
ir logiško minties išve
dimo.
Knygutė padalinta į 36
skyrelius, kurie suvesti
ni į šiuos didesnius sky
rius: Sovietų "kultūri
nis" bendravimas su už
sieniu; Laisvųjų lietuvių
"bendravimo" su Lietu
va raida ir Teisinė
"bendravimo" reikšmė
bei jame slypį pavojai
diplomatinės ir konsularinės tarnybos liku
čiams.
Prelegentas tik pasi
gedo knygutėje etinio
bendravimo įvertinimo,
kuris būtų aiškiai paro
dęs kai kurių mūsų veikėjų ir organizacijų morali
nį nuopolį.
Susirinkimą, kuriame
dalyvavo virš 50 veikėjų,
tvarkingai ir oriai pra
vedė. Krikšč. Demokra
tų Clevelando skyriaus
vicepirmininkas P. Mik
šys.
(kr)

PARDUODAMAS mū
rinis, vienos šeimos na
mas prie Naujosios Pa
rapijos. 4 miegamieji.
Skambinti
savininkui
261-6420.
• 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.

REIKALINGA MOTERIS
lengvam namų ruošos dar
bui padedant vyr. amžiaus
porai ūkyje prie Detroito.
Gyventi kartu. Pageidauti
na kalbanti lietuviškai. Pa
skambinkit ar rašykit:
Mrs. Arthur Sercombe,
16180 Bentler, Detroit, Michigan 48219. Telef. (313)
534-2106.
(57-59)

HELP WANTED FEMALE

HOUSEKEEPER

Full
time,
live in
eastern suburb. 5 1/2
days, own room, T.V.
On bus line. Congenial
home.
(57-58)
464-1822
HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN
AUTOMATIC SCREW
MACHINE OPERATORS
To »et up and operale Acme Gridley.

NATIONAL COLD FORMER
OPERATORS
FOR ALL SHIFTS.
Steady work for qualified men.
Fringe Benefits.

DETROIT DIAMOND SCREW
PRODUCTS
2200 Fourth
Wyandotte, Mich
313 — 383-8200
(51-57)

PLASTICS MIXER
NO AGE LIM1T
Manufacturer of Plastic Paints Desires experienced conscientious &
dependable man for Plastic Paini
manufacturer & related operations.

THE G. S. PLASTICS CO.
5201 CRANT AVĖ.
CLEVELAND, OHIO
216 — 641-6340
(56-58)

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (>/•_» metų) šiuo adresu

PABALTIEČIŲ
ŽAIDYNES
Šį sekmadienį, gegu
žės 19 d. Clevelande
įvykstančiose 1968 m. Š.
A. Pabaltiečių Krepšinio
ir Tinklinio pirmenybė
se lietuviu rinktines at
stovauti pakviesta šie
sportininkai:
VYRŲ KREPŠINYJE
— A. Varnas, R. Gudas,
L. Jasevičius, A. Galinaitis (visi Neris); P. Če-

apygardos valdybos ir
kontrolės k-jos rinki
mai; apygardos veiklos
gairių nustatymas, re
zoliucijų k-jos praneši
mas ir kt.
Suvažiavime laukiami
atstovai iš visų apygar
dos ribose suminėtų apy
linkių. Suvažiavime kvie
čiami dalyvauti ir sve
čiai, besirūpiną L. Bend
ruomenės reikalais.

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. įZ» metų).

JAKUBS & SON

Ta proga jungiu Dirvai auką ......

Parašas ............................................................

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

dol.

Adresas .............................................................................

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 ■ 7770

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų
7 dol.
*

=

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• ALEKSAS LAIKŪNAS, Vilties D-jos pirm,
ir ponia išvyksta 2 sa
vaičių atostogų, kurias
numatę praleisti duk
ros Jūratės ir Vito Kok
lių namuose Riverside,
California.
Atostogų metu Al. Laikūnas žada susisiekti su
ALT S-gos veikėjais ir
Dirvos bendradarbiais
Los Angeles mieste ir
aptarti bendrus veiklos
klausimus.
• KUN. J. ŽVIRBLIS,
iš Grand Rapids, Mich.
rašo, kad negalėdamas
nuvykti į Anykščius ir pa
dėti ant savo sesers mo
kytojos Juzės Žvirblytės
(mirusios 1967 m. gegu
žės 18 d.) kapo gėlių
puokštės, siunčia vietoj
gėlių 20 dol. auką Dir
vai.
Kun. J. Žvirblis daž
nai remia lietuviškąją
spaudą ir pats joje akty
viai reiškiasi. Neseniai
pasirodė jo knyga "Esu
keleivis/ kurią platina
Draugas ir kuri gauna
ma ir Dirvoje (kaina 2
dol.).
• THE VAN CLIBURN
FOUNDATION, Ine. pra
nešė Lietuvos pasiunti
nybei Washingtone, kad
1969 metais, rugsėjo 29
- spalio 12, Forth Worth
Texas rengiamas trečia
sis pianistų konkursas
(Piano Competition).
Konkurso laimėto
jams numatytos premijos: 10,000 — 3,000 —
1,000 — 750 ir 500 do
lerių. Be to, konkurso
laimėtojai galės gauti sti
pendijų, progų koncertuo
ti ir tt.
Konkurse
dalyvauti

kviečiami įvairių kraštų
jauni pianistai.
Norintieji gauti dau
giau žinių apie to konkur
so sąlygas kviečiami
kreiptis tiesiog į The
Van Cliburn Foundation,
Ine., P.O. Box 17421, Ft.
Worth, Texas, 76102.
(ELTA)
ĮDOMI KNYGA
APIE LIETUVĄ
"Uspomnienia
Kowienskie", Leon Mitkiewicz. Lenkų kalba iš
leista buv. Lenkijos karo
attache Kaune knyga apie
jo politinių, karinių ir vi
suomeninių ryšių patirtį
po lenkų ultimatumo Lie
tuvai.
Lenkiškai
skaitan
tiems tai įdomi medžia
ga. Knygos aplankas su
Vyčiu ant mūsų vėliavos
spalvų fono.
Išleido Veritas, Lon
done. Kaina — $7.50.
Gaunama Dirvoje.

• REPERTUARO KO
MISIJĄ III Tautinių Šo
kių šventei sudaro Leo
kadija Brazdienė, Bronė
Jameikienė, Irena Šilin
gi enė, Bruno Shotas ir
Ringailė Zotovienė.

Algimantą P. Povilaitį prisiminus
Žinia buvo netikėta ir
pritrenkianti. Gegužės
mėn. pirmame savaitga
lyje Omahos lietuviai net
ištryškusią ašarą nu
braukdami vienas kito
klausinėjo.
— Ar girdėjai baisią
nelaimę?...
Mat gegužės 2 d. eis
mo nelaimėje žuvo Algi
mantas P. Povilaitis, 22
metų amžiaus Omahos
Universiteto studentas,
palidamas
perblokštą
skausme žmoną Valeri
ją, sūnų Tadą, tėvus Jad
vygą ir Joną (ALT S-gos
Omahos skyriaus pirmi
ninką) brolį Rimgaudą —
karo aviacijos leitenan
tą ir seserį Loretą. Ve
lionis gimė 1945 m. Vo
kietijoje - Bavarijoje.
1949 m. su šeima emigra
vo į JAV — Omahą, Nebraską. Čia baigė Sv. An
tano lietuviškos parapi-

rie bus atlikti III Tauti
nių Šokių šventės metu
liepos 7 d. International
amfiteatro patalpose Chi
cagoje. Simfoninis or
kestras palydės visą šo
kių šventę, o tam orkest
rui diriguos pats muz. J.
Zdanius.
VASAROTOJŲ
DĖMESIUI!

L i e tuviškos vasarvietės
garsiajame
Cape Cod ku
• MUZ. JONAS ZDA
rorte
vilos
AUDRONĖ
sav.
NIUS, komponuojąs ir
dr.
Ed.
ir
Marija
Jansonai
aranžiruojąs
įvairius praneša, kad vila Audronė
muzikos kūrinius, savo Cape
Cod šiemet atidaroma
darbu prisideda prie vasarojimui nuo birželio
kiekvieno muzikinio įvy mėn. 22 d. ir jau dabar pri
kio paruošimo. Jis taip imami užsakymai.
pat žinomas kaipo spe
Kreiptis E. Jansonas, 15
cialistas gaidų srityje, Rosedale St., Boston, Mass.
kuris amerikiečių gaidų 02124, tel. 288-5999. Po bir
leidykloms paruošia gai želio 22 d. tiesiai į vilą Au
das ir tuo yra visą laiką dronė, Mrs. Marija Janso
labai užimtas. Nežiūrint nas 87 East Bay Rd., Osterto, jis suorkestravo vi ville Cap Cod, Mass. 02655,
(Sk.)
sus tautinius šokius, ku* tel. 428-8425.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES
SUKAKTIS

A.A. Algimantas P. Povilaitis

jos pradžios mokyklą,
o 1963 m. Centrai High
School. Tuo pačiu laiku
velionis dainavo Omahos
lietuvių chore, o nuo pat
mažens priklausė skau
tams ir iki paskutiniųjų
dienų buvo skautu vyčiu.
Karinę tarnybą atliko ma
rinų korpe. Būdamas pa
vyzdingu kariu pakeltas
"corporal" lapsniu ir pa
skirtas *squad leaderiu"
Savo dalinyje taip pat bu
vo taikliausiu šauliu.
Po 6 mėn. tarnybos
perėjo į aktyvų rezer
vą ir grįžęs Omahon
1964 m. įstojo į Omajos Universitetą, kur stu.
dijavo humanitarinius
mokslus. Be to kartu
ėmė dar ir marinų kade
tams nustatytą kursą.
Baigęs universitetą
planavo leitenanto laips
niu grįžti atgal į marinų
korpo aktyvią tarnybą.
Bestudijuodamas uni
versitete Algimantas vedė. Tačiau kasdieniniai
šeimos gyvenimo rūpes
čiai Algimano nuo užsi
brėžto tikslo nesulaikė.
Imdamas paskutiniame
semestre net 18 kredito
valandų ir kartu dirbda
mas, buvo užsibrėžęs se
kančio rudens semestre

A. t a.

LEONUI BULGARIUI
mirus, jo žmonai STASEI, dukroms DALIAI
ir RŪTAI ir visiems giminėms reiškiame gi'
liausią užuojautą ir kartu liūdime.

Ona ir Jurgis Ribinskai
ir
Zaparackų šeima

LEONUI BULGARIUI
staiga mirus, jo žmonai STASEI, dukroms DA
LIAI ir RŪTAI ir jo giminėms skausmo valandoje

giliausią užuojautą reiškia

LAKŪNAS GEDIMINAS EIDUKAITIS

Saulius Šimoliūnas

šių metų gegužės 19 d. sueina metai, kai
klastingo Vietnamo karo auka, tapo mūsų
mylimas sūnus ir brolis Gediminas Eidukaitis.
Kančia neišnyko ir skausmui nėr ribų...
ir metai neišgydė netekimo žaizdų mūsų širdyse.

8 priežastys, kodėl Podarogifts,
Ine. pritraukia tūkstančius nau
jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS Į LIETUVĄ 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-KRAUTUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.
Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausimus į

PODAROGIFTS, Ine.

arba į prie jo prisijungusias firmas:
GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wa4nut Street, Philadelphia, Pa. 19106

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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.
JURGIUI SALASEVIČIUI

Šv. Mišios bus atnašaujamos gegužės 19 d., 10 vai.
šv. Marijos Nesiliaujančios Pagalbos bažnyčioj.

mirus, žmoną JULIJĄ, dukras ir jų šeimas už

Dieve suteik Jam Amžinąją Ramybę.

jaučiame ir kartu liūdime

Skausme palikę tėvai, seserys,
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Sekmadienį, gegužės
5 d. Šv. Antano parapijos
bažnyčioje lietuviškas
pamaldas kun. J. Taut
kus laikė už velionies Al
gimanto vėlę, kartu tar
damas ir nuoširdų užuo
jautos žodį jo artimie
siems. Vakare John A.
Gentleman laidojimo na
muose rožinį atkalbėjo
Omahos skautų dvasios
vadas kun. skaut. L. Mus teikis. Čia gausybėje gė
lių pašarvotam Algiman
tui pagarbą atidavė dide

lis būrys Omahos lietu
vių, o taip pat ir skait
lingi jo draugai ir arti
mieji amerikiečiai.
Pirmadienį, gegužės
6 d. velionio karstas ap
dengtas JAV vėliava iš
laidojimo namų buvo at
vežtas į Šv. Antano lie
tuvių parapijos bažny
čią, kur gedulingas pa
maldas atlaikė kun,
L. Musteikis. Pamaldų
metu giedojo lietuvių pa
rapijinės mokyklos cho
ras, o solo "Avė Maria"
atliko sol. A, Cigleris.
Po pamaldų kelis blokus
nusitęsusi automobilių
vilkstinė pajudėjo Kal
varijos kapinių link. Ka
pinėse kun. L. Musteikiui atkalbėjus paskutinias maldas, marinų gar
bės dalinio kariai nu
ėmę nuo karsto vėlia
vą, ją įteikė velionies
našlei. Marinų trimiti
ninko garsais ir trimis
šautuvų salvėmis gedu
lingos apeigos kapinė
se buvo užbaigtos.
Laidotuvių dienos ry
tas buvo niūrus, dangus
apsiniaukęs, o išėjus
po gedulingų pamaldų iš
bažnyčios, stiprokai li
jo. Tebelijo ir kapinėse.
Tarytum ir gamta verkė
jaunos gyvybės, peranksti išplėštos iš gy
vųjų tarpo.
V.Š.

(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)
220 Park Avė. South (corner 18th Street)
New York, N. Y. 10003
Tel. 212 — 228-9547

A. A.

A t A

universitetą baigti.
Praeitais metais Al
gimantas buvo vienos mo
kyklos autobuso vairuo
toju, rytais vaikus su
rinkdamas, o po pamo
kų juos namo išvežioda
mas. Suprantama, kad
mokyklų autobusų vai
ras patikimas tik to
kiems vairuotojams, ku
rie turi pačias geriau
sias vairuotojo kvalifi
kacijas. Taigi aplinky
bės, kuriose ši skaudi
eismo nelaimė įvyko, at
rodo, lyg būtų buvusios
iš anksto likimo rankos
suplanuotos. Ir suplanuo
tos taip, jog Algimantui
neliko nei 1% galimybės
išsigelbėti. Jis galėjo
išlikti gyvas tik tuo at
veju, jei būtų kelias se
kundes paankstinęs ar
pavėlavęs atvykti į ne
laimės vietą.

Jadvyga ir Edmundas Čapkai

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL
AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Te!.: 212 — 581-6590, 581-7729
arba į bet kurį jų skyrių

