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VEJAS IS VAKARU
'Komunizmas jau nebeegzistuoja’ — teorija ir praktika

Nereikia būti dideliu 
'kremlinlogistu', kad 
konstatuotum, jog tarp
tautinis komunizmas 
pergyvena tokią krizę, 
kad net tenka iš viso pa
abejoti jo egzistencija. 
Iki šiol apie tai viešai 
buvo kalbama tik Vaka
ruose, dabar tai sako
ma ir Rytuose. Tiesa, ne 
viešai, bet vis dažniau. 
Ką tik čia, Amerikoje, 
pasirodė buvusio Tito la
bai artimo bendradarbio 
Milovan Djilas knyga 
"The Unperfect Society" 
(Netobula Bendruome
nė), išleista Harcourt, 
Brace & World leidyklos 
(267 psl. 5 dol.).

Šis autorius susilaukė 
pasaulinio dėmesio savo 
kita knyga 'Naujoji kla
sė', išleista 1957 metais. 
Joje jis aiškino, kad ko
munistinė sistema pa
gimdė naują pareigūnų ir 
biurokratų klasę, kuri 
valdo savo naudai, mažai 
paisydama komunistinės 
ideologijos. Už tai savo 
tėvynėje, Jugoslavijoje,

VYTAUTAS MESKAUSKAS vo sugadinta! Pripažini
mas, kad 10% gyventojų 
yra nepatenkinti — jau 
yra didelė pažanga. Įdo
mu taip pat, kad Serbijos 
seime tarp 305 atstovų 
tik 43 yra partijos parei
gūnai, bet 86 įmonių di
rektoriai. 'Naujoji kla
sė' stiprinasi.

Žinia, tai vyksta Jugo.. 
slavijoje, kuri prisibi
jo sovietų spaudimo ir 
ieško simpatijų Vakaruo
se. Viena kregždė dar 
nereiškia pavasario. Bet 
ir pačioje Sovietų Sąjun
goje pasitaiko įdomių da
lykų. Užsienius dabar iš 
Maskvos pasiekė vieno 
buvusio Latvijos pavyz
dinio kolchozo pirmi
ninko Jono Jachimovi- 
čiaus laiškas, datuotas 
š.m. kovo 24 d., ir so
vietų sostinėje, teigia
ma, labai paplitęs. Tas 
Jachimovičius pagar-

lias

• PREZIDENTAS NIXONAS 
esąs optimistiškai nusiteikęs 
dėl pažangos Vietnamo karui 
baigti. Amerika, atėjus laikui, 
ketinanti imtis naujų iniciatyvų 
Paryžiaus derybose ir kitur. 
Paryžiuje kalba, kad amerikie
čiai dar šią vasarą pradės iš 
Vietnamo savo kariuomenės ati
traukimą. Gynybos sekretorius 
Laird tačiau pastebėjo, kad ati
traukimas kariuomenės galė
siąs {vykti, jei bus išpildyta 
viena iš trijų sąlygų. Būtent, jei 
tarpSaigono ir Hanoi vyriausy
bių {vyks susitarimas dėl abi
pusio kariuomenių atitraukimo, 
jei P. Vietnamo karinės jėgos 
taip sustiprės, kad vienos pa
jėgs nešti karo naštą, arba jei 
Vietkongas sumažins savo veik
lą Pietų Vietname.

• PRANCŪZIJOJE kairiosios 
partijos svarsto, kaip jos galė
tų per prezidento rinkimus bir
želio 1 d. nugalėti degaullininkų 
kandidatą George Pompidou. 
Kairieji dabar turi tris kandi
datus, bet Mitterand galvojąs, 
kad visiems kairiesiems rei
kia susiblokuoti su komunistais 
ir išstatyti tik vieną kandidatą.
• VIDURIO RYTUOSE konflik

tas tarp arabų ir Izraelio te
bevyksta. Po nuolatinių ap
sišaudymų iš patrankų per Sue- 
zo kanalą, praeitą savaitgalį bu
vo ramiau, bet vyko smarkus 
susižaudymas prie Jordano upės 
tarp Izraelio ir Jordano kariuo
menės dalinių.
• SOVIETŲ ŠNIPAS, KGB 

agentas, austras Rupert Ziegel, 
kuris balandžio mėnesi Vakarų 
Berlyne pasidavė Į amerikiečių 
rankas, su savimi atsinešė 
sąrašą, kuriame buvo išvardin
ti 250 sovietų agentai Vakaruo
se. Jau suimti 25, kiti spėjo 
pabėgti.
• KENTUCKY DERBY, žy

miausias Amerikos arklių lenk - 
tynęs praeitą šeštadieni laimė
jo favoritas Majestic Prince, 
kuriuo jojo šokėjas BillHartack. 
Jis jau penktą kartą laimi to
kias varžybas. Piniginis laimi
kis buvo 155,700 dolerių. Lenk
tynes žiūrėjo apie 100.000 žmo
nių, kurių tarpe buvo ir prezi
dentas Nixonas, pirmas šiame 
šimtmetyje prezidentas, asme
niškai stebėjęs Kentucky Derby.

Djilas atsisėdo 9 me
tams įkalėjimą. Kiek me
tų jis gaus už savo naują 
knygą, šiuo tarpu dar ne« 
visai aišku, galimas daik-. 
tas, kad ir visai nieko, 
nors jis ir čia komunis
tams skelbia dar baises
nius dalykus.

Anot jo, naujoji klasė 
— technikai, įmonių ve
dėjai, mokytojai, meni
ninkai — nori laisvesnės 
bendruomenės. Jų spau
dimas palaipsniui veda 
prie to, kad komunisti
nis režimas nors ir lė
tai virsta vis daugiau ir 
daugiau panašiu į vaka
riečių su mišriomis ūki
nėmis formomis ir asme
ninėm laisvėm. Parti
ja negali atsisakyti tų 
specialistų pagalbos, ly
giai kaip ir Vakaruose 
tokie pat specialistai įgy-. sėjo jau anksčiau dėl sa- 
ja vis daugiau įtakos vie
šame gyvenime. "Komu
nizmas jau nebeegzistuo
ja — rašo Djilas — eg
zistuoja tik tautinis ko
munizmas, kuris skiria
si savo doktrinom ir 
praktiška politika..."

Faktas, kad Djilas dar 
nesėdi kaiėj’m^. yra tur
būt svarbiausias argu
mentas jo naudai. Tiesa, 
jo gyvenimas yra gero
kai suvaržytas, tačiau jo 
burna nėra visiškai už
daryta.

Kitas argumentas bū
tų balandžio 13 d. Jugo
slavijoje įvykę rinkimai, 
kurių metu buvo išrinkti 
43.678 įvairaus mastopa-- 
reigūnai. Skirtumas tarp 
tų ir ankstyvesnių rinki
mų buvo tas, kad šįkar
tą kandidatūras išstatė 
ne tik kompartija. Tiesa, 
ta teisė buvo tik 'antpo- 
pierio', iš tikro kompar
tija visus kandidatus iš 
anksto apsvarstė irnepa-- 
tikimiems pasiūlė pa
tiems 'nusiimti' o liau
dis savo nepasitenkini
mą galėjo pareikšti tik 
įmes dama sugadintas
balsavimo korteles. Bū
dinga naujiems laikams, 
kad buvo paskelbta, kad 
balsavo iš viso 86,96° 
rinkinių ir beveik kas d 
šimtą rinkimų kortelė bu

vo protesto prieš... ra
šytojų persekiojimą ir 
Čekoslovakijos okupaci-

Jachimovičius.Protestuotojas

ją. Už tai, 
buvo tuojau 
partijos, tačiau dėl ne 
visai aiškių aplinkybių. 
Jachimovičius nebuvo 
tuojau pat likviduotas ar 
pasodintas įbeprotnamį, 
bet ir toliau galėjo nau
dotis šiokia tokia laisve. 
Ne kaip kolchozo pirmi
ninkas, bet pečkūrys... 
Suimtas jis buvo kovo 
24 d., bet prieš tai jis 
spėjo išsiųsti savo des
peratišką laišką, kuris 
Maksvoje sukėlė sensa
ciją.

žinoma, jis 
išmestas iš

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo valdyba, eilę metų telkusi lėSas ir pagaliau išleidusi anglų kalba 
veikalą "Lithuania 700 Years", su redaktoriumi ir autoriumi dr. Albertu Geručiu, Lietuvos Pasiunti
nybės Šveicarijoje patarėju. Nuotraukoje iš kairės: L. Tamošaitis, S. Sirusas, J. Kiaunė, dr. A. Geru
tis, A. Senikas ir pirm. E. Cekienė. Knygos kaina 12 dol. Užsisakant per LNF tik 10 dolerių. Čekį pa
siųsti: Lithuanian Independence Fund, Ine. 87-80 96 St. VVoodhaven, N.Y. 11421. Taip pat šiuo adresu 
kreipiasi ir tie kurie knygą nori gauti platinimui. Plačiau apie š{ veikalą žiūr. 5 puslapyje.

KOLCHOZUOSE NIEKO NAUJO
Betgi tame pavyzdyje visPo trejų metų svars

tymo, komunistų parti- kas taip smulkmeniškai 
jos centro komitetas
Maskvoje paskelbė nau- kad paskiram kolchozui 
ją kolchozų įstatų pro
jektą. Projekte tebetvir
tinama, kad kolchozai 
patys nusistato savo 
įstatus, o šis projektas 
esąs tik pavyzdys.

aš kreipiuos į lat - 
man 
kal- 
vai-

Dabar jau 38 m., Ja
chimovičius visą savo 
gyvenimą buvo pavyz
dingas komunistas. 10 
metų komjaunuolis, aš
tuonis metus partijos na
rys. Jo ir tėvas buvo ko
munistas Latvijos kalė - 
jimuose išsėdėjęs 8me
tus.

Ir štai dabar tas žmo
gus savo paskutiniame 
laiške rašo:

H • • •
vius, kurių kraštas 
buvo tėvynė, kurių 
bą aš vartoju nuo 
kystės, lygiai kaip len
kų ir rusų... Neužmirš
kit, kad Sibiro stovyklo
se kankinosi tūkstan
čiai jūsų tautiečių! Rei
kalaukit jų grąžinimo į 
Latviją. Atidžiai sekite 
likimą kiekvieno, ku
riam dėl politinių prie
žasčių buvo atimta lais
vė!...

(Nukelta į 2 psl.)

— Ar ne keista, drauge, kad vienos raidės nukrito, o kitos laikosi?!

numatyta ir surašyta,

"savo" įstatus sudarant 
nieko kita nebelieka dary
ti, kaip tik įrašyti į tą 
pavyzdį savo kolchozo 
vardą ir adresą...

Projektas dabar pa
skelbtas "plačiam svars
tymui": Tai yra, dabar 
kas turi kokių siūlymų 
paskelbtajam pavyzdžiui 
kaip nors papildyti, pa
keisti, gali rašyti komi
sijai. Tuos pasiūlymus 
komisija svarstysianti, 
ir galutinai suredaguo
tąjį pavyzdįduosianti pri
imti "visasąjunginiam 
kolūkiečių suvažiavi
mui", kuris numatomas 
sušaukti Maskvoje atei
nantį rudenį ir kuris, be 
abejo, projektą priims.

Iš esmės projekte nu
matytoji kolchozo san
tvarka ne kažinkiek te
siskiria nuo ligšioliniuo
se įstatuose numatyto
sios, o ypač maža kuo te
siskiria nuo to, kas jau 
praktikoje yra. Pavyz
džiui, naujame įstatų pro
jekte jau nebėra kalbos 
apie darbo atlyginimą na
tūra (grūdais, pašarais), 
nėra kalbos apie atlygi
nimo avansus, o kalbama 
apie atlyginimą pinigais, 
apie jo išmokėjimą kas 
mėnuo, — žodžiu, įsta
tuose įrašoma tai, kas 
praktikoje jau daroma. 
Bet paliekami iš esmės 
nepakeisti visi "popie
riniai principai", apie 
kuriuos visi žino, kad jie 
yra tik tušti gražūs žo
džiai.

Pavyzdžiui, pačiame 
pirmame įstatų pavyz
džio straipsnyje tebėra 
tvirtinama, kad toks ir 
toks "kolūkis yra sava
noriškai susivienijusių 
valstiečių kooperatinė 
organizacija" ir tt. Nors 
jau praėjo 20 metų, kaip 

• Lietuvoj tie ūkiai buvo 
steigiami, bet žmonės 
vargu ar jau bus užmir
šę, kaip "savanoriškai" 
jie ten buvo sujungti. O 
žino, kas tai yra koope
ratinė organizacija, tas 
irgi mato, kad šiuose 
ūkiuose į tikrai koope-

ratinę organizaciją pa
našumo labai nedaug...

Tokių ūkių uždavinys 
nurodomas pirmoj eilėj 
— daugiau gaminti ir 
parduoti valstybei že
mės ūkio produkcijos, o 
tik po to dar ir tenkinti 
"didėjančius materiali
nius ir kultūrinius kolū
kiečių poreikius". Sa
votiškai skamba ta kal
ba apie "didėjančius po
reikius". Gal Rusijoj tas 
posakis šiek tiek ir tin
ka, — gal tą projekto 
autoriai geriau žino, — 
bet, pavyzdžiui, Lietuvoj 
kalba apie "didėjančių 
poreikių" tenkinimą vi
siškai ne vietoj, kadan
gi kolchozai daugumui to» 
Ii gražu nespėja duoti nė 
tiek, kiek Lietuvos žem
dirbiai jau buvo turėję 
seniai prieš kolchozų įve
dimą.

Kitas toks "popieri
nis nuostatas" tebekal
ba, kad kolchozams že
mė "pritvirtinama ... ne 
mokamam irneterminuo- 

amžinam

valstybė 
jokios do-

tam tai • yra 
naudojimui".

Iš tikrųjų 
čia nesuteikia 
vanos, duodama žeme
"naudotis nemokamai", 
nes gi ta valstybė tą že
mę iš tų pačių žmonių 
atėmė, ir nieko neuž
mokėjo. Antra vertus,ta 
pati valstybė Lietuvoj už 
tą "nemokamai naudotis 
duotą" žemę ima mokes
čius, kasmet apie 17-18 
milijonų rublių.

Žemės davimo "amži
numas" irgi popierinis, 
nes štai tik pastarųjų 
kelerių metų eigoj dau
giau kaip 200 kolchozų 
buvo paversti soveho- 
zais, o tai reiškia, kad 
valdžia "amžinai duotą" 
žemę pasiėmė savo ži
nion ir "amžinus naudo
tojus" pavertė papras
tais samdiniais (Nors 
gal samdiniais būti gal 
net geriau, negu tokiais 
"šeimininkais", kaip kol
choze).

Naujiena įstatų projek 
te tai, kad sodybinių skly. 
pų dydis numatomas su
mažinti. Ligi šiol tie 
sklypai buvo iki 60 arų

(Nukelta į 2 psl.)
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BOSTONO LIETUVIAI PAGERBĖ
KOMP. JULIIĮ GAIDELĮ

Balandžio 5 d. komp. 
Julius Gaidelis atšventė 
savo gimimo 60 metų 
sukaktį. Tos dienos va
kare, kaip savo Garbės 
narį, jį aplankė ir pa
sveikino ALTS-gos Bos 
tono sk. pirmininkas 
inž. Vyt. Izbickas ir dar 
keletas artimų draugų. 
Tai buvo lyg pirmoji 
kregždė tos sukakties 
minėjime.

Balandžio 26 d., jau 
po operos Danos gra
žiai nuskambėjusių spėk 
taklių Chicagoj, L. B. 
Bostono Kultūros klu
bas, Internacionalinio 
Instituto patalpose, su
rengė platesnio pobūdžio 
komp. Juliaus Gaidelio 
pagerbimą, į kurį susi
rinko gal šimtas Bostono 
liet, šviesuomenės.Kvie
timų atvirukuose paren
gimas taip apibūdintas: 
"Kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio 60 metų su. 
kakties paminėjimas ir 
jo kūrybos apžvalga".

Komp. Jul. Gaidelio 
kūrybos apžvalgą, kaip 
vienas bostonietis jį pra
minė, padarė "nepa
vargstantis žmogus" 
smuikininkas Iz. Vasy
liūnas. Jis įteikė sukak
tuvininkui ir iš Chicagos 
parvežtą Lietuvių Fondo 
medalį.

Meninėj daly, sūnui Vy. 
teniui akompanuojant, 
Iz, Vasyliūnas su įsijau
timu pasmuikavo šiuos 
komp. Jul. Gaidelio 
smuikui sukurtus kūri
nius: Verpėją, Lietuviš
ką šokį, vieną dalį iš 
Smuiko koncerto ir Pa
vasario šokį. Birutė 
Vaičjurgytė su regimu 
talentu ir stipria išraiš
ka paskaitė Jono Aisčio 
ir Henriko Radausko ei
lėraščius.

VĖJAS IŠ
VAKARU...

(Atkelta iš 1 psl.)
"Komunistai visų kraš

tų, komunistai Sovietų 
Sąjungos. Jūs tarnau
jat vienam viešpačiui ir 
vienam vadui — tautai. 
Tauta tačiau susidaro iš 
gyvų žmonių, iš konkre
čių likimų. Jei žmogaus 
teisės yra pažeidžia
mos, ir tai socializmo 
vardu, marksizmo var
du, tada negali būti jo
kių abejonių. Tada jū
sų sąžinė ir jūsų gar
bė turi įsakyti komunis
tai pirmyn, komunistai 
pirmyn.

"Svarbiausia, kad ir 
pačiai Sovietų galybei 
yra pavojinga, jei žmo
nėm dėl jų įsitikinimų 
atimama laisvė, nes ne
ilgai truks, kad ir jai 
bus atimta laisvė.

"Šio pasaulio galin
gieji yra stiprūs, nes 
mes prieš juos puolame 
ant kelių. Kelkime!

I.A. Jachmovič 
Latvijos socialistinė ta
rybų respublika, Jūrma
la 10, Bulduru prospek
tas 18, butas 47'

Kaip sakėme. Viena 
kregždė nereiškia pa
vasario. Esama ir vi
sai teisingo įspėjimo: 
kol saulė užtekės, ra
sa mums ir akis išės. 
Tačiau kartais ir vėjuo 
se iš Rytų galima pajus
ti malonesnį dvelkimą.

Gyvu žodžiu sukaktu
vininką sveikino L. B. 
Bostono Kultūros klubo 
pirm. dr. Br. Mikonis,
L.B. Bostono apygardos 
pirm. inž. Škudzinskas, 
BALFo vardu J. Valiuko- 
nis, Dramos Sambūrio 
ir Korp! Neo-Lithuania 
sveikinimus paskaitė B. 
Vaičjurgytė ir kt.

Sveikinimus raštu 
linksmai skaitė L. Jasai
tienė. Jų buvo nemenkas 
pluoštas. Sveikino Lietu
vos atstovas Washingto- 
ne, D.C., J. Rajeckas, ge
neraliniai konsulai Ani
cetas Simutis ir Petras 
Daužvardis, garbės kon
sulas A. O. Shallna ir po
nia, Pasaulio Liet. Bend
ruomenės pirm. St. Barz- 
dukas, VLIK pirm. dr. K. 
Valiūnas, JAV LB Tary
bos pirm. J. Kapočius, 
Chicagos Lietuvių Ope
ros Valdyba, kompozito
riai J. Žilevičius ir Br. 
Budriūnas, operos so
listai D. Stankaitytė, R 
Mastienė, St. Baras, A 
Brazis ir J. Vaznelis 
Liet. Enciklopedijos lei
dėjas, ALT S-gos Bos
tono sk. pirm. inž. Vyt. 
Izbickas, ALIAS Bostono 
sk. pirm. inž. J. Rasys,
L.B. Bostono apylinkės 
valdyba, Bostono liet, 
skautai, teisininkai, Ra. 
movėnai ir kt.

Sukaktuvininkui 
Gaideliui įteikta keletas 
dovanėlių, F. Gaidelie- 
nei gėlių puokštė. Gėlės 
žiedu D. Jasaitytė papuo
šė ir vakaro programos 
dalyvius.

Sveikinimų ir linkėji
mų pagrindinė mintis: te* 
gu komp. Jul. Gaidelis su
kuria dar nors 2-3 ope
ras.

Gegužės 17 d. Bostono 
Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai ALTS-gos na
muose rengia pobūvį su 
Danos muzikos autorium 
komp. Julium Gaideliu. 
Čia savo mintimis apie' 
Jul. Gaidelio kūrybą pa
sidalins komp. Jer. Ka
činskas. Tikimasi, kad 
Bostono lietuviai turės 
progos išgirsti ir vieną 
kitą operos Danos iš
trauką. (t.st.)

Jul.

REMONTUOS
TAUTINIUS NAMUS

Balandžio 18 d. savuo
se namuose įvyko ALT 
S-gos Bostono skyriaus 
visuotinis narių susirin
kimas. Jį atidarė sky
riaus pirm. inž. Vyt. Iz- 
bickas, pakviesdamas 
pirmininkauti inž. J. Da- 
čį ir sekretorium Al. Li
leikį.

Apžvalginiame prane- buvo išrinkti: inž. Bru- 
šime inž. Vyt. Izbickas tenis ir Romas Veitai, 
pažymėjo, kad susirinki-, inž. Ed. Cibas, Al. 
mui teks spręsti keletą Griauzdė ir sk. pirm, 
itin svarbių neatidėlioti- Vyt. Izbickas, be to sei- 
nų reikalų: 1. skubus sa- me pasižadėjo dalyvauti 
vų namų remonto reika
las ir su tuo susijęs pi
nigų sukėlimo klausi
mas. 2. Atstovų išrinki
mas į Sąjungos sukaktu
vinį seimą New Yorke, 
3. Skyriaus šių metų 
veiklos nustatymas.

Iždininkas Ant. Vilė- 
niškis padarė praneši
mą apie skyriaus finan
sinę padėtį, ji toli gražu 
nepatenkina reikalauja
mų išlaidų, reikalingų 
namų taisymui ir patie
kė apytikrę sąmatą, bū
tiną numatytiems dar
bams.

Nuosavi skyriai- • na-

» V V r i s?
( i

O £ e ■ IK n r
' *

Philadelphijos lietuviai aktoriai Bostone išpildę balandžio 20 d. V. Volerto mūsų dailiosios literatū
ros ir dainos pynę "Margais takais keliauja Žodis". Vakarą rengė LVS "Ramovė" Bostono skyrius. 
Viršuje nuotraukoje skyriaus pirm. B. Bajerčius sveikina aktorius. Iš kairės: Ona Pliuškonienė, Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr, Virginija Majauskienė, B. Balčiūnas, Birutė Adomavičiūtė, Vilija Leščinskaitė 
ir programos vedėjas J. Vizbaras. Apačioje dalis bostoniečių šėlta programą. P. Plikšnio nuotraukos

mai po ilgų metų naudo
jimo jau reikalingi ka
pitalinio remonto, pra
dedant naujo stogo uždė
jimu ir baigiant vidinių 
salių tvarkymu.

Susirinkime dalyvavo 
nemažas skaičius narių 
ir Neo-Lithuania sky
riaus jaunimo atstovai, 
kurie net patiekė kon
kretų planą vidiniam na
mų remonto pagerini
mui pravesti.

Susirinkime veik visi 
pasisakė už neatidėlio
tiną namų taisymą. Val
dybai pavesta sudaryti 
specialią žinovų komisi
ją, kuri turėtų paruošti 
remonto vykdymo planą 
ir tam reikalingų išlai
dų biudžetą. Reikalin
goms išlaidoms padeng
ti po gyvų diskusijų buvo 
priimtas inž. Ed. Cibo 
pasiūlymas. Visi sky
riaus nariai ir Sąjungos 
bičiuliai savanoriškai pa
sirašo savo įnašą į na
mų remonto fondą, pagal 
išgalę. Sumanymas rado 
gyvą atgarsį ir jau čia 
pat susirinkimo metu na
rių buvo pasirašyta 
$2010 sumai. Pasirašy
mai aukoti buvo tęsia
mi ir šeštadienį, t.y. ba
landžio 19 d. kultūrinio 
subatvakario metu.

Į įvykstantį Tautinės 
Sąjungos Jubiliejinį Sei
mą New Yorke atstovais 

visi galintieji išvykti. 
Susirinkimas buvo baig
tas tradicine kavute.

J.V. Sūduvas

RELIGINĖS MUZIKOS 
VALANDA

Sekmadienį, balandžio 27 
d., 2 vai. po pietų, Nekalto 
Prasidėjimo lietuvių bažny
čioj, Cambridge, Mass., su
rengta religinės muzikos 
valanda. Programą atliko 
solistė (mezzo sopranas) 
Stasė Daugėlienė, smuiki
ninkas Id. Vasyliūnas ir Vy
tenis M. Vasyliūnas.

Solistė St. Daugėlienė pa
giedojo šiuos religinės mu
zikos kūrinius: G. F. Haen- 
delio Te Deum, J. S. Bacho 
Kai tu arti manęs, J. Nau
jalio Maldą, Br. Budriūno 
Sveika Marija, P. Čaikovs
kio Dievas mano ganytojas 
(22 psalmė) ir T. Duleois O 
vos omnes iš Septynių Kris
taus žodžių.

Iz. Vasyliūnas pasmuika- 
vo Desplanes Intradą, Z. 
Aleksandravičiaus Sveika, 
Marija; F. Thomė’s Andan
te Religioso.

Vyt. M. Vasyliūnas var
gonais solo pagrojo J. S. Ba
cho Preliudą ir Fugą E 
Moli, J. Brahmso Choralinį 
preliudą O, Dieve ir G. Muf- 
fat’o Toccatą.

Atlikti ir du tersetai: č. 
Sasnausko Skubink prie 
kryžiaus ir A. Vivaldi’o Do
mine Deus iš Gloria.

Abu solistus vargonais 
lydėjo Vyt. M. Vasyliūnas.

Koncerto programa pa
rengta labai rūpestingai. Ir 
solistė St. Daugėlienė, ir 
Vasyliūnai pasirinktus kū
rinius atliko su įsijautimu

Kolchozuose 
nieko naujo...

(Atkelta iš 1 psl.) 
dydžio, dabar negalės būr 
ti skiriami didesni kaip 
50 arų (pusė hektaro). 
Tačiau kam tie sklypai 
paskirti senomis normo
mis, tam nebūsią ma
žinami. Prieš kiek laiko 
buvo kalbų, kad tuos skly
pelius iš viso reikią pa
naikinti, — tegu visi dir
ba ir užsidirba kolcho
zuose. Bet kai suskai
čiuoja, kad sklypeliuose 
pagaminama pieno ir mė
sos beveik tiek pat, kiek 
didžiuosiuose sukolek- 
tyvintuose plotuose, tai 
sklypelius naikinti dar 
nedrąsu.

Įrašomas į įstatus ir 
kitas naujas, praktikoje 
jau pradėtas vykdyti da
lykas: mažos pramonės 
įmonėlės ūkiuose, kur 
ne sezono metu žmonės 
galėtų ir ką kita prasi
manyti, šalia žemės ūkio 
darbų. Iš pramonės ad
ministratorių yra ne
maža pasipriešinimo 
tam sumanymui, bet žem
dirbių tarpe toki papil-

ir savo meną gera technika. 
Parapijos klebonas kun. S. 
Saulėnas koncertantams pa
dėkojo jautriu žodžiu.

Po koncerto būrelis arti
mų draugų praleido porą 
valandų malonioj Vasyliū- 
nų pastogėj prie vaišių 
skobnio (t. St.)

domi verslai, atrodo, 
daug kur pageidaujami 
ir beveik gaivališkai 
plinta. Iš viso, naujas 
tų įstatų projektas yra 
bandymas truputį atleis
ti varžtus ir tuo būdu iš
saugoti "statinės lan
kus", kad visiškai nesu- 
trūktų ir lentelės nepa
birtų. (ELTA)

IR KAUNE RUSŲ 
NEMĖGSTA...

Krepšinio mėgėjai Kaune 
savo "Žalgirį” palaiko be ato
dairos. Rungtynėse su Le
ningrado "Spartaku" į tei
sėją buvo paleista ledų por
cija, kai to teisėjo sprendi
mas buvo pagrįstai ar ne
pagrįstai nepalankus "Žal
giriui”. Teisėjas sustabdė 
rungtynes ir, jeigu jos būtų 
buvusios visiškai nutrauk
tos, tai "Žalgiris", kaip 
aikštės šeimininkas, būtų 
a u t o m a tiškai paskelbtas 
pralaimėjusiu. Treneris at
siprašė teisėjus, ramino žiū
rovus, ir rungtynės buvo 
baigtos, bet "Žalgiris" vis
tiek jų nelaimėjo. Paskui 
TIESOJ buvo graudenama, 
kad šis pralaimėjimas atsi
tiko kaip tik dėl žiūrovų 
persistengimo palaikyti sa
vuosius. (TIESA, balandžio 
24).

Toks triukšmas keliamas 
už savuosius, bet išeina ir 
prieš svečius nukreiptas. 
Spauda jį peikia, kaip ne- 
sportišką elgesį. Gąsdina, 
kad Kaunas gali netekti 
rungtynių, nes niekas ne
norės Kaune žaisti, šalia to 
juntamas ir kitas susirūpi
nimas, nes, kai toki įvykiai 
pasikartoja, tai ima atro
dyti, kad čia kažkas 
antisportiška, bet 
"tautų draugyste” 
sklandžiai dera ... Į 
aikštes ne tik kviečiama 
daug milicijos, bet žada net 
ir "draugovinįpkus” mobili
zuoti, kad padėtų išlaikyti 
drausmingą ir sve
čiams palankesnę laiky
seną. Laikraščiai ragina 
publiką auklėti, tačiau tai 
nesiseka, nes kiekvieną ban
dymą aikštėn susirinkusius 
pamokyti gero elgesio pub
lika nustelbia kurtinančiu 
"kaukimu"... Ir niekas ne
prisipažįsta, kad čia būtų 
kokios planingos prieš ką 
nors nukreiptos politikos. 
Tai esąs tik "spontaniškas 
savųjų palaikymas”.

ne tik 
ir su 
nebe- 

sporto

MIRĖ DR. STASYS 
BLINSTRUBAS

Balandžio 19 d. Vilniuje 
mirė technikos mokslų dak
taras Stasys Blinstrubas, 
buvęs Kauno radijo stoties 
inžinierius, vėliau Klaipė
dos, paskui Vilniaus radijo 
stočių viršininkas.

S. Blinstrubas, gimęs 
1901 m. Šiauliuose (tėvas 
Lietuvos neprikl. laikais bu
vo Šiauliuose notaras), bu
vo baigęs Paryžiaus aukštą
ją elektrotechnikos mokyk
lą ir dirbo radiotechnikos 
srityje iki karo pabaigos. 
Po karo pakrypo į geofizi
ką, magnetinę ir gravimet
rinę naudingų iškasenų 
žvalgybą, teoriškai įrodė, 
kad Lietuvoje turi būti naf
tos. (ELTA)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAIT1S 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.
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SAVANORIŲ
PRIESAIKA
Prieš penkiasdešimt 

metų, 1919 m. gegužės 11 
d. Kaune, Baltosios Gul
bės aikštėje, kariuome
nės vadovybei, būriui 
dvasiškių ir kauniečių 
miniai stebint, arkivys
kupas Pr. Karevičius iš
kilmingai priėmė pir
mąją savanorių karių 
priesaiką.

Tai buvo istorinė Lie
tuvos kariuomenės die
na.

Ark. P. Karevičius ta
da šiais žodžiais kreipė
si į karius:

"Tėvynė, Teisybė ir 
Dievas yra su jumis sa- 
vanoriai-kariai. Tad bū
kite drąsūs ir tikėkite, 
jog nepaisant priešų gam 
sos ir jų jėgos, Lietu
vai laisvę ir nepriklau
somybę laimėsite... Te
padeda jums Visagalis 
Dievas!"

Lietuvos savanoriai 
duotą priesaiką garbin
gai ištesėjo. Kovose 
prieš žymiai gausinges- 
nius ir geriau ginkluotus 
priešus nedejuodami, 
kantriai pakėlė visokius 
nedateklius, sunkų nuo
vargį ir skurdą, nes jų 
krūtinėse liepsnojo galin
ga šventoji Tėvynės 
meilės ugnelė. Savo vė
liavoje savanoriai turė
jo šūkį: "Tėvynės laisvė 
— mūsų laimė".

Juos visus tada ant ko
jų sukėlė Lietuvos vy
riausybės atsišaukimas:

"... Vokiečių kariuo
menei atsitraukiant, jau 
įsibrovė Lietuvon sveti
moji Rusijos kariuome
nė. Ji eina atimdama iš 
mūsų gyventojų duoną, 
gyvulius, mantą. Jos pa
lydovai — badas, gaisrų 
pašvaistės, kraujo ir aša
rų upeliai. Tad ginkime 
Lietuvą! Parodykime, 
kad esame verti amžiais 
kovotos laisvės. Šian
dieną Lietuvos likimas 
mūsų pačių rankose... Vi
si kaip vienas, stokim už 
Tėvynę. Būrių būriais 
eikime iš kaimų, viensė
dijų, miestų ir mieste
lių, eikime iš visų Lie
tuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti!"

To šaukimo laukė tau
ta. Tuoj atsiliepė jauni
mas. Pavieni ir būriais 
ėjo iš visų Lietuvos 
kampų, stojo įkrašto ap
saugą, kūrėsi savanorių 
pulkai.

Iš viso savanorių įsi
registravo 14.939. Nepri
klausomybės kovose žu
vo apie 1.300, sužeistų 
buvo 2.300 ir visam gy
venimui invalidais liko 
150. Tarp savanorių buvo 
ir apie 120 moterų. Jos 
ėjo gailestingųjų seserų 
ryšininkų pareigas, daly
vavo žygiuose ir dirbo

štabuose. Moterys taip 
pat parodė daug drąsu
mo, sumanumo ir ištver
mės tarnyboje. Devynios 
jų buvo apdovanotos Vy
ties Kryžiumi.

Tremtyje atsikūrę sa
vanoriai savo vėliavon 
įsirašė: "Dieve padėk — 
Tėvynę ginam". Bet oku
pacija, deportacijos, ir 
tremtis jų eiles išreti
no. Anų dienų savanoriai 
kovos žirgų jaunebebal- 
nos. Kasdien jų eilės re
tėja ir ateis diena, kada 
jų nebeliks nė vieno mū
sų eilėse. Tačiau Lietu
va kelsis ir nauji sava
noriai jai vėl bus reika
lingi. Tad šiandien dar 
išlikusių savanorių pa
grindinis tikslas yra 
skiepyti mūsų jaunimui 
didvyriškumo ir pasi
aukojimo dvasią.

Kūrėjas - savanoris 
Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, K.Pet- 
rauskąs.

TĖVAI NEMOKA 
PASAKYTI"NE"
Australijoje išeinąs 

lietuvių savaitraštis "Tė
viškės Aidai", kovo 4 d. 
laidoje, rašo, kad tėvai 
dažnai nemoka savo vai
kams pasakyti "ne" ir 
tuo daro didžiausią klai
dą.

"Šie metai yra skel
biami lietuviškos šei
mos metais. Šeima yra 
mažiausia tautos ir vi
so pasaulio bendruome
nės ląstelė, bet tuo pa
čiu ir judriausia. Joj gy 
venimas vyksta nesusto- 
jamai, ji judri ir gyva 
visuomet. Kiekviena šei
ma turi spręsti daug rū
pesčių ir problemų. Vie
na didžiausių šeimos 
problemų yra jaunimo 
tautinis, religinis bei vi
suomeninis išauklėji
mas — pagrindų padė
jimas. Jeigu tėvas ir mo
tina pyksta, jaudinasi 
dėl vaiko nepaklusnumo, 
bet nieko nedaro, tai ne 
jaunuolio kaltė, jeigu jis 
vėliau nueis blogu keliu. 
Jeigu tėvai nemoka pa
sakyti, o gal net bijo, 
žodžio "Ne", bijo griež
tesnio nurodymo, o kada 
reikia ir įsakymo, bijo 
prarasti dėl to savo vai
kų meilę, tai veltui vė
liau verkšlenti, kad sū
nus vietoj universiteto 
nuėjo į kalėjimą. Lepini
mas, šokinėjimas perdė-

ANTANAS SMETONA
NAUJOSIOS LIETUVOS
ARCHITEKTAS Vyt- Alanta-

Platono filosofijos įtaka jo politinei pasaulėžiūrai

Žmogaus gyvenimas 
palieka vagą, kaip laive
lis palieka bangelių są
vartą skrosdamas van
dens paviršiumi. Ma
žas laivelis palieka ma
žą sąvartėlę, didelis 
laivas — plačią, gilią, 
putojančią vagą, kuri dar 
ilgai neišnyksta nuo van
dens paviršiaus,nors lai
vas jau seniai bus din
gęs už akiračio. Taip 
žmogaus gyvenimas ir 
darbai: mažo žmogelio 
gyvenimo ir darbų nie
kas nepastebi, didelio vy
ro gyvensena ir veikla 
kreipia visų akį, ir jo pa
likta "vaga" toli nusi
driekia į ateitį per isto
rijos puslapius.

Todėl mes ir sakome, 
kad didžiavyriai ne
miršta. Juk ar mums yra 
mirę mūsų karaliai: Min
daugas, Gediminas, 
Kęstutis, Algirdas, Vy
tautas Didysis? Ar 
mums yra mirę mūsų 
iškilieji rašytojai: Maž
vydas, Donelaitis, Bara
nauskas, Basanavičius, 
Kudirka, Vaižgantas? Ar 
mums yra miręs Smeto
na? Jei tautai yra mirę 
jos didžiavyriai, tai reiš
kia, kad pati tauta mer
di ar jau yra mirusi. Jei 
mes išbrauktume iš 

tas aptarnavimas ir jaus
mo suteikimas, kad vis
kas priklauso jaunimui, 
yra didžiausia klaida,ku
rią paskui sunku per vi
są gyvenimą atitaisyti.

Kiekvienas žmogus gy
venime bando, kiek ir 
kur jis gali lengvai už
dirbti, taip sakant, "leng
vai pralysti". Tai ypa
tingai ryšku-vaikuose ir 
jaunime. Jie nuolatos sa
vo tėvus "egzaminuoja", 
bando, iki kokios ribos 
jiems bus leidžiama ei
ti. Ne vienas jaunuolis 
kartais slaptai širdyje 
trokšta, kad jam būtų pa
sakyta: "Ne, negalima to 
daryti, ten neisi". Bet to 
nesulaukęs nei iš tėvo, 
nei iš motinos lūpų išei
na tėvams keršydamas 
savo viduje.

Tėvai, kurie savo vai
kams visapusiškai patai
kauja, duoda viską, kas 
cik prašoma, leidžia da
ryti taip, kaip jie nori, 
galutiniam rezultate vi
siškai pralošia. Vaikas 
nejaučia tėvams dėkingu
mo ir prisirišimo. Tė
vai dažniausiai išvadina
mi lengvabūdžiais ir vė
liau visa kaltė už vaikų 
nepasisekimus jiems 
sumetama. "Kam man 
leidote tai daryti? Kokie 
jūs tėvai esate?".

Tėvui su vaikais kal
bant lietuviškai, motina 
kalba angliškai, vienam 
liepiant važiuoti į lietu
višką mokyklą antras pri
taria sūneliui, kad šian
dien labai šilta, kad daug 
angliškų pamokų reikia 
ruošti ir t.t. Šitoks tė
vo ar motinos vaikui pa
taikavimas, laikinas, ta
riamas jo meilės ieško
jimas veda į tą patį taip 
vėliau skaudų sūnaus ar 
dukros priekaištą: "Kam 
jūs man leidote?"

tautinės sąmonės savo 
didžiavyrius, mūsų dva
sia pasidarytų panaši į 
tuščią salę, iš kurios 
išnešti visi brangiausi 
paveikslai, arba ji būtų 
panaši į biblioteką, iš 
kurios išgabenti visi fo
liantai, arba, pagaliau, 
ji taptų panaši į iždinę, 
iš kurios išplėštos visos 
brangenybės. Tautos di
džiavyriai ir jų paliki
mas yra didžiausias mū
sų dvasinis turtas, jie 
yra šviesūs žibintai, ku
rie šviečia mums kelią 
ateitin. Tautos didžiavy
riai padeda mums kurti 
istoriją.

Todėl aš noriu kalbėti 
ne kaip apie mirusį Sme
toną, bet kaip apie gy
vą Smetoną. Visi mes 
daugiau ar mažiau pažįs
tame Smetoną iš jo raš
tų ir parašytų apie jį 
knygU* visi mes žinome, 
kad jis buvo pirmasis ir 
paskutinysis Lietuvos 
prezidentas, kad jis bu
vo pramintas Tautos Va
du, kad jis buvo moksli
ninkas - filosofas, žur
nalistas, politikas, kad 
jis gyvenime buvo pa
prastas, geras žmogus 
ir geras šeimos tėvas 
ir t.t., tačiau vargu ar 
mes iš kurių kitų šalti
nių patirsime apie tuos 
atbalsius, kuriuos jo as
menybė bei veikla paliko 
jo amžininkuose. Nieko 
nebūtų klaidingesnio už 
įsikalbėjimą, kad Sme
tonos gadynė baigta, kad 
mes, aplankę jo kapą,pa
dėję puokštę gėlių ir su
rengę akademiją jau su
vedame su juo visas sąs* 
kaitas! Jo gadynė baigė
si politiškai, bet ji ne
sibaigė ir vargu ar kada 
baigsis tautiškai ir dva
siškai.

Didžiosios asmenybės 
tautos istorijoje įmina 
tokius gilius pėdsakus, 
sakyčiau, palieka tokius 
gilius randus tautos gal
vosenoje ir jausenoje, 
kad jie niekad nebeišdy- 
la. Smetona nužengė nuo 
Lietuvos politinės sce
nos — tai yra neišven
giama: žmogus nėra am- 
žinąs, — bet jis nedin
go istorijos užkulisuose, 
nes tikrieji didžiavyriai 
negali dingti uždangai 
nusileidus: jie peržen
gia scenos rampą,kitaip 
sakant, jie peržengia sa
vo gadynės ribas ir apsi
gyvena mumyse, t.y. gy
voje tautoje. Aš čia ne
ketinu spręsti klausimo, 
kas stumia pirmyn tau
tos istoriją: didelės as
menybės ar minia, bet 
tik noriu pabrėžti, kad 
ar mes laikysimės vie
nos ar kitos nuomonės, 
t.y. ar mes atiduosime 
pirmenybę asmenybei ar 
tautinei bendruomenei, 
vienu ir kitu atveju be 
didžiųjų žmonių tauta iš
siversti negali ir yra lai
minga jei tokių žmonių 
turi.

RAMUS VANDUO 
KRANTUS GRIAUNA

Iš pažiūros Smetona 
buvo ramios, sakyčiau, 
santūrios ir gal net šal
tos povyzos vyras. Re
daguodamas Lietuvos 

Aidą (1934-1939) t.y. 
maždaug penkeris me
tus, aš matydavau pre
zidentą gan dažnai: tu
rėdavau kas savaitė pas 
jį audiencijas, o-ir šiaip 
jau matydavau jį įvai
riomis progomis per vie
šas iškilmes, tačiau nie
kad nesu matęs jo supy
kusio, susijaudinusio, ar 
kaip kitaip nustojusio 
pusiausvyros. Jo jude
siai bei mostai visada 
būdavo ramūs ir orūs. 
Per mūsų pokalbius pre
zidentūroje jis šnekėda
vo lygiu, ramiu balsu 
patraukdamas papiroso 
dūmą, o ir kalbėdamas 
viešai jis savo kalbose- 
nos nekeisdavo -- kalbė
davo ramiai, monotoniš
kai, be intonacijų ir be 
jokių oratorinių pagra
žinimų.

Kalbėdamas svarbes
nėmis valstybes reika
lus liečiančiomis progo
mis jis visada skaityda
vo iš rašto užsidėjęs aki
nius, tarsi profesorius 
iš katedros, gi ne taip 
svarbiomis progomis jis 
kalbėdavo improvizuo
damas, be rankraščio. 
Savo prakalbose lygiai 
kaip ir raštuose Smeto
na visą dėmesį sutelkda
vo įkalbos turinį, būtent, 
į jos mintingumą, logiš
kumą nesigraibydamas 
retorinių prašmatnybių. 
Jo labai kruopščiai ir 
sąžiningai paruoštos 
prakalbos veikdavo į 
klausovų protą, bet ne į 
jausmus ir vaizduotę — 
jis įtikinėdavo, bet ne
uždegdavo. Nežinau, ar 
Smetona humoro neturėk 
jo ar nemėgo, bet viešo
se prakalbose jo niekad 
nevartojo — neteko jo pa
stebėti ir per privačius 
susitikimus.

Ir štai tas iš pažiū
ros ramus vyras sukėlė 
aplink save tokįpolitinių 
aistrų bei prieštaraujan
čių vertinimų sąjūdį, 
kaip nė vienas kitas mū
sų politikas nepriklau
somybės metais. Užtat 
aš čia ir prisiminiau mū
sų žmonių išminties žo
džius, būtent, kad ramus 
vanduo krantus griauna.

ANTANAS SMETONA 
TARP DVIEJŲ KRAŠ
TUTINIŲ VERTINIMŲ

Antanas Smetona, ga
lima sakyti, dominavo 
Lietuvos politinę sceną 
per visą pirmąją dvide
šimtojo amžiaus pusę. 
Jis buvo Lietuvos Tary
bos pirmininkas, pirma
sis Lietuvos prezidentas 
ir paskutinio Lietuvos 
nepriklausomybės de
šimtmečio, galima sa
kyti, visvaldis Tautos Va, 
das, paskutinysis prezi
dentas. Daugiau kaip pu
sę nepriklausomybės 
metų Lietuva gyveno po 
Smetonos ženklu. Tad 
suprantama, kad jo as
menybė bei veikla susi
laukė kraštutinių vertink 
mų.

Labai aplamai imant 
jo vertintojus galima pa
dalinti į dvi stovyklas: 
jo šalininkai jįvertinoir 
tebevertina ' teigiamai, 

be užpakalinių minčių jį 
tituluoja Tautos Vadu, 
neskundžia jam pagyrų, 
kad Lietuva padariusi 
didelę pažangą visose 
srityse jam valdant, o jo 
priešai, nors negalėda
mi paneigti padarytos pa
žangos, jį kaltina per 
prievartą paėmus val
džią ir nusigręžus nuo 
demokratinių principų. 
Tas politinis, sakyčiau, 
partinis ginčas dar nėra 
pasibaigęs ir ligi šiolei: 
jis kaip žarijos teberu
sena pelenuose. Žodžiu, 
Smetonos laikotarpis 
vertinamas labai kontra
versiškai.

Norėčiau čiapriminti, 
kad Lietuvos istorijoje 
kontraversinių asmeny
bių mes turime nema
žai. Sakysime, Jogaila 
lig šiol tebėra kontra- 
versinė istorinė asme
nybė: vieni stengiasi
jį pateisinti, kad jis, 
vesdamas Jadvygą, 
jai į sterblę kaip kraitį 
įmetė ir visą Lietuvą, 
kuri tada buvo didesnė 
ir galingesnė už Lenki
ją, kiti gi jį už tai smer
kia ir negali dovanoti, 
kad jis užnėrė Lietuvai 
ant kaklo kilpą, kurią 
mes nusinėrėme tik 1918 
m. Žmonių poetas kun. 
Antanas Strazdelis (1763 
-1833) ilgą laiką buvo kon- 
traversinė asmenybė: 
lietuviai kaimiečiai bau
džiauninkai jį gerbė ir 
mylėjo, o ponija ir dva- 
siškija jo nekentė. O ar 
taip seniai buvo griež
tai kontraversinė asme. 
nybė dailininkas Mikalo
jus Čiurlionis? Vieni jį 
peikė, kiti gyrė, o šian
dien mes jį laikome ge
nijumi, lietuvių tautos 
dvasios reprezentantu ir 
išreiškėju. Visi tie pa
minėti vyrai, matyt, bu
vo pakankamai svarbūs, 
kad galėjo virsti kontra- 
versiniais, nes menka- 
pročiai kontraversinė- 
mis asmenybėmis nepa
sidaro.

Taigi, Antanas Smeto
na daug kam dar ir šian
dien tebėra kontraversi
nė asmenybė, tačiau tuo
jau reikia pabrėžti, kad 
ta kontraversija liečia 
tik jo politinę veiklą, tuo 
tarpu kai kitais požiū
riais niekas jam jokios 
kontraversijos primesti 
negali. Smetona buvo 
praktikuojąs katalikas, 
savo kalbose jis visada 
pabrėždavo reikalą laiky
tis krikščioniškos doro
vės ir nurodinėdavo,kad 
Lietuva priklausanti Va
karų krikščioniškai kul
tūrai. Tuo požiūriu net ir 
aršiausi Vatikano pa
sekėjai jam nieko negali 
primesti. Niekas jam ne
galėjo ir negali primes
ti patriotizmo ar kurių 
kitų pilietinių dorybių 
stokos. Jei anuo metu 
Kauno visuomenėje sklis, 
davo apkalbos apie tūlus 
jo šeimos narius, tai 
apie jį patį, kaip apie 
šeimos galvą, jokių pik
tesnių apkalbų neteko gir
dėti. Kitaip sakant, ir 
šeimyniniame gyvenime 
jis buvo vyras be prie
kaištų.

Kontraversija prasi
deda išėjus kalbai apie 
jį kaip politiką, bet ir 
tai tik nuo to laiko, kai 
jis atsistojo valstybės 
priešakyje po gruodžio 
17 dienos įvykių 1926 me
tais. Iki tolei, nors Sme
tona ir užiminėjo atsakin
gas vietas, sakysime, jis 
buvo Lietuvos 'Tarybos 
pirmininkas ir pirmasis

(Nukelta į 4 psl.)
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Operos "Dana" pirmojo veiksmo scena. Z. Degučio nuotrauka

OPEROS DANOS’ PABAIGTUVĖS
Ilgai ir su dėmesiu 

lauktas didis kultūrinis 
įvykis — J. Gaidelio ir 
Stasio Santvaro lietuviš
koji opera "Dana" jau 
praeitis.

Balandžio 20 d. po ke
turių sėkmingų pastaty
mų užsiskleidė uždanga, 
uždengdama mielą ir 
gražų "Danos" veidą. Ke
turi spektakliai, kupini 
lankytojų ir keltos ova
cijos liudija, kad žiūro
vas "Daną" sutiko šil
tai.

Po ketvirto spektaklio 
virš 300 Lietuvių Operos 
šeimos narių ir bičiulių 
bei rėmėjų susirinko į

A. SMETONA
(Atkelta iš 3 psl.) 

prezidentas, tačiau nie
kas į jį kaip į kontraver • 
sinę asmenybę tada ne
žiūrėjo. Kontraversija 
prasidėjo, sakau, jampa- 
ėmus valdžią 1926 m. Ta^ 
da jis atsidūrė kryžmi
nėje ugnyje. Jis turėjo 
daug rėmėjų, bet daug 
ir priešų. Opozicija jį 
apšaukinėjo fašizmosim- 
patiku, demokratijos 
priešu, uzurpatoriumi ir 
net diktatoriumi.

Praktinėje plotmėje 
tas ginčas šiandien ne
beaktualus, tačiau iš įsi
bėgėjimo jis dar kartais 
tebetęsiamas teorinėje 
plotmėje, ir jis dar įdo
mus vyresniajai kartai, 
kuri išgyveno nepriklau
somos Lietuvos laikus, o 
tuo tarpu jaunajai kartai 
tiek išeivijoje tiek pačio
je Lietuvoje tas partinis 
kivirčas jau yra tapęs 
tik istoriniu faktu.

(Pabaiga kitame nr.) 

Veteranų salę, 7254 
West 63 St. Chicagoje, 
šaunioms "Danos" pa
baigtuvėms. Ir kiek čia 
daug entuziazmo ir paki
lios nuotaikos, malonių 
pokalbių!

Šaunų pobūvį pradėjo 
Lietuvių Operos vicepir
mininkė Sofija Džiugie- 
nė, šiltu žodžiu sveikin-- 
dama sveičius ir pobū
viui vadovauti kviesda
ma Jurgį Janušaitį.

Šią gražią puotą gilios 
prasmės maldos žodžiu 
pradėjo Jaunimo Centro 
direktorius kun. J. Bo
revičius, S J.

Po geros ir skaniai pa
ruoštos vakarienės ir 
malonių pokalbių savo 
tarpe, vėl buvo grįžta į 
oficialesnę dalį, į svei
kinimus, linkėjimus.

Programos vedėjas, 
pradėdamas programą, 
pažymėjo Lietuvių Ope
ros drąsą, ryžtą, susi

Operos Valdyba atžymėjo 10 metų dirbusius operoje: Nuotraukoje iš kairės: muz. Alice Stephens, 
operos chormeisterė priima žymenį iš maestro Aleksandro Kučiūno, toliau pirmininkas A. Kulys ir vi
cepirmininkė Sofija Džiugienė. Z. Degučio nuotrauka

klausymą, didelį kultū
rinį darbą ir atsiektus 
laimėjimus per trylika 
veiklos metų. Ir perdavė 
išeivijos lietuvio padėką 
Operai ir už savosios, 
lietuviškosios operos 
"Danos" pastatymą. Juk 
Lietuvių Operos darbais 
gėrimės ne tik mes, lie
tuviai, bet stebėjosi ir 
amerikiečiai bei kitų tau
tybių žmonės.

Nuoširdų padėkos žo
dį tarė Operos valdybos 
pirmininkas Alfredas Ku
lys, pasigėrėdamas viso 
kolektyvo nenuilstamu ir 
sutartinu darbu. Dėkojo 
maestrui Aleksandrui 
Kučiūnui, iškeldamas jo 
nuopelnus Lietuvių ope
rai ir "Danos" pastaty
mui. Ta proga pirminin
ko A. Kulio ir vicepirm. 
Sofijos Džiugienės pa
kviestas maestro Alek
sandras Kučiūnas įteikė 
Operos Valdybos vardu 

žymenis Alice Stephens, 
išdirbusiai chormeiste- 
re Operoje 10 metų ir cho
ristui Zenonui Paškui, iš* 
dainavusiam Operos cho
re visą dešimtmetį.

Lietuvių Fondo atsto
vas A. Rėklaitis gėrėda
masis Lietuvių Operos 
dirbamu lietuvišku dar
bu ir džiaugdamasis "Da
nos" šauniu pastatymu, 
iškėlė operos nuopelnus 
lietuviškajai kultūrai iš
eivijoje. Už šiuos darbus 
Lietuvių Fondo vardu A. 
Rėklaitis libreto au
toriui St. Santvarui, 
komp. J. Gaideliui, vyr. 
meno vadovui Aleksand
rui Kučiūnui ir Lietuvių 
Operai įteikė Lietuvių 
Fondo 50 Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mui atžymėti medalius.

Lietuvių Operos valdybos pir
mininkas Alfredas Kulys taria 
padėkos žodį visiems operos tal
kininkams "Danos" pabaigtuvių 
pokylyje.

Z. Degučio nuotrauka

(St. Santvaro ir J. Gaide
lio paobūvyje nebuvo, tad 
jiems skirtus medalius 
priėmė ir perduos Ope
ros valdyba).

Pažymėtina, kad Lie
tuvių Fondas šiais me
tais Lietuvių Operos dar
bus parėmė 300 dol. au
ka.

Pobūvyje dalyvavęs 
Pasaulio Lietuvių BencL 
ruomenės pirmininkas 
Stasys Barzdukas palin
kėjo Operai ir toliau 
puoselėti lietuviškąją 
kultūrą ir gėrėjosi Ope
ros atsiektais laimėji
mais.

Prie nuoširdžių svei
kinimų Operai JAV LB 
Centro Valdybos pirmi
ninkas inž. Br. Nainys 
jungė visos Lietuvių 
Bendruomenės linkėji
mus, džiaugėsi operos 
darbais, pažadėjo viso
keriopą bendruomenės 
paramą. Pažymėtina, 
kad LB Centro valdyba 
šių metų Operos darbus 
taip pat yra parėmusi 
300 dol. auka.

Valdybos pirmininkas 
Alfredas Kulys dar kar
tą sugrįžo su žodžiu ir 
prisiminė visus gera
širdžius lietuvius, savo 
auka parėmusius ope
ros darbus. Ilga eilė 
aukotojų, tarpe jų ir 
stambių bei šimtininkų. 
Mecenatams Operos da
lyviai sukėlė nuošir
džias ovacijas, kaip sa
vo dėkingumą rodydami 
tiems žmonėms, kurie 
lengvina operų pastaty
mo sunkią finansinę naš
tą.

Programos vedėjas 
perskaitė visą eilę svei
kinimų raštu. Jų tarpe il
gokas padėkos kiekvie
nam Operos išskirtinam 
dalyviui libreto auto
riaus Stasio Santvaro 
žodis, labai taiklus, mie
las ir šiltas. Muzikos ve
terano prof. J. Žilevi
čiaus šiltas sveikinimo 
žodis.

Dail. Algirdas Kuraus-- 
kas, "Danai" davęs šau
nią aplinką, sukūręs pa
sigėrėtinai gražias de
koracijas, prisiminė sa
vo visus nematomus ir 
spaudoje nelinksniuotus 
bet nuoširdžius ir di
džius darbininkus ir mie
las valandas bendrame 
darbe.

Režisierius Petras 
Maželis, tiek daug šir-

Jurgis Janušaitis, vadovavęs 
operos "Danos" pabaigtuvių pro. 
gramai.

Z. Degučio nuotrauka 

dies ir darbo įdėjęs, 
įdiegdamas "Danai" gy
vastingumo, pažymėjo, 
kad jam buvę labai mie
la dirbti su Chicagos Lie* 
tuvių Opera.

Solistų vardu jautrų žo
dį tarė Stasys Baras, pa
žymėdamas, kad "Da
nos" baigmėje skambė
jęs "Tėve mūsų" ne vie
nam išspaudė ašarą. 
Tad kol daina išspaudžia 
ašaras, tol ji bus gyva, 
tol išeivijoje lietuviui 
neš džiaugsmą. Ir "Da
na" yra tas šviesus pa
vyzdys.

Paskutinis, trumpas, 
taiklus, nuoširdus žodis 
buvo didžiojo Lietuvių 
Operos vairuotojo, ma
estro Aleksandro Kučiū
no. Jis neminėjo operos 
dalyvių vardų, bet atvi
ra širdimi tarė visiems, 
visiems šio kolektyvo 
žmonėms nuoširdų ačiū. 
"Daną" statant taip pat 
buvę miela dirbti su Ope
ros Valdyba, kuri paro
džiusi tiek daug ryžto. 
Ir "Dana" yra visų su
tartino ir gražaus darbo 
išdava.

Muz. Aleksandras Ku
čiūnas Lietuvių Operai 
yra pašventęs daugelį 
metų, jo dėka galime di
džiuotis šauniai pastaty
tomis operomis ir jo at
liktus darbus Lietuvių 
Operoje vertiname su di
džia pagarba ir padėka.

Linksmoje dalyje, 
grojant Balio Pakšto or
kestrui, džiūgavo poros 
šokyje, protarpiais 
skambėjo dainos, visus 
svečius lydėjo giedri 
nuotaika.

Jvš

J. GLIAUDĄ

ŽAIZDRE
PIRMĄJĄ PREMIJĄ LAIMĖJUSI DIRVOS KONKURSE 

NOVELĖ

(8)
Supratusi kad, jis kliedi patapnojo jo veidą 

pirštų galais, stengdamosi atgaivinti jo sąmonę.
— Viskas bus gerai, brangusis, — ji pakarto

jo savo sugestiją.
Tauragis tylėjo.
Urna sėdo greta lovos budėtojos pozoje. Ilgai ji 

budriai sėdėjo ir stebėjo Tauragio veidą, jo užmerk
tas akis, jo labai siauras ir beveik juodas lūpas. 
Jai ėmė rodytis, kad veidas kinta, kad bruožai ašt
rėja, akys dumba, o lūpos tampa lyg dvi sugretin
tos, sutapusios juodos linijos.

Ji pati kartojo sau:
— Viskas bus gerai.
Bet tai buvo tik sugestija, neatremta į realy

bę.
Pasilenkus pabučiavo Tauragį į lūpas ir pajuto 

kad smarkus karštis kaitina jo kūną.
Apleisdama kambarį, ji uždengė Tauragio vei

dą plačiu deguonies gaubtu.
***

Kasputis sunkiai sėdo kėdėn. Sujaudintas pasi
kalbėjimo su rajmedpunktu dėl kraujo transfūzijos, 
jis trenkė telefono ragelį ir kelis kartus perėjo kam
barį, nuo lango prie stalo ir atgal.

Kraujo transfuzijos kartotekai reikia tikslaus

paciento vardo ir adreso. Reikia parūpinti priemo
nes transfuzijos mokovui su plazma ir aparatais at
gabenti.

Mergina kikeno, džiaugdamosi pasikalbėjimu su 
gydytoju. Ji tvirtino, kad personalo nepakanka, kad 
kraujo įsandėliavimas mažas, kad jie patys nustato 
įliejamos plazmos kiekį.

Kasputis vylėsi Girdo vardu gauti plazmą Tau- 
ragiui. Tačiau jis atsitrenkė į tokį formalumų labi
rintą, kad planas tapo chimera.

— Juk tai emgebe leitenantas, — sakė Kaspu
tis, — sužeistas banditų.

— Toks turi susisiekimo priemones, atkirto 
jam iš rajmedpunkto transfuzijos reikalams, be to, 
tam yra kitos medįstagos. Jis nėra civilis pilie
tis. Jis vojenkomo žmogus.

Apie savo susirėmimą telefonu dėl kraujo 
plazmos išgavimo jis pasakė Girdui.

Girdas nusijuokė:
— Kiek netekau, tiek priauginsiu. Svarbu val

gyti mūsų klube bifštekus. Fronte transfuzoriai 
pylė plazmą kaip vandenį. Gal ten ir buvo dažytas 
vanduo? Kas žino tų transfuzijų pasekmes.

Prieš Kasputį ant rašomojo stalo, greta tele
fono aparato, stiklinėje peleninėje gulėjo dvi kru
vinos kulkos.

Mažyčiai metalo gabalėliai, suvedę du kenčian
čius priešus į jo vedamą ligoninę.

Jis pagalvojo: jeigu šauliai būtų buvę taik
lūs, Jeigu ginklas nebūtų virpėjęs rankose, šis po
pietis jo gyvenime būtų toks, kaip buvo tūkstančiai 
kitų. Dabar jis įžengė į absurdą. Meilės išpažintis 
Urnai, kurią jis nešiojo savy kartais kaip skaudulį, 
kartais kaip laimę, įgavo tame absurde liguistą psi- 
chopatinį lūžį. Avantiūra tikpradėta. Ji gilės ir sun
kės režimo ir jo likimo atveju.

— Ką gi, — jis galvojo, — aš įpratęs prie avan
tiūrų šachmatų lentoj.

Ir jis, ir Girdas nekentė žaidimo įvade roki
ruotės. Tai jiems abiems buvo gaištis, neapsi
sprendimas. Žaidimo baigmėj patas palikdavo blan
kų nepasitenkinimo pergale įspūdį. Tačiau pats ėji
mų procesas teikė nuostabų avantiūristinio gyveni
mo skonį. Girdas mėgo bokštą, Kasputis labiausiai 
mėgo žirgą.

— Žirgo šuolių nesustabdo nei ponai, nei liau
dis, — jis filosofavo apie figūras, šuoliuodamas žir
gu- — O mes turime barikadą, — šiepėsi Girdas, 
operuodamas bokštu.

Šios pasakiškos, absurdinės avantiūros ver
tė glūdi tik akimirkoje, kada jo mylima moteris jį 
sudievinančiomis akimis žvilgtelėjo į jo veidą. Juk 
ir legendų šventieji ne kasdieną regėjo Dievą. Gal 
būt, tik kartą, tik akimirką savo gyvenime. Bran
giai įgyjamos tokios akimirkos.

**♦

Kasputis liko budėti nakčiai.
Išsivirė tirštos, smalinės kavos, maišė ją su 

romu ir sriūbčiojo karštą, kartų gėrimą iš stikli
nės, įdėtos į sidabrinį laikiklį su rankena.

Jis vizitavo leitenantą.
— Miegame? — paklausė jis,gydytojiškaipadė

jęs ranką ant jo kaktos.
— Sapnuoju gana biaurius sapnus, — atsakė 

Girdas.
— Tai natūralu. Nervų įtampa.
— Mūsų žmonės neprivalo turėti nervų.
— Tai tik prielaida. Visi turi nervus. Ypač bu

vusieji fronte.
(Bus daugiau)
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Emilija Čekienė

Apie šį leidinį mūsų spaudos 
puslapiuose pradėjome skaityti 
jau prieš keletą metų. Daugelis 
net kantrybės neteko belaukda
mas ir nebetikėdamas jo pasi
rodymu.

Bet pagaliau,kartusupavasa
rį skelbiančiom kregždėm šis 
neeilinis leidinys išvydo dienos 
šviesą. Per lietuvių spaudos pus
lapius ir radijo bangomis ap
skriejo visą Ameriką seniai lauk
ta žinia ir ji buvo visur džiaugs
mingai sutikta.

Į šio veikalo pristatymą lietu
vių visuomenei atvyko vienas iš 
autorių ir redaktorius dr. Alber
tas Gerutis, Lietuvos Pasiunti
nybės Patarėjas iš Šveicarijos, 
Jis savo misiją pradėjo New 
Yorke, kur gimė tas veikalas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon* 
dui eilę metų be didelės rekla
mos ir triukšmo telkiant lėšas. 
Be to, knygos redaktorius ap
lankė Bostoną, Clevelandą ir 
Chicagą, kur buvo aktyviųjų vi
suomenės darbuotojų kviečia
mas. Deja, negalėjo kvietimų 
priimti į kitas JAV lietuvių ko
lonijas dėl laiko stokos pasi
traukus iš tarnybos mėnesiui 
atostogų.

Taigi pagrindinis su tuo vei
kalu supažindinimas buvo'New 
Yorke, gyvai vadovaujant pir
majam LNF pirmininkui ir stei
gėjui Vytautui Abraičiui, kuris 
pradėjo šiuo prasmingu žodžiu, 
nusakydamas fondo ankstesnius 
rėmimo darbus:

"Pasinaudodamas programos 
vedėjo teisėmis jaučiu malonią 
pareigą šia proga išreikšti pa
sitenkinimą savo įpėdiniais 
— Nepriklausomybės Fondo val
dytojais, kurie fondo steigėjų 
numatytus Fondui uždavinius 
tęsė ir tęsia. Tiesa, tie Fondo 
uždaviniai per eilę metų, gyve
nimo diktuojami, keitėsi. Ne- 
prikl. Fondas ypač savo pra
džioje yra finansavęs ir tokius 
reikalus, iš kurių jis sau jokios 
reklamos padaryti negalėjo, bet 
Lietuvos ir lietuvybės reika
lams tai buvo reikalinga ir tiks
linga. Keitėsi kartu per eilę me
tų ir Fondo struktūra, kartais 
ir ne visų pilnam pasitenkini
mui, bet išliko Fondo Valdyto
jai ištikimi pagrindiniam Fondo 
tikslui finansuoti, nekonkuruo-

LNF pirm. Emilija čekienė kalba veikalo "Lithuania 700 Years" 
visuomenei pristatymo ir autorių pagerbimo akademijoje New Yor
ke. Kairėje veikalo redaktorius dr. A. Gerutis.

V. Gruzdžio nuotrauka

”LITHUANIA 700 
YEARS”

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

Tai vertinga dovana ne
bekalbantiems savo tėvų 
kalba vaikams ir amerikie
čiams draugams.

jant su kitais Fondais tik tuos 
darbus, kuriuos kiti dėlvienųar 
kitų priežasčių to nedaro, arba 
nepajėgia atlikti, o tai yra dar
bai dėl kurių tikslingumo ir rei
kalingumo turimas visuotinas 
pripažinimas. Vienu iš tokių 
darbų, dabartinės Fondo vado
vybės pastarųjų metų, be visos 
eilės kitų, darbo vaisių šven
čiame šiandien, pristatant visuo
menei 474 puslapių "Lithuania 
700 Years" knygą ir jos auto
rius.

Prieš keletą metų aš buvau 
artimai įsijungęs į išleidimą 
knygos "Prezidentas Antanas 
Smetona" ir todėl iš patirties, 
labai gerai žinau, ką tai reiš
kia mūsų sąlygomis suorgani
zuoti autorius, finansus, išspaus
dinimą, išleidimą ir išplatinimą 

knygos , Už visą tai aš kaip pir
masis Neprikl. Fondo pirminin
kas lenkiu galvą ir dėkoju dabar
tinei ir prieš tai buvusioms Fon
do vadovybėms. Esu tikras, kad 
prie to jungiasi ir daugelis ki
tų".

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: Lietuvos Generalinis 
Konsulas A. Simutis, aktyvusis 
to leidinio rėmėjas dr. V. Pap- 
rockas, ir visi keturi dalyvavę 
autoriai: prof. Juozas Jakštas, 
prof. Jonas Puzinas, dr. Algir
das Budreckis ir autorius bei 
redaktorius dr. Albertas Gerb
tis, kuriuos simboliškai pager
bė dvi tautiškais rūbais pasi
puošusios lietuvaitės, priseg- 
damos po gėlę. Tai Eglė Žilio- 
nytė ir Snieguolė Liaukutė. 
Penktasis autorius Lietuvos 
Diplomatijos Šefas Stasys 
Lozoraitis iš Romos pats neda
lyvavo, bet atsiuntė prasmingą 
sveikinimo žodį, kurį pirm. V. 
Abraitis paskaitė.

Žodžiu veikalo išleidimu pa
sidžiaugė iškilmėse dalyvavęs 
Gen. Konsulas A. Simutis savo 
ir Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
vardu, VLIKo pirmininkas dr, 
J.K. Valiūnas, LLK pirm. V. Si
dzikauskas, LMKF pirm. V.Les- 
kaitienė ir visi autoriai trumpai 
nušvietė savo į tą leidinį įdėtą 
darbo eigą, o redaktorius dr. A. 
Gerutis išsamiai apibūdino jo 
vystymosi ir gimimo istoriją, 
primindamas sutiktas kliūtis, ku - 
rių didžiausia buvo redaktoriaus 
nuotolis nuo leidyklos bei spaus
tuvės. Dr. V. Paprockas to lei
dinio reikšmę apibūdino iš gyve
nimiškos patirties. Abi kalbas 
jau skaitėme spaudoje. Jų min
tys buvo skirtingos, gerai pa
ruoštos ir gyvai bei įdomiai per
duotos.

Veikalo išleidimą raštu svei
kino Lietuvos Atstovas Washing- 
tone Juozas Rajeckas, tarp kit
ko rašydamas:

"Giliai nuoširdžiai ta proga 
sveikinu Jūsų asmenyje veikalo 
leidėją -- Lietuvos Nepriklau
somybės Fondą, veikalo redak
torių dr. A. Gerutį ir auto
rius..."

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkas Teodo
ras Blinstrubas prisiuntė tokio 
turinio sveikinimą:

"Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo išleisto veikalo "Lithu
ania” lietuvių visuomenei prista
tymo ir redaktoriaus bei auto
rių pagerbimo proga nuoširdžiai 
sveikinu visus, kurių dėka jis iš
vyksta į pasaulį mūsųtautos da
liai skelbti.

Sveikinu Jus, miela Pirminin
ke, nenuilstamai ir su dideliu 
kantrumu vadovavusią veikalo 
atsiradimui.

Sveikinu redaktorių - autorių 
dr. A Geruti, kitus autorius — 
prof. J. Puziną, prof. J. Jakštą, 
dr. A. Budreckį ir min. S. Lo
zoraitį, -- į veikalą Įdėjusius 
savo gilių studijų ir kruopš
taus darbo vaisius.

Sveikinu kitus Fondo valdybos 
narius, kartu besisielojusius vei
kalo pasirodymu.

Sveikinu visus Fondo narius 
ir talkinininkus, sudėjusius lė
šų veikalui išleisti.

Mūsų visų sutelktinėmis pas
tangomis atsirado nenykstantis 
paminklas ir graži dovana kraš
tui, kuris praeity pergyveno švie
sias ir niūrias dienas ir kuris

Veikalo "Lithuania 700 years" autoriai su LNF pirmininke, leidyklos vedėju ir pristatymo šventės 
talkininkėmis. Iš kairės: prof. J. Jakštas, LNF pirm. Emilija Čekienė, prof. J. Puzinas, Eg. Žilionytė, 
dr. S. Gerutis, S. Liaukutė, leidyklos vedėjas St. Zobarskas, N. Staniulytė, dr. A. Budreckis.

V. Gruzdžio nuotrauka

E. Žilionytė ir S, Liaukutė veikalo redaktoriui dr. A. Geručiui 
pagerbimo pobūvyje prisegė gėlę.

dabar pateko į pačias tamsiau
sias savo istorijos ūkanas.

Tai dovana kraštui, kurį vėl 
kada apglėbs skaidri šviesa ir 
kuriame jo savininkas vėl ga
lės pilna krūtine kvėpuoti lais
vės ir savo žemės oru.

Tai dovana kraštui, kurio var
das — Lietuva...

Lieka siekti, kad ši "Lithua
nia" prasiveržtųįtasvietas.kur 
ji galėtų būti naudinga mūsų ko
voje už Lietuvos laisvę. Ji galės 
plačiai atverti mūsų tėvynės pa
dėties vaizdą ir gąl ne vieną pri
vers susimąstyti dėl tos netie
sos, kuri vis dar lieka nepaša
linta".

Čia noriu priminti, kad šis vek 
kalas LNF lėšomis išleistas nė
ra pirmas. 1962 m. buvo išleis
ta Laisvės Kovų Dainos, parti
zanų kūryba, iš kurios tą dieną 
Giedrė Noakaitė- Stankūnienė 
paskaitė keletą kūrinių.

Gerai žinome, kiek daug nuvei
kė lietuviai su spaudos žodžio 
galia praeityje laisvės kovose, 
ne mažiau nuveikė ir mūsų išei
vija visuose kraštuose. Ir dabar, 
mūsų vispusiškos veiklos pagrin 
de yra spausdintas žodis, sa
viems -- lietuviškas, o sveti
miems kitomis kalbomis, nes 
informacija apie Lietuvą ir da
bar yra pati svarbiausia kovos 
priemonė, todėl nuo 1962 metų, 
po išleidimo minėto leidinio 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das lietuvių visuomenei skelbė 
žadėjo išleisti' anglų kalba in
formacinį veikalą apie Lietuvą. 

Šią idėją skelbė ir stengėsi įgy
vendinti, nes neištęsėti paža
dai veda į nepasitikėjimą, į ne
viltį, slopina nuotaikas dirban
tiesiems, rėmėjams o labiau
siai stebėtojams.

Tačiau dideliems darbams 
reikia ir daug darbininkų, kurie 
juos paverstų tikrove. Idėjų su
galvoti, iškelti, kitus įpareigo
ti jas vykdyti yra daug lengviau, 
negu jas {gyvendinti. Teisingai 
Įtartą pasakė lietuviškų paren
gimų bei įvairių posėdžių patal
pų prižiūrėtojas savo seniai ma
tytam draugui, paklaustas, kokį 
darbą dirba. "Per visą savai
tę kasdien nešioju Į sąšlavų 
dėžes krūvas idėjų, o jau po sa
vaitgalių pirmadieniais jų susi
daro kalnai ir aš pats vienas 
be talkos jau nebepajėgiu iš lie
tuviškų patalpų ištempti laukan, 
išvalyti patalpas naujoms atei
nančio savaitgalio idėjoms".

Ir šį veikalą ruošiant idėjų 
netrūko, bet puikiai žinome, ko
kiose sąlygose teko jas įgyven
dinti. Gerai žinoma, kokiose 
sąlygose dirba mūsų visuome
nininkai, rašytojai ir aplamai 
kūrėjai. Visi tie darbai atlie
kami vien poilsio valandomis, 
po tiesioginio duonos pelnymo 
darbo, bendrajam tautos reika
lui aukojant visą poilsio laiką.

Tokios sąlygose dirbo LNF 
valdyba, komitetai bei atstovai 
įvairiuose JAV miestuose. To
tuose pat sąlygose dirbo to vei
kalo autoriai. Todėl atsižvel
giant į tai, nenuostabu, kad šis 
leidinys, numatytas išleisti Lie
tuvos Laisvės Kovos Metais,

išvydo pasaulį dviem mėnesiais 
vėliau. Tačiau, prie to vėlavi
mo dar prisidėjo Amerikos strei
kai, Hong Kongo gripas ir New 
Yorką užgulęs neįprastas snie
go kiekis.

Betgi visvien tas leidinys bu
vo ruošiamas palyginti trumpą 
laiką. 1966 m. kovo 22 d, buvo 
pasirašyta sutartis su dr. A. 
Geručiu, Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėju Šveicarijoje, kuris 
sutiko rūpintis tokio veikalo pa
ruošimu, įteikiant jo suredaguo
tus rankraščius iki 1967 m. 
gruodžio 31 dienos, ką jis ir at
liko savo nuožiūra pasikvietęs 
aukščiau minėtus autorius.
' Kol rankraščiai buvo išvers
ti Į anglų kalbą, LNF valdyba 
kontaktavo visą eilę amerikie
čių leidyklų ir tarėsi dėl sąly
gų pavedant jiems patiems pla
tinimą amerikiečių tarpe. Pri
eita išvados, kad geriausios są
lygos yra atiduoti Manyland 
Books leidyklai, kuriai vadovau
ja lietuvis rašytojas S. Zobars
kas, nes be nuolatinės tą darbą 
stebinčios lietuviškos sielos 
bei rankos botų neišvengta dar 
daugiau klaidų, kurių ir taip nie
kuomet neįmanoma išvengti, nes 
svetimtaučiui stilistui bei ki
tiems darbuotojams būtų daug 
daugiau lietuviškų neaiškumų. 
O šiuo atveju, jie tuojau skam
bindavo p. Zobarskui, koks var
das tokio ir tokio žmogaus, kur 
pažymėta tik viena raidė, mat 
lietuviuose įprasta pasitenkin
ti tik pirmąja vardo raide. Su 
ta leidykla sutartis pasirašyta 
praeitą vasarą ir ši LNF siekta 
idėja Įgyvendinta,

Kad šis stambus istorinis vei
kalas iškeliavo Į platų pasaulį 
garsinti Lietuvos vardą, primin
ti pasauliui, kad Lietuva nuo se
nų laikų, buvo, nors laikinai 
sovietinio okupanto dabar slopi
nama, bet tauta yra ir, vėl bus 
nepriklausoma savarankiška 
valstybė kitų laisvųjų tautų tar
pe.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo valdyba dėkoja visiems 
šios idėjos įgyvendinimo talki
ninkams, padėjusiems keletą me
tų telkti tam darbui lėšų ir vi
siems aukotojams, kurių nei 
jokia auka nebuvo per maža. 
Padėka priklauso visiems au
toriams ir ypač redaktoriui dr. 
A. Geručiui, sutikusiam nešti 
didžiausią ir sunkiausią to dar
bo ir rūpesčio naštą. Už šį di
dį atliktą darbą yra jiems dėkin - 
& netik LNF valdyba, bet ir vi
sa tauta.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(85.000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S10.000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

<MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

<2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
*•4’“' * N1 *

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601
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LB TARYBOS SESIJOS 
1969.IV. 19-20 CHICAGOJ 
NUTARIMAI

1. JAV LB Taryba liūdi 
netekusi didžiojo Lietuvių 
Bendruomenės darbuotojo 
PLB Valdybos Pirmininko 
Juozo Bachuno, ir reiškia 
užuojautą jo šeimai, gimi
nėms ir artimiesiems.

JAV LB Taryba sveikina 
naują PLB Valdybą ir jos 
Pirmininką Stasį Barzduką.

2. JAV LB Taryba svei
kina Jo Eminenciją Kardi
nolą Antonio Samore ir dė
koja jam už jo ypatingą lie
tuviškų reikalų globą.

JAV LB Taryba sveikina 
Jo Ekscelenciją Vyskupą 
Antaną Deksnį ir Jo Eksce
lenciją Vyskupą Povilą Mar
cinkų jų paskyrimo vysku
pais proga.

3. JAV LB Taryba svei
kina VLIKą, ALTą, BALFą, 
Lietuvių Fondą ir kitas lie
tuvių institucijas, organiza
cijas, įstaigas, spaudą, ra
diją ir televizija.

4. JAV LB Taryba, iš
klausiusi JAV LB Centro 
Valdybos, švietimo Tary
bos, Kultūros Fondo, I-jo 
Teatro Festivalio ir IlI-sios 
Tautinių šokių šventės Ko
mitetų pranešimų:

• juos priima ir tvirtina;
• reiškia padėką už atlik

tus darbus: JAV LB Tary
bos Prezidiumui ir jo pir
mininkui Juozui Kapočiui, 
JAV LB Centro Valdybai ir 
jos pirmininkui inž. Broniui 
Nainiui, švietimo Tarybai 
ir jos pirmininkui Jonui 
Kavaliūnui, Kultūros Fon
dui ir I-jo Teatro Festivalio 
Komitetui ir jų pirmininkui 
Anatolijui Kairiui, IlI-sios 
Tautinių šokių šventės Ko
mitetui ir jo pirmininkui 
dr. Leonui Kriaučeliūnui bei. 
visiems šventės rengimo 
talkininkams, mokytojams, 
šokėjams ir dalyviams.

5. JAV LB Taryba dėko
ja LB apygardos ir apylin
kėms už ligšiolinę lituanis
tinių mokyklų paramą, šiais 
Lietuvių švietimo ir šeimos 
metais prašo suintensyvinti 
pastangas sėkmingai pra
vesti mokinių telkimo vajų, 
steigti mokyklas, padėti iš
laikyti esamas, ir rūpintis, 
kad jos visos augtų ir kles
tėtų.

Pilnesniam lietuvių reli
ginių reikalų sprendimui 
bei aprūpinimui Švietimo 
Taryboje sudaroma Religi
nė Komisija.

6. JAV LB Taryba prašo 
lietuvišką krikščionis k ą j ą 
išeiviją aktyviau burtis į 
lietuviškas parapijas, kad 
jos liktų lietuvybės išlaiky
mo židiniais.

7. JAV LB Taryba prita
ria Centro Valdybos min
čiai įsteigti Lietuvių Infor
macijos Centrą. Pripažin
dama, kad šis reikalas yra 
nepaprastai svarbus, Tary
ba skatina Centro Valdybą 
šią informacijos įstaiga 
kurti bendradarbiaujant su 
kitomis institucijomis.

8. JAV LB Taryba dėko
ja visiems Lietuvių Fondo 
darbuotojams bei nariams 
už LF teikiamą didelę para
mą lietuviškiems reikalams, 
džiaugiasi LF augimu, pra
šo visu lietuvių jungtis į 
LF eiles ir padėti jam su

teikti milijoną dolerių, kad 
tuo būtų užtikrinta dar di
desnė parama lietuvybės iš
laikymo darbams.

9. JAV LB Taryba dėko
ja JAV LB Chicagos apy
gardos valdybai ir jos pir 
mininkui Andriui Juškevi

čiui už sesijos globą, ir Jau
nimo Centrui už pastogę.

Sesijos Nutarimų Komi
sija: kun. Jonas Borevičius 
SJ, Jonas Jasaitis, Vytau
tas Kamantas, Jonas Kava
liūnas, Dalia Tallat-Kelpšai- 
tė.

LOS ANGELES LIETUVIU ŽINIOS

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
CRAFTSMEN

TOOL & DIE MAKERS 
SCREW MACHINE-SĖT UP

IMMEDIATE OPENINGS FOR EXPERIENCED 
TOOL & DIE MAKERS AND SCREW MACHINE 

OPERATORS AND SETUP MEN
EXCELLENT WAGES WITH OPPORTUNITY FOR 

ADVANCEMENT
Company Benefit Programas Includes:
★ Life Insurance ★ Company Paid Pension Plan
★ Hospitalization ★ Paid Holidays And Vacation
★ Major Medical

APPLY CALL OR WRITE TO EMPLOYEE 
RELATIONS MANAGER

EXIDE POWER SYSTEMS DIVISION 
ESB INCORPORATED

P. O. Box 1797, Sumter, South Carolina 
(803) 469-8511

(33-36)

JAUNIMO ŠVENTĖ
Birželio 28 ir 29-tomis 

dienomis Los Angeles ruo
šiama didžiulė Jaunimo 
šventė, jaunimo ansamblio 
dvidešimtmečiui paminėti. 
Birželio 28 d. įvyks iškil
mingas banketas Sheraton 
West viešbutyje, su pačiom 
geriausiom meninėm jė
gom, kokios tik jaunimas 
turi. Sekančią dieną: pa
maldos 10:30 vai. 12 vai. 
jaunimo meno paroda para

pijos salėje, po to 3 vai. po 
pietų prasidės grandiozinė 
jaunimo šventė su tauti
niais šokiais ir kitomis pro
gramos dalimis. Ši pagrin
dinė šventės dalis ruošiama 
Santa Monicos Auditorijo
je. Buvo numatyta pakvies
ti ir kaimynus latvius bei 
estus, bet jie atsisakė, nes 
neturi užtektinai jaunimo 
programai paruošti.

Šiai šventei ypatingai 
ruošiamasi; bus išleisti žen
kleliai, jubiliejinis leidinys,

kurį redaguoja Alė Rūta- 
Arbienė. Visai šventei ir 
jos programos parengimui 
vadovauja O. Razutienė. 
Šventės rengimo komitetui 
— I. Medžiukas.

Laukiama jaunimo - sve- 
čąių iš San Francisco, Van
kuverio bei Seattle. V. Iri.

WANTED AT ONCE
1ST CLASS SKILLED

MILL OPERATORS 
BORING MILL OPERATORS 
RADIAL DRILL OPERATORS 

LATHE OPERATORS 
lst & 2nd Shifts

Steady work. Long program. Full fringe benefits. Overtime 
an top rates.

SIMPLEX CORP.
7621 INTERVALE DETROIT, MICHIGAN 48238

(30-36)

KARTŪNO BALIUS
Los Angeles birutininkės 

maloniai primena Los An
geles bei apylinkių lietu
viams, kad š. m. gegužės 17 
d., šeštadienį, 7:30 v. v. šv. 
Kazimiero parapijos salėje 
įvyksta didžiulis KARTŪ
NŲ BALIUS.

Įdomi rež. D. Mackialie- 
nės vadovaujama progra
ma. Puošnus p. S. Puikūnie- 
nės vedamas bufetas. Ge
ras M. Krafto orkestras.

Įėjimas ir vaišės — 5 dol. 
asmeniui. Studentams ir 
pensininkams — 3 dol.

(Sk.)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MACHINE 
OPERATORS

TURRET LATHE 
UNIVERSAL MILL 
CUTTER SHARP.

Mušt have cutting tool and 
manufacturing experience. 
Top wages, excellent fringes.

GORHAM TOOL CO.
14401 Woodraw Wilson

Detroit, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(34-36) •

Ar galit įsivaizduoti 
laikymą rankos šitaip 

per 10 metų?
Tai yra Ohio Bell simboliškas pigumo ženklas. 
Ši ištiesta ranka sako, kad mes stengiamės iš
laikyti kainas žemai. Ir nuo 1959 metų mums 
tai pavyko padaryti. Vietinė telefono pasikal
bėjimo kaina nebuvo pakelta dešimties metų 
bėgyje. O pasikalbėjimai su tolimomis vietovė
mis net buvo nupiginti keletą kartų.
Mes tikrumoje jaučiame tą įtempimą. Kaip tai 
išleisdami milijonus metai iš metų praplėtimui

telefono patarnavimų. Mokėdami daugiau ir 
daugiau už reikmenis, kuriuos mes perkame. Ir 
vis dėlto nekeliame kainų. Tikrai, stengiamės 
saugoti tuos centus labiau ir labiau, išryškin
dami savo biznio sumanymus ir pagerindami 
vėliausiais įrengimais. Ir vis spausdami stip
riau.
Tačiau, tai nebuvo lengva. Ir darosi vis sunkiau 
su bėgančiu laiku.

Ohio Bell
Every time you pick it up, we try to keep it down.
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ALT SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, buvo su
kviestas ALT skyriaus 
metinis susirinkimas iš 
klausyti valdybos prane
šimų ir išrinkti naują 
valdybą.

Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirmininkas 
inž. R. Kudukis, pakvies
damas į prezidiumą p. 
Krygerį pirmininkauti, 
p. Jonaitienę sekreto
riauti.

Pirmininko, iždinin
ko V. Palūno ir kontro
lės komisijos vardu p. 
Idzelio raportai parodė 
viso meto gerą veiklą, 
ir kad ižde skyrius turi 
virš $700.

Dr. J. Butkus padarė 
pranešimą apie rengia
mus statydinti naujos pa
rapijos apylinkėje nau
jus didelius lietuvių na
mus.

Skyriaus valdyboje vis
kas gražiai vyko ištisą 
metą, iki pasekmingo šių 
metų Vasario 16-tos mi
nėjimo surengimo, iš ko 
ALT centru pasiųsta 
apie $1,600 clevelandie - 
čių sudėtų aukų.

Seniau, į ALT metinį 
susirinkimą prigūžėda
vo po 3 atstovus nuo apie 
50 organizacijų; visi 
verždavosi patekti atsto
vais, net pradėta galvoti 
apie įvedimą taisyklių at
stovų skaičiui suvaržyti.

Šį kartą atvyko atsto
vai tik nuo apie pusės vi
sų organizacijų, ir tai ne 
po 3 nuo visų.

Pats blogiausias daly
kas buvo tai tas: kai ki
tais metais į ALT sky
riaus susirinkimą atėję 
atstovi vienas per kito 
galvą lipo - spraudėsi pa
tekti kandidatais į valdy
bą, kandidatų būdavo dau
giau dvigubai negu rei
kia, šį kartą iš apie 20 
kandidatų perstatytų į, 
valdybą neapsiėmė NE 
VIENAS!

Senoji valdyba buvo at
sistatydinus, kaip for
maliai daroma. Po di
džiausių pastangų pavy-

DIRVA

Literatūros ir Šokio vakaro Clevelande programos išpildytojai. 15 kairės: V. Žilionytė, skaičiusi 
M. Venclausko kūrinj, Kęstutis Gaidžiūas, A. Augustinavičienė, B. Auginąs, A. Balašaitienė ir V. Ka
valiūnas. Apačioje Šoktinio šokėjai pertraukos metu ilsisi. J. Garlos nuotrauka

ko įprašyti senąją valdy
bą pasilikti pareigose. 
Keistas buvo pirmesnių 
metų įkarštis ir šių me
tų nuostabus šaltumas, 
lyg ALT skyriaus Cleve
lande jau nereikia... Kas 
atsitiko — misterija.

(kk)

• Ateitininkų metinė šven
tė įvyks gegužės 10 ir 11 d., 
šeštadienį, geg. 10 d., 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio pa
rapijos salėje įvyks jauni
mo pasilinksminimas-šokiai. 
Sekmadienį, 10:30 vai. ryto 
pamaldos šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje už gyvus 
ir mirusius ateitininkus. Po 
pamaldų akademija tos pat 
parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys dr. V. Vygantas. 
Dalyvaus federacijos vadas 
dr. J. Pikūnas. Jaunimas iš
pildys meninę programą.

SAVAITGALIO DARBAS
Prosinimas Shaker Hts. 

namuose. Atvykti 10 vai. 
ryto šeštadienį, permiegoti 
naktį ir darbovietė aplei
džiama sekmadienį 5 vai. po 
pietų. 35 dol. savaitgaliui. 
Skambinti vakarais SK 
1-8571. (36-39)

Nepaisant kur jums pasitaikytų būti, di
džiausio Ohio banko čekis gali būti gra
žus.

Nes juo labiau žinomas bankas, juo 
geriau yra žinomi jo klijentai.

Taigi prašyk mūsų to Beautiful Check. 
Jūsų vardas greta mūsų pt sako gražius 
dalykus apie jus.

Cleveland Urust
OHIOS LARGEST BANK

LITERATŪROS - TAUTINIU ŠOKIU 
VAKARAS CLEVELANDE

Balandžio 27 d. šv. 
Kazimiero lituanistinės 
mokyklos pastangomis 
įvykdytas Clevelandt 
gyvenančių poetų-rašy- 
tojų kūrybos vakaras, 
dalyvaujant pačios mo
kyklos Šoktinio šokėjų 
grupei, buvo maloni 
staigmena savo koloni
jos kūrėjų naujausioje 
poezijoje, novelėje ir net 
dramos ištraukose.

Balys Auginąs ir Kęs
tutis Gaidžiūnas atsto
vavo poeziją, Aurelija 
Balašaitienė perskaitė 
novelę "Ir tokių reikia", 
Vacys Kavaliūnas pri
statė ištraukas iš dra
mos "Mūrininkai" ir My
kolo Venclausko padavi
mą "Maras" perskaitė 
Violeta Žilionytė.

Kai kasdieninės kal
bos žodynas jau sumen
kėjęs ir žodžio skurdu
mas didinamas angliško- 
mis priemaišomis, šių 
poetų ir rašytojų kūry

ba buvo lyg nostalginis 
šauksmas į praeitį, at
kasamas 'kalbinio turto 
klausytojo pasąmonėje.

Šoktinio šokėjai, jau 
gerokai ūgterėję šokio 
formose, buvo maloni 
įtarpa.

Vakarui pasibaigus 
tėvų komiteto suruošto
se vaišėse buvo pasida
linta įspūdžiais.

Tegu ir negausi audi
torija (apie 130), tačiau 
širdinga ir dėkinga mū
sų kolonijos žodžio at
stovams .

Gaila, kad rašytojai, 
šokėjai turėjo būti ne
apšviestoje scenoje, sa
lės priekyje degant po
rai lempų lubose ir be- 
sigelbstint nuo tamsos 
naudojantis per langus 
besiveržiančių paskuti
nių saulės spindulių švie-- 
sa. Garsiakalbio priva
lumas apsunkino tartį, o 
kartais nebuvo galima 
atpažinti žodžių. Visos 
tokios ir panašios aplin-
kybės vakarui primeta 
esamų sąlygų skurdą (o 
gal neapdairumą!) ir žiū
rovą veikia slegiančiai.

Prieš vakaro progra
mą įvyko vakaro atida
rymas (mokyklos vedė
jas A. Tamulionis) ir 
įžanginis žodis (A. Au
gustinavičienė). Ar ne
būtų tikslingiau ir tei
singiau iš karto eiti prie 
programos, kurios pasi
klausyti susirenka sa- 
lėn žiūrovai.

Šv. Kazimiero litua
nistinės mokyklos irkon>- 
nistinei mokyklai ir 
komitetui priklauso pa
dėka už nepamiršimą ra
šytojų ir poetų, gyvenam 
čių čia pat mūsų tarpe. 
Tegu apsidairo apie sa
ve ir kiti rengėjai, man
ding gal surastų meninin
kų ir kūrėjų ir "savam 
krašte".

(pm)

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeotvners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

GEGUŽES 4 D. Motinos die
nos minėjimas, naujos parapi
jos salėje. Reng. lit. mokykla.

GEGUŽES 10 ir 11 D. Ateiti
ninkų šventė.

GEGUŽES 25 d. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metų jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas,

GEGUŽES 31 ir birželio 1 d. 
Clevelando lietuvių dailininkų pa
roda ir žuvusio skulpt. V. Rau- 
linaičio pagerbimas šv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia skau
tai akademikai.

BIRŽELIO 8 D. šv. Kazimie
ro lit. mokyklos mokslo metų 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

BIRŽELIO 29 D. Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ruo
šiama gegužinė p. Mačių sodybo
je, prie Nauj. parapijos.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

SPALIO 25 D. Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

* SPALIO 26 D. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 5 D. Madų pa
roda. Rengia Korp! Giedra.

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

DELLA E. IAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Nr. 36 — 7

HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE 
ENGINEER

We are looking for a man with 
electrical background on AC and DC 
motors with knowledge of wiring 
prints. A background in plumbing 
and hydraulics is helpful.
Top rates, excellent fringe benefits 
and steady overtime induding.

For further information contact 
Robert Saxer.

ART GRAVURE CORP.
1845 SUPERIOR AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

216 — 861-1750
(35-36)

MACHINISTS
BRIDGEPORT 
OPERATORS 

MILLING MACHINE 
OPERATORS

Good starting rate, 55 hour week, 
all fringes induding hospitaliza- 
tion, insurance, bonus, profit 
sharing, uniforms.

APPLY IN PERSON 

FORM-A-TOOL 
8610 MADISON AVĖ.
CLEVELAND, OHIO 

(36-37)

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
S. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba po šių metų Vasario 
16 d. minėjimų gavo aukų iš 
57 lietuviškų organizacijų 
ar ALT-os skyrių. Jų tarpe 
buvo septynios LB apylin
kės, prisiuntusios surinktas 
aukas tiesiog ALT-ai.

Laisvės darbo reikalams 
aukas rinko ir ALT-ai pri
siuntė septynių parapijų 
kunigai: prel. L. Mendelis, 
Baltimore, kun. S. Morkū
nas, Sioux City, kun. S. 
Saulėnas, Cambridge, Mass., 
kun. A. Vainauskas, Na- 
shua, N. H., kun. J. Zuroms- 
kis, Lowell, Mass., kun. A. 
Abračinskas, N o r w o o d , 
Mass., kun. V. Martinkus, 
Providence, R. I.

Daugiausia aukų surinko 
Chicaga, Detroitas, Bosto
nas, N. Yorkas, Brocktonas, 
Los Angeles, Miami, Rock- 
fordas, St. Petersburgas, 
New Britain, Lake County, 
Indiana ir Kenosha.

• IV-sios Dainų šventės 
repertuaro dalis — muz. Br. 
Budriūno kantata "Lietu
vos šviesos Keliu” jau pa
ruošta išsiuntinėti. Muziki
nė Komisija prašo JAV ir 
Kanados lietuvių chorus re
gistruotis ir kartu pranešti 
kiek vienetų tos kantatos 
reikia atsiųsti. Adresas: 
Muz. Petras Armonas, 4538 
So. Hermitage Avė., Chica
go, III. 60609.

• Gen. Vladas Mieželis, 
nuoširdus Dirvos bičiulis ir 
rėmėjas, iš Chicagos persi
kėlė gyventi j Arizoną. Jo 
naujas adresas; Vladas Mie
želis, c o Walter Liubartas, 
8834 N. 2nd Way, Phoenix, 
Ariz. 85020.

• K. Cicėnas, gyv. Chica
goje, perskaitęs Dirvoje, 
kad savanoris-kūrėjas, Ne
priklausomybės kovų inva
lidas Petras Pleskevičius ne
pajėgiąs užsimokėti už Dir
vą ir prašąs, kad kas nors 
jam laikraštį užprenume
ruotų, užmokėjo už visus 
metus, kad Pleskevičius su 
laikraščiu nesiskirtų.

K. Cicėnui, atsiliepusiam 
į savanorio-kūrėjo šauksmą 
ir tuo pačiu parėmusiam lie
tuviškąją spaudą, Dirva 
nuoširdžiai dėkoja.

• Juozas Venys, gyvenąs 
Vokietijoje, jau eilę metų 
prenumeruoja Dirvą. At

naujindamas prenumeratą 
rašo: "Dirva esu labai pa
tenkintas ir mielai visą nuo 
pradžios iki galo perskai
tau. Labai tik man nepatin
ka, tai Amerikoje gerai įsi
kūrusių DP (ne visų) tar
pusavio rietenos ir bereika
linga puikybė”.

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
L i e tuviškos vasarvietės 

Cape Cod vilos AUDRONĖ 
savininkai dr. Ed. ir Marija 
Jansonai praneša, kad šiais 
metais vila Audronė atida
roma nuo birželio mėn. 21 
dienos ir jau dabar priima
mi užsakymai. Kreiptis: Ed. 
Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston, Mass. 02124. Telef. 
288-5999, o po birželio 21 d. 
tiesiai į vilą Audronė, Mrs. 
Marija Jansonas, 87 East 
Bay Rd., Osterville Cap Cod 
Mass. 02655.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti ir praleisti savo 
atostogas prie atviro Atlan
to jūros pliažo, pušų pavėsy 
ir žalumynuose paskendu
sioje viloje Audronė.

• Finansų komitetas Jau
nimo žygiui už tikėjimo 
laisvę remti sudarytas Chi
cagoje ir patvirtintas cent
rinio komiteto Clevelande. 
Jį sudaro:.Jurgis Augius — 
pirmininkas, Rita Baraitė 
— Skaučių seserijos atsto
vė, Eglė Juodvalkytė — 
Korp! Neo-Lithuania atsto
vė, Vyt. Narutis — Stud. 
ateitininkų atstovas, Vald. 
Sadauskas — Akad. skautų 
sąjūdžio atstovas, Alf. Par- 
gauskas — Korp! Grandis 
atstovas, Ad. Viliušis — 
Moksl. ateitininkų atstovas 
ir Pov. žumbakis — JAV 
LB c. v. atstovas. Gegužės 
9 d., 7:30 vai. vak. Jaunimo 
Centre ruošiamas simpoziu
mas — žygio pristatymas. 
Visi kviečiami dalyvauti.

PATIKSLINIMAS
Chicagos teisininkų veik

los aprašyme (Dirva nr. 34) 
paskelbta, kad teisininkus 
J. Gudūuską ir V. Mieželį 
sveikinęs Clevelando teisi
ninkų vardu P. Stravinskas.

P. Stravinskas mus pra
šo patikslinti, kad sveikini
mą abiem teisininkams jis 
pasiuntęs ne Clevelando tei
sininkų, bet savo asmeniš
ku vardu.

Lietuvos Valstybės Teatro baleto 

artistui

A. A.

JONUI VASILIAUSKUI

Bostone mirus, jo mylimą žmoną TAT

JANĄ, dukrą SVETLANĄ ir visus ar

timuosius užjaučia ir kartu liūdi

Ona ir Juozas Andriai

Lietuvos Valstybės Teatro Baleto artistui
A. A.

JONUI VASILIAUSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame ponia TATJANĄ, 
dukrą SVETLANĄ ir visus artimuosius

Petras ir Nijolė Maželiai

jo studijoje, 163 West 23rd 
Street, New Yorke. Paroda 
tęsėsi iki balandžio 26 die
nos.

TORONTO

• Lietuvių Tautinės Są
jungos Toronto skyriaus na
riai buvo susirinkę šių metų 
balandžio 27 d. Lietuvių Na
muose ir aptarė įvairius su 
tolimesne veikla susijusius 
klausimus. Į atsiradusią 
valdyboje vokuojamą vietą 
vienbalsiai buvo išrinktas 
Alb. Plioplys.

Dabartinė po persitvar
kymo valdybos sudėtis to
kia: J. česėkas — pirminin
kas, A. Plioplys — vicepir
mininkas, V. Petraitis -— se
kretorius, P. Kvedaras — 
iždininkas ir P. Bastys na
rys spaudos ir propogandos 
reikalams.

Orui atšilus, birželyje pa
vesta valdybai rūpintis or
ganizavimu narių išvykos 
Wasagoje.

CHICAGO

• Lietuvos kariuomenės 
pirmosios priesaikos 50 me
tų sukakties minėjimas 
įvyks gegužės 11 d., Jauni
mo Centre, Chicagoje. 11 
vai. ryto Jėzuitų koplyčioje 
bus pamaldos. Po pamaldų, 
prie paminklo bus padėtas 
vainikas. Po to salėje bus 
įdomi grupinė paskaita: 
Savanorių ir mū
sų dienomis. Pa
skaitą skaitys Domas Ve
lička ir du Pedagoginio Li
tuanistinio Instituto stu
dentai: Danutė Bruškytė ir 
Vytautas Ramonis.

Minėjime kviečiama da
lyvauti lietuvių visuomenė 
ir organizacijos su vėliavo
mis. Įėjimas laisvas ir ne
bus renkamos jokios aukos. 
Minėjimą rengia Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų-Sava- 
iiorių Sąjungos Chicagos 
skyrius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
sukaktuvinio seimo

BANKETAS-BALIUS
įvyks š. m. gegužės 31 dieną, 8 vai. vak., 

HDTEL RDOSEVELT,

Madison Avė. ir 45 Street, NEW YORK, N. Y.
Vakarienės metu dainuos sol. Irena Stankūnaitė.
Gros Joe Tomo orkestras.
Stalai užsisakomi ir kvietimai gaunami pas dail. J. Bagdoną tel. 441-2374 ir 

pas P. Paprocką tel. MI 7-9070.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti.
Rūbai vakariniai.

Rengimo Komitetas

Australijos Lietuvių Bendruomenės Sydnejaus apylinkės naujoji valdyba, kuri buvo išrinkta š.m. 
balandžio 27 d. Stovi iš kairės: P. Alekna, V. Bitinas, A. Kaminskas, V. Deikus ir B. Genys.

V. Vilkaičio nuotrauka

Electrician
Wunted Electrician and Rcpairman. 
Steady employment. Fringe benefita. 
Good working conditions.

Apply in person

Sharon Steel Corp.

NEW YORK

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos iškilmingas 
banketas-balius, puošniame 
Roosevelt viešbutyje, Madi
son Avė. ir 45 St., New Yor
ke įvyks gegužės 31 d., 8 v. 
v. Prašoma registruotis pas 
dail. J. Bagdoną telefonu 
441-2374 ir pas Petrą Pa
procką MI 7-9070. Rengimo 
komitetas maloniai kviečia 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti.

PAMINĖJO KOMPOZITO
RIŲ JUOZĄ NAUJALĮ
Š. m. balandžio 27 d., Ap

reiškimo parapijos salėje 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Draugija paminė
jo komp. Juozo Naujalio 150 
m. gimimo sukaktį, tuo bū
du norėdamos sukelti lėšų 
šią vasarą studijuojantiems 
Fordhamo universitete li
tuanistiką lietuviams stu
dentams.

J. Naujalio gyvenimą ir 
kūrybą išsamiai savo ilgo
koj paskaitoj nušvietė jo 
buvęs choristas kun. J. Bud- 
reckas, ilgiausiai sustojęs 
prie jo bažnytinės kūrybos, 
nepamirštamų lietuvių gies
mių ir mišių, o taip pat ligi 
šiol populiariausiomis išli
kusių lietuvių tautoj patrio
tinių dainų, iš kurių keletą 
padainavo solistai Louise 
Senken ir Stasys Citvaras, 
akompanuojant A. Mrozins- 
kui.

Antroje programos daly
je poetės Kotryna Grigaity- 
tė ir Ona Audronė paskaitė 
iš savo kūrybos. L. Žitkevi
čius atsilankiusius pralinks
mino humoristine kūryba, o 
aktorius Juozas Boley pa
skaitė iš Nelės Mazalaitė3 
"Miestelis, kuris buvo ma
no” ir daugelio talentų Pau
lius Jurkus programą už
baigė, kuriai jis ir vadova
vo paskaitydamas apie 
"Kiškį piškį”. Fordhamo 
universiteto prof. A. Vasys 
pranešė apie lietuvių kalbos 
dėstytojus šiai vasarai ir 
studentus, kviesdamas skir
ti stipendijas.

• Dail. K. žoromskio me
no kūrinių parodos atidary
mas įvyko balandžio 20 d.

PADĖKA
ALT S-gos Baltimorės 

skyrius ii- Studentų Sąjun
gos skyrius širdingai dėko
ja Clevelando Grandinėlės 
tautinių šokių grupei ir jos 
vadovui L. Sagiui už pui
kiai atlikta programą Bal- 
timorėje balandžio 19 die
ną. Programa buvo išpildy
ta : meistriškai-artistiškai ir 
su natūralia šypsena vei
duose. Mes ilgai jūsų neuž
miršime. Nuoširdus patari
mas visoms lietuvių koloni
joms pasikviesti Grandinėlę. 
Pamatysite ko dar nesate 
matę.

ALT S-gos skyriaus 
pirmininkas : 

Vladas Bačanskas
Baltimorės Studentų S-gos 

skyriaus pirmininkė: 
Jūratė Auštraitė7951 Maple Avė. Dearborn, Mich.

(34-40)

Irena Marcheraitė ir Stasys Petravičius balandžio 19 d. susituo
kė Chicagoje. Abu jaunieji po vestuvių išvyko {Kaliforniją, kur jau
nasis nuo seniau pastoviai Įsikūręs. Inž. Stasys Petravičius yra 
Korp! Neo-Lithuania Los Angeles padalinio pirmininkas ir tarnau
ja Douglas lėktuvią projektavimo firmoje. J, Gaižučio nuotrauka

BALETAS

Jūratė ir Kastytis
Muzika Juozo Gruodžio

Premjera: 1969 m. geg. 17 d., 8 v. v. 
II spektaklis: 1969 m. geg. 18 d., 3 v. p.p.

MARIJOS AUKŠT. MOKYKLOS 
AUDITORIJOJE 

Lithuanian Plaza, W. Marąuette Road 
ir California Avė., Chicago, Illinois 

Choreografija: Birutė Nagienė, 
Mezosopranas Aldona Stempužienė 
Deklamatorius: Leonas Barauskas

Filmas ir fotografija: Algimantas Kezys, S. J.

Toronto Univ-to Modernaus šokio Ansamblis 
Jaunimo Teatras 

Simfoninis Orkestras 
Dirigentas IŠDARIUS LAPINSKAS

BILIETAI GAUNAMI: 
MARGUTYJE, 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, III. 60629 

Tel. GR 6-2242; GR 6-2271 
MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III. 60629 

Tel. PR 8-4585
Užsakant paštu, prašoma čekius išrašyti Margučio vardu. 
Bilietų kainos: Parteryje: $8, ?6, $5. Balkone: $7, $5, $3.

Rengia MARGUTIS
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