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TAKTIKA VIETNAME
HANOJUS RENKASI PRIEMONES TOLIMESNIAM SPAUDIMUI

LILIJA ŠUKYTĖ - METROPOLITAN
OPEROS KYLANTI ŽVAIGŽDĖ

Rašydami apie 'dino
zauro bėdas', mes nu
rodėme paradoksą: di
delė ir galinga valsty
bė prašo taikos — daug 
silpnesnis priešas savo 
rankose, laiko raktą į 
taiką. Taip žiūrint, tai
kos be stipresnės pu
sės kad ir užmasktuo- 
tos kapituliacijos šansai 
neatrodo esą dideli. Ta
čiau yra ir kita medalio 
pusė. JAV faktinai yra 
tokios galingos, kad gali 
sau leisti laikytis ir ne- 
ortodoksinės taiktikos' t. 
y. nemušti priešo tol, 
kol jis nepaprašys tai
kos.

JAV karo vadai ne
bijo, kad priešas galė
tų sutelkti tiek daug jė
gų, kad galėtų amerikie
čius išstumti iš tokių po
zicijų, kurias jie būtų 
pasiryžę išlaikyti. Iš ki' 
tos pusės, ir palyginti 
milžiniškos savo ir tal
kininkų pajėgos negali 
dėl politinių ir geogra
finių sąlygų visai sulai
kyti teroro veiksmų. Ne
seniai komunistai suge
bėjo per vieną naktį sa
vo raketom ir kitais gink
lais pulti net 159 pieti
nio Vietnamo vietoves, 
neišskiriant ir pačios 
sostinės baigono.

Nuostoliai kariniu ir 
ūkiniu požiūriais buvo 
beveik neverti dėmesio. 
Kitas dalykas — jų psi
chologinė įtaka. Puoli
mai įrodo, kad komunis
tai yra čia pat ir ameri
kiečiams pasitraukus, 
jie liks valdovais. Tokie 
je situacijoje, amerikie
čiai turi įrodyti: 1. pie
tų vietnamiečiams, kad 
jie pasitrauks tik tuoat-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
Ką REIŠKIA paskutiniu laiku Sovietijoje paslaptingi genero

lų mirimai? Ar tai botų nepasisekusio pučo pasekmės?
šiandien Sovietijoje padėtis gal kiek kitokia ir masinių valy

mų nebėra, kaip buvo 1937 metais, kai Stalinas, suklaidintas Hitle
rio žvalgybos sufabrikuoto raporto, sušaudė 300 generolų ir 30,000 
karininkų. Tačiau paskutinio mėnesio bėgyje padažnėję sovietųaukš* 
tųjų karininkų mirimai, sukelia įvairių spėliojimų.

Sovietų generolai, kaip ir kitų kraštų, aišku, visą amžių negali 
pasilikti jaunais. 1945 metais sovietai turėjo 3000 generolų, įskai
tant ir maršalus, šiandien iš 60 maršalų liko tik 20. Vienas po kito 
jie gęsta, užsieny nesukeldami didesnio dėmesio. Bet senėjimas 
nepaaiškina paskutiniuosius mirimus, kai nuo balandžio 10 numirė 
net 14 generolų, iš kurių tik 6 buvo pensininko amžiaus. Generolas 
Kadomcev, raketų apsaugos viršininkas, buvo tik 49 metų amžiaus, 
o krašto apsaugos ministerio pavaduotojas gen. Smirnov 51 metų 
amžiaus.

Nelaimės gali ištikti kiekvieną, o tuo labiau sovietų kariškius, 
nes sovietų armijoje žmogaus gyvybė mažai ką reiškia. Nebranges
nė ten gyvybė ir aukštųjų karininkų. Nuo kalėjimų ir mirties juos ne
apsaugo nei ordinais nusagstytos krūtinės. Tad taip ir neaiškūs pas
kutinieji mirimai tokių generolų, kaip Trlfonenko, Oltoricki, Popov, 
Naidenkov, Penkovski, Rusakov, Kadomcev, Dmitriev, Antonov, 
Smirnov, Kenevič, Neme, Gorlanov ir Ivanov... Nors Sovietijoje ne
sistebima dėl to.

Ten nesistebima ir dėl to, tad armijos štabas, o ne vyriausy
bė paskyrė krašto apsaugos ministru gen. Grečko. Nesistebima, 
kad nieko nebesigirdi apie bylą leitenantui Iličevui, kuris sausio 22 
d. bandė nušauti Brežnevą. Armija tuoj pat atsiėmė jį iš civilinio 
teismo rankų ir šiandien apie tai daugiau nebekalbama. Charakte
ringa, kad dauguma mirusių generolų buvo politiniai vadovai, arba 
daugiau ar mažiau susirišę su partija.

Ar tai reiškia, tad armija valosi nuo partijos įtakos ir darosi 
galingesnė Sovietijoje? Galima daryti visokių prielaidų. Maršalai 
Jokubovski ir Grečko, atrodo, dabar tvirtai laiko savo rankose bu
vusį politruką Brežnevą, šiandien Sovietijoje viskas dirbama tik 
dėl armijos, kai Vakaruose armijos griaunamos.

Amerikos universitetuose kairiųjų ir juodųjų organizacijos 
puola armijos karininkus, bandančius verbuoti studentus. Vokieti
joje armija yra pasidariusi "juodu gyvuliu". Prancūzijoje intelek
tualai irgi maištauja prieš armiją. Visur ta "naujoji srovė” padeda 
Maskvos žaidimui ir Stavka (sovietų armijos vadovybė) randa ne
įkainuojamą milijonais dolerių pagalbą pas Amerikos liberalus, ku
rie reikalauja ne tik atsitraukimo iš Vietnamo ir Europos, bet kaip 
Harvardo prof. George Wald nori, kad būtų atsisakyta ir nuo krašto 
gynybos organizavimo...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

veju, kai jų pačių jėgos 
bus pakankamos apsigy
nimui ir 2. Hanojaus re
žimui, kad jis negali ame 
rikiečių išmušti iš jų 
pozicijų ir kariauti Ha
nojui nėra prasmės. Abu 
uždaviniai yra labai sun
kūs ir jų galimi spren
dimai prieštarauja vie
nas kitam.

Jei, pavyzdžiui, pre
zidentas Nixonas sutin
ka, kad Saigone būtų su
daryta nauja vyriausybė 
jis verčia Hanojų apsi
galvoti, kad gal taikin
gom priemonėm jis ga
lės greičiau pasiekti sa- 
vo tikslo negu karo. Ta
čiau kartu tas sutikimas 
naikina Saigono moralę. 
Rytų ir Vidurio Europo
je visi kraštai, kuriuose 
buvo sudarytos koalici
nės vyriausybės palygin
ti labai greitai pateko 
komunistinėn vergovėn. 
Maskva, pavyzdžiui, net 
buvo sutarusi su Dubče
ko režimu palikti Čeko
slovakiją ramybėje. Tai 
buvo pereitų metų rug
piūčio 3 d. Susitarimas 
galiojo lygiai 17 dienų. 
Čekoslovakija buvo oku
puota. Atseit, Maskva ir, 
aplamai imant, visi ko
munistai laikosi tik tų 
susitarimų, kurie jiems 
naudingi. Šiuo atžvilgiu 
jie neturi jokių skrupu
lų ir kas, kas,bet prezi
dentas Nixonas turėtų tai 
žinoti.

Žodžiu, Washingtono 
administracija siekda
ma savo tikslo — gali
mai didesnio pasitrauki
mo iš Vietnamo, — iš 

vienos pusės turi duoti 
vilties komunistams, 
kad jie taikos būdu galės 
pasiekti savo tikslų, o iš 
kitos — įtikinti Saigono 
vyriausybę, kad taikos 
būdu jie savo tikslo vis
tiek negalės pasiekti.

Tokioje situacijoje Ha- 
no jus turi tris pasirinki
mus :

1. Tęsti toliau karo 
veiksmus, tikėdamasis, 
kad vidaus spaudimas 
Nixoną privers padaryti 
dar daugiau nuolaidų;

2. Laikytis griežtai 
partizaninio karo takti
kos t.y. niekur neoperuo
ti didesniais junginiais, 
o pasitenkinti tik smul
kiais, bet įkyriais tero
ro puolimais;

3. Sutikti oficialiai su 
'taika', kas tačiau būtų 
tik laikinos paliaubos, 
laukiant amerikiečių par< 
sitraukimo.

Yra duomenų manyti, 
kad Hanojus gali pasi
rinkti trečią išeitį. Dvi 
šiaurės Vietnamo divi
zijos, šiuo metu esan
čios Cambodijoje, buvo 
perkrikštytos Viet Con- 
go (t.y. Pietų Vietnamo 
komunistų) divizijų var
dais. Kas reikštų, kad 
oficialiai Hanojus iš ka
ro lyg trauktųsi. Iš viso 
palyginus su 1967 ir 1968 
metais, dabar Vietname 
mažiau didesnių junginių 
susidūrimų. Smarkiau 
kovojama tik prie infil
tracijos per Laosą ir 
Cambodiją punktų. Kas 
reikštų, kad kova ateity-., 
je gali būti vedama ma
žiau karingom, bet dau
giau klastingom priemo* 
nėm.

Registruokitės 
į neolituanų 
stovyklą
• L.S.T. Korp! Neo-Li

thuania Vyriausioji Valdy
ba šiais metais ruošia sto
vyklą prie Michigano ežero, 
gražioje ir erdvioje p. L. P. 
Ambutų vasarvietėje: Pot- 
tawattamie Resort, Route 
3, Box 400, Benton Harbor, 
Michigan 49022.

Stovyklos laikas: nuo 
rugpiūčio mėn. 23 d. iki rug
sėjo mėn. 1 d.

Stovyklos mokestis: da
lyvaujantieji pilną laiką mo
ka $85.00. Studentai atvy
kę savaitgaliais moka $9.50 
dienai. Suaugę, ne studen
tai, moka $10.50. Už vaikus 
iki 14 metų moka po $7.00 
dienai. Už šią sumą gauna
mas maistas ir kambarys.

Į stovyklą kviečiami visi 
korporantai su šeimomis ir 
artimaisiais.

Norintieji vykti į stovyk
lą prašomi registruotis pas 
Bronių Kasakaitj, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chieago, III. 
60620, tel. 778-7707.

Regis truojantis reikia 
įmokėti $10.00 užstato.

Smulkesnės informacijos 
bus paskelbta vėliau.

L. S. T. Korp! 
Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Metropolitan Operos solistė Lilija Šukytė Carmen operoje pagrindiniame Michaelos vaidmenyje.

Su malonumu skaito
me amerikiečių spaudo
je lietuviškas pavardes, 
išskiriamas iš daugelio 
kitų pavardžių įvairiais 
pasižymėjimais: moks
le, mene, politikoj ir ki
tur. Iškiliųjų svetimų pa
vardžių eilėje vis daž
niau skaitome muzikos 
kritikų skiltyse,koncer
tų skelbimuose ir,paga
liau matome scenoje 
tarptautinio mąsto Met
ropolitan operoje sėk
mingai kylančią jauną 
žvaigždę Liliją Šukytę 
New Yorke.

Lietuviams malonu 
girdėti ir kartais maty
ti žinant, kaip sunku į 
šią operą patekti net ir 
mažoms rolėms, o taip 
pat ir su dideliu talen
tu ne visada pasiseka pa
siekti pagrindinių rolių, 
juk čia savo laimės ban
dyti suvažiuoja iš viso 
pasaulio talentai.

Lilija Metropolitan 
operoje pradėjo dainuo
ti pagrindinę Michaelos 
rolę "Carmen" operoje 
ir eilėje operos gastro
lių kituose miestuose. 
Tačiau šių metų sezo
nas jai buvo dar laimin
gesnis. Jau buvo Dirvo
je rašyta, kad jos priė

mimo į šią operą metu 
pripuolamai dalyvavo iš 
Europos atvykęs garsu
sis dirigentas Herbert 
von Karajan ir tada ją 
kvietė važiuoti Europon. 
Šiame sezone tas garsu
sis dirigentas atvyko iš 
Vokietijos su visu savo 
operos, arti s tų bei daini
ninkų sąstatu Metropoli
tan operoje statyti nepap
rastą pasisekimą turėju
sią operą "Das Rhein- 
gold", betgi jam trūko pa
grindinio soprano, kurį 
Metropolitan operos va
dovybė leido pasirinkti 
iš savo trupės sopranų ir 
jis iš daugelio egzami
nuotų balsų pasirinko mū
sų Liliją;"Voglinde" pa- 
gindinei soprano rolei, 
kurioje ji muzikos kriti
kų buvo labai gerai įver
tinta ir publikos šiltai 
sutikta. Su pasisekimu 
šiame sezone Hartforde, 
Conn. ji dainavo ir pa
grindinį Michaelos vaid
menį "Carmen" opero
je ir taipgi pagrindinį 
Liu vaidmenį "Turan- 
dot" operoje su garsiau
sia pasaulio primadona 
Birgit Nilsson, kur Lili
ja prieš tai buvo išskir^ 
tinai vertinama ir po pa
statymo vietos spaudoje, 

pav., didele antrašte ir 
nuotrauka laikraštis 
"The Hartford Courant" 
kovo 4 d. skelbė:

"NEW STAR. Turan- 
dot Brings Lilian Sukis 
Here. Soprano Lilian 
Sukis, one of the bright 
new stars of the opera 
world, will make her 
first Hartford appearan- 
ce when she sings Liu 
in the Connecticut Ope
ra Assn's ‘presentation 
of 'Turandot' at the 
Bushnell Memorial to- 
morrow night at 8 p.m. 
Birgit Nilsson and Da
niele Barioni will head- 
line the produetion".

Toliau aprašė Lili jos 
biografiją nuo gimimo 
iki šių dienų ir po pasta
tymo tas pats laikraštis 
tarp kitko rašė:

"My own pet of the eve - 
ning was Lilian Sukis, 
who sang the unfortuna- 
te Liu. Her voice has a 
magic svveetness, and 
her musicianship is 
most refined and ele- 
gant. Portraying Liu is 
not a task that task that 
reųuires special acting 
ability, būt Miss Sukis 
gavę it whatever drama- 

(Nukelta į 2 psl.)
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PO PIETŲ KRYŽIUM
------------ VL. RADZEVIČIUS ---------- -

KAUTORANGA AR ŠACHMATAI (2)

PAKRAŠČIŲ ISLIEKOS
TRŪKUMAI BENDROJOJ VEIKLOJE (2)

Pabaltiečių Moterų Sąjungos steigėjos. Sėdi iš kairės: dr. S. 
Pacevičienė, steigėjas sveikinęs Baltų Federalinės Tarybos atsto
vas Auzinš, ponios Dancis, Ciska, Zandersons ir Straukienė. Ant
roje eilėje: ponios Valodze, Kalninš, Kruminš, Auzinš, Dainienė, 
Vitols, Mockūnienė, Lielheitins, Reinfolds ir Dundienė. Sąjungai 
vadovauja pirmininkė E. Dainienė, o S. Pacevičienė ir MockUnienė 
yra tos valdybos narės. Į valdybą dar Įeina trys estės ir trys lat
vės.

Stebint Australijos lietuvių kultūrinę veiklą, 
kurioje turėtų dominuoti lituanistinis jaunimo švie
timas ir dvasinių turtų perdavimas prieaugliui, 
norom nenorom tenka konstatuoti, kad didžiausia 
energijos dalis eikvojama išlaikyti lietuviškumą... 
senimo tarpe, o pats jaunimas, ypač prieauglis, 
paliktas Dievo valiai.

Kaip prasidėjo prieš 20 metų, taip ir tęsiasi 
iki šios dienos: jubiliejai, minėjimai, tautos šven
tės — viskas skirta senimui, nes jiems taikomas 
visų iškilmių turinys. Gerbėme Donelaitį, Maironį, 
Vydūną, Putiną. Gerbėme taip, kad jų reikšmę ga
lėjo suprasti tik senimas.

Stereotipinis monotoniškumas mūsų iškilmes 
paverčia nepakeliamai nuobodžiomis ir pačiam seni
mui, nekalbant apie jaunąją kartą. Tačiau būtų ne
teisinga teigti, kad jaunimas nusigrįžo nuo lietuviš
ko judėjimo vien dėl to, kad bendrieji parengimai 
nuobodūs ir be inspiracijos. Buvo ir yra visa eilė 
atgrasinančiai veikiančių priežasčių, bet jos jau 
priklauso pavienėms, iš banko knygučių angliškai 
besimeldžiančioms šeimoms, atskiriems jaunimo 
organizacijų seniems vadovams, kurie būtų labai 
geri kalėjimų prižiūrėtojai, pagaliau, svetimai mo
kyklai ir svetimai aplinkai. Čia visi prikišo savo 
pirštus.

Tautinės kultūros skiepus jaunojoj kartoj ban
do įskiepyti tik pavienės šeimos ir viena kita pa
sišventėlių grupelė. Bendruomenei vadovaujančios 
institucijos nenutiesė ir nebandė nutiesti bendrų ke
lių, kuriais galima būtų stumti kultūrinės veiklos ve
žimą ir kuriame būtų skirta priderama vieta jauni
mui.

Tik pradinis vaikų supažindinimas su lituanis
tika savaitgalio mokyklose vykdomas sistemingai ir 
pagal aiškų planą. Paaugusių švietimas, anksčiau 
dar vienur kitur blykstelėjęs, ilgainiui visai išblėso. 
Priežastis trumpa ir aiški: jaunimas nesidomi. 
Kodėl? Kas kaltas? Tų klausimų nesprendžia nei 
Krašto, nei apylinkės kultūros taryba.

Nors trūksta bendros vadovaujančios rankos, 
lietuviškas jaunimas vistiek organiškai laikosi 
krūvoje. Kartais tenka net stebėtis, kaip tas, sve
timose platumose ir gilumose blaškomas, jaunimas 
jautriai atsiliepia į šauksmą, kuris atitinka jo nuo
taikas ir yra jam suprantamas. Deja, ir savose 
krūvelėse tas jaunimas daugeliu atvejų yra palik
tas vienas. Studentai neturi filisterių, sportininkai 
neturi mecenatų tikrąją to žodžio prasme. Skautai 
akademikai neišnaudoja pilnai galimybių pagelbėti 
skautams. Ateitininkai sendraugiai, atrodo, nesu
pranta, kad jų irgi lauktų jaunimas. Visos Australi
jos lietuviai studentai, lygiai kaip ir sportininkai 
suvažiuoja krūvon kasmet, tačiau jiems į pagalbą 
senimas teateina tik su atžagaria ranka. Būdinga 
kad prie to jaunimo vieni ar kiti bando prieiti su 
verkšlenimais, pamokymais. Jie atsineša praeitį, 
bet užmiršta dabartį. Tačiau vietose, kur buvo ras
ti keliai susigyventi su jaunimu, kaip Melbourne, 
pats jaunimas daug lietuviškesnis ir aktyviau jungia
si į bendrą kultūrinį darbą.

***
PABALTIEČIŲ MOTERŲ SĄJUNGA, kuri buvo prieš kiek 

laiko Įsteigta Adelaidėje, Šiomis dienomis iškilmingai prisistatė 
Piety Australijos valdžios dignitoriams: gubernatoriui, ministe- 
riams. Vyriausio teismo teisėjams. Tai Įvyko iškilmingame po
būvyje Adelaidės rotušėje. Sąjungai pirmininkaujanti lietuvė E. 
Dainienė turėjo aiškinti gubernatorienei (Lady Harrison), kokią 
tautą ji atstovauja ir kokios tautos drabužiais ji esanti apsivilku
si. Būdinga, kad tik ji viena šiose iškilmėse tebuvo apsirengusi 
tautiniais drabužiais. Visos kitos ponios dalyvavo vakariniuose tu
aletuose. Ir tie tautiniai drabužiai pastatė p. Dainienę susidomėji
mo centre tarp visų 700 iškilmingojo pobūvio dalyvių,

Si sąjunga yra užsibrėžusi vienyti estų, latvių ir lietuvių mo
teris laisvės atgavimo kovose, išlaikyti papročius ir kultūrą, o 
taip pat užmegsti santykius su vietos ir pasaulinėm moterų orga
nizacijom, siekiant jų pritarimo kovoje dėl pavergtų tautų išlais
vinimo ir žmogaus teisių. Sąjungos šūkis: TIESA MŪSŲ GINKLAS.

Adelaidėje reziduoja ir Federalinė Baltų Taryba, šiai tary
bai pernai moterys padėjo labai sėkmingai pravesti Pabaltijo tau
tų 50 metų nepriklausomybės jubiliejų, nors tada dar nos nebuvo 
savo sąjungos sudariusios.

TĖVŲ PRAŠOMA viena adelaidiškė lietuvaitė, kuri šiuo metu 
atostogauja Europoje, neseniai buvo nuvykusi Į Lietuvą. Dabar 
Adelaidėje iš rankų J rankas eina 15-kos puslapių laiškas, kurj 
mergaitė atsiuntė savo tėvams. Jis aiškiai perduoda skaudžius 
pergyvenimus ir kiekvienoje eilutėje išlietas jaunos mergaitės 
ašaras. Nusiminimai, baimė ir skurdas netelpa jaunos, vakaruo-

Toliau peržiūrint fi
gūrų pavadinimus, už
tinkame vieną kurios at
lietuvinti ar keisti visai 
nėra reikalo, tai pėsti
ninkas. Jisai yra išli
kęs nepaliestas italų 
kalboje: pedone — pėdo
ms! To mūsų žodžio se
novė betgi yra dar pa
liudyta ir Firdusi 11 
amž. poemoj - piadeh 
arba paydah.

Bokštas, supranta
miausia figūra, įvairio
se kalbose taip ir vadi
namas bokštu. Įdomu vėl 
gi ir svarbi rusų išimtis, 
- laivas! Tokiąpatpras- 
mę vartoja ir pietryčių 
Azija: Burma. Siamas ir 
Indokinija. Tai greičiau
siai, pagal nusistovėju
sią tyrinėtojų nuomonę 
bus sanskrito rukhs - 
didvyris kovos vežime iš
kreiptas liaudiškai į ro
ką-laivas. Bet tai nepa
aiškina rusų ladja žo
džio. Išviso gauname tos 
pat figūros kelias pras
mes: laivo, bokšto,
dramblio, didvyrio. Vėl
gi tik mūsų kalbos rak
tu tegalime tą maišatįiš- 
spręsti. Lielys, LIELAN- 
DIS senovėje buvo pla
čiai vartotas. Jis vieno
dai tinka didumo sąvo
kai pabrėžti, gyvio ar 
daikto. Ir liūtas, (Lie) 
liūtas matomai iš .jo yra 
kilęs. Taip Egipto ara
bų 11 amž. bokšto figū
ra vaizduoja gulintį liū
tą. Hetitų karaliai dažnai 
turi priesagą Luluma — 
Lielumys. Mūsų Lielu
pė, Elba - Lieluva, II- 
menio ež. į Lielmaina, 
Volgos kelio permaina į 
Baltiją, Leliūnai ir t.t. 
tvirtai liudija tą šaknį. 
Taigi bokštas nešamas 
dramblio (tradicinis tos 
figūros pavaizdavimas) 
tai būtų LIELANDIS. Jį 
matome ir anksčiau mi
nėtoje Donelaičio si
dabro Kautor angoj.

Valdovė, visi tai žino
me, yra klaidigai įsi
brovusi žaidimam Seno
vėje karalių žmonos sė
dėdavo saugiai pilyse, o 
ne šeiminkavo karo 
laukuose. Mūšyje gi ka
ralius turėjo savo ma
jestoto vietininką, kuris 
vadovavo armijai ir sa
vo šarvais atlaikydavo 
pasitaikančius priešo 
smūgius. Atsiminkime 
Žalgirio epizodą: Jogai
la pamaldžiai klauso il
giausių mišių, nesijudin
damas iš palapinės, o Vy
tautas sakalu skraido pul
kų priešaky. Negalima 
karaliaus perdaug kal
tinti... nedrąsa. Tokia 
dvivaldos tradicija labai 
senoviška, mūsų senų 
tautų istorijoje dažnai 
pastebima, ir todėl kau- 
torangos, kaip karo ri-

ČESLOVAS GEDGAUDAS 
Santa Monica, Calif.

kiuotes, kovos santvar
kos žaidime išlaikyta. 
Dr. Deveikė-Navakienė, 
LiejJvos Statuto šviesio
ji žinovė; tą dvivaldos 
Lietuvoje buvimą pirmo
ji atrado. Netik klasiški 
Algirdo - Kęstučio, Jo
gailos - Vytauto pavyz
džiai tą įrodo, bet jos 
žiniomis, daugelis kitų 
mūsų valdovų taip pat tu
rėdavo savo "alter ego" 
— vietininkus. Deja, jos 
rankraščiai baigia žūti, 
ir negirdėjau, kad kas 
nors jais domėtųsi.

Grįžtant prie karve
džio - damos hermafro
dito metamorfozės, ne
susipratimas įvyko vė
lai viduramžiuose, kuo
met arabų firzan, fer- 
zan patekęs Ispanijon ir 
lotyniškai iškreiptas į 
ferzia, buvo prancūzų 
suprastas kaipo "vier- 
ge" (vėlgi liaudies dary
ba). Iš tos paskutinės, 
mandagumas vertė pa
daryti "dama", o čia jau, 
bestovint šalia karaliaus 
gamtos dėsniai padarė 
savo: jinai buvo apvesdin
ta, nieko jam nesakant 
apie jaunosios praeitį.

Taigi, vien tik rusų 
kalboj teišliko persiš
kas ferz, - vardika. Tai 
ne asmens vardas, tai 
mūsų karvedžio senas ti
tulas, Kievo pirmosios 
kronikos paliudytas. Yra 
šimtai variantų ir grai
kų, lotynų, frankų ir t.t. 
dokumentuose, kaip an
tai varžonis, varžys, va
rys ir t.t. Varos šaknies 
čia vėl nenagrinėsim. 
Jei ji nelietuviška, tai 
išviso lietuvių nėra ir ne
buvo. Mūsų saulės irko- 
vos dievo Mitros-Varū- 
nos vardas, išlaikytas ru
sų ir persų kautorangos 
figūroj, tinka tad kara
liaus padėjėjui ir žaidi
mo dvasiai kaip dešinė 
ranka tinka kairiajai.

Paskutinę, karaliaus 
povyzą aptariant, teks 
panaudoti taip vadina
mą "peripherialfossils" 
pakraščių išliekų kalbo
tyros dėsnį. Jam pailius< 
truoti duosime tokį pa
vyzdį: įsivaizduokim,
jog esame jau 25 amžiu
je. Britų Imperija netik 
senai žlugo, betgi netgi 
pati sala yra vaisingos 
Swahili tautos valdoma, 
ir jos kruopščių ir nuo
dugnių pastangų dėka, 
nei anglų kalbos, nei bal
tųjų gyventojų, nei pra
eities istorijos visiškai 
nebeliko. Ir štai atsiran
da kaž koks keistuolis 
japonas antropologas, ku 
ris užtinka Ceylone, Ni
gerijoj, Amerikos Guia- 

noj tąpatįneišaiškinamą 
vietinėse kalbose žodį: 
vaivaklati, faifakloti ar 
vifaklokti. Tas žodis taP* 
komas įvairiems gėri
mams parduodamiems 
iš automatų. Japonas, 
nieko nelaukdamas, su
kuria fantastišką "legen
dą" jog tas žodis priklau
so seniai išnykusiai bal
tos rasės tautai, ir va
dovaudamasis atkastu 
Škotijoje emaliuotu res
torano užrašu bando įro
dinėti jog čia esama 
"five o'clock tea" saki
nio. Galą patys žinote. 
Japonas sušaudoma?, 
tvarka ir oficiali istori
ja atstatyta, atsidūsta
ma ramiai.

Jei nusišypsojot, tai 
nustosite bematant. Ber
lyno muziejuje (prieš ka
rą) šalia Sangamono 
(Sen-Gemonių, Pra-Bo - 
Čių) šventyklos didingo 
marmuro pastato, pasi
vogto iš Pergamo mies
to Anatolijoj (Pa-Riku- 
ma, Pa-Rikone, tai sos
tine, pal. Rygą, Rikį: ir 
pan.), buvo taip pat spe
cialiame skyriuje sau
gomas ir viešai nerodo
mas kitas eksponatas - 
Vidurinės Azijos iška
sena, - Toharų indai, ku
rių užrašai esą perdaug 
lietuviškai skambėję ir 
todėl indoeuropiečių mi
tui skleisti nebetiko. Tai 
būtų vienas iš seniausių 
mūsų rašytos kalbos pa
minklų. Deja, nei jų pri
eiti pamatyti, nei užra
šų paskaityti neteko.

Toharu kalba, tai mū
sų Imperijos tolimiausių 
pakraščių išlieka. Ta
čiau Europoje yra kitos 
dvi ugro-finų kilmės vi
sai mums svetimos tau
tos : vengrai bei suomiai, 
buvę Sarmatijos pakraš
čiuose. Pas suomius, 
kautorangos žaidimo ka
ralius vadinamas "kuni
gas", pas vengrus "ki- 
raly", o valdovė "kira- 
lyne". Štai tie "periphe- 
rial fossils", — mūsų 
deimantai įstrigę sveti- 
mosna kalbosna, kur jų 
prasmės nebesupranta, 
bet vi s vien vartoja be
veik be pakeitimo. Ypač 
"kiralyne" yra labai ver
tinga, nes tokio varianto 
nei viena aplinkine sla
vų kalba neturi, todėl nė
ra jokios abejonės, kad 
žodis mūsų.

Šitokiais paminklais 
privalome didžiuotis, 
kaip egiptiečiai pirami
dėmis, nes jie amžiams 
įrodo mūsų kultūros spin
duliavimą.

(Bus daugiau)

LILIJA ŠUKYTĖ
(Atkelta iš 1 psl.) 

tie interpretation it 
needed and was very 
poignant about the whole 
thing".

Be to, šį sezoną Lili
ja sėkmingai pasirodė 
visoj eilėj rečitalių įvai
riuose miestuose, oWa- 
shingtone net du kartu. 
Taip pat gastroliavo su 
Metropolitan opera.

Ir vienas iš paskutinių 
šio sezono laimėjimų 
yra tai, kad Lilijayrapa- 
kviesta ir gegužės 29 die
ną išskrenda į Vokieti
ją, kur ji dainuos nauja- 
me pastatyme Mozart 
operoje "Cosi Fan Tut- 
te" pagrindinį vaidmenį 
Fiordiligi. Ten ji išbus 
virš dviejų mėnesių. Ta 
opera numatoma fil
muoti ir Metropolitan va
dovybė yra užklausta, ar 
išleis Liliją ilgesnei iš
vykai.

1970 metais ji jau yra 
susitarusi vėl vykti į 
Muencheną Bayerische 
Staats Opera šioms pa
grindinėms rolėms: Mi- 
chaela, Mimi, Nannetta 
ir Euridice keturiems 
mėnesiams. O mums įdo
miausia, kad ji neužmir
šo ir lietuvių, nes atei
nantį rudenį jau susita
rusi duoti savo rečitalį 
mums newyorkiečiams 
Town Hall, o jei laikas 
leis, tai ir kitose lietuvių 
kolonijose.

"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.
Gaunama pas platintojus 

ir DIRVOJE

se išaugusios lietuvaitės širdyje. Ji net nenorinti tikėti savo aki
mis, ką matė ir išgyveno pasikalbėjusi su savo bobutėm ir diedu
kais. Ji taip pat nesupranta, kodėl neleido jai nuvykti pas gimines 
Į kaimą, kodėl jai neleido net T raką aplankyti. į Vilnių atvažiavę se
neliukai sukėlę jai tokĮ pasigailėjimą, kad ji atidavė jiems viską, 
ką turėjo ir iš Vilniaus paskubom išvyko taip, kaip apsirengusi, net 
be lagamino ir rankinuko. Komunistų iškankinti ir ugabais pavers
ti giminės šią lietuvaitę dabar tebelydi jos sapnuose.

SlAIS METAIS geriausiu sportininku Tasmanijoj pripažintas 
lietuvis Antanas Andrikonis, kuris jau 17 metų aktyviai reiškiasi 
šios valstijos sportinėje veikloje. Jo vardas Tasmanijos laikraščių 
skiltyse minimas nuolatos, pradedant 1951 metais, čia jis buvo sta
lo teniso čempionas, krepšinio garsenybė, valstybinės rinktinės 
treneris, Natlonal Fitness Council instruktorius, beveik nuolatinis 
tarpvalstybinių krepšinio rungtynių dalyvis. Amerikos lietuviai krep
šininkai, viešėdami Australijoj, turėjo progos arčiau su juo susigy
venti ir tikriausiai dar šiandien jĮ prisimena.

Šachmatų didmeisteris r. Arlauskas, gyvenąs Adelai
dėje, vis dar nenustoja vilties, kad kasnors Amerikoj suorgąnizuos 
pasaulinĮ lietuvių šachmatininkų korespondencinĮ turnyrą.



1969 nu gegužės 23 d. DIRVA Nr. 41 — 3

DIRVA THE LITHUANIAN
NEWSPAPER

6007 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND. OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6344
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 

Published' Two Times a Week 
every Wednesday and Friday 

by American Lithuanian Press Radio Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $13.00. Single copy 15 cents.
Editor Vytautas Gedgaudas. 

Business Manager Kazys S. Karpius.

Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais. 
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00.

Redaktorius Vytautas Gedgaudas. 
Reikalų vedėjas Kazys S. Karpius.

Straipsniai, išskyrus vedamuosius, reiškia jų autorių 
nuomonę.

NEGERI SKERSVĖJAI PUČIA
L. BENDRUOMENEJE

Iš Chicagos apygardos atstovų suvažiavimo

TAUTAI VISAS JĖGAS
Antanas Smetona yra 

sakęs: "Tauta, norinti iš
likti laisva, turi kaip ka
ro metu, susiklausyti ir 
glaudžioje vienybėje lai
kytis. Visi tautos nariai, 
visi jos luomai, turi bū
ti darbštūs, ištvermingi, 
jų dvasia turį būti budri. 
Ūkininkas, darbininkas, 
prekijas, pramonininkas 
— visi privalo būti kant
rūs ir ištverti savo pa
reigose".

Dar prieš I Pas. karą 
Antanas Smetona, įrodi
nėdamas lietuviams vie
nybės reikalingumą, taip 
rašė: "Skaitydami prūsų: 
lietuvių tautos giminai
čių. istoriją, stebimės, 
kodėl jų neatsilaikyta sa
vo priešininkams. Ne
mažos gi būta jų gimi
nės, turėta devynios pro
vincijos, jų gyvenamos 
tarp Vislos ir Nemuno. 
Kryžiuočių ordinas, len
kų pakviestas kovoti su 
prūsais, įkyrėjusiems 
mozūrams, buvo nedide
lis būrelis. Ką jis būtų 
galėjęs padaryti narsuo
liams, jeigu būtų iš vie
no ėję, jei jų visos devy
nios provincijos, užpuo
lus vieną, būtų stojusios 
gintis drauge? Bet nebu
vo vienybės: apnikus vo
kiečiams pavislį, Pane
munio prūsai tylėdavo au
sis suglaudę, rasit, ma
nydami, jog ordino kala
vijas jų nepasieks. Apsi
riko. Apsidirbęs su vie
na provincija, ordinas 
griebdavo antrą, trečią 
ir kitas, kol pagaliau pri
ėjo ligi Nemuno. Tik tuo-- 
met suprato prūsai savo 
klaidą ir mėgino visas 
provincijas sukelti prieš 
svetimą jungą, bet jau 
buvo per vėlu, ordinas gi* 
lokai buvo įleidęs nagus 
aukon ir jos nepaleido".

Atgauti Lietuvos nepri
klausomybę pavyko tik 
vieningomis lietuvių tau
tos pastangomis. Bet ir 
Lietuvos žydėjimo metu 
A. Smetona dažnai įspė
davo mus laikytis vieny
bės, nes "ne visą lais
vę, o tik jos pradžią te
same laimėję. Jeigu ji 
įgyjama, tai ir praran
dama. Žiūrėkime, kad ne
būtų prarasta, stiprinki
me ją išmėgintu vieny
bės keliu. Lietuvių są
monė turi būti vieninga, 
nes ji mus tesutelkia krū
von".

Vadinasi, ne tik kovai 
bet ir 
darbui 
bė.

A. 
"Kaip
čiurliais ištryškusios iš 
požemių gelmės, ranguo- 
damos skubiai upeliais 
bėga, tartum ieškoda
mos įgimto gaivalo, ir 
pagaliau sutampa pla- 
čion vandens vagon ir

jau sudaro didžią upę — 
taip ir mūsų visuome
nės srovės, prasiveržu- 
sios pro daugybę įvai
riausių kliūčių, kiekvie
na savo ribomis tekėda
ma, gaiausiai turi susi
eiti vienon tekmėn, jei no
rima būti tauta, o ne iš
klydusi minia be vienin
gos sąmonės.

Nenustoja mažieji upe
liai savitumo, apstingai 
pildydami vandenim sa
vo motiną - upę, nenus
tos savaimės ir lietuvių 
srovės, gausingai tiek
damos savo motinai tau
tai ko ji privalo, kuo ji 
gyva yra. Tai mūsų bend
roji vaga, kurios negali 
išsilenkti nė viena sro
vė, jei tik nebijo sky
rium palikusi išsekti, 
yra lietuvių kultūra, pla
čiausia to žodžio reikš- 
me tariant".

Štai kaip vaizdžiai api-

Suvažiavimas įvyko š. 
m. gegužės 4 d., Jauni
mo Centre, Chicagoje. 
Dalyvavo 72 atstovai (ne
pranešė kelias apylin
kes atstovavo).

Suvažiavimą atidarė 
apygardos pirmininkas 
Andrius Juškevičius ir 
minutės susikaupimu pa* 
gerbė mirusius lietu
vius. Invokaciją sukal
bėjo kun. J. Vaišnys, S. 
J. I prezidiumą pakvie
tė pirmininkauti: J. Ja
saitį, J. Žadeikįir Brie
dį, o sekretoriauti — V. 
Matušį ir G. Meiluvienę. 
Taip pat buvo sudaryta 
rezoliucijų komisija.

Pirmasis žodį gavo 
ALB-nės centro valdy
bos pirm. Br. Nainys. 
Sveikino bendruomenės 
darbuotojus ir išryškino 
centro valdybos pagrin
dinius siekius, prašė vi
sų talkos.

Daugiausiai laiko už
ėmė 6 pranešimai ir po 
jų vykusios diskusijos. 
Pranešimus padarė: apy
gardos pirm. A. Juške
vičius, švietimo komi
sijos pirm. J. Masilio- 
nis, iždininkas Būga.kon-

būdino vienybės reika
lingumą visuomeninia
me gyvenime buvęs Lie
tuvos Valstybės Prezi
dentas Antanas Smetona.

(jm)

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...

Stefanija Rūkienė, VERGIJOS KRYŽKELIUOSE. 
Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams ...

ANTANAS JUODVALKIS

trolės komisijos pirm. 
Bertašius, pasauliečių 
teisėms apsaugoti lietu
vių šv. Kazimiero kapi
nių komiteto pirm. Re
gis ir Lietuvių Fondo var
du dr. F. Kaunas. Pra
nešimai buvo raštiškai 
paruošti ir aiškūs. Dau
giausiai plojimų susilau
kė Regis, ryžtingai ko
vojąs už lietuvių teises 
šv. Kazimiero kapinėse.

Po pranešimų prasi
dėjo paklausimai, puoli
mai, diskusijos. Daug lai
ko sugaišta besiaiški
nant repertuaro sudary
mą, įvyksimoje pavasa
rio mokyklų šventėje, 
nors tas reikalas, atro
do, turėjo būti nustatytas 
švietimo komsijos su
šauktoje mokytojų konfe
rencijoje, bet ne apygar- 
diniame atstovų suvažia
vime. Kai kurie atstovai 
diskusijų metu nukrypo 
nuo suvažiavimo paskir
ties ir įsivėlė į asme
niškumus. Aiškiai matė
si, kad prasiveržė gru
piniai interesai ir buvo 
kalbama ne bendruo
menės veiklos klausi
mais, bet asmeniškais 
ar savo grupės intere
sais. Diskusijose daly
vavo Briedis, Ingaunis, 
Šilas, dr. Kisielius, dr. 
Kaunas, Kerelis ir dau
gelis kitų.

Po pietų pertraukos 
buvo apylinkių pirminin
kų pranešimai ir rezo
liucijų priėmimas. Komi
sijos patiektos rezoliu
cijos susilaukė kritikos 
ir buvo perredaguotos.

nuoširdus. Kažkas norė
jo abu pirmininkus sukir
šinti, bet nepavyko.

Apygardos suvažiavi
me buvo dar tebejaučia
mos Tarybos posėdžių 
atrūgos, o jas čia atne
šė ten dalyvavę asme
nys. Jei reikalai ir to
liau plėtosis tokia link
me, tai lietuvių bend
ruomenė gali pasidaryti

vienos grupės dominuo
jama organizacija. Kas 
neišeitų į naudą nei bend - 
ruomenei nei visiems lie
tuviškiems reikalams.

Iki šiol tokie dalykai 
buvo labai slopinami ir 
dalinai tai pavyko įgy
vendinti, ypač mažesnė
se vietovėse. Bet jei pra
siverš vienos grupės 
dauguma, tai ir lietuvių 
bendruomenė bus pajung
ta tarnauti tiktos grupės 
interesams. Kad to ne
įvyktų, reikia visiems 
asmeniškus ir grupinius 
interesus palikti namie, 
o į bendruomenę eiti su 
grynai lietuviškais rei
kalais.

GRANDINĖLĖ BALTIMORĖJE

taikiam kultūros 
reikalinga vieny-
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BAIGIAMOSIOS 
PASTABOS

Jau pradedant suva
žiavimą, buvo jaučia
ma tam tikra įtampa ir 
grupavimasis, ypač chi- 
cagiškių tarpe. Matyti, 
bičiuliai buvo nepatenkin
ti esamu apygardos pir
mininku ir ieškojo būdų 
jį "sutvarkyti". Kadangi 
šis suvažiavimas nenu
matė rinkti apygardos 
valdybos (valdyba renka
ma kas 2 metai), tai bu
vo bandyta surasti kokių 
nors kabliukų ir sunie
kinti esamą valdybą ar 
bent jos pirmininką.

Vienas atstovas pa
reiškė, kad apyg. pirmi
ninkas nustojo pasitikė
jimo, nes jis, per tary
bos posėdžius, Chica
goje, prisidėjęs prie tos 
grupės, kuri kėlė centro 
v-bos pirmininkui pasi
tikėjimo klausimą. Esą, 
jei apyg. pirm, norėjo 
prisidėti prie keliančių- 
jų pasitikėjimo klausimą 
turėjo iš anksto sušauk
ti apygardos atstovų su
važiavimą ir gauti įga
liojimą. Gerbiamasis pa
miršo, kad išrenkant val
dybą, tuo pačiu suteikia
mas įgaliojimas, o suva
žiavimas gali spręsti ar 
jo veiksmas buvo geras 
ar ne. Po tokio apyg. 
pirm, veiksmo, girdi, 
koks gali būti bendra
darbiavimas su centro 
valdybos pirmininku. į 
tai atsakė pats centro 
v-bos pirmininkas inž. 
Br. Nainys, pabrėžda
mas, kad jo santykiai su 
apyg. pirmininku yra ge
ri ir bendradarbiavimas

Balandžio 19 d. erdvi 
Tautinių Namų salė sau
sakimšai prisipildė. Sta
čių žiūrovų stovėjo ne 
tik prie durų, kaklus 
kiek galėdami tiesė ir 
vidun nebetilpusieji, 
priemenėje. Pritrūko 
net ir bilietų, kurių bu
vo parduota virš 500. 
"Grandinėlės" kvietėjai 
matyt, nesitikėdami to
kio antplūdžio, nepasirū
pino, kad būtų pakanka
mai sėdimų vietų.

"Grandinėlės" vaka
ras sutraukė daug Wa- 
shingtono, Philadelphi
jos, Elizabetho ir kitų 
miestų lietuvių. Netrū
ko ir vietinių kitatau
čių: pabaltiečių, italų 
ir kalbančių ispaniškai. 
Juos mūsiškiai susikvie- 
tė iš darboviečių ir iš 
savo gyvenamų apylin
kių. Kaip tik tuo laiku 
Baltimorėn buvo suva
žiavęs ir studentų būre
lis ryšių su lietuviška 
veikla pasvarstyti. Lig 
šiol pripratę prie daž- 
niasiai apytuštės sa
lės, baltimorškiai atro
dė nustebę tokio žmonių 
už griuvimo.

"Grandinėlės" jauni
mo sambūris sublizgė
jo visapusiška darna ir 
susidrausminimu. Apgal
voti, sklandūs scenon at
ėjimai ir išėjimai, grakš' 
tūs, ko ne iki smulkme
nų išdailinti, beveikbale- 
tiniai judesiai, visiškas 
įsijautimas į šokio idė
ją ir nepaprastai puoš
nūs, stilingi ir kiekvie
nos šokėjos vis kitokio 
rašto ir spalvų tautiniai 
drabužiai — pelnė šo
kėjams didžiulį pasise
kimą. Vyksmas scenoje 
iš pat pradžios paga
vęs žiūrovų dėmesį, 
įtemptą išlaikė ligi pat 
galo. Nors pilnutėlėje 
salėje buvo ir mažų vai
kų ir neramuolių paaug
lių, visą laiką viešpata
vo tyla. Nesigirdėjo, 
kaip kitais kartais, nei 
tuščių "saidės" butelių 
po kojomis raičiojimo, 
nei džiovintų bulvių mai
šelių šnarėjimo. Ma
čiau, kad ir mažieji,pa
sistiebę, mušė delnu- 
kais, pritardami muzi
kos garsams ir medinių 
klumpių kaukšėjimui.

"Grandinėlei" nerei
kėjo nei pranešėjo nei di» 
dėsnių tarp atskirų šokių 
tarpų. Vientisine srove 
vienas paveikslas pynėsi 
su kitu, kiekvienas pasi- 
reikšdamas vis savitais 
judesiais, vis kitokia są
ranga ir pobūdžiu. Šo
kiams paryškinti ir jų 
skirtybei pabrėžti sam
būris apsčiai vartoja 
daiktines priemones: il
gas tautines juostas, laz
das, šiaudines skrybė
les; merginos baltas ska-

reles, vainikėlius ir kt.
Šokėjus stipriai pa-' 

remdamas ir tarsi juos 
nuo žemės keldamas, pa
sigėrėtinai papildė tinka
mai parinktų instrumen
tų "Grandinėlės" tauti
nių šokių orkestras. Šo
kančiuosius jis nešte ne
šė ir, it lengvus paukš
čius, skraidino. Ir pa
tiems žiūrovams buvo 
lengviau jausti šokių rit
mą ir melodijų lakumą. 
Neiškentę, kartas nuo 
karto, žiūrovai muzikan
tams pritarė plodami.

Nuo kitų tautinių šo
kių sambūrių "Grandi
nėlė" skiriasi tuo, kad 
įveda daugiau judesių 
šnekos, tartum vaidybiš- 
kumo. Kiekvienas šokis 
išdėsto lyg atskirą teat
rinę temą. Ir blezdingė
lės, pripildžiusios sce
ną tarsi paukščių sparnų 
mojavimo, ir klumpa- 
kojo, ašokto mediniu 
apavu, vaizdai ir prišlio- 
kojo, pašokto mediniu 
apavu, vaizdai ir priš- 
lio šokio juokingos iš
daigos — vis kaip ir ma
ži vaidybiniai gabalė
liai, kur vieton žodžių 
kalba judesiai.

Iš viso pašokta 15 at
skirų dalykų, suskirsty
tų į dvi dalis. Ne visi jie 
atstovavo tikruosius 
mūsų tautinius šokius ir 
aprangą. Ypač 
"nustilizuoti" 
mos 7-to dalyko 
nimo žaidimo" 
žiai, kurie ten
ti "contemporary cos- 
tumes".

Į sceną šokėjus įspū
dingai atvedė vakaro ren
gėjai: Taut. S-gos ir vie
tinės Liet. Stud. S-gos 
skyrių pirmininkai — 
VI. Bačanskas ir Jūra
tė Auštraitė, orkestrui 
grojant maršą. O savo 
vaidmenį atlikusius, jau 
gerokai apilsusius, bet 
besišypsančius clevelan- 
diečius palydėjo iš sa
lės jau vien tik publi
kos ritmingas, maršo 
taktu, plojimas.

Baltimoriečiai, ypač 
vietos liet, studentai, bu
vo pasiruošę šokėjus ap- 
nakvydinti, kad galėtų su 
jais ilgiau pabendrauti. 
Tačiau sambūrio vado
vas L. Sagys iš savo bud
rios globos nenorėjo jų 
paleisti. Tą patį vaka
rą, šeimininkų nuošir
džiai pavaišintus, išsi
gabeno Washingtono 
link.

Apie "Lithuanian Folk 
Dancers" atvykimą Bal- 
timorėn pranešė vieti
nis dienraštis "The 
News American”. Jo kul
tūrinio skyriaus redak
torius pageidavo sambū
rio didesnės nuotraukos, 
kurią ketino nemokamai 

(Nukelta į 4 psl.)

laisvai 
progra-

— "Jau. 
drabu- 

pavadin-
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Toronto Maironio vardo lietuvių šeštadieninę mokyklą baigusių 
metu.

Lietuvos Generalinis 
Konsulas J. Žmuidzinas, 
mokyklos švietimo tary
bos pirmininkas kun. P. 
Ažubalis ir tėvų komi
teto pirmininkas Z. Gir- 
dauskas. Baigusių mo
kinių vardu padėkos žo
dį tarė Raimundas Sun- 
gaila. Kiek ilgesnę kal
bą baigiamojo skyriaus 
mokytojų vardu pasakė 
mokytojas J. Jankaitis. 
Mokytojai dirbę ir pri
vedę šį gražų atžalyną 
iki baigmės, taipgi buvo 
prisiminti. Jiems buvo 
įteiktos gražios ir ver
tingos dovanos. Moky
tojams L. Nakrošienei 
ir J. Jankaičiui skulp
toriaus Dagio statulos, 
mok. A. Kuolienei p.

Totoraitienės paveiks
las ir mok. V. Taseckui 
— albumas.

Motinos Dienai pri
taikintą kalbą paruošė 
Kristina Totoraitytė, ku- 
ri už rašinius buvo lai
mėjusi pirmą vietą. Me
ninėj programoj pasiro
dė V. Balsienės paruoš
ta tautinių šokių grupė 
ir A. Paškausko jaunes - 
niųjų mokinių choras. 
Programa buvo baigta 
montažu, kurio išpildy
me dalyvavo kanklinin
kės, šokėjai ir choras. 
Po apylinkės pirm. L. 
Švėgždaitės padėkos žo
džio, ši iškilminga ir pri
simintina diena buvo 
baigta Lietuvos himnu.

(Pb)

MOTINOS DIENA SU MOKSLO 
BAIGIMO IŠKILMĖMIS TORONTE

Motinos dienos minė
jimas buvo pravestas 
kartu su šeštadieninės 
mokyklos mokslo metų

ris reikia manyti, neati- 
trūks nuo lietuviškos 
veiklos lietuvių bend
ruomenėje.

Šias sudėtines iškil
mes paruošė LB vietos 
apylinkės valdyba, mo
kyklos vadovybė su mo
kytojais ir tėvų komite
tas. Atidaromąjį žodį į 
susirinkusius tarė apy
linkės pirmininkė L. 
Švėgždaitė. Po tėvo Ra- 
faelio, OFM invokaci- 
jos, mokyklos vedėjas 
J. Andrulis pristatė bai
gusius dešimtąjį skyrių 
jaunuolius linkėdamas

mokinių grupė, pažymėjimų Įteikimo 
S. Dabkaus nuotrauka 

jiems toliau gilinti stu
dijas lituanistiniame se
minare. Mokyklos baigi
mo pažymėjimsu buvo pa
kviestas įteikti Lietuvos 
Generalinis Konsulas J. 
Žmuidzinas. Toliau sekė 
už geriausią mokymąsi 
ir rašinius mokinių at- 
žymėjimas. Jiems dova* 
nas įteikė mokyklos švie<= 
timo tarybos pirminin
kas kun. P. Ažubalis. Pa
sirodo, kad į tų pavyzdin
gų ir mokančių plunksną 
valdyti sąrašą yra pate
kę šie: Ramona Girdaus- 
kaitė, Jūratėj Kobelsky- 
tė, Raminta Šapočkinai- 
tė, Jūratė Šeškutė, Kris
tina Totoraitytė, Dainius 
Vaidila ir Vytautas Žu
lys.

Baigusius sveikino

Toronto šeštadieninės mokyklos X-jĮ skyrių baigusiems gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas Įteikė pažymėjimus. Nuotraukoje Ra
mutė Bražukaitė iš gen. konsulo priima pažymėjimą. Toliau stovi 
mokyklos vedėjas J. Andrulis ir mokytoja L. Nakrošienė.

St. Dabkaus nuotrauka

Auklėjimas nepaprastose

Kristina Totoraitytė, 10 skyr. 
abiturientė, skaito motinos die
nai paruoštą referatą.

S. Dabkaus nuotrauka 

užbaigimu, kuris įvyko 
Prisikėlimo parapijos 
salėje gegužės 11 d. Iš
kilmės tikrai buvo didin
gos ir gražios. Šiemet 
Torontas jau vien baigu
siais 10—jį skyrių abitu
rientais visai pelnytai ga
li didžiuotis. Jų buvo iš 
viso 52. Tai gražus, žva
lus ir energijos kupinas 
lietuviškas jaunimas, ku-

Grandinėlė...
(Atkelta iš 3 psl.) 

įdėti. Deja, šia proga pa- 
sigarsinti amerikiečių 
tarpe rengėjų nepasi
stengta pasinaudoti.

Jauniesiems "Grandi
nėlės" šokėjams ir jų 
šauniems vadovams Sa- 
giams baltimoriečiai lin
ki tokio pat gražaus pa
sisekimo visur, kur tik 
jie nuplasnos! (sm)

LB Toronto apylinkės naujoji pirmininkė Laima švėgždaitė taria 
atidaromąjį žodĮ motinos dienos ir mokyklos mokslo mėty užbai
gimo proga. Iškilmės Įvyko Prisikėlimo parapijos salėje gegužės 
H d. St. Dabkaus nuotrauka

sąlygose Martynas Kavolis

Vasario 16 dienos gim
nazijos direktorius Nat
kevičius (Dirvoj geg. 9 
d.) iškelia tos gimnazi
jos išlaikymo rūpesčius 
dėl mažėjančio mokinių 
skaičiaus ir mažėjan
čios jos įtakos ir dėl 
senstančio mokytojų 
personalo bei jaunų kan
didatų trūkumo auklėto
jų vietoms užimti.

Dėl gimnazijos moki
nių skaičiaus padidinimo 
jis teisingai kreipiasi į 
Vokietijoje gyvenančius 
lietuvius inteligentus. 
Jie, be abejo, turi savo 
samprotavimus, kaip ge
riau panaudoti tenykš- 
čias galimybes jų vai
kams tenykščiam gyve
nimui paruošti. Mes 
Amerikoj gyveną lietu
viai galime tik palinkė
ti gero pasisekimo.

Antruoju klausimu sa
koma, kad reikia atjau
ninti mokytojų persona
lą, pritraukiant daugiau 
jaunų akademikų va
kuojančioms mokytojų ir 
bendrabučio auklėtojų 
vietoms užimti, bet jų 
nesurandama Vokietijoj 
ir Amerikoj. Lietuviška
sis jaunimas emigraci-

joj, matyti, stengiasi su
kurti savo ateitį geres
nėmis praktiškomis są
lygomis. Todėl vargo 
gimnazijai išimties būk
lėj emigracijoj tenkaper. 
siorientuoti, pereinant 
nuo siekiamų idealinių 
galimybių prie esamų 
duotų galimybių, pasi
naudojant ne vien tik se^ 
nesnėmis dabartinių mo.- 
kytojų jėgomis, bet gal 
ir dar senesnio amžiaus 
jau pensijon išėjusių aka
demikų jėgomis.

Amerikoj matome pa
vyzdžių tvarkyti auklėji
mą nepaprastomis sąly
gomis. Čia mokytojai 
kviečiami laikinai me
tams ir vėliau ant
riems, jei pasirodo tin
kami tol, kol pagaliau po 
ilgesnio bandymo ski
riami visam laikui. Pa
prastai vyrauja jaunie
ji mokytojai, bet neven
giama senesnių. Jų bū

na iš pensijonuotų kariš
kių, administratorių ir 
kitų profesijų, kurie kar«' 
tais pirmiau niekada ne
buvo mokytojavę. Vienas 
universitetas pasikvietė 
buvusį miesto burmist
rą ’72 metų žmogų būti 
jo pilnu profesorium. Ki
ti universitetai pasi
kvietė buvusius prezi
dentus jau senesniame 
amžiuje profesoriauti. 
Yra profesoriaujančių 
70-80 metų asmenų, ku
rie pirmiau paleisti pen
sijon dėl amžiaus prak
tiškai vis dar mokytojau
ja ar administruoja su 
pilna ar daline alga. Se
nesnių "Guest Professor" 
su tam tikru atlyginimu 
matome Amerikoj ir Vo
kietijoj.

Amerikoj yr a daugelis 
akademiniai pasiruošu
sių ir socialinės apsau
gos pensijon dėl amžiaus 
paleistų lietuvių. Iš pro
fesijos jie yra pedago
gai, kalbininkai lituanis
tai, jaunimo vadovai, vi
suomenininkai - sociolo
gai ar socialiniai veikė
jai, medikai, literatai, 
rašytojai, žurnalistai, 
menininkai, istorikai, 
matematikai, kariniai 
strategai, geologai, tei
sininkai, ekonomistai ir 
kiti, kurie yra paleisti 
pensijon dėl amžiaus fi
ziniai ir psichiniai dar 
pajėgūs ir norį dirbti ir . 
kurių dalis tam tikromis 
sąlygomis sutiktų dirbti 
auklėjimo ir mokymo 
darbą lietuvybės židiny
je Vokietijoje ribotam 
laikui. Mūsų lietuvybės 
šulai nebesiekia jaunuo
liškai varžytis dėl dau
giau žadančių asmeninės 
gerovės perspektyvų. Gy. 
venimas juos pamokė 
pasitenkinti kukliais 
uždaviniais ir darbo vai’ 
siais. Jie gali šviesti ir 
auklėti visvien kur ir ko
kiam laikotarpiui jie bū
tų.

Lietuvybės palaiky
mas emigracijoj tuo 
tarpu labiausiai išimti
nomis senimo priemonė
mis nesudaro idealo atei
čiai. Bet dabartis nepa
keičiama trumpu laiku. 
Tremtis ir priverstinė 
emigracija nesudaro ide
alios būklės. Reikiamos 
naujos jėgos lietuvybei 
stiprinti susidarys atei
tyje. Tuo tarpu pažinki
me dabarties reikalavi
mus ir stiprinkime lie
tuvybės pasireiškimą 
pagal esamas sąlygas ir 
joms pritaikytiną planą, 
imkimės sumanios ini
ciatyvos ir darniai veiki
me, likdami klusnūs rei
kiamoms reformoms.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S5.000.00 ar daugiau. įdedant pu S500.00)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

| Mokamas už vieny metu taupymo
/O lakštus nuo išdavimo datos.

__ (S10.000.00 ar daugiau, įdedant po SI,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 closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING Putnamo bendrabutietės ruošiasi vaidinimui. Iš kairės: Danguolė 
šipailaitė, Joana Kuraitė.
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MEČYS VALIUKĖNAS

TRYS VAIZDAI SU 
VYTAUTU KAROSU

(1899 - 1967)

Utena, Lietuva. Vytau
tas Karosas, 1967 m. ge
gužės 25 d. išsiskyręs 
iš gyvųjų tarpo, kilimu 
buvo aukštaitis, uteniš
kis. Bene 1924 m. jispra* 
dėjo sekretoriauti tuo
metinėje Utenos "Sau
lės" Progimnazijoje. Mū
sų buvusiose mokyklose 
moksleivius su mokyk
los raštine, priešingai 
čionykštei praktikai, ma
žai kas terišo. Juo la
biau,kad aš tada tebuvau 
žemesnėse klasėse, o Vy
tautas Karosas jau su
augęs vyras ne vieno 
mano mokytojo amžiaus 
buvo. Bet savo originaliu 
patrauklumu, gražia ap
ranga ir skaidria nuotai
ka, Vytautas Karosas at
kreipdavo, manau, ne vie
no moksleivio dėmesį, 
pasigerėjimą. Ir nūnai 
tebėra man atmintyje įs
trigęs jo tuometinis ra
mumas, tarytum užsisva
jojimas, malonus šyps- 
nis veide, o kartais gir
dėtas švilpavimas melo
dijos, beeinant gimnazi
jos parku įgimnazijos rū
mus ar grįžtant iš jų. 
Nežinau, ar jis jau tada 

Vytautas Karosas (iš išleidžiamos v. Karo,
so lyrikos knygos "Poilsis 
ant laiptų”, kurios prista
tymas Jvyksta šį sekmadie
nį, gegužės 25 d. 12:30 v. 

UŽUOLANKA b. Pakšto svetainėje,Chi
cagoje.)

Aš, kryžkeliuos klajodamas, ilgai rinkau šukes su
dužusių dienų 

Ir dėsčiau jas į vieną didžią laimės žvaigždę, 
Kuri tamsoj beviltiškų naktų
Spindėt turėjo daug ryškiau už saulės amžinąją ugnį. 
Bet ją lyg demono sparnai užtemdė
Ir aš krentu gilion bedugnėn.

MUZIEJUJE... Vyt. Maželio nuotrauka

bandė rašyti, eiliuoti, 
bet neabejotinai jį jau 
tada traukė lietuviškoji 
lyrika. Menu, būdamas 
Panevėžyje (1929 m.?) 
nusipirkau tik ką išėju
sią T. Tilvyčio knygą, 
"13. Nuo Maironies iki 
manęs". Grįžtant į Uteną 
traukinuko vagone tarp 
mūsų grupės moksleivių 
susirado ir mūsų gimna
zijos muzikos mokytojas 
V. Grigaliūnas. Pradė
jome skaityti, deklamuo. 
ti Tilvytį. Ypatingai pati* 
ko parnasas parodijose 
mūsų mokytojui. O po 
poros dienų kreipiasi į 
mane Vytautas Karosas, 
prašydamas paskolinti 
tą naują knygiūkštę. Esą 
ją labai giriąs Grigaliū
nas! Vytautą Karosą trau
kė į save ir kiti menai — 
koncertai, daina, scena.
Menu jo meistriškai su
kurtą gi r tuoki o tipą, P. 
Vaičiūno "Sudrumstoje 
ramybėje" ir kt. vaid
menis.

***
Tiubingenas, Vokieti

ja. Bene 1947 m. kartą 
atviru sunkvežimuku, bu

vusiu VLIKo nuosavybe, 
grupė lietuvių keliavome 
iš Tiubingeno į Augsbur
gą. Kelionė truko arti de
šimt valandų! Tarp ke
leivių buvo ir Vytautas 
Karosas. Kelionės metu 
netruko įvairiausių te
mų, temelių pokalbiams. 
Užkliuvus už poezijos, 
autorių deklamavimo, nu
švito Vytauto akys ir at
sirado pastebimas di
desnis dėmesys pokal
biui. O kai prof. V. Ka- 
nauka padeklamavo kaž 
kurio rusų klasiko ketur
eilį, Vytautas tęsė toliau 
ir prasidėjo nelyginant 
varžybos. Žinia, tuojau 
grįžo į savus laukus, lie
tuviškąją lyriką. Bet į 
klausimą ar jis pats, Ka
rosas, rašąs lyriką, jis 
tada atsakė išsisukinė
damas... Esą daug skai
tąs ir tuo gėrisi.

***

Chičaga, Amerika. 
Čia pripuolamai tai ten, 
tai šen sutinkamas Vy
tautas Karosas jau ne 
kartą reiškė norą su sa
vo kūryba išeiti į skai
tytojus. Kai j į sutikau, nu
galėjusį pirmą širdies 
sutrikimą, jis trumpai at
pasakojęs tą negalavimo 
laikotarpį ir turimą režL 
mą, perėjo į jo dienos 
mintį esą sklaidąs la
pus, kuriuos eilę metų 
rašęs... Brolyti, gausi 
visą knygą, kai tik ją iš
spausdinsiu! Šiame kraš
te gyvendamas, Karosas 
pradėjo šį-t% literatūri
nio spausdinti periodi
koje, bet, berods, išimti
nai vertimus.

Deja, Vytautas savo kū
rybos rinktinės taip ir ne
atspausdino. Paliko žmo». 
nai Onai ir dukrai Viole
tai gerokai apdorotus 
rankraščius. Šios, tary

tum, testamentą vykdy
damos, tuos rankraščius 
nūn paverčia knyga: "Po
ilsis ant laiptų". Tai šei
mos pastangomis pasta
tomas antrasis miela
jam lietuviui Vytautui Ka
rosui paminklas, jo mir
ties antrųjų metinių pro
ga. Pirmąjį paminklą jo 
sios pastatė gražų antka
pį, Šv. Kazimiero kapi
nėse, pašventintą pir
mose mirties metinėse.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Scena iš A. Škėmos veikalo "Živilė". Vaidina V. Ogilvis, M. Ba
lys, A. Pesys, B. Marčiukaitytė ir V. Žebertavičius.

J. Gaižučio nuotrauka

ŠV. INGA IR ŽIVILĖ

DETROITO SCENOJ
Tragiškai žuvusio rašytojo A. Škėmos 

paminėjimas

Labai gerai padarė, 
kad Detroite susidarė ko
mitetas (L. Heiningas,S. 
Šimoliūnas ir R. Korsa
kas), kuris gegužės 10 d. 
Lietuvių Namuose su
ruošė akademiją - spek
taklį tragiškai žuvusiam 
rašytojui Antanui Škė
mai prisiminti.

Iš New Yorko atvykęs
J. Kiznis skaitė paskaitą 
tema "Autorius ir jo kū
ryba". Detroito scenos 
darbuotojai skaitė iš jo 
raštų ištraukas ir suvai
dino porą dalykų.

Danutė Jankienė pa
skaitė ištrauką iš "Če
lestos" novelės, Vyt. 
Ogilvis — iš romano 
"Baltoji drobulė". Abu 
patraukė publikos dėme
sį meniniu skaitymu bei 
įsigilinimu į interpretuo
jamo teksto psichologi

nius niuansus. Ypač pa- 
gauliai skaitė Vyt. Ogil
vis perduodamas "Bal
tosios drobulės" didvy
rio vaikystės atsimini
mus.

Tačiau vakaro centre 
buvo vaidinimai, būtent, 
inscenizuota drama 
"Šventoji Inga", kurią re
žisavo Justas Pusdešris 
ir dramatinės legendos 
"Živilė" III veiksmas, 

Scena iš A. Škėmos veikalo "Šventoji Inga”. Vaidina I. Šlapelytė 
ir R. Korsakas. J- Gaižučio nuotrauka

kurį režisavo Dalia Juk
nevičiūtė.

Nesupratau "Šv. In
gos" skaitydamas, nesu
pratau ir scenoje maty
damas . Tame veikale 
Škėma kalba apie mirtį, 
amžinybę, laiką, meilę 
ir kitus aukštus dalykus; 
Inga yra žuvusi prieš 
trejis metus traukiny
je bombardavimo me
tu, taigi, žiūrovas gal
voja scenoje matąs dva»- 
šią, tačiau vietomis ji 
elgiasi ir kalba kaip gy
va, ir kai jos mylima
sis Skaidra ją paliečia, 
žiūrovui atrodo, kad jis 
paliečia gyvą merginą... 
Tokie neįtikėtini dalykai 
Škėmos raštuose ne nau
jiena.

Ingos vaidmenį vaidi
no Nijolė Šlapelytė pa
sirodžiusi pirmą kartą 
mūsų scenoje. Reikia tuo
jau pastebėti, kad mūsų 
scenos darbuotojai susi
laukė pajėgios ir scenos 
išmonę išmanančios vai
dintojos. Ji turi dėkingą 
scenai išvaizdą ir svar
biausia, rodos, pasiro
dymas prieš publiką jai 
nebe pirmiena. Ji vaidi
no pasigėrėtinai gerai su 
pasitikėjimu valdydama 
balsą ir judesį, tik man 
vis dėlto jos buvo trupu
tį gaila, nes, atrodė, ji 
pati nesusigaudė ką vai
dina, o susigaudyti ne
galėjo, nes nebuvo ko 
susigauti. Geras buvo 
Rimas Korsakas vaidi
nęs Ingos mylimąjįSkaid- 
rą, o vaidinęs "tylintį 
vyrą" Laiką Marijus Sa.- 
jauskas, kalbėdamas šalt 
tu, dusliu balsu iš tikrų
jų atrodė, lyg būtų ne šio 
pasaulio būtybė.

"Šv. Ingą", kaip minė
jau, režisavo Justas Pus
dešris. Šiuo savo pasta
tymu jis aiškiai parodė, 
kad dar vis tebedaro pa
žangą režisavimo me
ne. Kaip režisieris šį
kart jis pasireiškė žy- 

(Nukelta į 6 psl.)

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Licenzijuota lietuviu įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE G1FT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60808. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigų, 

turinčių teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai is 
Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2334 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.
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Šv. Inga ir Živilė...
(Atkelta iš 5 psl.) 

niiai stipriau kaip kad 
anksčiau. Žymu dides
nės pastangos gilintis į 

vaizduojamus charakte
rius, išraiškos formas 
bei mizanscenų rūpestin- 
gesnius išieškojimus.

"Živilės" UI veiksmą 
režisavo Dalia Juknevi
čiūtė. Žiūrint jos pa
statymą man kilo kai ku
rių sentimentalių atsi
minimų iš ne taip jau to
limos praeities. Dalia 
yra duktė labai gerai ži
nomo Lietuvoje režisie
riaus Romualdo Jukne
vičiaus, su kuriuo man 
teko dirbti Vilniaus Dra-

Živilės vaidm iį vai
dino Birutė Marčiukai- 
tytė, Gluosnio — Vincas 
Žebertavičius ir Aš au
to — Algirdas Pesys. 
Mes juos seniai pažįsta
me iš ankstesnių vaidi
nimų ir būtų sunku ką 
nors naujo apie juos pa
sakyti jei bent tiek, kad 
naujoje vadovybėje jų vi
sų buvo jaučiamos pas
tangos švystelėti ryš
kesnėmis ir naujesnė
mis vaidybinėmis spal
vomis, nors, tiesą sa
kant, platesnės skalės par 
sireikšti tiems veikė
jams ir nebuvo. Gluos
nis — partizanas, teigia

mas tipas, Aš autas —iš
davikas, neigiamas ti
pas, Živilė —ryšininkė. 
Veiksmas vyksta Vilniu
je batsiuvio Karijoto 
dirbtuvėje. Iš partizanų 
centro gaunama žinia, 
kad Ašautas esąs išdavi
kas ir kad Gluosnis jį 
turįs nušauti. Tačiau 
užuot jį nušovęs, jis nu
šauna Živilę, pats nusi
šauna ir žūva iš širdies 
skausmo Karijotas, o tuo 

tarpu išdavikui Ašautui 
kurpius prieš mirdamas 
paduoda raktą sakyda
mas: — Neužmušinėju! 
ir išdavikas ramiausiai 
išeina. Išdavikas lais
vas, enkavedistai trium
fuoja, o trys lietuviai 
be kovos žuvo! Juk logiš
kai galvojant jis galėjo

pirma nušauti išdaviką, 
o paskum pats su Živile 
nusišauti. Sena lietuvių 
rašytojų tradicija: lietu
vis turi žūti, o priešas 
— laimėti! Aplamai, vei
kalas literatūriškai ap
dorotas gerai, bet dra
matiškai silpnas, nors 
Jonas Kiznis savo pa
skaitoje Škėmą ir įrikia- 
vo antruoju po Balio Sruo
gos...

Bet veikalas sau, o 
pastštymas — sau, o 
pastatymas buvo ge
ras. Mes, detroitiečiai, 
tikrai imsime galvoti, 
kad susilauksime pagy
vėjimo mūsų teatro pa
dangėje. Būtų netikslu 
leisti naujoms pajėgoms 
tūnoti nežinioje.

Vyt. Alantas
Dail. Jonas Rūtenis prie savo kūrinio parodoj, kurią surengė New 

• Yorke LB apygardos suvažiavimo proga. R. Kisieliaus nuotrauka

mos Teatre per visąvo- 
kietmetį, būtent 1940 - 
1944 m. Jis liko Lietu
voje ir jau yra miręs. 
Taigi, žiūrėdamas į "Ži
vilės" III veiksmą, aš 
galvojau, kad jo duktė 
labai stengiasi eiti savo 
tėvo pėdomis ir, reikia 
pasakyti, kad jai sekasi 
neblogai. Iš jos pastaty
mo dvelkė toli gražu ne
be "mėgėjiški vėjai". At
rodo, kad ji bus plačiai 
susipažinusi su teatru ap
lamai ir su scenos kul
tūra ypačiai, bet gal svar
biausia jos pastatyme 
buvo jaučiama tikra, ne
meluota scenos meilė, 
gal net, sakyčiau, entu
ziazmas. Čia vėl tenka 
pastebėti, kad Dalios Juk
nevičiūtės asmenyje Det
roitas bus susilaukęs 
tvirtos pajėgos ir reikia 
tikėtis, kad mes, gal būt, 
susilauksime mūsų te
atro "atgimimo".

Šiame veikale žybte
lėjo ne eiliniais sugebė
jimais Karolis Balys,su
vaidinęs Živilės tėvo 
kurpiaus Karijoto vaid
menį. Spektaklio metu 
jis buvo publikos dėme
sio centras. Jis girtuok
lis, ir jo scena prie bu
telio, kurį jis išgeria, 
psichologiškai ir meniš
kai buvo išieškota iki 
smulkmenų ir suvaidin
ta be priekaištų. Tik ne
žinia kas ten buvo kal
tas — autorius ar re
žisūra — tačiau jo per
ėjimas iš visiškai nusi
gėrusio ir užmigusio gir
tuoklio į blaivų stovį bu
vo per staigus ir ne vi
sai įtikinamas.

KRAUTUVIŲ VALANDOS PENKTADIENI 10 RYTO IKI 5:45 VAKARE. SKYRIUOSE IKI 9:30. 
MES DUODAME IR IŠKEIČIAME EAGLE STAMPS

MAY’S BUDGET STORES
DOWNSTAIRS ________________________

MARŠKINIŲ GAUSA
Mes negalim skelbti siuvyklos vardo - bet šie 
prosijimo nereikalingi vyriški trumpom rankovėm 
IŠEIGINIAI ir SPORTINIAI MARŠKINIAI

VERTINGA KNYGA 
JAUNIMUI

TĖVIŠKĖLĘ Aš REGIU. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių. 
Spaudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Kaina $1.00.

Knyga labai vertinga do
vana jauniesiems skaityto
jams.

Gaunama Dirvoje, pri- 
siuntus $1.00.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

DOWNSTAIRS Budget Men’s Furnishings visose 7 krautuvėse.

yra pasiūti krašte siuvykloje Nr. 1

vieni
Mokėtumet $5 iki $7 jeigu šios garsios 
siuvyklos marškiniai būtų be trūkumų
Bandykit rasti geresnius bent kur! To negalėsit! Mes turim visų 
sezoninių stilių ir spalvų šiame p-l-a-č-i-a-m-e pasirinkime. Ir trū
kumai yra visai menki. Išeiginiai marškiniai trumpom rankovėm 
65% medvilnės — 35% Dacron polyester, 65% Dacron polyester, 
35% medvilnės arba 50% Kodėl polyester, 50% medvilnės. Nuosta
bios medžiagos kurios reikalauja mažai ar net ne prosijimo. Pasi
rinkimas su sagutėmis žemyn ar paprasta apikakle balti, spal
voti, margi, languoti ir gausių spalvų mišinio. Dydžiai 14V^-17 šioje 
gausioje grupėje. Sportiniai marškiniai yra trumpom rankovėm 
medžiagų 65% Dacron polyester — 35% medvilnės arba 80% Dacron 
polyester — 20% medvilnės. Apikaklių rūšis sulyg pasirinkimo, 
medžiagų spalvos įvairios languotos ir dryžuotos. Dydis S-M-L-XL 
šioje grupėje. Ar rasit kada geresnę progą pasirinkimui vasarinių 
marškinių? Mes manom, kad ... ne dažnai pasitaiko tokia gera rū
šis ir žema kaina!
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U.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

MIRUSIŲJŲ DIENOS 
MINĖJIMAS

L.V.S. Ramovė Clevelan
do skyriaus valdyba ir na
riai mirusiųjų narių kapus 
lankys ir papuoš su lietuviš
ka tautine vėliavėle gegu
žės 29 d. Bendras lankymas

Clevelando Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos kanklių orkestras. Sėdi ant grindų iš kairės: 
Daina Urbaitytė, Daleen Walsh, Danutė Januškytė, Jūra Banionytė, Danutė Bankaitytė, Il-je eilėje: Ra
mūnas Švarcas, Regina Matulevičiūtė, Irena Navickaitė — asistentė, Ona Mikulskienė — mokytoja, 
Pranas Joga -- mokyklos vedėjas, Jūra Blynaitė, Laima Švarcaitė, Petras Gaižutis. IlI-je eilėje: Ly- 
gija Rociūnaitė, Lilija Sniečkutė, Ramona Sniečkutė, Ramunė Banionytė, Vida Bakanaitė, Ugnelė Sta- 
saitė. šis orkestras yra praplėstas. Jis duos visai naują programą mokyklos koncerte ŠĮ sekmadienį, 
gegužės 25 d. 4 vai. po pietų šv. Jurgio parapijos salėje. Visi lietuviai kviečiami atsilankyti. Ypač 
laukiami buvę mokyklos mokytojai ir auklėtiniai. V. Pliodžinsko nuotrauka

Kviečiame į 
ALIS seimą

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos sukaktuvi
nis Seimas šaukiamas New 
Yorke, š. m. gegužės 30 ir 
31 dienomis. Seimui rengti 
komitetas ir S-gos Valdyba 
tikisi , susilaukti gausaus 
vienminčių dalyvavimo. Sei
mo dalyviai turės progos iš 
esmės pasisakyti ir aptarti

S-gos veiklos pliusus ir mi
nusus ir pasiūlyti konstruk
tyvių reformų, kurios ga
lės patarnauti visos tauti-. 
nės srovės veiklos uždavi
niams.

Vąldyba kviečia visus ap
sispręsti ir Seime dalyvau
ti, nes šis sukaktuvinis Sei
mas sieks darnesnės tauti
nės srovės veiklos ir ieškos 
naujų kelių lietuvybei stip
rinti ir Lietuvai laisvinti.

Iki pasimatant New Yor
ke — Sąjungos sukaktuvi
niame Seime!

sunkiai įmanomas, kadangi 
mirusieji nariai yra palai
doti trijose skirtingose ka
pinėse, atstumas tarp jų di
delis.

Penktadienį, gegužės 30 
d., 9 vai. ryto pamaldos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je, už mirusius narius. Sky
riaus nariai renkasi 8 vai. 
15 min. Dalyvausime su vė
liava kartu su Amerikos ve
teranais vėliavos pakėlime. 
Po pamaldų prašome daly
vauti Amerikos veteranų 
ruoš lamuose pusryčiuose. 
Šeimai 1 doleris. Narius, gi
mines ir pažįstamus prašo
ma gausiai dalyvauti.

Sekmadienį, birželio 1 d. 
tuoj po pamaldų 12 vai. iš 
Šv. Jurgio parapijos bažny
čios važiuosime į mauzolie
jų aplankyti Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
kapo.

L.V.S. Ramovė 
Clevelando Skyriaus 

Valdyba

rapijos salėje. Po koncerto 
šokiai, grojant Pažemio or- 
kastrui.

• Iš Floridos pas savo 
dukteris Birutę ir Albinų, 
mėnesiui laiko paviešėti at
vyko Domicėlė štaupienė, 
gyvenanti Gulfport, Fla. Ta 
proga ji lanko ir savo senus 
pažįstamus. Kai štaupai gy
veno Clevelande, jie labai 
daug pagelbėjo naujai atvy- 
kusiems tremtiniam įsikur
ti.

• Skulptoriaus Vytauto 
Raulinaičio žuvimo metinių 
proga, šeimos užprašytos 
šv. Mišios bus laikomos šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je šį šeštadienį, gegužės 24 
d., 9 vai. ryto. Velionies šei
ma prašo gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti pa
maldose ir kartu pasimelsti 
už a. a. Vytauto Raulinaičio 
vėlę.

• Superior Savings visi 
trys skyriai gegužės 31 d., 
šeštadienį, bus uždaryti ir 
tą dieną bankinės operaci
jos nebus atliekamos. Inte
resantai prašomi savo rei
kalus susitvarkyti prieš il
gąjį švenčių savaitgalį.

• Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas komp. A. Mi
kulskio, gegužės 25 d., sek
madienį, 10 vai. 30 min. šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
giedos per šv. Mišias, kurios 
yra užprašytos skautų aka
demikų už žuvusį filisterį 
ir Čiurlionio ansamblio narį 
skulptorių Vytautą Rauli- 
naitį. Skautai akademikai 
kviečia visus šiose pamaldo
se dalyvauti.

AUKSINIŲ DURŲ
DOVANOS LAIMĖTOJAS 

1969 METAIS

• Mirė Sofija Nemanienė, 
481 E. 148th St. Palaidota 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos buvo ketvirtadienį šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je.

• Clevelando lietuviai dai
lininkai su naujais kūriniais 
ruošiasi parodai, kuri įvyks 
šv. Jurgio parapijos salėje 
gegužės 31 ir birželio 1 d. 
Parodoje dalyvauja R. La
niauskas, E. Muliolienė, A. 
Muliolis, N. Palubinskienė 
ir A. Vaikšnoras. Lietuvių 
visuomenė kviečiama į pa
rodą gausiai atsilankyti. 
Parodą globoja akademikai.

Didelė nuolaida turin
tiems 2 automobilius, be to 
vedusiems tarp 21-24 metų, 
mokyklų mokiniams, kurių 
mokslo vidurkis yra B ar 
aukštesnis (30% nuolaida). 
Dėl informacijų kreipkitės į 
V. Giedraitį 944-6835.

HELP WANTED MALĖ

• Solistė - aktorė Elena 
Blandytė dalyvauja Vysk. 
M. Valančiaus Lit. mokyk
los koncerto programoje. 
Koncertas įvyksta šį sek
madienį, gegužės 25 d., 4 
vai. po pietų šv. Jurgio pa-

REIKALINGOS SLAUGĖS
IR PADĖJĖJOS 

POILSIO NAMUOSE 
Suburban Pavilion 

Tel. 475-8880 
20265 Emery Rd. 

Cleveland, Ohio 44128

Nationalities Service Cen- 
ter prezidentas John Pa- 
pandreas praneša, kad už 
1969 metus Auksinių Durų 
(Golden Door Award) at- 
žymėjimas paskirtas Leo
nardui Ratner. šiuo apdova
nojimu pagerbiami svetur 
gimę clevelandiečiai už jų 
nuopelnus Amerikos gyve
nimui ir kultūrai.

Pirmesni tuo garbės po
žymiu apdovanoti yra

DIESEL MECHANICS
Qualified in all phases of repair of 
road tractors with Cummins and 
Detroit Diesel engine. Guaranteed 
work week. Top pay. Clean, modern 
shop and many fringe benefits. Ap
ply at Garage

Associated Truck 
Lines Ine.

3685 Centrai, Detroit, Mich. 
(313) 843-7988 

An Equal Opportunity Employer 
(38-47)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
WELDER-BURNERS 

$3.91 PER HOUR* 
MACHINE OPERATORS 

$3.81 PER HOUR* 
MACHINISTS

SUPERIOR 
SAVINGS

VISI TRYS SKYRIAI 

gegužes 31 d., šeštadieni,

bus uždaryti ir tą dieną bankinės operacija 

nebus atliekamos. Interesantai prašomi savo 

reikalus susitvarkyti prieš ilgąjį švenčių 

savaitgalį.

George Szell, Clevelando Or
chestra direktorius, ir Dr. 
Bruno Gebhard, Sveikatos 
Muziejaus įsteigėjas. Lėo- 
nard Ratner didelis veikė
jas žydų organizacijose, 
Clevelando bendrame gyve
nime ir rėmėjas katalikų 
labdaros.

Jo pagerbimui vakarienė 
įvyks gegužės 28 vakare, 
Shęraton Cleveland viešbu
tyje, pradžia 6:30 vai. Bi
lietai gaunami Nationalities 
Service Center, Room 315, 
1001 Huron Road.

• Mirė Feliksas J. Gaižu
tis, gyv. Eddy Road. Pamal
dos buvo šv. Jurgio bažny
čioje. Palaidotas trečiadie
nį, geg. 21 d., Kalvarijos 
kapinėse.

$4.01 PER HOUR*
*Starting wage 10c less, maximum 
after 60 work days, 9 paid holidays, 
paid vacation, Blue Cross-Blue Shield, 
$5,000 Life and $100 week siekness- 
accident Insurance. I7^c night shift 
premium.

Foundry Fask & Equip. Co.
456 E. Cady St. Northville, Mich. 

Applications taken
8 a. m.- 5 p. m. daily

(40-46)

COOKS 
APPLICATIONS BEING ACCEPT, 
ED FOR EXPERIENCED COOKS. 
PRIMARILY EVENING, SALARY 
DEPENDS UP ON EXPERIENCE. 
PLEASE APPLY IN PERSON TO 
MANAGER.

OLIVE AND GRAPE 
RESTAURANT 
HOLIDAY INN 

26300 CHAGRIN BLVD. 
BEECHVVOOD, OHIO 
(CHAGRIN BLVD. & 

INTERSTATE 271) 
(40-42)

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SUKAKTUVINIO SEIMO

1969 M. GEGUŽĖS MĖN. 30 IR 31 DIENOMIS 
NEW YORKE, N. Y.

(ROOSEVELT HOTEL, MADISON & 45TH ST.)

DARBOTVARKĖ
Penktadienis, gegužės mėn. 30 d.
11:00-1:00 Registracija
1:00-2:30 Seimo atidarymas ir iškilmingas posėdis

1. Seimui rengti komiteto pirmininko žodis — 
Algirdas Budreckis;

2. Himnai;
3. ALT S-gos pirmininko žodis — Teodoras 

Blinstrubas;
4. Mirusiųjų pagerbimas — Vaclovas Mažei

ka;
5. S-gos nueitas kelias — Emilija Čekienė;
6. Steigiamojo seimo (1949) dalyvių pagerbi

mas — Mečys Valiukėnas;
7. Sveikinimai.

2:30-4:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas;
2. Darbo posėdžių darbotvarkės priėmimas;
3. Seimo komisijų sudarymas;
4. S-gos Valdybos pranešimas;
5. Revizijos Komisijos pranešimas;
6. Diskusijos dėl pranešimų.

4:30-5:30 Pertrauka
5:30-7:30 Darbo posėdis

1. Lietuvos laisvinimo reikalai ir ALT Sąjun
ga — Eugenijus Bartkus;

2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pra
nešimas ;

3. Pranešimas ALTO reikalais;
4. Pranešimas BALFO reikalais;
5. Diskusijos dėl pranešimų.

8:00 Pobūvis (kokteilis)

šeštadienis, gegužės mėn. 31 d.
9:00-12:00 Darbo posėdis

1. Skyrių atstovų pranešimai;
2. Pranešimų apžvalga ir žvilgsnis į skyrių 

ateities veiklą — Antanas Diržys;
3. Diskusijos dėl bendros veiklos;
4. Įstatų keitimo projekto svarstymas ir pri

ėmimas — Jonas Jurkūnas.
12:00- 1:00 Pertrauka
1:00- 3:00 Darbo posėdis

1. Mandatų komisijos pranešimas;
2. Nominacijos komisijos pranešimas;
3. Rinkimai:

a. S-gos pirmininko ir valdybos narių,
b. Tarybos narių,
c. Revizijos komisijos;

4. Nutarimų komisijos pranešimas;
5. Kiti klausimai, sumanymai;
6. Seimo uždarymas.

3:00- 6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas
8:00 Meninė dalis ir banketas

ALT Sąjungos Pirmininkas
Teodoras Blinstrubas 

Bronė Paplėnienė
Sąjungos Sekretorius

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

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

GEGUŽĖS 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 8 D. - Jaunimo 
Maldos Diena Naujoj Parapijoj.

BIRŽELIO 13-15 D. dailinin
ko Antano Petrikonio paroda.

Čiurlionio namuose. Rengia LB 
abi apylinkės.

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

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

MILL AND GR1NDER HANDS 
For leader on carbide tipped eutting 
tools. Mušt be able to sėt up, work 
from Blue Prints & Close Tolerences. 
Steady work, overtime, fringe benefits. 

CARB-CUT TOOL CO. 
30410 W. 9 Mile Rd. 
East of Grand River 

Farmington, Mich.
(313) 474-3451

(39-43)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REZERVUOKITE 
VIETAS BANKETE

ALT S-gos sukaktuvinio 
seimo banketas įvyks ge
gužės 31 d., 8 v. v. puošnio
je Roosevelt viešbučio sa
lėje New Yorke, Madison ir 
45 St.

Užsisakę vietas prie sta
lų, čekius ($14.00 asmeniui) 
prašome nedelsiant siųsti 
banketo rengimo komiteto 
nariui dail. J. Bagdonui, 
85-59 88th St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.

• K. Sidabras, buvęs pra
ėjusiais metais ALT S-gos 
E. Chicagos skyriaus pirmi
ninkas, per A. Juodvalkį at
siuntė 25 dol. papildymui 
savo įnašų Vilties Draugi
joje, tuo tapdamas šimti
ninku.

Naująjį šimtininką svei
kiname ir dėkojame už pa
ramą.

Skaitykit ir platinki* 
DIRVĄ

A. t A.

IRENAI MAŠIOTIENEI

mirus, jos vyrui DONATUI, sūnums

JONUI ir ŠARŪNUI, seseriai JANI

NAI, broliams VLADUI ir VYTAU

TUI, giliausią užuojautą reiškia

A. ir B. Elsbergai
A. ir A. Didžiuliai

r———iii«"111 ; ... ..
A. A.

IRENAI MAŠIOTIENEI

mirus, jos vyrui DONATUI MAŠIO

TUI, sūnui JONUI ir artimiesiems reiš

kiame giliausią užuojautą ir drauge 

liūdime

Marija Valiukėnienė ir 
dukra Deli j a

Mielam Kolegai

JONUI STANKŪNUI
ir žmonai GIEDREI, jo motinai mirus, gilią užuo

jautą liūdesio valandoje reiškia

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania 
New Yorko Skyrius

IRENAI
STAŠKEVIČIŪTEI-MAŠIOTIENEI 

mirus, jos vyrą DONATĄ, sūnus JONĄ ir PRA
NĄ, sesutę JANINĄ, brolius VLADĄ ir VYTAU
TĄ, bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime

Elena ir Jurgis Baubliai

CHICAGO

PASKIRSTĖ 
STIPENDIJAS

Lietuvių Prekybos Rūmų 
Chicagoje susirinkimas įvy
ko gegužės 14 d. Dariaus- 
Girėno salėje, 4416 South 
Western Avė. Jį pradėjo 
pirm. Kazimieras Oksas 
trumpu žodžiu, pareikšda- 
inas, kad šios dienos pro
gramoje yra įdomių įvykių.

Toliau kalbėjo sekr. Br. 
Gramontas. Jisai pranešė 
apie direktorių posėdį ir 
paskirstytas mokslo stipen
dijas jaunimui. Pareiškė, 
kad pirmą kartą buvo gau
ta tiek daug prašymų — 31. 
Reikėjo atrinkti tik 6 sti
pendijas, todėl reikėjo ge
rokai pasukti galvą kam 
skirti ir ką palikti kitiems 
metams. Direktoriai norėtų 
visiems duoti paramos, bet 
lėšos yra ribotos. Stipendi
jas gavo: Alg. Balčius, R. 
Stončius, A. Rutka, A. Dob-

Chicagos lietuviai ruošiasi pagerbti naująjį lietuvių vyskupą A. Deksnį. Pagerbimui organizuoti su
darytas komitetas buvo susirinkęs pirmam posėdžiui. Sėdi iš kairės: O. Gradinskienė — banketo 
vadovė, dr. L. Kriaučeliūnas — pirmininkas ir M. Rudienė -- vicepirmininkė. Stovi: kan. V. Zakaraus
kas, dr. K. Bobelis, kun. J. Urbonas, F. Daukus, J. Evans, A. Pužauskas ir kun. P. Garšva.

V. Noreikos nuotrauka
rovolskis, R. Sakatulskis ir 
Patricija Raman. Stipendi
jos yra kelių rūšių. Jas Lie
tuvių Prekybos Rūmai ski
ria kasmet. Tai gražus pa
vyzdys kitoms organizaci
joms, kurios turi pinigų ir 
nežino, kaip juos geriausiai 
panaudoti.

V. Samoška kalbėjo apie 
išleistus medalius. Pirmąjį 
žadėjo įteikti JAV prez. R. 
Nixonui. Jau 10 metų su
ėjo, kai paskelbta Pavergtų 
Tautų savaitė. Ji šiemet 
Chicagoje bus minima lie
pos 19 d. miesto centre pa
radu ir protesto ženklais 
prieš pavergėjus. Kvietė 
nepamiršti ir gausiai daly
vauti, nežiūrint vasaros 
atostogų ar karštų dienų.

Vėliau dr. J. Jerome pri
statė šio vakaro kalbėtoją 
Eug. B. Belskį. Jis plačiai 
kalbėjo tema: ”Ką kiekvie
nas privalo žinoti apie Še
rus ir bonus”. Paskaita bu
vo įdomi, ypač tiems, kurie 
verčiasi tokia prekyba. Bu
vo duota daug praktiškų pa
tarimų ir nurodymų. Vėliau 
buvo atsakyta į paklausi
mus. Dalyvavo apie 100 na
rių.

Vaišino kugeliu ir dešro
mis O. Literskienė ir P. Vil
kelis.

NEW YORK

MIRĖ K. KUDŽMA
Gegužės 15 d. Albany, N. 

Y. ligoninėj eidamas tarny
bos pareigas, kur jis buvo 
atvykęs iš New Yorko stai
ga mirė Kęstutis Kudžma, 
aktyvus lietuvių akademi
nio jaunimo veikėjas, 41 
metų amžiaus.

Liko žmona Regina Inge- 
levičiūtė ir du mažamečiai 
sūnūs.

• Inž. Antanui Novickiui 
75 metų proga š. m. gegu
žės 17 d. kolegos suruošė 
pagerbimą, kuriame dalyva
vo apie 70 žmonių, daugiau
sia inžinierių. Dovaną įtei
kė jo paties nepriklauso
moje Lietuvoje projektuo
tų Darbo Rūmų Kaune kū
rinį.

Kalbėjo inž. J. Alyta, J. 
Pakalka ir kiti.

• Algirdas Kačanauskas, 
Apreiškimo parapijos var
gonininkas ir "Rūtos” an
samblio vadovas susirgo ip 
paguldytas Alexian Bro- 
thers ligoninėje, Elizabeth, 
N. J., kur yra gydomas dr. 
S. Petrausko priežiūroje.

VVASHINGTON

PAMALDOS Už 
ŽUVUSIUS

Gegužės 25 d. sueina vie- 
neri metai nuo didžiosios 
tragedijos, kuri ištiko Wa- 
shingtono lietuvių bendruo
menę, kai eismo nelaimėje 
žuvo Ranė Pųzinauskienė, 
Vytautas Raulinaitis, My
kolas ir Monika Slapšiai. 
Tam liūdnam įvykiui atžy
mėti, gegužės 25 d., sekma
dienį, 9 vai. Domininkonų

*

Solistė Irena Stankūnaitė Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
sukaktuvinio seimo bankete-baliuje išpildys meninę programą. Pa
kvietimus į balių galima gauti New Yorke pas dail. J. Bagdoną, tel. 
(212) 441-2374 arba pas P. Paprocką (212) 647-9070. Balius įvyks 
puošniame Roosevelt viešbutyje New Yorke, Madison ir 45 St. ge
gužės 31 d. šeštadienį, 8 vai. vak.

koplyčioje, Washingtone, 7 
ir E St. S. W., kun. dr. To
mas žiūraitis atlaikys ge
dulingas pamaldas. Visi 
Washingtono lietuviai pra 
šomi dalyvauti.

DETROIT

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

LB Detroito apylinkės 
L i t u a n i stinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas 
įvyks sekmadienį, gegužės 
25 d.

10:30 ta intencija bus lai
komos šv. Mišios, šv. An
tano parapijos bažnyčioje. 
Mokiniai renkasi į bažnyčią 
15 minučių anksčiau. Iškil
mingas mokslo metų užbai
gimo aktas Lietuvių Na
muose 12 vai. Bus įteikti 
mokyklą baigusiems pažy
mėjimai ir apdovanoti ga
besnieji mokiniai. Po akto 
tėvams ir svečiams kavutė.

(ag)

LIETUVIU KONGRESAS
Nauja Detroito Lietuvių 

Organizacijų Centro Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas Kazys Veiku
tis, vicepirm. Rimas Su- 
kauskas-Sakis, sekretorius 
Jonas Švoba, finansų sekr. 
Petras Pagojus, iždininkas 
Vacys Lelis, valdybos narys 
ir organizacijų ryšininkas 
Antanas Sukauskas ir val
dybos narys bei ALTos 
Kongresui komisijos narys 
Petras Januška.

Detroite Darbo Dienos 
savaitgalyje ALTas šaukia 
Lietuvių Kongresą. Ta pro

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.

ga ir DLOCui teks nemažai 
pareigų. Į būsimų komisijų 
darbus jau sutiko įsijungti: 
Elzbieta Paurazienė, Rimas 
Sukauskas, Stasys šližys ir 
Petras Januška.

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro adresas; 
2002 Ferdinand St., Detroit, 
Mich. 48209.

PAGERBTI LIETUVOS 
KANKINIUS 

DABARTINĖ PROGA 
NEPASIKARTOS

Mums dabar gyvenan
tiems tenka nepasikartojan
ti privilegija įamžinti Lie
tuvos vardą ir jos kankinių 
atminimą lietuviška koply
čia šv. Petro bazilikoje, Ro
moje.

Tapti šio darbo dalininku 
laiko jau ne daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti 
savo ir savųjų vardus Lie
tuvos Kankinių koplyčios 
kūrėjų tarpe.

Aukas siųsti adresu: Ll- 
THUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND, 2701 W. 
68th St., Chicago, III. 60629.

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

PHILADELPHIA

NAUJAS LIETUVIO 
KAPAS

Balandžio 21 d. staigiai, 
nuo širdies priepuolio, mirė 
Kazys Valaitis, gimęs 
1902 m. spalio 20 d., Palie
pio km., Ariogalos valse., 
Kėdainių apskr.

Velionis augo ir pradžios 
mokslą įsigyjo Paliepęs pra
džios mokykloje. Karinę 
prievolę atliko Nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenė
je, gusarų pulke. Grįžęs — 
ūkininkavo mažame tėvo 
ūkelyje, vertėsi namų sta
tyba ir dailydės amatu. Pri
klausė Paliepio šaulių bū
riui. Vėliau, Kazimieras bu
vo pakviestas dirbti į Ario
galos valsčiaus savivaldybę. 
Ten išdirbo iki 1944 metų, 
kada reikėjo trauktis į Vo
kietiją, artėjant bolševikų 
frontui. Po II-jo karo, kada 
Wiesbadene buvo suorgani
zuota amatų mokykla, Ka
zys Valaitis buvo pakvies
tas stalių klasės instrukto
rių, juo išbuvo iki mokyklos 
likvidavimo 1947 m. Į JAV 
atvyko 1949 metais. Pra
džioje apsigyveno Detroite, 
vėliau persikėlė į Chicagą, 
6 po kelių metų atvyko į 
Philadelphiją, kur atidarė 
krautuvę. 1967 m. pardavęs 
krautuvę, nusipirko ramio
je vietoje nuosavą namuką, 
kuriame ruošėsi, po vargin
gų sunkių gyvenimo dienų, 
ramiai pasilsėti. Bet deja, 
negailestinga mirtis, jį 
staigiai išplėšė iŠ gyvųjų 
tarpo, vos po pusantrų po
ilsio metų.

Kazimieras buvo ramaus, 
labai malonaus būdo, savo 
nedalia kitiems nesiskundė, 
visuomet buvo patenkintas. 
Buvo didelis patriotas, sie
lojosi dėl tėvynės okupaci
jos, laukė tos dienos, kada 
galės sugrįžti į gimtąjį 
kraštą. Nebuvo užsidaręs 
namuose, lankė lietuviškus 
parengimus juos paremda
mas pinigais. Mylėjo lietu
višką spaudą, ją rėmė au
komis. Tiek lietuviškos 
spaudos, kurį lankė nuola
tos velionies namus, retai 
rasime pas mūsų šviesuo
lius. Su Valaičio mirtimi, 
spauda, BALFas, Lietuvių 
Bendruomenė ir jos fondai, 
parapija, vienuolynai nete
ko jų darbų rėmėjo. Ne vel
tui, atsisveikindamas, Phi
ladelphijos Apylinkės pirm. 
G. Mironas su apgailestavi
mu pabrėžė, kad velioniui 
išsiskyrus iš gyvųjų tarpo, 
lietuviškoji bendruo menė 
neteko jos darbų rėmėjų.

Po iškilmingų šv. Mišių, 
šv. Andriejaus parapijos 
bažnyčioje, per kurias gie
dojo solistė Juzė Augaitytė, 
balandžio 26 d. velionies pa
laikai buvo palydėti į šv. 
Grabo kapines, Philadelphi- 
joje, Pa.

Ilsėkis ramybėje taurus 
lietuvi, šioje svetingoje ša
lyje, kurioje turėjai žemiš
ką prieglaudą, o velionies 
našlei Onai, gili užuojauta.

K. Vengrė
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