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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'BREŽNEVAS KRIS...'
ČEKU KOMUNISTU SOVIETUOS ANALIZĖ

Kaip įvykiai parodė, 
Čekoslovakijoj į refor
mas palinkę komunistų 
vadai neįspėjo galimus 
Maskvos ėjimus ir to
dėl pralaimėjo. Fakti- 
nai savo reformomis jie 
norėjo Maskvai ne pa
kenkti, bet padėti. Situ
acija Čekoslovakijoje 
prieš pačiai partijai pa
šalinant ’stalinistą* No- 
votny buvo ir yra panaši 
į Sovietų Sąjungos būklę, 
tačiau su vienu svarbiu 
skirtumu — Čekoslova
kijos piliečiai yrapažan- 
gesni negu Sovietų Są
jungos. Už tat kas buvo 
galima Čekoslovakijoje, 
kol kas dar neįmanoma 
pačioje Sovietų Sąjungo
je, tačiau laikas greitai 
bėga ir tas momentas 
artinasi.

Iš toliau žiūrint,neaiš
ku, kodėl Dubčekas ir 
Co. apsiriko. Atsakymą 
į tą klausimą dabar pa
teikė vienas čekų komu
nistų žurnalistas savo 
straipsnyje, pasiųstam 
vokiečių Der Spiegei, ku
rį tas paskelbė autoriaus 
pavardę, kaip paprastai 
tokiais atvejais, paslėp
damas po trimis žvaigž
dutėmis.

Pasirodo kadČeko<slo; 
vakija, nors ir buvo vi
sais atvejais labai arti
mai susijusi su Sovietų 
Sąjunga, joje nebuvo nė 
vienos institucijos, kuri 
sektų ir padarytų savo 
išvadas iš Sovietų Sąjun
gos raidos. Čekoslova
kijos ambasados Mask
voje personalas susida
rė iš trumparegių biu
rokratų, kurie apla
mai imant visai sovietų 
gyvenimu nesidomėjo. 
Panaši būklė buvo ir Pra
hos užsienio reikalų mi
nisterijos sovietų depar
tamente, kurį sudarė 
švelniai tariant, labai 
negabūs žmonės.

Žinia, Dubčekas nega
lėjo tartis su savo ’krem- 
linlogistais* ar, soviet- 
logistais, jei jų ir būtų, 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad galėtų sukeb 
ti sovietų įtarimo. 60% 
visų aukštesnių Čekoslo
vakijos kompartijos parei
gūnų yra laikomi *pro- 
sovietiškais*, kurie sa
vo tėvyne laiko Sovieti-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PRIPRANTAMA prie visko. Dar prieš keletą metų būtų nuosta

bus dalykas, kad erdvėlaivis gai pakilti nustatytą valandą. Bet 
praeitą savaitę, iššaunant milžinišką raketą Saturną V su erdvė
laiviu Apollo 10, niekas jau nebesistebėjo, jog tai buvo atlikta minu
tės tikslumu. Mažai kas besistebėjo, kad astronautai iš kelionės i že
mę grįžo tokiu pat tikslumu, kaip buvo numatyta.

Dar taip neseniai buvo stebimasi raketos galingumu galinčios 
iškelti kelių tonų satelitą, skrendantį 28,000 km greičiu. Šiandien 
beveik nebekreipiama dėmesio, kai milžiniška virš 100 metrųaukš- 
čio raketa J erdves iškelia 43 tonų erdvėlaivį su trimis astronautais 
ir skrenda 40,000 km. greičiu.

Šį kartą televizijos žiūrovai, ypač tie kurie turi spalvotus apa
ratus, galėjo grožėtis nuostabiai gražiais mėnulio vaizdais. Net 
pats erdvėlaivio vadas Thomas Staffordas keletą kartų sušuko, jog 
tai fantastiška. Gi kitas astronautas Cernan iš erdvėlaivio perdavė 
tokio turinio pranešimą: "Aš visuomet tikėjau, kad nieko nėra nega
limo, Aš tikiuosi, kad tai ką mes darome ir kas bus daroma toliau 
ateityje, bus naudinga visai žmonijai”.

Paskutinysis skrydis yra nuostabus JAV technikos laimėjimas 
ir užtikrina saugumą, kai liepos 20 d. amerikiečiai Armstrong ir 
Aldrin nusileis mėnulyje.

Ką duos mėnulio užkariavimas dar sunku pasakyti. Galima tik. 
tikėtis, kad jame Įrengta mokslinė stotis padės tyrinėti kitas plane
tas, kurias stebėti trukdo žemės atmosfera.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

ją, bet ne Čekiją ar Slo
vakiją. Už tat ir tie, ku
rie labai domėjosi Sovie
tuos gyvenimu, stengėsi 
savo patyrimus laikyti 
paslaptyje.

Kaip ir kitur, taip ir 
Čekoslovakijos valdžia 
nesusidaro iš pačių ga
biausių krašto žmonių, 
bet greičiau iš antraeilių 
ar trečiaeilių, gabesni 
rado sau vietos universi
tetuose, pramonėje, ra
šytojų ir žurnalistų eilė
se. Daugelis iš jų nelai
komi 'patikimais* todėl 
ne tik pati valdžia, bet 
ir jos patarėjai nėrapa- 
tys gudriausi.

Dėl viso to čekai ir 
slovakai 'privačiai* ži
nojo daugiau apie Sovie
tų Sąjungą negu valdo
vai. Sutraukdamas tas 
žinias, anonimus auto
rius teigia, kad dabarti
nis sovietinis režimas 
gali dar išsilaikyt dau
giausia 8 ar 10 metų. 
Kaip ir Čekoslovakijoje, 
taip ir ten, ūkinis gyve
nimas reikalauja refor
mų, kurių nepravedimas 
gali privesti prie ūkinės 
krizės su sunkiai numa
tomomis pasėkomis.

Vakarų ekspertai so
vietų ūkinę būklę papras
tai įvertina tarp 20 ir 
40% geriau negu iš tikro 
ji yra, nes jie savo išva
das padaro iš sovietų sta
tistikos, kuri nėra patiki
ma ir reikalinga didelių 
pataisų.

Raketų srityje, pavyz
džiui, sovietai toli gražu 
nėra taip stiprūs kaip 
vaizduojama.'Mat, nors 
jie ir gali padaryti paly
ginti tobulą pirmą pavyz
dį — prototipą, tačiau 
kai tas pradedamas ga
minti masiniai, jis pa
prastai yra labai menkos 
kokybės, kaip ir visiso- 
viet. produktai. Reikia 
neužmiršti, kad pačių 
sovietų duomenimis,pu
sė jų plieno gamybos nu
eina niekais.

Be to, Sovietijojebręs
ta visa eilė kitų rūšių 
sukrėtimų, kurie tačiau 
neturi prasidėti vienu 
metu. Tautiniai konflik

tai ten turėtų ateiti vė
liau, tačiau Maskva su jų 
galimybe jau dabar skai
tosi ir tai daro įtakos 
jos politikai. Tas auto
rius tautinių neramumų 
visų pirma Ukrainoje ir 
Baltijos valstybėse lau
kia apie 1980 metus. Įvy
kiai Čekoslovakijoje bu
vo su ypatingu dėmesiu 
sekami Ukrainoje. Už tat 
Kremlius ir pasišaukė 
Čekoslovakijos vadus 
konferencijai į Kijevą, 
kur per televiziją buvo 
perduodami glebesčia- 
vimasis ir bučkiai. Tai 
buvo skiriama ukrainie
čių jausmams; žiūrėkit 
kaip mes gerai sugyve
nant su čekais ir slova
kais. Prie uždarų durų 
čekų ir slovakų komunis
tai Kijeve buvo išbarti ly
giai taip pat šiurkščiai 
kaip ir Maskvoje.

Iš viso, atskiros 'tau
tinės* komunistų organi
zacijos reikalauja sau 
daugiau balso ir teisių ne
gu anksčiau. Kaip pavyz
dį autorius nurodo Lie
tuvos ir Estijos organiza
cijas, kuriose pasigir
do bruzdėjimo po Prav. 
dos 'nacionalizmo* pa
smerkimo.

Neramu ir sovietų ka
riuomenėje, kurioje esa
ma nemažų nesutikimų 
tarp jaunesnių vadų ir se
nų maršalų bei generolų. 
Jaunesni smarkiai kriti
kuoja karinių reikmenų 
gamybos trūkumus ir to
kiu būdu gerokai prisi
deda prie visos sovieti
nės ūkinės sistemos kri
tikos. Generolų reikšmė 
politiniame gyvenime 
vis didėja, nes atskiri po- 
litbiuro nariai ieško jų 
pagalbos kovoje dėl val
džios.

Aplamai imant, visi 
pasikeitimai, jei kada 
nors ateis, bus pravesti 
pačių viršūnių, sovieti
nio elito. Nepasitenkini
mas susidariusia būkle 
turi privesti prie jos kal
tininkų ieškojimų. Visa 
tai veda prie minties, 
kad Brežnevas artimiau
siu laiku bus pačios par
tijos CK pavarytas. Tai 
turėtų įvykti, jei ne šių 
metų gegužės mėn., tai 
rudenį ar sekančių metų 
pradžioje. Brežnevo pra
nykimas iš politinės 
scenos dar neatneš dide
lių pasikeitimų, tačiau 
praskins jiems kelią. 
Daug kas priklausys nuo 
užsienio politikos fakto-

Kristijono Donelaičio Aukštesniosios ir Žemesniosios lituanistiniŲ mokyklų Chicagoje mokytojai 
1968/69 mokslo metais. Sėdi iš kairės: Nijolė Užubalienė, Stefa Burokienė, Bronė Stravinskienė, Vy
tautas Gutauskas, mokyklos vedėjas Julius Širka, Irena Bukaveckienė, Vanda Vaitkevičienė, Birutė 
VindaŠienė; vid. eilėje iš kairės stovi: Janina Janulevičienė, Irena Smieliauskienė, Rožė Kriaučiūnie
nė, Marija Plačienė, Antanina Noreikienė, Ona Siliūnienė, Paulė Balčiūnienė, Ona Jegelienė; Viršuti
nėje eilėje iš kairės stovi: Raimundas šilkaitis, Zita Burneikytė, Jūratė Jasaitytė, Marcijona Raši- 
mienė, Aušra Gylytė, Irena Šerelienė, Gintaras Endrijonas ir Algimantas Kleinaitis. Nuotraukoje trūks, 
ta: Alberto Paulikaičio, Mykolo Drungos, Sofijos Jelionienės, kun. Antano Nockūno MIC ir Danutės 
Bindokienės. V. Noreikos nuotrauka

PAVASARIO ŽIEDAI KRISTIJONO
DONELAIČIO MOKYKLOSE

Baigiantis mokslo me
tams, Chicagiškės Kris
tijono Donelaičio mokyk
los, tikriau "mokyklų", 
nes jau treji metai vei
kia ir aukštesnioji mo
kykla, vedėjas Julius 
Širka pasikvietė keletą 
spaudos žmonių ir arti
mesnių bičiulių šnekte
lėti apie nueitą kelią ir 
ateities planus.

Malonu ir miela lan
kytis energingojo vedė
jo bute. Įeini ir pamirš
ti esąs ne tėvynėje. Sve 
čių kambarys dvelkia 
jaukiu lietuviškumu: gin - 
taro išdirbiniai, medžio 
drožiniai, pagalvėlės — 
viskas labai jau sava ir 
miela. Net ir Rūpintojė
lis dairosi iš kampo pro 
koplytstulpio langelius.

Tai tikrai gražus pa
vyzdys kiekvienai lietu
viškai šeimai. O jo šei

rių - santykių su JAV ir 
Kinija. Santykių su JAV 
gerėjimas, aplamai 
imant, anot to autoriaus 
turėtų prisidėti prie So
vietuos evoliucijos į ge
resnę pusę. Čiaturbūtir 
glūdi paslaptis, kodėl jis 
savo analizę pasiuntė į 
Vakarus.

APAČIOJE: Kristijono Done
laičio Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos mokiniai sumo- 
kytojais.

V. Noreikos nuotrauka 

ma tikrai didelė: keturi 
šimtai trisdešimt atža
lėlių ruošiami būti tik
rais lietuviais. Tai, be 
abejonės, pati didžiausia 
lietuvių mokylinė šeima 
laisvame pasaulyje.

Jau radome atvyku

Kristijono Donelaičio lituanistinių mokyklų vedėjas ir jo pava
duotojai. Iš kairės: Vytautas Gutauskas — vedėjo pavaduotojas, 
Aukštesniosios mokyklos reikalams, Irena Bukaveckienė -- ve
dėjo pavaduotoja Žemesniosios mokyklos reikalams ir mokyklų 
vedėjas Julius širka. V. Noreikos nuotrauka

sius mokyklų komiteto 
pirmininką Bernardą 
Vindašių ir iždininką Le
opoldą Kupcikevičių.

— Šiais metais spalio
17 dieną sukanka lygiai 

.(Nukelta į 2 psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
dešimt metų nuo Kris
tijono Donelaičio mokyk
los įsteigimo, — aiški
na vedėjas. — Sukaktį 
paminėsime lapkričio 8 
dieną. Tėvų komitetas 
jau pradėjo tam vakarui
- baliui ruoštis. Dėl to 
ir tradicinio vakaro sau
sio mėnesį nebus.

Įsišnekame. Tėvų ko
miteto atstovai ir pats 
vedėjas gerokai susi
rūpinę aštuntąja, šįkar- 
tą jau sukaktuvine, spor
to ir dainų švente, įvyk
siančia birželio pirmą 
dieną, antrą vai. p.p. 
gražiuose tėvų marijo
nų soduose Clarendon 
Hills. Mokyklos šiai 
šventei sparčiai ruošia
si ir kviečia visus tė
vus, mokyklų draugus ir 
visą lietuviškąją visuo
menę atsilankyti. Sukak
tuviniais metais sukaktu
vinė šventė.

Žinoma, ir vieną kitą 
dolerį tikimasi laimėti, 
nes be paramos iš ša
lies, vien tik tėvų mo
kesčiu, neįmanoma mo
kyklų išlaikyti. Vien tik 
mokyklos patalpos, kla
sės "suėda" daugiau 
kaip ketvertą tūkstantu
kų per metus.

O kur mokytojams, 
kad ir mažytės, algos ir 
kitos išlaidos?

— Šiemet jau dvide
šimt du jaunuoliai lai
kys egzaminus iš aukš
tesniosios mokyklos. 
Kaip ir kasmet, bus iš
leistas metraštis. Džiu ■ 
gu, kad šiais metais tą 
metraštį apmoka Mid- 
land Savings and Loan 
Assoc. vedėjas Frank 
Zogas, — dėsto Širka.
— Džiugu, kad mece
natų visur ir visuomet 
randame, nes be jų ne
sugebėtume išsiversti.

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų 1968/69 m.m. Tėvų Komitetas. Iš kairės į dešinę sėdi: 
Aniceta Mažeikienė, pirm. Bernardas Vindašius, Zina Pocienė. Stovi: Kazys Kaminskas, dr. Petras 
Rasutis, Vida Kosmonienė ir Leopoldas Kupcikevičius. V. Noreikos nuotrauka

VIRŠUJE: Kristijono D6ne- 
laičio Žemesniosios lituanis
tinės mokyklos Chicagoje mokt 
niai su mokytojais ir L.B. Mar
ąuette Parko Valdybos nariais. 
Viduryje tarp mokinių iš kairės 
j dešinę sėdi: Illinois senato
riai F. Savickas, W. McAvoy,13 
Ward Committeeman A J. Can- 
tone, mokyklos vedėjas Julius 
Širka, kun. Antanas Nocktnas 
MIC, dr. Petras Rasutis --Tė
vų Komiteto narys ir Marąuette 
Parko lietuvių bendruomenė 
Parko lietuvių bendruomenės 
pirmininkas arch. Albertas J. 
Kerelis. V. Noreikos nuotrauka

Peržiūrime išleistus 
leidinius. "Pirmieji 
žingsniai", mokyklos mo
kinių laikraštis, sąsiu
viniai, pereitų metų met
raštis "Žydinti jaunys
tė". Visa tai parodo di
delę mokyklų vadovybės 
energiją ir norą vesti 
mūsų atžalyną lietuviš
ku keliu.

Visus leidinius apvai
nikuoja geografijos va
dovėlis "Lietuva, Tėvy
nė mūsų".

— . Šio leidinio jokiu 
būdu nebūtų pavykę iš
leisti, jei ne mokyklų 
geradariai, sudėję 1935 
dolerius. Pats išleidi
mas kainavo beveik 2400 
dol., tad mums ne per
daug teko pridėti. Ta
čiau tikimės, kad ir ki
tos mokyklos norės tuo 
vadovėliu pasinaudoti. 
Išspausdinome tūkstantį 
egzempliorių.

Trumpai pasikalbame 
apie lietuvių kalbos pra
timus. Jau visas ciklas 
baigtas. Tai irgi vienas 
iš didžiųjų darbų.

Dar ilgokai šnekamės 
apie lietuviškų mokyklų 
reikšmę, apie priaugan
čios kartos išlaikymą lie
tuviška dvasia.

Išeiname, palikdami 
vedėją su tėvų komiteto 
atstovais tartis eina
maisiais reikalais.

Šilta krūtinėje, pakili 
nuotaika, kada matai, jog 
yra žmonių, visa būtybe 
besisielojančių lietuvy-

Kristijono Donelaičio Lituanistinių Mokyklų skyrių ir klasių globėjos 1968/69 mokslo metais. Iš kai
rės sėdi: Irma Kalinowski, Stefa Grybauskienė, Birutė Matutienė, Zina Pocienė, Vida Kosmonienė, Emi 
lija Kielienė. Stovi: Eleonora Giečienė, Regina Petraitienė, Irena Jurgelienė, Dana Balčienė, Nina Jurk- 
šaitienė ir Dana Žukauskienė. Nuotraukoje trūksta: Danos Karužienės, Nerutės Gaižutienės, Rasos 
Kleizienės, Reginos Kučienės, Laimos Aleksienės, Irenos Rimavičienės ir Karolinos Miečienės.

V. Noreikos nuotrauka

Los Angeles mero rinkimai
Milijoninio Los Angeles 

miesto mėro (vyr. burmistro) 
rinkimų datai (gegužės 27) ar
tėjant — rinkiminė kampanija 
įgauna aštresnių ir tuo pačiu 
įdomesnių formų. Juo labiau, 
kad pirminiai rinkimai parodė 
jog pasirinkimas susidarė la
bai nedidelis — pirmą kartą 
šio miesto istorijoje — prieš 
balsuotoją atsistojo dvi ra
sės -- balta ir juoda. Baltajai 
atstovauja jau 8 metus mėro pa
reigose besąs Sam Yorty, da-

bės išlikimu šiame kraš
te. Ir ne jie vieni. De
šimtys mokyklų dirba 
tik tam, kad po jų atei
tų jaunimas, pasiruošęs 
užimti "senių" vietas.

Baigdamas noriu pri
dėti, jog man ne vieną 
kartą teko lankytis Do
nelaičio mokyklose pa
mokų metu. Visuomet 
džiugino drausmė, tvar
ka ir mokytojų pasiruo
šimas šiam kilniam dar
bui.

Tenka palinkėti Kr. Do • 
nelaičio mokykloms ne
pavargti, dirbti ir su
laukti antrojo dešimtme
čio paminėjimo!

J. Vaičiūnas 

bar kandidatuojąs trečiajam (4 
metų) terminui ir jo oponentas 
— juodosios rasės atstovas 

Tom Bradley, miesto tarybos 
narys, buvęs to pat miesto po
licijos karininkas - leitenantas.

Sam Yorty — registruotas de
mokratas, bet tai ir viskas kiek 
tai liečia jo partinę priklauso
mybę. Gyvenimo praktikoje jis 
vaidino partijos (demokratų) "iš
daviko" rolę — viešai ir atvi
rai pasisakydamas už respubli
konų kandidatus prezidento ar 
Kalifornijos gubernatoriaus rin
kimuose. "Demokrates” — ku
ris visur ir visada pasisakė už 
respublikonų kandidatus — 
prieš J.F. Kennedy iki H.H. 
Humphrey prezidentiniuose rin
kimuose ir prieš bet kurį demo
kratų kandidatą Kalifornijos gu - 
bernatoriaus rinkimuose — da
bar atsidūrė prieš politinę di
lemą — kai jo vieninteliu opo
nentu (mėro pareigoms) iški
lo kitos rasės kandidatas, ne
žiūrint, kad, kaip ir Sam Yor
ty -- irgi registruotas demo
kratu...

Nežiūrint, kadSamYortyopo
nentas yra juodosios rasės de
mokratų partijos (vietiniai ir net 
valstybiniai) pareigūnai labai 
greitai indorsavo negrą Tom 
Bradley. Bet tai — nieko stebė
tino, jei imti dėmesin Sąm Yor
ty "Trojos arklio" vaidybą jau 
mano minėtose rinkiminėse kam
panijose Kalifornijoje (kur jis ka
tegoriškai pasisakėprieš demo
kratų partijos kandidatus — bū
damas demokratu...). Tai gali
ma suprasti. Bet kaip pateisinti 
žymių respublikonų partijos pa
reigūnų (Kalifornijoje) pasisa
kymą už negrą Į miesto mėro 
postą... Pastarosiomis dieno
mis, net bilijoninius biznius da
rančių kompanijų atstovai (kai 
kurių net pirmininkai — prezi
dentai) padarė viešus pareiški
mus, kad indor šuo ja negrą Tom 
Bradley... Taigi... Jei politika 
yra "dirty business" tai gąl kaip 
tik čia yra pavyzdys...

Nežiūrint Sam Yorty "nuopel
nų" ar "nuodėmių" -- Los An
geles miesto tautinės mažumos 
ji indorsavo be jokių rezervų. 
Tai visai logiška išvada, juo la
biau, kad Sam Yorty yra nekar
tą pasisakęs prieš komunizmą, 
kai tuo tarpu juodosios rasės at
stovo Tom Bradley kandidatūrą 
viešai pareiškė remiąs Ameri
kos komunistų partijos pirmi
ninkas "draugas" Gus Hali. To 
gana, daugiau nereikia jokių 
smulkmenų.

Praėjusį sekmadienį, gegužės 
18 d., jungtinis tautinių mažumų 
komitetas, kuriame lietuvius at
stovavo A.F. Skirius, danų audi

W (pasidairius W

ATITAISYMAS
"Dirvos” geg. 21 d. 40 

nr-y, str. "Naujas paskvilis 
apie A. Smetoną”, iškrito 
pora eilučių ir išėjo titulų 
ir datų supainiojimas. Visa 
pastraipa turėjo būti tokia:

”Labai būdinga, kad 
Zechlinas savo raportuose į 
Berlyną net du kartu "su
klydo” dėl Bizausko titulo: 
vieną kartą jj pavadino mi- 
nisteriu pirmininku ir už
sienių reikalų ministeriu 
(1939 rugp. 29 d.), o kitą 
kartą užsienių reikalų mi- 
nisterio pavaduotoju (1939 
rūgs. 24 d.).”

Redakcija

torijoje surengė gana įdomią de
monstraciją Sam Yorty indor- 
suoti. Čia dalyvavo vengrai, es
tei, lenkai, lietuviai, latviai, če- 
koslovakai, ukrainiečiai, rumu
nai, baltarusiai, kroatai. Lietu
viai dalyvavo su jaunių tautinių 
šokių grupe, kuriai vadovauja 
mok. O. Razutienė,

Buvo atsilankęs ir pats Sam 
Yorty, kuris savo kalboje pa
brėžė kad niekas geriau nepa
žįsta komunizmo, kaip Rytų Eu
ropos žmonės...

Kas gegužės 27 d. bus išrink
tas — dabar beveik sunku pasa
kyti, bet kad visi juodosios rasės 
balsuotojai savo balsus atiduos 
už TomBradley--tai aišku. Yra 
labai aišku, kas atsitiks jį mė- 
ru išrinkus mieste, kurį negrai 
laiko savo "revoliucijos lopšiu". 
Nesgi čia prieš kelerius metus 
prasidėjo namų ir krautuvių pa
deginėjimai, plėšimai, policijos 
ir ugniagesių užpuldinėjimai — 
daužant jų automobilius akme
nimis ir bonkomis...

SUNKI PRADŽIA

Naujai atgaivinta Los Angeles 
lietuviškoji radijo valandėlė per. 

gyvena sunkius pirmuosius 
žingsnius: keletą valandėlių pra
vedęs tos programos vedėjas ir 
pranešėjas teisininkas - žurna
listes Stasys Paltus iš tų parei
gų pasitraukė, tik tiek per radi
ją pasakydamas, kad ta (gegu
žės 11 d.) jo pravedama valandė
lė yra paskutinė.. Gegužės 18 
d. (valandėlė transliuojama kiek
vieną sekmadienį nuo 5 iki 5:30 
vai.) į klausytojus prabilo (kaip 
pranešėja) radijo valandėlės 
klubo pirmininkė St. Pautie- 
nienė. Jokių paaiškinimų, jokių 
informacijų -- kas įvyko, kas 
bus... Klausysime toliau...

KLAIPĖDOS ŠVYTURYS 
SOVIETŲ RUSIJOS — 
AMERIKOS LAIVININKYSTĖJE

Neseniai Sovietų Sąjungos 
mokslinio jūrų tyrinėjimo lai
vas "Professor Deryugin", pa
gal susitarimą su Amerikos 
atatinkamomis įstaigomis, še
šias savaites plaukiojo Ameri
kos teritoriniuose vandenyse 
(Kalifornijos pakrantėse). Tuo 
laiku rusų žvejybos specialistai 
ir mokslininkai (dalyvaujant ta
me laive ir amerikiečių specia
listams) sekė kai kurių žuvies 
rūšių veisimosi būdus ir sąly- 
gas._Baigus šią mokslinę eks
pediciją "Professor Deryugin" 
(gavęs specialų Statė Departa
mento leidimą) įplaukė Los An
geles uostan ir čia išbuvo ke
lias dienas, papildė savo kuro 
ir maisto atsargas. Laivo vado
vybė ir įgula čia buvo priimta 
svetingai ir dėlto rusai atsidė
kodami už tai šiomis dienomis 
čia atsiuntė savo atstovą — So
vietų Sąjungos Pasiuntinybės 
Washingtone D.C. antrąjį sek
retorių, kuris pareikšdamas pa
dėką už rusų laivo svetingą pri
ėmimą — uosto komisijos pir
mininkui dr. Robert Fenton 
Craig įteikė simbolinę dovanė
lę — sidabrinį (Klaipėdos) švy
turį medžio raižinyje.

Matykite — tas Sovetų Rusi
jos atstovas, antrasis pasiunti
nybės sekretorius Sovietų Pa
siuntinybėje Washingtone D.C. 
— buvo Edmundas Juškis...

(v.b.)

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

NEPAMIRŠKITE 
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Ateities perspektyvos

M

Dean Rusk, buvęs Vals
tybės Sekretorius, kalbėda
mas Chicagoje, pranašavo 
naujos izoliacijos erą JAV 
užsienio politikoje, kuri ta
čiau nebūsianti labai ilga. 
Savaime aišku, kad dideli 
Vietnamo karo kaštai išbai
dė daugelį amerikiečių. 
Kaip galima būti pasaulio 
policininku, jei tik vieno 
krašto — Pietų Vietnamo 
— išgelbėjimas nuo vieti- 
nitj komunistų kaštuoja 
tiek daug? Iš kitos pusės, 
JAV yra suinteresuotos pa
stovia taika, paremta žmo
nių ir tautų laisvo apsi
sprendimo teise. Ir tie inte
resai negali leisti JAV už
miršti likusį pasaulį. Tačiau 
ir prileidus, kad nuotaikos 
Amerikoje kuriam laikui 
daugiau ar mažiau su
riš Washingtono rankas, 
negalima užmiršti, kad dėl 
to pasaulio įvykių raida ne
sustos. Atvirkščiai, ji gali 
būti net pagreitinta.

Kremlius savo griežtą 
santvarką Sovietijoje ir sa
telituose iki šiol bandė pa
teisinti amerikiečių impe
rializmu ir vokiečių noru 
'revanšo’. Jei tie dirbtini 
baubai išnyks, kuo gi patei
sinsi savo režimą ir laisves
nių santykių varžymą ? Tie
sa, Stalinas buvo Sovietiją 
izoliavęs per 2o metų ir nie
kas neatsitiko, tačiau laikai 
pasikeitė. Kremliaus valdo
vai dabar daugiau skaitosi 
su savo pavaldiniais. Popu
liarumo ieškoti liaudyje 
juos verčia vienybės ar 
tiksliau vieno visagalio va
do stoka. Akyliau sekant 
sovietinę spaudą, net joje 
galima įžiūrėti tam tikros 
kovos dėl valdžios tarp įvai
rių grupių atspindžius. Bet 
jei vadai pradeda ieškoti 
liaudies simpatijų, jie turi 
jai ką nors už tai duoti, o 
apetitai auga bevalgant.

Labai gerą pavyzdį duo
da Čekoslovakija. Ten stali- 
nistinis Novotny režimas 
buvo taip nusigyvenęs, kad 
patys komunistai nutarė 
padaryti jam galą. Kai jie 
pradėjo daryti reformas, 
pasirodė, kad režimo nega
lima tik truputį pataisyti, 

Maloniai kviečiame dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos dvidešimtmečio su
kaktuviniame seime, š. m. gegužės 30 ir 31 d.d. 
New Yorke, N. Y. (Roosevelt Hotel, Madison & 
45th Street). Seimo atidarymas ir iškilmingojo po
sėdžio pradžia — gegužės 30 d., pirmą vai. p. p.

Seimas peržvelgs mūsų, lietuvių, kelius ir bū
dus Lietuvos nepriklausomybei atstatyti bei lietu
vybei išlaikyti, o taip pat sieks tautinės srovės gre
toms didesnės darnos ir darbo barų ryškinimo.

Taip pat esate laukiami seimui pagerbti new- 
yorkiecių rengiamame bankete, gegužės 31 d., ta
me pat'Roosevelt Hotel. Pradžia 8 vai. vak.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Valdyba

reikia jį keisti iš pagrindų, 
kas iššaukė Maskvos reak
ciją.

Šiame numeryje pirmame 
puslapyje mes supažindina
me su vienu čekų komunis
tų žurnalisto išvedžiojimais 
po tos katastrofos. Jis pri
kiša savo vadams, kad tie 
nesuvokė, jog pati Sovietiją 
dar nebuvo pribrendusi re
formoms, nors ir joje dabar 
viešpataujantis režimas nė
ra geresnis už Novotny. Už 
tat ji negalėjo leisti refor
mų ir Čekoslovakijoje. Ki
taip sakant, satelitai negali 
tikėtis daug didesnės lais
vės negu jos esama pačioje 
Sovietijoje, bet ir ten laikas 
dirbąs reformų ar sprogimo 
naudai, kurio jis tikisi po 8 
ar 10 metų.

Apie tą laiką t. y. 1980 
metus jis laukia ir 'tautinio 
klausimo’ paaštrėjimo, ypač 
Ukrainoje ir Pabaltyje. 
Kalbant apie tai verta su
stoti ir prie rusifikacijos. 
Dažnai prisibijome, kad ji 
taip sparčiai varoma, jog 
lietuviai savo pačių krašte 
neteks daugumos. Be abejo 
stambios tautinės mažumos 
visur sudaro nemažų pro
blemų. Įdomu, kad visos 
valstybės, sudarytos iš dve
jų ar daugiau tautybių, ne
išvengia tarp jų trynimosi, 
įskaitant ir pačią Čekoslo
vakiją. Lemiamas veiksnys 
tais atvejais yra pačios dau
gumos nusistatymas. Verta 
atsiminti, kad prieš 1-mą 
pasaulinį karą pas mus apie 
visišką nepriklau s o m y b ę 
net svajota buvo mažai. 
Nereikėjo nei penkių metų 
kad nepriklausomybė taptų 
savaime aiškiu siekiu.

Gyvenimas Amerikoje, 
tame vadiname tautų lydi- 
jimo katile, duoda tam op
timistinių pavyzdžių. Toks 
Porto Rico nenori visai virs
ti JAV integraline dalimi, 
nors jam tai ir apsimokėtų. 
JAV negrai irgi nenori vi
siškos integracijos, žodžiu, 
savito veido net ir norint 
sunku nustoti. Anksčiau ar 
vėliau tai priveda prie ne
priklausomybės. (vm)

BOSTONO KULTŪRINIAMS SUBATVAKARIAMS 
DEŠIMT METI]Nekreipdamas perdaugdėme- 

sio Į kintančią plaukų spalvą, į 
metų nešulį atspindint} veidą, 
žmogus apsipranta su mintim, 
kad jis ilgam ir pastoviai Įsi
kasė savoj saloj. Tik tada, kai 
sutinkama mergina ar vaikinas, 
gimę prieš 18 ar 20 metų toj pa
čioj gatvelėj, kur tu jau buvai 
beatsisveikinąs "jaunas ir ne
protingas dienas", kai atsigrįž
ti l kurią nors sukaktį ar sukak- 
tėlę, nenorom pamatai, kad lai
kas, lyg uraganas, plėšiasi pro 
šalj.

Tas pats įspūdis sujudina.net 
nustebimu.pritrenkia, nes gi, da
tas patikrinus, regi, kad ir Bos
tono lietuvių kultūriniams subat- 
vakariams jau dešimt metų! At
skirų žmonių gyvenime ir jų 
veikloj toks laiko tarpas nėra tik 
žiupsnis smėlio...

Kultūrinių subatvakarių ren
gimo mintis Bostono tautinės 
srovės žmonių tarpe žymiai anks
čiau puoselėta, būta {vairių su
manymų ir siūlymų, bet vis ne
sisekė apčiuopti vakarojimų po
būdžio. Tik 1959 m. rudenj pra
dėta konkrečiai ieškoti subat
vakarių "veido". Ilgainiui tas 
veidas išryškėjo, susirado ir ne
menką būrį ištikimų draugų. Va
dinasi, 1959-1960 m. gimė ne
drąsi kultūrinių vakarojimų 
užuomazga, o 1968-1969 m. išgy
venom įsiliepsnojus} parengimų 
dešimtmeti.

Didžiausia paskata kultūri
niams subatvakariams rengti bu
vo savi namai, savom rankom ir 
savom lėšom išgražinti. Atrodė 
visų pirma būtų nuodėmė tų na
mų savininkams, ALTS-gos Bos
tono skyriui, tokias patalpas lai
kyti užgesimom šviesom, be jo
kio gyvybės garso. Tad 1959 m. 
ir buvo sudaryta Kultūriniams 
subatvakariams rengti komisi
ja, kuri netrukus savo uždavinį 
išlukšteno ir dešimt metų to 
"išlukštento" nusistatymo kie
tai laikėsi: kultūrinių subatva
karių programos Bostono lietu
vius turi jungti, jų dvasios po
reikiams tarnauti, tik jokiu bū
du jų neužgaulioti ir neskaidyti. 
Ir giminingiems polėkiams tas 
negali pakenkti, nes mūsų esa
ma čia tikrai gausaus būrio,te
gu tik neskursta socialinio bend 
ravimo ir kultūros alkio dvasia. 
Laikas {rodė, kad klaida nebuvo 
padaryta — kult, subatvakarius 
Bostone mielai lankė Įvairių įsi
tikinimų ir pažiūrų lietuviai.

ALTS-gos Bostono šk. na
mai, kur yra rengiami kultū
riniai subatvakariai, paženk
linti So. Bostono E. 4th St. 484 
numeriu, stovi gana švarioj ir 
gražioj miesto daly, prie isto
rinių Dorchesterio aukštumų. 
Kaimynų kilmės tautybes neleng
va būtų nustatyti, bet atrodo, kad 
šioj vietoj daugumą sudaro ai
riai, tauta, kurios kovoms dėl 
laisvės Lietuvoj mes turėjom 
daug simpatijų. Deja, So. Bos
tone jie nėra tokie šviesūs, kad 
gerbtų kito nuosavybę ir papro
čius. Jų vaikigaliai ir pusber
niai kreidom išmargina namo 
sienas, kol buvo medinė — ar
dydavo tvorą, nuolat išdaužo lan
gus; jei vielų tinklo akmenys 
neprakerta, tai "didvyriai" su
siradę ilgus metalo virbalus, 
praduria ir kietą lango stiklą. 
Šie pokštai verčia prisitaikyti 
prie kaimynų "kultūros" -- 
ALTS-gos Bostono sk. namai iš 
lauko pusės atrodo murzini ir 
neįspūdingi.

Tačiau jų vidus, kas pirmą 

kartą J juos įžengia, savas ar 
prašalaitis, nepajėgia nereikš
ti malonaus nustebimo. Į namų 
'dekoravimą daug sielos įdėjo ve
lionis dail. Vikt. Andriušis. Me
džio išpiaustymai, sienų ir lubų 
pagražinimai, laiptai, apšvieti
mas, kolonos, skulptūrų ekspozi
cija — viskas padaryta pagal jo 
priešinius. Tik II a. liustra yra 
arch. J. Okunio darbas.

Be dail. Vikt. Andriušio dar
bų, žiūrėkit, dar ką čia rasit: 
I a. salaitėj, specialiai Įrengtoj 
nišoj, stovi didžiulė Vytauto Di
džiojo statula, kurią sukūrė 
skulptorius Vyt. Kašuba. Ant
roj pusėj, panašioj nišoj, Jono 
Kasmausko, skyriaus Garbės 
pirmininko, biustas, kurį darė 
skulptorė Docienė. Be to, Wa- 
shingtono, dr. J. Basanavičiaus, 
dr. V. Kudirkos, J. Tumo-Vaiž
ganto, VL Putvio, Ant. Olio ir 
Vikt. Andriušio portretai. Jei 
skyrius būtų turtingesnis, čia ir 
baldai būtų savo stiliaus.

Antro aukšto salę puošia Vyt. 
Kašubos plačiai pažįstamas ka
raliaus Mindaugo biustas, jo 
paties Maironio biustas, Rob. 
Antinio prezidentas Ant. Sme
tona. Šalia to -- vėliavos, 
Korp! Neo-Lithuania ir skautų 
herbai. Viskas, kaip minėta, sub
tiliu dail. Vikt. Andriušio sko
niu įrėminta ar eksponuota. Na
mų vidaus {rengimai, be abejo
nės, imponuoja ne tik sutelktam 
meninėm vertybėm, bet ir sava 
lietuviška dvasia.

Kultūriniai subatvakariai de
šimt metų buvo rengiami tų na
mų II a- salėj (tik retais atve
jais panaudojamos abi salės). 
Kai sustatomi stalai, kai jie 
apdengiami spalvotom staldeng
tėm ir papuošiami gėlėm — ši
lima dvelkia iš visų kampų. Ne 
viena viešnia ir ne vienas sve
čias yra prasitarę, kad čia ne 
tik išklausai rūpestingai paruoš
tų programų, bet ir pailsi po 
įtemptų darbo dienų.

Du sezonus, pirmą ir antrą, 
kult, subatvakariams rengti ko
misijos pirmininkas buvo visuo
menininkas Justinas Vaičaitis. 
Kruopščiu ir metodingu darbu, 
pareigos supratimu ir jos atli
kimu sutartą valandą ir minu
tę, jis ir padėjo kult, subatva
kariams susirasti savo gyva
vimo būdą ir stilių.

1961 m. rudenį pirmininko vie
ton stojo inž. Edm. Cibas. Jis 
tose nelengvose pareigose ištvė
rė aštuonis metus, ir komisi
jai pirmininkaudamas, ir kitus 
pirmininko darbus dirbdamas, 
ir gaivindamas subatvakarius 
Įgimtu ir lakiu humoru. Jo "de
šinės rankos" buvo net šešios: 
Ona Vilėniškienė -- stebinančio 
ir džiuginančio ištvermingumo 
lankytojų vaišintoja (ji dirbo 
dešimt sezonų), programų va
dovas St. Santvaras (10 sezonų). 
Ant. Vilėniškis — namų prie
vaizdas ir uolus bendradarbis, 
dešimt metų sąžiningai atlikęs 
visus įsipareigojimus, Vladas 
Mickūnas — iždininkas, gerų su
manymų autorius, dirbęs devy
nis metus (jis ir vienas iš pa
grindinių Maironio biusto fun
datorių), Al. Griauzdė — sve
čių globėjas, jų susodinimo meis
tras, žmogus ypač mielas bend
rame darbe, Leonas Lendraitis 
— tiekimo viršininkas, aštuo
nis sezonus savo pareigas ėjęs 
su nužgęstančia šypsena. Komi - 
sijos pastovi talkininkė, taip pat 
nekad nepavargstanti, kaip ir 
jos sesuo O. Vilėniškienė — 
Aldona Andriušienė.

Kasmet būna surengiami aš- 
tuoni ar devyni kult, subatva
kariai, pradedant rugsėjo mėn. 
trečią šeštadienį ir baigiant ge
gužės mėn. trečią šeštadienj (tos 
pat tvarkos ir datų bus laikoma
si ir vienuoliktą sezoną). Komi
sija, tiek metų dirbusi, darbe 
pasižymėjo stebinančiu susiklau
symu. Dirbta be asmeniškų įsi
žeidimų ir {žeidimų, be kivir
čų, nuoširdžiu talkos suprati
mu, be neskanaus tarpusaviu 
nesusipratimų viralo virimo, 
kuris jau ir kai kuriuose Bosto- 
no lietuvių "sluoksniuose" daro
si mados dalyku. Komisijos dar
bų darnumas, be abejo, negalė
jo ir kult, subatvakariams kenk, 
ti.

Parengimų nugarkaulis, žino
ma, buvo ir bus jų programos. 
Atrodo, ką ten nepaprasta per 
dešimt metų gali nuveikti! Ta

čiau, panaudojus tik vieną arit
metikos veiksmą, gauni įspū
dingą nuveiktų darbų sumą. Jei 
per metus būtų buvę surengti 
tik aštuoni kult, subatvakariai 
(o būdavo ir devyni), tai jau 
turėtume 80 kultūrinių vakaro
nių! Joms aptarti ir panagrinė
ti reikėtų atskiro straipsnio, 
tik dabar jau nelengva dešimties 
metų archyve raustis ir žinias 
surankioti (apgailėtina, kult, su
batvakarių dienynas nesusipras
ta rašyti).

Trumpai kalbant, buvusias 
programas galima sutelkti Į tok} 
paveikslą: pašnekesiai apie gro
žinę literatūrą ir literatūros va
karai, dailės parodos bei jų ati
darymai, muzikos vakarai, po
kalbiai apie muziką ir teatro 
meną, paskaitos mokslo ir vi
suomenės temom, nusipelniusių 
asmenų pagerbimai, kultūrinio 
gyvenimo ir naujų leidinių trum
pos apžvalgos ir kt. Nėra labai 
lengva tas programas organizuo
ti, bet pirmasis kult, subatvaka
rių dešimtmetis baigtas tik su 
vienu kitu suklupimu, viena ki
ta nelaukta ir netikėta staig
mena, kurią žmonės kai kada su 
geba iškrėsti.

Kultūrinių subatvakarių de
šimtmečio pabaigtuvinis vaka
ras buvo surengtas gegužės 17 d. 
Tai buvo pobūvis su komp. Ju
lium Gaideliu, operos Danosmu
zikos autorium. Komp. Jr. Ka
činskas skaitė paskaitą apie Jul. 
Gaidelio kūrybą, kurią, tikimės 
kiek vėliau paskelbsim Dirvoj. 
Buvo pademonstruota ir keletas 
gabalų iš op. Danos magnetofono 
juoston {rašytų privataus as
mens ir visai privačiam reika
lui. Ištraukų demonstravimu pa
sirūpino Romas Šležas, paaiški
nimus gražiai paskaitė stu
dentės Laima Antanavičiūtė ir 
Birutė Vaičjurgytė. ALTS-gos 
Bostono sk. valdyba ir Kult, su
batvakarių rengėjai, drauge su 
sveikinimais ir linkėjimais, 
komp. Jul. Gaideliui įteikė dova
ną, o p. F. Gaidelienei rožių 
puokštę. Jul. Gaidelis už visa 
tai padėkojo lakiu žodžiu.

Inž. Vyt. Izbickas, dabartinis 
ALTS-gos Bostono sk. pirminin
kas, prisiminė ir kult, subatva
karių dešimtmet{. I. Veitienė vi * 
siems komisijos nariams prise
gė po gėlės žiedą, o Alė Santva- 
rienė buvo apdovanota rožių 
puokšte, nes absoliuti daugu

ŠIS BEI TAS
• Džiugu, kad L. R. d-jos premija teko M. Vaitkui. Jo memuarai 

tikrai išskirtini mūsų raštijoje, Ilgu amžium autorius suteikė savy- 
begales faktų iš to jautriausio laikotarpio, kai Lietuva sparčiai budo 
ir ruošėsi laisvės kovoms. O M, V. būta vis netoliese svarbių {vykių. 
Bet jis yra poetas, jam rūpi ne tik istorija atženklinti, kiek grakš
čiai ir vaizdingai piešti detales, asmenų paveikslus, vietoves. Me
muarinė literatūra dabar pas mus populiari. Ypač tokio grakštaus 
stiliaus, lengvai skaitoma. Pernai buvo premija pagerbtas J. švais . 
tas. Ir iš jo skaitytojai laukia daugiau.

• Jaunoji karta, Įsiskaičiusi M. Vaitkaus memuarus,turbūt, pa
stebės kokio plataus išsilavinimo būta anuomet mūsų inteligentų! 
Nesitenkindavo vien savo siaura profesijos specialybe, bet būtinai 
siekė daugiapusiškos erudicijos. Buvo tikra šviesuomenė.

Antra, mūsų inteligentijos tarpusavio elgesio formos buvo aukš
tai kultūringos. Mokėta ir su kitų pažiūrų žmogum žmoniškai bend
rauti arba diskutuoti. Su pirmuoju Didkariu ir su revoliucija Rusi
joje -- visoje Europoje nuprastėjo tarpusavio santykių formos. O 
Amerika nuosavų tradicijų (gal išskyrus puritoniškas) dar neturėjo, 
vis dairėsi { Europą. Dabar mūsų organizacijose savitarpio santy
kiai itin kenčia nuo kultūros stokos.

• Po Dr. M. Kingo ir Roberto Kennedžio nužudymų — ypač su
sidomėta žmonių sužiaurėjimu Amerikoje. Baisu, kad jaunoji karta 
kaip tik žengia ta kryptimi. Ieškant priežasčių, pirmiausia nurodo
mas kaltininkas -- televizija! Ji daugiausia "auklėja" žmones, nes 
žiūrima nuo vaikystės lig senatvės, maždaug kasdien. O ten tiek 
daug žiaurybių ir blogų pavyzdžių: žudymai, plėšimai, narkotikai, 
nepagarba autoritetams, šeimos ardymas ir tt.

• Antroji priežastis nurodoma ta, kad naujoji karta išaugusi 
perpatogiose sąlygose. Viską gauna be ypatingų pastangų, be va
lios (tampos ir uolaus darbo. Paskui taip ir laukia, kad viskas bo
tų gatavai ant lėkštės padėta. O jei tik kas negerai — tuoj kaltina
mi kiti. Taip žmonės patapo egoistiški, išlepę, save pervertiną, 
įsivaizduoją pasaulio viešpačiais. Trūksta savikritikos, krikš
čioniško nuolankumo ir kantrybės. Visi šokasi įsakinėti, bet nė- 
vienas nenori klausyti. Psichologai spėlioja dar pavojingesn} atein. 
kartos blogėjimą.

• Ligi tiek jau pasimesta, kad net tariamai rimti žmonės ima 
teisinti narkotikų vartojimą. Ir čia remiamasi ta kiaura baze — 
statistika: girdi, tik mažas nuošimtis visiškai sugenda. O kitiems 
— narkotikai teikia malonumą, kurio nereiktų drausti. Gi šian
dien jau visiškai aišku, kad dabartiniai narkotikai, taip populiarūs 
jaunuomenėje -- smukdo protą ir ardo nervus, palaužia valią ir 
psichini ventisumą. Tik dar neištirta, kiek šie narkotikai pakenks 
ateinančioms kartoms. Padaugės pasauly psichopatų, menkapro- 
čių ir kitokių paliegėlių, nei medicinos pažanga čia nepagelbės. Gal 
tai bus akstinas žmonijai praregėti: kur nuveda egoizmas, malo
numų ieškojimas ir beatodairiška laisvė!

SKIRPSTAS

ma kult, subatvakarių prelegen
tų ištisą dešimtmet} buvo jos 
namuose apnakvydinti ir pavai
šinti.

Dešimtmečio pabaigtuvių 
kult, subatvakaris, gal tiksliau 
— pobūvis su komp. Julium 
Gaideliu, praėjo perpildytoj sa
lėj ir pakilioj nuotaikoj. Pro
grama užtruko vieną valandą ir 
50 minučių, o po to buvo vaišės 
tradicinė kava ir dalinimasis 
vakaro įspūdžiais, kurių šį kar
tą nestigo. Rengėjai atsiprašo 
Bostono lietuvius, kurie, iš anks - 
to vietom nepasirūpinę, Į šį va
karą negalėjo patekti.

Vienuoliktasis kult, subatva
karių sezonas bus pradėtas 
š.m. rugsėjo 20 d. vakare gal 
Br. Railos paskaita, o gal ku
rio nors dailininko kūrinių pa
rodos atidarymu. (p.g.)

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- 
tavvattamie 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 Kasakaitį, 7150 So. 
Spaulding Avė., Chieago, III. 
60620, tel. 778-7707.

Regis truojantis reikia 
įmokėti $10.00 užstato.

sujudina.net
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RŪPINTOJĖLIS
ČESLOVAS GEDGAUDAS

Santa Monica, Calif.

Pasvirusia atrama ir 
aplūžusiu stogu, rymo 
pakely mūsų Rūpintojė
lis. Mūsų vargus užjaus
damas sukiūtęs nevilties 
skraistėje, vienišas su
stingo sielvartu apnik
tas, vaizduodamas lietu
vio jautrios širdies kan
čias, ir tuo pačiu sukur
damas visai žmonijai 
bendrą poetišką mintiji
mo išraišką.

Jis mus, o mes jį gi
liausiai suprantame, nes 
gi esame vienos kilmės. 
Veltui kryžiuočiai uždė
jo jam kitą rūbą, neįs
tengdami jo paties pa
naikinti. Bet iškasenos 
ir sena istorija liudija, 
jog su krikščionybe jis 
nieko bendro neturi. La
bai paprastai, jis yra 
daug ankstyvesnis.

Štai dr. M. Gimbutie
nėj grįžusi iš Jugosla
vijos kasinėjimų (kur bu
vo atrasta Dunojaus pa
upiais Europos kultūra 
seniausia pasauly, nes 
siekia net 9.000 metų 
atgal, o ypatingai išbu
jojusi apie 4.000 prieš 
Kr.) atsivežė ir nuo
traukų. Jų tarpe yra ir 
mūsų Rūpintojėlis. Jis 
buvo atkastas Rumunijo
je prie Juodųjų jūrų. Tai 
5-4 amž. prieš Kr. ra
dinys. Kitų panašių buvo 
aptikta ir Moldavijoj.

Tačiau, tos povyzos 
tęstinumas nenutrūksta 
ir vėliau. Štai kita sen
sacija: "Šiaurės kilmės" 
trylikto šimtmečio kau- 
torangoj (VVichman, 
Schach, 42 plokštė), Ka
ralius pavaizduotas Rū
pintojėliu. Pastebėkite 
autoriaus nesąžiningu
mą: vengdamas pripažin
ti Baltams jų sukurtą še
devrą, jis apdengia jo kil
mę "šiaurės" miglomis.

Vienok reikšmingiau
sias mums yra faktas, 
jog Rūpintojėlis vaizduo
ja ne Kristų, bet mūsų 
žemės Viešpatį, pagrįs
tai besisielojantį savo 
tautos likimu. Jo daly
vavimas Kautorangos 
žaidime tą neatremia
mai įrodo. Juk pamal- 
džiuose viduramžiuose 
joks beprotis neloštų Die
vo atvaizdu, — tai būtų 
šventvagystė. Kadangi, 
kaip anksčiau buvau įro
dęs, mūsų senos dinas
tijos kilmę vedė iš Per
kūno, tai tas mūsų "Die
vo sūnus" lengvai suta
po su Kristum.

Taip matote legendų 
tyrinėjimo naudą, — jos 
paaiškina senoviškiau- 
sią žmonijos psichologi
ją ir todėl nė vienas rim- 
tas proistorikas be jų ne
apsieina.

Belieka panagrinėti to 
mūsų įmantriausio pro
tinio žaidimo kilmę. Tau
ta išradusi tokio giliaus 
intelekto išraišką turė
jo būti labai aukštos kul
tūros. Netgi mūsų pagy
rų amžius, išsprendęs 
daugybę painiausių visa
tos mįslių, ligi šiol ne
įstengia išrišti kauto
rangos esmės. Kaip pa
aiškinti, kad turėdami 
absoliučiai lygias jėgas, 
du žaidėjai atsiduria ne
lygioj padėty ir vienas 
laimi? To klausimo 
sprendimas atneštų au
tomatiškai ir užtikrintą 
laimėjimą. Taip ameri
kiečiai kaip ir rusai la

bai rimtai tą uždavinį na
grinėjo, ir tebebando iš
spręsti jį moksliškai, 
kompiuterių pagalba. 
Prieš trejetą metų spe
cialistus nustebino ži
nia, kad buvęs pasaulio 
čempionas Botvinikas pa
sitraukia iš aktyvaus 
žaidimo ir pereina į 
mokslinius tyrinėjimus. 
Dabar sužinojome, jog 
rusai buvo suprogra
mavę keletą didžiulių 
kompiuterių tikėdamiesi 
tuo būdu rasti laimėji
mo paslaptį. Veltui! 
Peržiūrint tas jų loštas 
partijas gaunamas mė
gėjo žaidimo įspūdis. 
Amerikiečiai pasiekė 
dar menkesnių rezulta
tų. Kad užprogramuo
ti mašiną taip, kad jinai 
apskaičiuotų tik penkis 
ėjimus pirmyn, kiekvie
no pažengusio žaidėjo 
lengvai atsiekiamas 
tikslas, reikia jai duoti 
keliolika minučių laiko 
atliekant milijonų mili
jonus skaičiavimų. Bet 
kaip paaiškint jai, jog 
jinai turi pasirinkti tą 
"geriausį" ėjimą? Svei
ko proto sprendimą da
ryti, ar truputį rizikuo
ti, dar palaukti ir paruoš- 
ti sąstus, ar pačiam pul
ti ir perimti iniciatyvą? 
Žaidimo metu, eina ir 
naujos kūrybos proce
sas. Daromi dar niekad 
nevartoti ėjimai, vykdo
mi laikini, šalutiniai pla
nai, taktines diversijos; 
neišleidžiama iš akių 
bendros padėties ir vy
riausio tikslo, prisitai
koma prie sąlygų, ieško
ma ir surandama naujų 
išeičių pakliuvus keb- 
lion padėtin, — žodžiu 
galvojama bendromis ka
tegorijomis. O taip gal
voti kompiuterį vargu ar 
kada pavyks išmokyti, 
tai klystančio, nemoky
to, neišmanančio bet daž
nokai teisingus sprendi
mus darančio žemės sū
naus privilegija.

Ieškant to nuostabaus 
žaidimo kilmės, neiš
vengiamai užtinkama ir 
garsioji grūdų legenda. 
Persų šacho vargai tuos 
grūdus beskaičiuojant už
temdo betgi kitus, daug 
reikšmingesnius pada
vimus. Taip pav. ar daug 
kas girdėjo, jog prancū
zų ankstyvųjų viduram
žių "Roman de la Rose" 
priskiria išradimą Ana
tolijos karaliui Aukštuo
liui. Istorinėmis žinio
mis, Pergema (Pa-Ri- 
koneje) buvo du karaliai 
tuo vardu: Attalus I 
241 ir Attalus II138prieš 
Kr. Mums čia nelabai 
svarbu, ar ištiesų jie žai
dimą atrado, bet labai 
svarbu šalies nurody
mas ne Persijoj, o Tro
jos buvusioj žemėj. Bet 
dar įdomesnis yra kitas 
šaltinis: "Graikai laikė 
didvyrį Palamedą žaidi
mą išradus Trojos karo 
metu". (Prancūzų didžio
ji Larousse Enciklope
dija, taigi oficialaus 
mokslo teigimas).

Čia griežtai skirkime 
du pradu: legendarinį 
paties žaidimo išradi
mą priskiriamą tam ar 
kitam asmeniui. Šitą už
mirškime, jis mums ne
svarbus. Mes nesižavi
me legendomis dėl le
gendų ir protestuosime,

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS
sukaktuvinio seimo

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

HŪTEL RŪDSEVELT,

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. M1 7-9070.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti.

Rengimo Komitetas

Garbinga sukaktis
Lietuvių tautos atgimi

mo laikotarpyje lietuvių 
dvasiškiai yra suvaidinę 
labai svarbų vaidmenį. 
Jų tarpe nemažai buvo 
kultūrininkų bei visuo
menininkų, nuoširdžiai 
dirbusių lietuvių tautos 
šviesesniam rytojui. Jei 
išbrauktume iš minėto 
laikotarpio Valančių, Ba
ranauską, Sideravičių, 
Tatarę, Vienožinskį, 
Strazdelį, Katelę, Mai
ronį, Jakštą, Karevičių, 
Tumą-Vaižgantą ir ki
tus, kokią didelę kultū
rinio ir visuomeninio gy
venimo spragą pajustu
me.

Užsienyje taip pat ne
mažai lietuvių kunigų žy
giuoja pirmose kultūri
ninkų ir visuomenininkų 
gretose. Mums visiems 

jei kas norėtų mūsų kal
binius, istorinius, geofi
zinius iškeltus faktus, 
legendų atspalviu pri
dengti. Bet ir legendos 
neretai suteikia sensa
cingos mokslinės me
džiagos, kaip ir šiuo at
veju. Jei senovės grai
kai tokią legendą patys 
sukūrė, ar jau sukurtą 
kartojo, tai labai svar
bus chronologinis įrody
mas jog kautoranga buvo 
tais laikais jau žinoma, 
o tas faktas verčia aukš
tyn kojomis dabartinių 
tyrinėtojų pastangas už
sispyrusiai pradedan
čius žaidimo istoriją 
Persijoje 6-7 amž. po 
Kr. "nes ten randama 
pirmieji istoriniai už
rašai tuo klausimu". Mie- 
Ii ponai mokslininkai, jei 
padvelkus atominei bom
bai mes rastume pir
mus užrašus apie obuo
lius datuotus iš dvidešim
to amžiaus, ar tai įrody
mas kad obuoliai tik tuo
met atrasti? Todėl nebi
jokime priimti mūsų se
nuolių "pasakėčios", — 
o gal kada pasitaikys, jog 
kasinėjimai ją patvir
tins, kaip pav. ta sensa
cinga Rumunijos staig
mena, pratęsianti Rūpin
tojėlį į pro-istorę.

O ir vėlgi, kam atiduo
ti persams tą garbę, jei 
žaidimo figūros išdi
džiai nešioja per amžius 
lietuviškus vardus?KAU
TORANGA, KARALIUS, 
VARYS, ŠAULONIS, AŠ- 
VINIS, LIELANDIS, PE- 
DONIS.
(Pabaiga kitame nr.)

Kun. J. Vyšniauskas
tai yra gerai žinoma. 
Tai labai svarbu, kad mū
sų dvasiškiai neužsida
ro vien pastoraliniame 
darbe, bet kartu sielo
jasi ir rūpinasi ir savos 
tautos reikalais. Kunigų 
įtaka visuomenėje yra 
didelė ir jie daug gali pa
dėti organizuojant ir bu
riant lietuvius.

Natūralu yra, kad Lie« 
tuvoje kilę dvaiškiai 
aktyviai dalyvauja užsie
nio lietuvių kultūrini ame 
ir visuomeniniame gy
venime. Bet pasidairę ap
linkui pastebėsime, kad 
yra kunigų, čia gimusių, 
augusių, čia mokslus 
baigusių ir Lietuvos nie- 
kuomet nemačiusių, bet 
nuoširdžiai besisielojan
čių lietuvybės reikalais.

Vienas iš tokių yra ku
nigas Jonas Vyšniaus
kas, Cicero Šv. Antano 
parapijos pirmasis asi
stentas. Jis Chicagoje 
yra gimęs, augęs ir čia 
su M.A. laipsniu teolo
gijos ir filosofijos moks
lus baigęs. Lietuvos nie
kuomet nėra matęs, o 
koks nuoširdus yra lie
tuvis. Kalba labai gra
žiai lietuviškai, be jokio 
akcento. Rodos lyg ne
seniai būtų iš Lietuvos 
atvykęs. Kiekvieną su
tiktą lietuvį užšnekina 
tik lietuviškai, kreipda
masis vardu. Stebiesi 
kartais, kaip gali atsi
minti tiek parapijiečių 
vardų. Jis mielai lanko 
lietuviškus parengimus, 
minėjimus bei didesnius 
susirinkimus.

Kur jaunimas susiren
ka, jis mėgsta pasakyti 
šiltą-patriotišką žodį. 
Ir jo žodis turi didelės 
įtakos tam jaunimui, ku
rie silpniau ima kalbėti 
lietuviškai ir kurie ima 
abejoti, ar reikalinga 
jiems lietuvių kalba ir 

ar verta būti lietuviu. 
Nevienas jųjų nustemba 
išgirdęs iš čia gimusio 
lietuvio gryniausią lie
tuvių kalbą ir šiltą žo
dį lietuvių tautos adre
su.

Jis redaguoja parapi
jos laikraštėlį, kuris pa
sirodo kas sekmadienį. 
Kiek čia gražių lietuviš
kų pamokymų, paskati
nimų bei padrąsinimų. 
Kai kurie pasakymai tie
siog klasiški. Jis sielo
jasi, kad lietuviškosios 
pamaldos būtų patrauk
lios, gausiai lietuvių lan
komos. Kad lietuviai sa
vo pamaldų metu visi 
kartu giedotų, kartu at
sakinėtų. Praleidinėjan- 
čius lietuviškas pamal
das švelniai pabara laik
raštėlyje: "Tėvynėje mū
sų broliai nori lankyti 
lietuviškas pamaldas, 
bet negali, mes galime, 
bet nenorime".

Ypatingai kun. J. Vyš
niauskui rūpi lietuviška
sis jaunimas. Jis nori, 
kad jaunimas įprastų 
lankyti lietuviškas pa
maldas. Įpratęs ir su
augęs jas lankys. Mes 
lietuviai daugiau esa
me įpratę pavieniui šei
mos nariai eiti į pamal
das. Tėvai eina į vie
nas, vaikai į kitas pa
maldas, dažniausiai į 
angliškąsias. Kun. J. 
Vyšniauskas parapijos 
laikraštėlyje ragina: 
"Tėvai, nesiųskite vai
kų į bažnyčią, o juos at
siveskite", kad kartu pa- 
simelstumėte, kartu Die
vą lietuviškai pagarbin
tumėte. Jei iš mažens 
vaikai nebus įpratinti lan
kyti lietuviškas pamal
das, seniesiems išmirš- 
tant, lietuviškosios para
pijos virs svetimtaučių 
parapijomis.

Kun. Jonas Vyšniaus
kas ne tik gražiai valdo 
lietuvišką žodį, bet ir 
plunksną. Po Antrojo Va- 
tikano suvažiavimo buvo 
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paruošęs lietuvišką mal
daknygę "Šv. Mišios lie
tuviškai" su lietuviško
mis giesmėmis ir rei
kalingais atsakinėjimais 
mišių metu. Maldaknygė 
gražiai pasitarnavo or
ganizuojant pirmąsias 
lietuviškas mišias lietu
viškose bažnyčiose.

Kun. Jonas Vyšniaus
kas buvo įšventintas ku
nigu 1944 m. gegužės 6 
d. Chicagos arkivysku
po A. Stritch. Taigi šiais 
metais kun. Jonas Vyš
niauskas švenčia sidab
rinį kunigystės jubiliejų 
— 25 metai kai jis nuo
širdžiai ir pasišventu
siai darbuojasi Dievo 
vynuogyne. Parapijie
čiai jį sveikindami linki 
sveikatos ir Dievo palai
mos, kad dar ilgai su to
kiu pat pasišventimu ir 
nuoširdumu tarnautų Die
vui, savo tautai ir arti
mui.

Zen. Ašoklis

HELP WANTED MALĖ

DIESEL MECHANICS
Qualified in all phases of repair of 
road tractors vvith Cummins and 
Detroit Diesel engine. Guaranteed 
vvork vveck. Top pay. Clean, modcrn 
shop and many fringe benefits. Ap- 
piy a t 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

$4.01 PER HOUR*
♦ Startinę vvage 10c less, maximum 
after 60 vvork days, 9 paid holidays, 
paid vacation, Blue Cross-Blue Shield, 
$5,000 Life and $100 week siekness- 
accident Jnsurance. 171-jC night ahift 
premium.

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

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

(40-46)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
DIEVIŠKOS KIBIRKŠTIES

ŠEŠĖLYJE Aurelija Balašaitienė

Modernaus gyvenimo 
tempas reikalauja iš mū
sų didelės įtampos ir sku
bėjimo. Dažnokai tame 
skubėjime pasimetame, 
prarasdami dvasinę lyg
svarą, nerasdami laiko 
sustoti ties tikrosiomis 
vertybėmis bei domėtis
kilniąją žmogaus kūrybi
nio ir dvasinio gyvenimo 
puse. Ir kada didmies
čių triukšmo apkurtinti, 
materialistinės san
tvarkos reikalavimų nu
varginti ir išsemti,va
landėlei sustojame, stai
ga pajuntame savyje atsi
radusią tuštumą. Ieško
dami, kuo tą tuštumą už
pildyti pradedame ilgė
tis tikrojo grožio, kuris 
glūdi tame, kas nėra lai
kina, ką sukuria žmogus 
norėdamas išreikšti sa
vyje glūdinčias kūrybi
nes galias. Žmogaus gy
venimas žemėje toks 
laikinas ir trumpas,tam-- 
pa įprasmintas tik jo dva
sinio turto palikimu,ku
riuo gali dalintis visi.

Dailės parodose mes 
randame spalvomis,idė
jomis ir formomis tur
tingą kūrėjo dvasią,kuri 
veržiasi į mus,kalbėda
ma gražiausia kalba: es
tetinio įspūdžio išraiš
ka. Kūrėjo akimis maty
tas ir jo rankomis inter
pretuotas gamtovaizdis, 
pro kurįpraeitume patys 
nieko ypatingo jame ne
pastebėję, prabyla įmus 
savo nuotaikos turtingu
mu. Sustingęs judesys 
skulptūroje trykšta amži
na gyvybe. Fantastiška 
gėlė, tarytumei vienišo 
žmogaus paklydęs ilge

A.a. skulptorius Vytautas Raulinaitis.

sys, pastelinėmis spalvo
mis tiesia į mus ilge
singą žvilgsnį. Amžinai 
sustingusi jura išraiš
kingame medžio raižiny, 
kaip mūsų pačių nerims
tanti dvasia,plakasi įnie- 
kada nesiskundžiantį,

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

31 IR BIRŽELIO IRO.
BV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

RENGIAMA
LIETUVIU DAILININKU

PARODA
DALYVAUJA- RIMAS LANIAUSKAS 

EGLĖ MULIOLIENĖEGLE MULIOUENE 
ALGIRDAS MULIOLIS 

NIJOLĖ PALVRINSHIENE 
ANTANAS VAIRSNORAS

PARODOS AllDARyMAS-ŠEŠTADIENį,&EWIŪ,7mV

SEKMADIENI,, BIRŽELIO I D., 12 VAL.

A.A. SKULPTORIAUS WT. KAUUMMČIO 
PAGERBIMAS

niekada nesikeičiantį 
krantą.

Clevelando Akad. Skau
tų Sąjūdžio iniciatyva 
rengiama meno paro
da š.m.gegužės 31 --bir
želio 1 dienomis suteiks 
Clevelando visuomenei 

progą pasigėrėti penkių 
mūsų dailininkų kūryba. 
Pati parodos rengimo 
idėja, taip tipingai skau
tiška, apjungia net kelis 
idealistinius elementus. 
Kai Vydūno Fondas,ku
rio tikslas yra stipendi-

Algirdas Muliolis 

jų, pašalpų bei paskolų 
skyrimas studijuojan
čiam lietuviškam jauni
mui, nedarant skirtumo 
dėl organizacinės ar par
tinės afiliacijos, kreipė
si į mūsų dailininkus su 
prašymu sukurti kalėdi
nius atvirukus, visi ši
tos parodos dalyviai mie
lai savo darbu prisidė
jo, neimdami jokio at
lyginimo. Taigi, ši paro
da yra lyg ir savotiškas 
padėkos žestas už jų 
pasitarnavimą šalpos ir 
labdaros darbui.

Patys dailininkai savo 
ruožtu reiškia savo gi
lią pagarbą prieš metus 
tragiškai žuvusiam ko
legai skulptoriui a.a. Vy
tautui Raulinaičiui, ku - 
rio paskutinės skulptū
ros bus išstatytos drau
ge su jo kolegų kūri
niais.

Taip pat toji paroda 
skiriama a.a. Vytautui 
Raulinaičiui paminėti ir 
pagerbti. Tuo tikslu ren-
giamas minėjimas sek-

Antanas Vaikšnoras prie savo kūrinio.

madienį, birželio mėn. 1 
dieną 12 vai. sujungia
mas su pačiaparoda,ku
ri įvyks Šv. Jurgio para
pijos patalpose. Ta pro
ga parodos dalyviai bus 
pristatyti publikai.

Parodos pelnas skiria
mas V. Raulinaičio mo
nografijos leidimui, ku
riuo rūpinasi jo našlė Al
dona Raulinaitienė ir 
dail. V.K. Jonynas.

Parodoje matysime ke
letą a.a. Vytauto Rauli
naičio skulptūrų (Šv. 
Kristupas, Stumbras, ir 
kt.), sukurtų paskutiniuo
ju metu prieš mirtį. Anot 
jo našlės p. Aldonos Rau- 
linaitienės, a.a. Vytau
tas ieškojo naujų kelių, 
vartodamas naujas tech
niškas priemones bei me
džiagas. Jo kūryboje pa
sireiškia simbolika, 
nors pats priėjimas prie 
kūrinio bei jo traktavi
mas yra modernus.

Antanas Vaikšnoras 
savo tapyba ne tik mūsų 
visuomenei gerai pažįs
tamas, bet ir plačiai pa
garsėjęs visoje Ameri
koje, parodoje išstatys 
eilę abstraktų, kuriųpa- 
grinde yra gamtovaiz
džiai, tapyti ant medžio 
ir drobės akriliniais 
(plastiniais) dažais ir 
tempera. Jo paveikslų 
yra įsigijusios garsios 
meno galerijos ir meno 
muziejai. Paskutinėmis 
dienomis dailininką pa
siekė maloni žinia, kad 
jo kūriniai priimti į Ame
rikos Tautinę Akvare-

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė

Rimas Laniauskas
listų parodą. Iš paro
dos komisijai prisiųs
tų virš 1100 paveikslų, 
buvo atrinkta tik 123, 
į kurių garbingą tarpą 
pateko ir mūsų Antanas 
Vaikšnoras. Malonu pa
žymėti, kad jis mums ne 
vien savo kūrybos verte 
yra brangus. Gimęs Ame
rikoje iš taip pat čia gi
musių ir augusių lietu
vių kilmės tėvų, jis di
džiuojasi savo kilme ir 
tiek savo dalyvavimu, 
tiek savo darbais akty
viai prisideda prie lietu
viško kultūrinio gyveni
mo. Pasikalbėjimo me
tu A. Vaikšnoras pareiš
kė, kad jam esąs dvigu
bas malonumas ir gar
bė šioje parodoje daly
vauti. Viena, kad jam ma
lonu būti tarpe savo kole
gų lietuvių; antra, kad 
asmeniškai pažinojęs ir 
labai aukštai vertinęs a. 
a. V. Raulinaitį, šiuo sa-

(Nukelta į 6 psl.)
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Baletas "Jūratė ir Kastytis” Chicagos scenoje
Turbūt nė viena tautinė ma

žuma neturi tiek veržlumo ir 
ambicijų, kiek lietuviai. Metai 
iš metų geri operos pastatymai, 
o dabar vėl "Margučio” didelis 
užsimojimas parodyti mums fan
tastišką J. Gruodžio baletą "Jū
ratė ir Kastytis", kurio premje.

ANTANAS NAKAS

DIEVIŠKOS 
KIBIRKŠTIES...

(Atkelta iš 5 psl.) 
vo dalyvavimu dar kar
tą turįs progos pareikš
ti jam savo pagarbą.

Grafikė Nijolė Vede- 
gytė - Palubinskienė, pa
sirodys su eile origina
lių medžio raižinių ir 
ofortų iš ciklo "Jūra ir 
Krantas". Matysime ir 
keletą jos aliejaus tapy
bos kūrinių bei figūrinių 
darbų įvairiomis temo
mis. N. Palubinskienė 
yra baigusi Clevelando 
Meno Institutą, ir nuolat 
tobulinasi savo srityje, 
lankydama papildomus 
kursus.

Rimas Laniauskas, 
mūsų jauniausios daili
ninkų kartos atstovas,ta
lentingas ir veržlus me
nininkas, savo kūryboje 
dar ieško savęs, svyruo
damas tarp realizmo ir 
abstrakto. Prisipažįsta 
esąs daugiau linkęs į re
alizmą, prie jo eidamas 
moderniomis priemonė
mis. R. Laniauskas yra 
baigęs Cooper Meno mo.. 
kyklą ir abiturientų pa
rodoje laimėjęs abi pir
mąsias vietas, drauge 
gaudamas stipendiją to
liau studijuoti. Šiuo mo
tu R. Laniauskas tarnau
ja American Greeting 
Cards Co. kaip profesio
nalas dailininkas.

Algirdas Muliolis.dar 
vienas jaunesnios daili
ninkų kartos atstovas, 
Clevelando visuomenei 
pažįstamas ne tik kaip 
darbštus ir gabus meni
ninkas, bet kartu ir kaip 
aktyvus ir energingas 
skautų akademinio sąjū
džio narys, mums prista
tys vaizdus ir pusiau abs 
traktus, kurie pasižymi 
originalia jo paties iš
rasta technika. A. Mu- 
liolis savo paveikslus ta
po akriliniais dažais, 
juos purkšdamas su
spausto oro principu ope
ruojamu purkštuvu. A. 
Muliolis yra baigęs Coo- 
per Meno Mokyklą ir to
bulinosi toliau Western 
Reserve Universitete ir 
Clevelando Meno Insti
tute; dabar tarnauja Ame
rican Greeting Cards 
Co.

Kukli, mažai į viešu
mą išeinanti, bet darbš
ti ir kūrybinga Eglė Mu- 
lionienė tapo gėles, dau
giausia vartodama tem
pera. Ji mėgsta spalvų 
žaidimą, gėlių studijo
se krypdama į abstrak
tą, vis dar ieškodama 
savo tikrojo kūrybinio 
"aš". Eglė Muliolienė 
yra baigusi Cooper Me
no Mokyklą ir svajojo 
apie iliustratorės atei
tį.

Visi, kurie šitoje pa
rodoje dalyvauja, pra
bils į mus spalvų, bei 
formų kalba, praturtin
dami mūsų gyvenimo 
kasdieninę pilkumą kū
rybinės dieviškosios ki
birkšties švystelėjmu. 
Esu tikra, kad žiūrovas, 
išėjęs iš tos parodos, 
neliks tos kibirkšties ne- 
pali estas.

ra įvyko Chicagoje š.m. gegu
žės 17 d, Marijos aukš. mokyk
los salėje, nekasdieniniame ir 
neeiliniame Dariaus Lapinsko 
pastatyme. Simfoninio orkestro 
muzika, choreografija, šokis, 
dainavimas, deklamacija, kal
bantis choras, skaidrės, filmas, 
scenos apšvietimas susijungė į 
darnų vienetą, kuris rampos 
šviesoje sužibėjo gero spek
taklio savybėmis. Tokio spek
taklio recenzentui pačiam rei
kia būti poetu, kad galėtum at
kurti bent tolimą spektaklio vaiz» 
dą su fantastiškuBirutėsNagie- 
nės ir Dariaus Lapinsko pasau
liu. Kaip nepagaunama svajonė 
iliuzija, pasaka ir jūros dugno 
fantastika, trapi meilė, kaip ne
rūpestingas jaunystės sapnas, 
šokio drama, stebint spektaklį, 
praslinko pro mūsų akis. 
Tik fantazija ir pasaka. Tad 
apie ją tik ir reikia kalbėtu 
Kaip gaila, kad nesu poetas. 
Tiek daug gražaus galėčiau pa
sakyti. Nubluktų kasdienybė, pi- 
gios didmiesčio šviesų rekla
mos, jei galėčiau aprašyti Jū
ratės gintaro pilį tolimos Bal
tijos dugne. O dabar tik sudau
žytos pilies skeveldros.

ŠOKIO DRAMA. Paskendę 
kasdieninio gyvenimo rūpes
čiuose, mes neturime laiko ir 
noro valandėlei prisiminti, kad 
šokis ir jo ritmas yra tampriai 
surištas su visa mūsų gyveni
mo aplinka ir visatoje egzistuo
jančiais judesio dėsniais. Šokis 
tampriai surištas su ritmu, ku
ris yra judesio įstatymas. Rit
mas pasireiškia kiekvieną mū
sų gyvenimo akimirką nuo pra
džios iki paskutinės mūsų gy
venimo valandos. Ritmiškas šir
dies plakimas, dienos-nakties 
metų laikų pasikeitimai, auto
mobilio ratų sukimasis yra 
įprasti reiškiniai. Mikrokosmo 
begaliniuose pasauliuose žvaigž
dės ir planetos ritmiškai suka
si aplink savo ašį, aplink sa
vo saules, vykdydamos savo tiks- 
lią kelionės paskirtį. Astrono
mai ir šokio teoretikai vartoja 
tą patį išsireiškimą — "Žvaigž
džių Šokis". Mikrokosmo pasau
lyje - molekulose, atomuose 
vyksta analogiškas judėjimas, 
nerimas, "šokis”.

J. GRUODŽIO BALETO MU
ZIKA. Gruodžio kūryba ir šio 
baleto muzika pasižymi tiršta 
harmonija ir kontrapunktinėmis 
kombinacijomis. Ritmiškai ji 
judri. Dažnai naudojami padidin
ti trigarsiai ir visų laipsnių 
septakordai. Muzika pasižymi 
ekspresingumu ir dinamika. 
Gruodis sugebėjo talentinga i ap
jungti liaudies melodijas nauja 
harmonija ir ritmu, nenustelb
damas liaudies melodijų savy
bių. Formos atžvilgiu klasiš
kas. Balete jaučiamas lietuviš
kumas, kaikur net labai stipriai 
prasiveržiantis. Panaudotos 
liaudiškos temos nepakankamai 
išvystytos, nukrypstant daugiau 
į suskaldytas muzikines mintis. 
Gruodis nėra giliau pajutęs ba
leto pulso. Muzikoje jaučiamas 
sunkumas, nėra lakumo,nuosai
kios patetikos,,kuri baletui tin
ka.

IŠRAIŠKOS ŠOKIO SAVYBES 
Išraiškos šokio pradininkė buvo 
Izidora Duncan - amerikietė. 
Pasaulio garsenybė, nepalikusi 
tačiau po savęs jokios mokyklos. 
Po jos mirties sekė eilė kitų 
garsių šokėjų: Martha Graham, 
Mary Wigman, Honya Holms, 
Charles Weideman, Kreuzber- 
gas ir kiti, kurie šokį reforma
vo ir atsisakė nuo klasikinio ba
leto varžtų ir paskelbė naujas 
idėjas, kurios grąžino šokiui 
laisvumą, nevaržomą kūno lini
jų judėsį ir visą tai, kas bazuo
jasi šokėjo sielos polėkiais, jo 
fantazija, priartinant šokį prie 
skulptūros meno preciziškumo.

BIRUTĖ VAITKUNAITĖ - 
NAGIENĖ, baleto "Jūratė ir Kas
tytis" choreografė parodė dide
lius sugebėjimus kaipo Šokėja ir 
choreografė. Ji šokyje yra poe
tė, šokio skulptorė, vieniša mas - 
tytoja, savo fantastiškame pa
saulyje. Ji turi šokėjos privalu
mus, kurie pasireiškia: psichi
koje, vidiniame šokio išraiškos 
grožyje, technikoje, muzikalu
me, mimikoje, temperamente ir 
kūno linijoje, kuri išsivysto šo
kio judesio grožyje. Judesy s yra 
neišsemiama tema skulptūros, 
mene, kuriame ilsįsi sustingęs 
marmuras ir bronza. Skulptū

rinius paveikslus matėme jos 
choreografiniuose šokių sugru
pavimuose kada šokiui baigian
tis, figūros gražioje paveikslo 
kompozicijoje sustingsta kaip 
marmuras. Savo duetiniuose 
šokiuose su labai lanksčiu ir 
talentingu partneriu Gerry Gil- 
bert buvo parodytas šokio gro
žis, pasireiškiantis laikysenos 
kilnume, orume ir disciplinoje. 
Gaila tik, kad dėl orkestro ma
žo skaičiaus repeticijų su an
sambliu kaikurios šokio kaden
cijos (kadencija — muzikalinės 
arba šokio minties užbaigimas) 
preciziškiau nesutapo su orkest
ru. Savo Jūratės rolėje ji turė
jo labiau pasireikšti pirmame 
scenos plane, o ne antraeiliuo
se sugrupavimuose. Pastatyme 
daugiau galėjo būti pabrėžtas lie
tuviškumas.

D. Lapinsko sumanymas į ba
letą įjungti raudas - dainas,pa
grįstas baleto muzika, kurias la
bai nuoširdžiai ir muzikaliai at
liko Aldona Stempužienė ir įves
ti Marionio baladės deklama
vimo fragmentus su akt. L. Ba
rausku, labai sudramatino ir pa
gyvino baleto vyksmą.

A. Kezio, S.J. filmas ir skaid
rės išryškino choreografijos de» 
tales, suteikdamos baletui dau
giau fantazijos ir pasakiškumo.

Gėrėjomės puikiu St. Gašlū
no scenos apšvietimu, kuris dau
geliu atvejų pralenkė profesio
nalų darbą. Nepamirštinas ir 
Dalios Bylaitienės nuoširdus rū
pestis spektaklio priežiūra.

Baleto pastatymui labai 
daug prisidėjo Toronto univer
siteto modernaus šokio ansamb
lis, kuriam vadovauja B. Na- 
gienė.

Kanada neturi daug iškilių šo
kėjų. Manau neapsiriksiu pasa
kęs, kad šioji šalis gali didžiuo
tis lietuvės choreografės ir šo
kėjos talentu -- savo nauja, ryš- 
kėjančia "Siaurės Žvaigžde".

TORONTO
STOKIM Į ŠAULIŲ EILES

šiais metais sukanka 50 
m. nuo šaulių Sąjungos įsi- 
steigimo ir 15 metų kai šau
lių organizacija vėl buvo at
kurta Kanadoje ir J. A. Val
stybėse, rasdama savo veik
lai palankų pritarimą visuo
menės tarpe. Praeitais me
tais įsteigta ir Kanados 
šaulių Rinktine su būstine 
Toronte — 23 Alhambra 
Avė., Toronto 154, Ont.

50 m. šaulių Sąjungos įsi- 
steigimo garbingai sukak
čiai atžymėti, Kanados šau
lių Rinktinė kviečia buvu
sius šaulius-šaules ir karius, 
pasikvietus talkon lietuviš
kąjį jaunimą, jungtis į

Chicagos Lituanicos tunto jūrų skautų vadovai. Nuotraukoje iš 
kairės: Algimanto laivo vadas J. Jovarauskas, bebrų globėjas R. 
Kunstmanas, instruktorius V. Rupinskas, jūrų budžių vadas A. 
Alčiauskas, instruktorius R. Burba ir JSS vedėjas Br. Juodelis. 

R. Račiūno nuotrauka

Pasiruošimai plaukiojimo sezonui
Yra sakoma, kad jū

ra nemėgsta tų, kurie jos 
bijo. Tačiau kai Neptū
nas pajudina jos platy
bes, — gelmės rankos 
nusineša daugiau jūrą 
mylinčių drąsuolių negu 
bailių.

Nedaug kas iš lietuvių 
jūrų skautų turi sąlygas 
išplaukti į jūrų platybes. 
Jei kuris iš mūsų ir gy
vena pajūryje, — netoli 
krantų teplaukia, nes 
tam neturi priemonių. 
Dauguma tenkinamės vi
daus vandenimis, nors 
Amerikos ir Kanados di
dieji ežerai, savo be
krašte platuma yra kar
tais dar klastingesni už 
jūras.

Gera tiems jūsų skau
tams, kurie gyvena šia
me kontinente Florido
je, Californijoje ar ki
tuose kraštuose, kur va
sariškas oras tęsiasi 
beveik visus metus, kur 
maudymosi ir plaukioji
mo sezonas nesiriša su 
metų laikais. Gi tiems 
kurie turime plaukioji
mo ir maudymosi se
zoną tik du-tris mėne
sius, — tą laiką turime 
labai intensyviai išnau
doti, kad pajutus jo buvi-

esančias šaulių kuopas. Kur 
jų nėra, imtis iniciatyvos 
įsteigti naujus šaulių vie
netus.

mą ir vandens malonu
mus.

Intensyviam plaukio
jimo sezono išnaudoji
mui reikalingas tinka
mas pasiruošimas iš 
anksto pačiam jūrų skau
tui ir tinkamas plaukioji
mo pastatų paruošimas. 
Pačiam pasiruošti gali
ma ir žiemos ar pava
sario metu plaukiojant 
baseine, lankant gyvy
bės gelbėjimo kursus, 
ruošiantis teoretiniuose 
laivininkystės bei navi
gacijos kursuose, ku
riuos veda Coast Guard 
instruktoriai, Power 
Sąuadron ar jūrų skautų 
vieneto vadovybė. Teori
jos žinojimas padaro 
daug sekmingesnes prak
tiškas pastangas, saugo 
nuo klaidų ir sutaupo 
daug laiko visuose van
dens užsiėmimuose. Ta
čiau ne laikas teorijos 
pamokoms, kai praside
da praktiškas jūrinis 
skautavimas. Ne laikas 
mokytis takelažo dalių 
pavadinimus, kai jachtos 
vadas uoste komanduoja 
atsistumti nuo kranti
nės. Tą turime žinoti 
prįeš einant į uostą. Ne
laikąs mokytis prasi
lenkimo taisykles išplau - 
kiant iš uosto ar bėgant 
regatoje. Jos turi būti 
žinomos prieš imant vai - 
rą į rankas.

Kartais dalis trumpo 
buriavimo sezono nueina

niekais trūkus štagoms, 
plyšus burėms ar lūžus 
vairolazdei tik dėlto, kad 
visa tai jau buvo susidė
vėję, nepakeista naujais 
dar sezono pradžioje. Ge = 
ro jūrų skautų vadovo pa* 
reiga iš anksto pi Inai pa
tikrinti valtis, visas ta
kelažo dalis, vairus ir 
motorus, galbėjimo lie
menes^ r įgulos narių ži
nojimą dar prieš sezoną.

Ypatingai svarbu tu
rėti reikalingas gelbėji
mosi priemones visiems 
įgulos nariams, nežiū
rint kaip gerai jie suge
ba plaukti.

Buriavimas ar irklavi
mas nepastovaus oro ar
ba mažai žinomais van
denimis iš jūrų skauto ir 
valties vado reikalauja 
labai greitos orientaci
jos. Ją galima ištobulin
ti įvairiais skautiškais 
žaidimais sausumoje, 
įvairiais uždaviniais 
krante ir vandenyje. Van
dens sportas geriausiai 
padeda skautui išvystyti 
fizinį atsparumą, pajė
gumą ir ugdo dvasinį tvir
tumą, savarankiškumą, 
sumanumą. Visoki šių 
dienų "hippies" ir kitoki 
apšepėliai bijo vandens, 
jo vengia ir nenori su
šlapinti savo barzdų bei 
ilgų plaukų. Vanduo kiek
vienam skautui turi būti 
kaip erdvė paukščiui, ku
ris lipa iš lizdo tik tada, 
kai išmoksta skristi.

Vasaros plaukiojimo 
sezonas trumpas. Tarp 
visų metų laikų jis jūrų 
skautui yra svarbiau
sias. Panaudokime se
zono dienas kaip galima 
dažniau ir prasmingiau 
jūroje, ežeruose ir upė
se plaukdami, buriuo
dami, irkluodami, keliau
dami upių srovėje, kad 
pilnai išgyvenus jūrinį 
skautavimą praktikoje.

j.v.s. Br. Juodelis 
LSB Jūrų Skautų 
Skyriaus Vedėjas

MILL AND GRĮNDER HANDS
For leader on carbide tipped cutting 
lools. Mušt be able to sėt up, work 
from Blue Prints & Close Tolerences, 
Steady vvork, overlime, fringe benefits. 

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

Farmington, Mich.
(313) 474-3451

(39-43)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10.000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

INSUREO

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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J-
'CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PAMINĖJO 30 METŲ 
KUNIGYSTĖS SUKAKTI

Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. Balys Ivanaus
kas šio mėnesio pradžioje 
artimųjų bičiulių draugys
tėje kukliai paminėjo savo 
kunigystės 30 metų sukak
tį.

Gimęs 1910 m. Beaver 
Falls, Pa. lietuvių angliaka
sių šeimoje, dėka savo pa
triotiškai nusiteikusių tėvų 
išmoko lietuvių kalbos ir 
pasiliko tarp lietuvių. 1937 
m. gavęs Lietuvos valdžios 
stipendijų, nuvyko į Lietu
vą ir įstojo į Vilkaviškio 
kunigų seminariją. Deja, 
artėjantis karas privertė 
grįžti Amerikon ir Cleve
lande baigęs St. Mary’s se
minariją, 1939 m. gegužės 7 
d. buvo įšventintas į kuni
gus.

Nuo 1939 iki 1943 m. kun. 
B. Ivanauskas tarnavo šv. 
Petro parapijoje Akrone. 
Iš ten buvo atkeltas asisten
tu į šv. Jurgio parapiją Cle- 
velandan, kurioj išbuvo 16 
metų. Po to 1959-1961 m. 
buvo šv. Monikos parapijo
je ir pagaliau grįžo atgal j 
Šv. Jurgio parapiją klebonu.

• Ralph J. Perk, County 
Auditor, nutarė kandidatuo
ti lapkričio 4 rinkimuose į 
Clevelando burmistrus. Jo 
oponentu bus dabartinis 
burmistras Carl B. Stokes, 
k a n d idatuojąs demokratų 
sąraše.

SUPERIOR 
SAVINGS

VISI TRYS SKYRIAI

GEGUŽĖS 30 IR 31 D.D.

bus uždaryti ir tą dieną bankinės operacijos

nebus atliekamos. Interesantai prašomi savo 

reikalus susitvarkyti prieš ilgąjį švenčių 

savaitgalį.

DELLA E. IAKUBS & SON 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

KULTŪRINIŲ DARŽELIU 
SUKAKTYS

C1 e v e lando Kultūrinių 
Darželių Federacijos valdy
bos ir tautinių darželių vei
kėjų susirinkime praeitą 
sekmadienį Suomijos kon
sulo Walter Maky reziden
cijoje K. S. Karpius buvo 
pakviestas parodyti filmus 
lietuvių darželio, kuriam 
šiemet sueina 40 metų nuo 
įsteigimo.

Daugelis tautybių pradė
jo organizuoti savo kultūri
nių darželių komitetus 1929 
metais ir įsteigė federaciją.

Suomijos konsulo žmona 
Mrs. Maky yra suomių dar
želio valdybos narė ir šios 
federacijos sekretorė. Suo
miai ir estai buvo paskuti
nieji įsirengę savo kultūri
nius darželius, vos prieš ke
letą metų.

Nuo 1929 metų iki šiolei 
buvo daug pasikeitimų tau
tybių darželių organizacijo
se, iš pirmutinių likę tik ke
letas, kiti visi nauji. Taip 
pat nauji atstovai federaci
joje yra ir iš vėlesniais 
laikais įsteigtų darželių gru
pių. Lietuvių kultūrinio 
darželio sąjungos pirmuti
niai pirmininkai, česnulis ir 
po jo Brazauskas jau yra 
mirę.

Iš virš 20 darželių, ne vi
sos grupės turi kokius nors 
davinius iš savo darželių is
torijos, taigi ypač vėlesnie
ji tautinių darželių atstovai 
šioje federacijoje panoro 
pamatyti pradžią ir toli
mesnę veiklą tų tautybių 
darželių kurios turi. Jau pa
sirinkę vietas darželiams 
turi kiniečiai ir japonai.

Lietuvių darželio filmai 
buvo pagaminti ir išlikę 
saugiose rankose iki
Karpius, lietuvių darželio 
pirmininkas ir kultūrinių 
darželių federacijos narys, 
buvo pakviestas parodyti 
lietuvių darželio filmus.

Lietuvių darželio sąjun
ga mano surengti rudenį są
jungos 40 metų įsteigimo 
sukakties minėjimą. (k)

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 
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 iamuose 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 bažnyr 
čios važiuosime į mauzolie-* 
jų aplankyti Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos 
kapo.

L.V.S. Ramovė 
Clevelando Skyriaus 

Valdyba
• Inž. Jonas P. Vaičaitis, 

ilgametis Dirvos skaityto
jas ir rėmėjas iš Akron, 
Ohio išvyko trim savaitėm 
atostogų į vakarines vals
tijas — Arizona, New Nexi- 
co, California, Wyoming ir 
kt. norėdamas aplankyti žy
mesnes vietas: Hollywood, 
San Francisco, Salt Lake 
City, Grand Canyon, Yel- 
lowstone Park ir kt.

• Praeitą sekmadienį su
šauktame Clevelando Lietu
vių namų statybos visuome
ninio komiteto susirinkime, 
pasižadėjimais buvo surink
ta apie 4000 dolerių, palie
kant teisę, jei statybos pro
jektas nebus vykdomas, pa
sižadėjimus atsiimti. Pla
nuojamiems namams pasta
tyti reikia apie 400,000 do
lerių ir numatoma išleisti

27 dolerius.šiol. 12,000 akcijų po

PRAŠYK
GUSTAV HASEBEIN 
DUOTI NEMOKAMAI

UNDERSTANDING 
THE 

MUTUAL FUNDS

Suburban Securities Co.
P. O. Box 306

Wickliffe, Ohio 44092

HOUSEKEEPERS 
HOUSE MEN 
FIRST COOK 

SECOND COOK 
Good working conditions, fringe 
benefits. Apply in person.

HOSPITALITY 
MOTOR INN 
IS 90, ROUTE 91 

WILLOUGHBY, O. 
An Equal Opportunity Employer 

(42-45)

COOKS
APPLICATIONS BEING ACCEPT. 
ED FOR EXPERIENCED COOKS. 
PRIMARILY EVENING, SALARY 
DEPENDS UPON EXPERĮENCE. 
PLEASE APPLY IN PERSON TO 
MANAGER.

OLIVE AND GRAPE 
RESTAURANT 
HOLIDAY INN 

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

INTERSTATE 271) 
(40-42)

”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

• Guoda Stuogytė š. m. 
birželio 7 d., 2 vai. po pietų 
susituokia, su inž. lt. John 
Carpenter, šv. Jurgio lietu
vių bažnyčioje. Guoda, kaip 
ir jos tėveliai, yra aktyvi 
visuomeninio darbo veikė
ja. Ji priklausė skautams, 
lietuvių studentų sąjungai 
ir Čiurlionio ansambliui. 
Baigusi Cleveland Commu- 
nity College 1967 m., tęsė 
studijas Columbus univer
sitete, kur susipažino su bu
simuoju vyru John Carpen
ter. Jis tam pačiam univer
sitete rengėsi magistro laip
sniui gauti. J. š.

SUNKIAI SUŽEIDĖ 
GRĮŽUSĮ Iš VIETNAMO
Marinų korporalas D. M. 

Vaikšnoras, 21 m. amžiaus, 
parskrido į Clevelandą ge
gužės 21 d. ir parvažiavęs iš 
aerodromo traukiniu į Win- 
dermere stotį, kur jo laukė 
motina ir sesuo, ten buvo 
užpultas dviejų mušeikų, 
kurie jį sunkiai sumušė. 
Policijos buvo nuvežtas į li
goninę.

Jis buvo sužeistas vasa
rio mėnesį Vietname, išbu
vo ligoninėje Japonijoje ir 
parvežtas dar į Karo laivy
no stoties ligoninę JAV, kai 
sveikata pagerėjo, buvo pa
leistas važiuoti namo.

Kadangi prie savęs turė
jo tūkstantį dolerių pinigų, 
ir nebuvo apiplėštas, polici
ja spėja, kad tai buvo tero
ristų darbas baudimui jau
nuolių neiti į kariuomenę, 
nedalyvauti Vietnamo kare. 
Jis buvo apdovanotas me
daliu duodamu už sužeidi
mą dalyvaujant mūšyje.

D. M. Vaikšnoras yra ži
nomo dailininko Antano 
Vaikšnoros pusbrolio sūnus. 
Jo tėvas mirė prieš du mė
nesius.

MIRĖ
Katarina Jurgelienė, nuo 

18318 LaSalle Rd., palaido
ta Visų Sielų kapinėse šeš
tadienį. Pamaldos buvo nau
jos parapijos bažnyčioje.

Ona Ragauskienė, palai
dota Kalvarijos kapinėse 
pirmadienį. Pamaldos buvo 
šv. Jurgio bažnyčioje.

• Dail. Antanas Petriko- 
nis birželio 14-15 Clevelan
de Čiurlionio ansamblio na
muose rengia savo kūrinių 
parodą, kurią globoja LB 
Clevelando I ir II apylinkės.

• Skulptoriaus Vytauto 
Raulinaičio, prieš metus 
tragiškai žuvusio, paminė
jimas įvyks birželio 1 d. šv. 
Jurgioparapijos salėje, kur 
bus išstatyti jo meno kūri
niai. Minėjimą rengia skau
tai 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.

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

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

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.

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. . .

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.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

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

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

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

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.

GENERAL > ELECTRIC
BAGE LAMPMAKER
LIGHT CLEAN WORK

STARTING RATE $2.26 PER HOUR AND UP
EXCELLENT HOSPITALIZATION AND BENEFITS.

OPENINGS FOR FULL TIME PRODUCT1ON AND SIMPLF. 
MACHINE OPERATION IN ONE OF CLEVELANDS MOST 
RESPECTED COMPAN1ES. THE WORK IS LIGHT AND 
CLEAN 1NVOLV1NG THE NATURAL AB1LITY TO WORK 
WITH YOUR HANDS.

OPENINGS ON 3 SHIFTS

OUR LOCAT1ON IS CLOSE TO DOWNTOWN AND CONVEN1ENT 
TO PUBL1C TRANSPORTAT1ON AND EXPRF.SSX»AYS.

PLEASE APPLY MONDAY THRU FRIDAY 8 A. M. TO 4 P. M. 
(CLOSED MEMORIAL DAY)

GENERAL ELECTRIC 
EUCLID LAMP PLANT 

1814 E. 45th St.

An Eąual Opportunity Employer

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 
(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: ......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ NAUJIENŲ 
REDAKTORIUS 

DR. PIJUS GRIGAITIS
Praeitą sevaitę ketvirta

dienį, gegužės 22 d. Chica
goje, eidamas gatvę nuo šir
dies smūgio mirė Naujienų 
ilgametis redaktorius dr. 
Pijus Grigaitis, 86 metų 
amžiaus.

Jis buvo vienas iš orga
nizatorių Amerikos Lietu
vių Tarybos, nuolatinis jos 
vadovybės narys, dalyvavęs 
visose delegacijose į Baltuo
sius Rūmus, buvęs vienas 
Balfo steigėjų, SLA akty
vus ir vadovaująs narys, 
Amerikos Lietuvių Social
demokratų vadovybės na
rys.

Pijus Grigaitis gimė 1883 
m. Gudaičių km. Bublelių 

Amerikos Lietuvių Taryba, giliaus 
liūdesio prislėgta, praneša lietuvių vi
suomenei, kad 1969 m. gegužės 22 d. 
staiga mirė

A. A.
DR. PIJUS GRIGAITIS, 

Amerikos Lietuvių Tarybos organiza
torių pirmūnas, ilgametis tos organiza
cijos sekretorius, pirmasis valdybos vi
cepirmininkas ir nenuilstantis kovoto
jas dėl Lietuvos laisvės.

Velionies šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

Netekusi brangaus bendradarbio 
su patrijotine lietuvių visuomene drau
ge liūdi

Amerikos Lietuvių Taryba

Amerikos lietuvių spaudos vetera.

nui ir Naujienų vyr. redaktoriui

DR. PIJUI GRIGAIČIUI

mirus, jo šeimai ir Naujienų štabui gi

lią užuojautą reiškia ir kartu su visa 

lietuvių spauda liūdi

DIRVA

Klasės draugei, kolegei ir "Aušros” mergai
čių gimnazijos mokytojai-bendradarbei

A. A.
IRENAI

STAŠKEVIČIŪTEI-MAŠIOTIENEI
mirus, seserį JANINĄ, sūnų, vyrą ir artimuosius 
giliai užjaučia

Dr. Marija Makauskaitė-Ramūnienė,
Ottawa, Canada

A t A

IRENAI MAŠIOTIENEI 

mirus, liūdesio valandoje vyrą DONATĄ MAŠIO

TĄ ir visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Dr. Z. Sabataitis su šeima

valse. Šveicarijoje baigęs 
teisių mokslus, apsigyvenęs 
Amerikoje pradžioje reda
gavo laikraštį Pirmyn, o 
nuo 1914 metų su maža per
trauka dienraštį Naujienas 
Chicagoje.

• Ateinantį penktadienį, 
gegužės 30 d. Memorial die
ną paštas neveiks ir laiškai 
nebus išnešiojami.

• Dirvos sekantis nume- 
meris išeis padidintas, skir
tas paminėti Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos ju
biliejiniam seimui, kuris su
sirenka gegužės 30 ir 31 d. 
New Yorke,

• Kazimieras Kasakaitis, 
aistringas keliautojas prieš 
II Pas. karą skersai-išilgai 

išvažinėjęs Europą, šią sa
vaitę išvyksta turistinėn 
kelionėn. Jo trijų mėnesių 
tvarkarašty lankomi kraš
tai: Lenkija, Vokietija, 
Austrija, Šveicarija, Ispani
ja ir Olandija.

Pagal kitą tvarkaraštį, 
nuvykęs į Lenkiją, S. Balze- 
kas j r., Lietuvių Kultūros 
Muziejaus Chicagoje orga
nizatorius, numato susitik
ti K. Kasakaitį ir drauge 
lankyti muziejus, istorinius 
pastatus, kuriuose yra Lie
tuvos-Lenkijos unijos laikų 
dokumentai ar kt. pėdsakai.

Malonu pastebėti, kad K. 
Kasakaitis sutiko savo ke
lionių įspūdžiais ir keliau
ninko pastabomis pasidalin
ti su Dirvos skaitytojais.

MIRĖ ANTANAS 
BENDORIUS

Geografas Antanas Ben- 
dorius, širdies smūgio iš
tiktas, mirė gegužės 19 d. 
Brooklyne.

Velionis buvo gimęs 1904 
gegužės 14 Lazdijų valse., 
Giraitėlių km. 1918-26 mo
kėsi Seinų žiburio gimnazi
joje, 1926-32 Vytauto D. 
universitete. 1929 Karaliau
čiaus ii- 1931 Berlyno uni
versitetuose tobulinosi geo
grafijoje. Grįžęs dėstė geo
grafiją Kauno ir Klaipėdos 
gimnazijose, Pedagoginiam 
institute ir įvairiuose kur
suose. Tremtyje taip pat 
neatsisakė pedagogo darbo 
pamėgtos geografijos srity
je. 1946-48 lietuvių tremti
nių bendruomenėje buvo 
švietimo valdybos narys.

Amerikon atvyko 1948. 
Keletą metų dėstė Brookly
no lituanistinėje mokyklo
je, o 1951-52 buvo ir jos 
vedėjas.

Veikė ateitininkuose, 
skautuose, šaulių organiza
cijoj, pavasarininkuose. Da
lyvavo ir krikščionių demo
kratų veikloje. Kurį laiką 
buvo sąjungos centro komi
teto narys.

šalia visuomeninės veik
los yra parašęs geografijos 
vadovėlių, 1931-44 Lietuviš
kajai Enciklopedijai tvarkė- 

geografijos skyrių, o nuo 
1953 Lietuvių Enciklopedi
jos redakcijos narys ir geo
grafijos skyriaus redakto
rius.

Nuliūdime liko žmona 
Antanina, dukros Aušra, 
Jūra ir Ramunė bei sūnus 
Paulius.

Palaidotas gegužės 22 d. 
iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse.

• "Laisvės žiburio” radi
jo programa New Yorke 
pradedant birželio 8 d. bus 
girdima sekmadienio rytais 
nuo 9 iki 10 vai. Laikas yra 
keičiamas pageidaujant di
delei daugumai radijo klubo 
narių, ši programa lietuvių 
ir anglų kalbomis perduoda
ma per WHB1 stotį 105.9 
FM banga.

NAUJI VILTIES 
ŠIMTININKAI

Artėjant Vilties Draugi
jos dvimetiniam suvažiavi
mui, dar keli nariai papildė 
savo įnašus, tapdami šimti
ninkais ir tuo gaudami po 
10 balsų.

Dr. J. Ramunis, 
Victoria, III.

K. A. Sidabras, 
Munster, Ind.

J. Matulevičius, 
Worcester, Mass.

Kiti papildė savo įnašus, 
artėdami prie šimtininkų, 
kaip

J. Baublys, 
Detroit, Mich.

V. Lozoraitis, 
Linden, N. J.

Į Vilties draugiją, para
ginti mūsų mielo bendradar
bio St. Lukoševičiaus, nau
jais nariais įstojo Romual
das Puronas iš Farmingdale, 
N. J. ir Kazys Šipaila iš 
Hillside, N. J.

Pažymėtina, kad Kazys 
Šipaila, nors iki šiam laikui 
dar nebuvęs nariu, ne kartą 
yra Dirvą parėmęs stam
besne auka ir bendrai visai 
lietuviškai veiklai nesigaili 
atidaryti savo piniginę.

Ačiū visiems.

BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS

Šaulių S-gos pirm. Vladas Išganaitis sveikina apdovanotuosius: 
Liet. Enciklopedijos leidėją J. Kapočių, garbės pirm. A. Mamau
tą ir Tautinių šokių vedėją Oną Ivaškienę. Kairėje prie mikro
fono programos vedėjas A. Tumas. B. Utenio nuotrauka

MINĖJO ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS SUKAKTĮ
Š. m. gegužės 11 d. Bos

tono Vanagaičio vardo šau
lių kuopa minėjo šaulių są
jungos 50 metų sukaktį. Į 
šią neeilinę šventę iš Chica
gos buvo atvykęs ir sąjun
gos pirmininkas Vladas Iš
ganaitis, kuris be Bostono 
aplankė ir Brocktono Mar
tyno Jankaus šaulių kuopą.

Šia proga Sąjungos pirm. 
Išganaitis įteikė šaulių Są
jungos žvaigždės ordinus 
šiems visuomeninkams: tau. 
tinių šokių vedėjai Onai 
Ivaškienei ir Liet. Enciklo
pedijos leidėjui Juozui Ka
počiui, o Steponas Minkus 
— Naujos Anglijos Liet. 
Radijo vedėjas buvo apdo
vanotas Šaulių žvaigždės 
medeliu.

Už nuopelnus šaulių Są
jungai buvo įteikti šaulių 
Sąjungos žvaigždės meda
liai šiems šauliams: J. Liut- 
koniui, J. Stašaičiui ir Br. 
Uteniui.

Šaulių kuopa įsigijo vėlia
vą, kurią pašventino šv. 
Petro parapijos klebonas 
kun. A. Baltrašūnas. Prof. 
dr. Vaidevutis Mantautas 
išsamai apibūdino Mažosios 
Liet, veikėją ir šaulį Joną 
Vanagaitį jo 100-jo gimta
dienio proga.

Meninę programą atliko 
šv. Antano gimn. mokiniai, 
kuriuos atlydėjo pats pran
ciškonų provinciolas L. An- 
driekus. Mokinių choras, 
kuriam^dirigavo komp. J. 
Gaidelis, gražiai padainavo 
keletą dainelių, pašoko porą 
tautinių šokių ir pabaigoje 
sudainavo jų pačių sureži
suotą dviejų vaizdelių vei
kalėlį "Partizanų Kerštas”.

Mokiniai už gražų pasi
rodymą iš bostoniečių susi
laukė daug ir nuoširdžių ap
lodismentų.

Programos pabaigoje bu
vo pasveikintas komp. J. 
Gaidelis jo 60 m. sukakties 
proga. Ta proga jam buvo 
įteikta knyga "Nepriklau
somai Lietuvai".

Vanagaičio vardo šaulių 
kuopai vadovauja ats. Įeit, 
inž. J. Stašaitis.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ĮSTAIGA

Albina ir Bronius Ute- 
niai, gyv. Dorchester, š. m. 
birželio mėn. 1 d., 2 vai. p. 
p. atidaro naują nekilnoja
mo turto pardavimo ir pir
kimo tarpininkavimo ir bu
tų nuomavimo įstaigą A. B. 
U. Realty, Apartments for 
Rent. Įstaiga yra 507 E. 
Broadway ir kampas G. Št., 
So. Boston. Uteniai kviečia 
visus prietelius, pažįstamus 
ir nepažįstamus paminėtą 
dieną tą įstaigą aplankyti ir 
susipažinti su jos aplinka.

MIRĖ U. GERVINIENė
Sulaukusi 87 m. amžiaus, 

po sunkios vėžio ligos, Bos
tone mirė Uršulė Gervinie- 
nė. Kilusi iš Žemaitijos, ve
lionė buvo tvirta ir pavyz
dinga lietuvė Motina, išau
ginusi 8 vaikų šeimą, pasi
rūpinusi jų išmokslinimu, 
visiems įskiepijusi savos 
tautos meilę.

Į motulės laidotuves iš 
Londono buvo atskridusi p. 
Balickienė. Dukterų, žentų, 
vaikaičių, seserų, giminių ir 
artimų draugų būrio iš liet. 
Šv. Petro bažnyčios, gegu
žės 19 d., velionė buvo pa
lydėta’ į Forest Hills kapines.

Brangiai Kolegei
IRENAI

STAŠKEVIČIŪTEI-MAŠIOTIENEI 
mirus, jos vyrui DONATUI, sūnui JONUI, sese- 

.riai JANINAI, broliams VLADUI ir VYTAUTUI, 
ir jų šeimoms širdingą užuojautą reiškia

Aldona ir Stepas Mackevičiai

Brangiai Mamytei

A t A

KATREI JURGELIENEI 
mirus, jos vyrą, dukterį, sūnus ir visus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Aldonas ir Antanas Kavaliūnai

A. A.
IRENAI

STANKŪNIENEI-MAŠIOTIENEI 
mirus, jos vyrą DONATĄ MAŠIOTĄ, sūnų JONĄ 
STANKŪNĄ su šeima, seserį JANINĄ, brolius 
VLADĄ ir VYTAUTĄ STAŠKEVIČIUS ir gimi
nes bei artimuosius, užjaučiame ir drauge liūdime

Juozas ir Janina Maurukai

Brangiai Motinai mirus, mielą dainininką

VACĮ JURGELĮ

ir jo artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Nepaliaujamos Pagalbos šv. Mergelės 
Bažnyčios choras ir vargonininkė

Vėliavos šventinimas. Iš kairės: klebonas kun. A. Baltrašiūnas, 
krikšto tėvai: garbės pirm. A. Mantautas ir Ona Šležienė, viduryje 
Sąjungos pirmininkas V. Išganaitis ir kuopos pirm. inž. Juozas Sta
šaitis. B. Utenio nuotrauka

šaulių Sąjungos 50 metų sukakties proga Bostono kuopos meti
nėje šventėje Lietuvių Skautų Sąjunga apdovanojo ordinu už nuopel
nus šautų Sąjungos pirmininką V. IšgąnaitJ ir Padėkos ordinu gar
bės narj A. Mantautą. Nuotraukoje iš kairės v.s. Č. Kiliulis, V. Iš
ganaitis, A. Mantautas ir v.s. P. Molis.
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