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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GINKLŲ LENKTYNĖS
KAIP JAS SUSTABDYTI: PAVYZDŽIU AR GĄSDINIMU?
Balandžio 16 d. Vieno
je prasideda antroji fa
zė amerikiečių sovietų
pašnekesių apie atomi
nių ginklų apribojimą.
Abi supervalstybės šiuo
metu gali viena kitą su
naikinti ir tokia galimy
bė yra laikoma pastovios
taikos laidu. Už tat to
limesnis atominių ginklų
skaičiaus didinimas būtų
tik beprasmiškos išlai
dos. Jei tačiau viena tų
supervalstybių išvysty
tų tikrai tobulas priešraketines raketas, ku
rios galėtų numušti at
lekiančias priešo rake
tas, teroro balansas bū
tų suardytas. Sovietai
šioje srityje jau senokai
dirba, tačiau rezultatai
ne visai aiškūs. Abejo
tina, kad jų ABM rake
tos iš tikro tai galėtų
padaryti. Tos abejotinos
vertės sistemą jie gali
pateisinti ne tiek pavo
jumi iš amerikiečių pu
sės, kiek iš kiniečių, ku
rių raketos nėra taip
tobulos.
Kaip atsimename ir
amerikiečių pirmieji pla
nai apsigynimo sistemai
irgi buvo motyvuojami
tuo pačiu — kiniečių
pavojumi. Tik vėliau bu
vo apsižiūrėta, kad so
vietų raketos’Au milži
nišku atominiu užtaisu
gali sunaikinti, ir netie
siogiai
pataikiusios,
am erikiečių
’Minuteman' raketas laikomas
paruoštyje po uolų ir be
tono sluoksniais. Tomis
raketomis, sovietai stai
ga užpuldami, galėtų iš
vesti iš rikiuotės ame
rikiečių 'atsikeršijimo’
ginklą. Čia pat reikia ta
čiau atsiminti, kad ame
rikiečių jėgą sudaro ne
tik po žeme laikomos ra
ketos, bet ir povandeni-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
niuose laivuose. Dėl to
Pentagonui pareikalavus
lėšų ABM sistemai, dau
gelis politikų į tą reika
lavimą, žiūrėjo kaip įnereikalingas išlaidas. Kri
tikai teigė, kad ABM sis
temos įsi vedimas tik ap
sunkins derybas su sovie
tais, nes tie irgi iš pas
kutiniųjų stengsis page
rinti savo ABM sistemą,
kas ves prie ginklavimo
si lenktynių paskatini
mo.
Tuo tarpu sovietai to
kių skrupulų visai ne
turi. Kaip tik per Vely
kas jie Ramiajame Van
denyne išbandė dvi savo
naujas milžiniško didu
mo raketas SS9, kurtas
yra apginkluotos trimis
atominiais
užtaisais,
kiekvienas 5 milijonų to
nų dinamito (T.N.T) pa
jėgumo. Tokia jėga yra
reikalinga ne miestų, bet
kaip tik giliai po žeme pa 
slėptų Minuteman raketų
sunaikinimui.
Ameri
kiečiai iš savo pusės no
ri apginkluoti savo ra
ketas naujais užtaisais
-MIRV, kurie gali būti
susprogdinti įvairiose
vietose. Atseit, viena ra
keta gali bombarduoti
bent tris skirtingas vie
tas. Tuo tarpu sovietų
visi trys užtaisai sprog
tų palyginti netoli vie
nas nuo kito ir vienu lai
ku.
Ir
tas amerikiečių
pranašumo įrodymas kri
tikų laikomas... nerei
kalingu sovietų erzini
mu. Atrodo, kad dalis
amerikiečių politikų, jau
nekalbant apie intelektu
alus, žaidžia su mintimi,
kad sovietus galima būtų
prikalbinti prie nusigink-

lavimo ar bent esamų
ginklų apribojimo geru
pavyzdžiu.
Iš tikro sovietai ger
bia tik jėgą ir labai ga
li būti, kad jie tais vi
sais pašnekesiais no
ri amerikiečius apra
minti ir tuo pačiu laiku,
jei tik galėtų, norėtų įsi
gyti pranašumą. Kiekvie
nu atveju nuo pirmųjų
pašnekesių tuo klausi
mu Helsinkyje iki dabar
sovietai išbandė per 30
naujų raketų, tuo tarpu
amerikiečiai vos pusę
to. Tačiau toks elgesys
nelaikomas
pavojumi
Vienos pašnekesiams.
Atvirkščiai JAV ginkla
vimosi politikos kritikai
jį bando pateisinti ame
rikiečių raketų baime...
***
Laukiant Vienos pa
šnekesių rezultatų įdo
mu pastebėti, kad abi
super-valstybės ginkla
vimui ir karo reikalams
išleidžia per 8% visų sa
vo pajamų. Žinia, sovie
tų išlaidas sunkiau nu
statyti, nes jos gali bū
ti paslėptos kitų minis
terijų sąmatose. Dau
giausiai karo reikalams
išleidžia Šiaurės Viet
namas, ketvirtadalį visų
savo pajamų. Jį vejasi
Izraelis. Mažiausiai Ja
ponija — kiek mažiau ne
gu vieną nuošimtį. Ant
roje vietoje iš galo eina
Austrija — 1,3%, Vakarų
Vokietija išleidžia 4,3%
savo pajamų, Rytų Vokie
tija — 5,7%.

Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande kanklių orkestras, kuriam vadovauja Ona Mi
kulskienė, ne karų sėkmingai pasirodęs lietuvių parengimuose, o paskutinę karų ypač susilaukęs gra
žaus Įvertinimo išpildant Vasario 16 minėjime meninę programą, balandžio 19 d. skambins Sv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos rengiamame koncerte Naujosios parapijos salėje, Clevelande. Vidury tarp
orkestro dalyvių vadovė Ona Mikulskienė.
V. Pliodžinsko nuotrauka

LIETUVOJ SUSIRŪPINO ISTORINIAIS PAMINKLAIS
Žiniomis iš okup. Lie
tuvos Vilniuje įsteigtas
Kultūros paminklų kon
servavimo institutas. Jo
uždavinys — "vadovauti
visiems darbams, moks
liškai tiriant, projektuo
jant, restauruojant archi
tektūrinius ir istorinus
respublikos paminklus".
Pasirodo, pastaruoju
metu kompleksiškai per
tvarkomi senųjų Lietu
vos miestų — Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Kėdai
nių — senamiesčiai. Tei
giama, kad juose pavyko
atskleisti "architektū
ros perlus", betgi ir
priduriama, kad siekia
ma išsaugoti ir "istori-

viso pasaulio laisvie
siems lietuviams reng
tis
paminėti šią ne
SEIMO SUKAKTIS
paprastai svarbią su
kaktį. Be to, birželio 15
Gegužės 15 d. sukan
ka 50 metų kai laikinoje d. sukankant sovietų ag
resijos prieš Lietuvą 30
Lietuvos sostinėje Kau
metų
sukakčiai, dera abu
ne susirinko Steigiama
įvykius
sujungti ir juos
sis Seimas, visų Lietu
išryškinti
ne tik savie
vos gyventojų demokra
siems,
bet
ir svetimie
tiniu būdu išrinktas. Tai
siems.
buvo nepaprastai svar
Vliko Valdyba kviečia
bus įvykis visoje Lietu
visose
vietovėse gyve
vos istorijoje. Steigiama
nančius
lietuvius nedel
JAV Lietuvių Bend taisykles pripažinti ne- sis Seimas, kaip tikrasis
siant
pradėti
rengtis mi
šeimininkas,
Motyvuotą Lietuvos
ruomenės Garbės Teis vykdytinaš.
iniciatyvos
mas, 1970 kovo 26 ir 31 Garbės Teismo spren paskelbė savo tautai ir nėjimui,
imantis
atitinkamoms
visam
pasauliui
apie
vi

dimą
surašyti
per
7
die.
dienomis pagal JAV LB
siškai atstatytą Lietuvos vietos organizacijų vado
įstatų 58 str. nuostatus nas.
valstybinę nepriklauso vybėms arba sudarant
V.
Sidzikauskas,
išnagrinėjęs Vytauto Vai
specialius tam reikalui
Br.
Nemickas,
J.
mybę.
tiekūno skunde ir JAV
komitetus.
Šlepetys
Dabar
jau
pats
metas
LB Centro Valdybos Pir
mininko Broniaus Nainio
pastabose išdėstytus ar
gumentus, rado JAV LB
Centro Valdybos 1970 vasario 6 d. priimtas JAV
LB Vl-jai Tarybai rink
ti taisykles nesuderina
mas su JAV LB Įstatų
34 ir 58 str. str. nuos
tatais,
paneigiančias
rinkimų lygybės princi
pą ir prieštaringas Vsios Tarybos nustaty
tam VI-jai Tarybai rink
ti būdui (rinkimams apy
gardomis), taip pat pa
neigiančias Garbės Teis
mo kompetenciją spręs
ti rinkimų skundus. Rem
damasis
išdėstytomis
aplinkybėmis, JAV LB
Garbės Teismas nutarė
JAV LB Centro Valdy
bos 1970 vasario 6 d.
priimtas JAV LB Vi
-- Kaip manai, ar jankiai nepastebės po švarku mano šovinynus?
stas Tarybos rinkimų

LB GARBĖS TEISMAS ATMETĖ
RINKIMU TAISYKLES

STEIGIAMOJO

nius - revoliucinius" pa JAUNIMAS DOMISI
minklus. Muziejais pa
VAKARU MUZIKA
verčiamos vietos, kur
Vis rūpestis jaunimu
"fašistiniai grobikai vyk
Lietuvoje
—tai liudija ir
dė masines žmonių žu
Vilijos
Šulcaitės
straips
dynes". Neseniai "vals
nis
"Tarybinio
Mokyto

tybė" paėmusi savo glojo"
laikrašty
(vasario
bon apie 300 istorinių
11). Ji pateikia pasikal
paminklų, kurių reikš
bėjimą
su jaunuoliais,
mę atskleidę lietuviai
kurie,
esą,
teigia, kad
mokslininkai ir krašto
"jiems
nesą
ko aukotis,
tyrininkai.
jie nori gyventi ne var
LENINO GARBINIMAS dan kažkokios miglotos
Leninas, Leninui, apie ir tolimus, tegu ir labai
Leniną — šūkis skamba prasmingos, ateities, o
gyventi šiandien, gyventi
okup. Lietuvoje, jis jo
pilnakraujį
gyvenimą...
je ir visoje Sovietų Są
tik
išgirdę
naujieną
iš
jungoje skardės, niekas
bitlių
gyvenimo
ar
iš

neabejoja,
ligi Lenino
klausę
naują
"Pop"
mu
100 m. gimimo sukak
ties,
balandžio 22 d. zikos įrašą, šie jaunuo
liai pagyvėja, ima judė
Kiekvienas gyventojas
ti,
mušti taktą, siūbuoti
įjungiamas į garbinimo
į
abi
šalis, tarsi juos
ratą, juo labiau šios "pa
reigos" negali išvengti kas pažadintų iš vidinio
duotų jų
meno, kultūros sričių sustingimo,
vaizduotei ir jausmam
darbininkai.
peno"...
Vilniuje, nuo vasario
Šulcaitė mano, kad tai
12 d., ("Tiesa", vasario
ne
masiškas reiškinys
13) kelias dienas vyko
mūsų
visuomenėje, bet
Kūrybinių sąjungų val
"kalbėti
turime visi, tė
dybų plenumas, kurio
vai
ir
mokytojai,
rašyto
dienotvarkėje, aišku, te
jai
ir
skaitytojai".
Ji pri
buvo viena tema: "Le
duria,
kad
bitliais
šian

ninizmo idėjų įgyvendini
dien
"gyvai
domisi"
ir
mas lietuvių tarybinėje
literatūroje ir mene". Lietuvos kaimo jauni
Dalyvavo atstovai visų mas, jiems miela moder
vad. Kūrybinių sąjungų, ni muzika, bet tai, ji ma
kaip architektų, dailinin no, nesą kenksminga ir
kų, kinematografininkų, nežaloja jaunimo esteti
kompozitorių, rašytojų. nio skonio...
Ji nurodo, kad reikia
Dar dayvavo ir Teatro
"pelus
atsijoti nuo grū
daugi jos atstovai, kultū
dų"
ir,
esą, "labai daž
ros ir meno veikėjai, lei
nai
toks
jaunuolis, išklau
dyklų, spaudos, radijo ir
sęs
savo
mėgstamų juos
televizijos žmonės.
tų su ultramodernios mu
Dalyviams plačiai kal zikos įrašais, vakare
bėjo dailininkų s-gos val skuba į kamerinės muzi
dybos pirm., prof. J. kos koncertą, skaito V.
Kuzminskis.
Atstovai Hugo, S. Cveigą, O. Bal
pranešė, ką jie ligšiol zaką.. Vadinasi, ne ma
atlikę.... Lenino garbei. da kalta, kad jis žodžius
Kultūros "ministras" L.
"idealas", "pasiaukoji
Šepetys pranešė, kad už
mas" taria nenoromis,
kūrinį "Aktyvisto mir
miglotai...
tis", eksponuojamą jubi
Autorė priežasties ieš
liejinėje dailės parodoje
šeimos auklėjimo
"Lenino keliu" respubli ko
kinė Kultūros ministeri tradicijose bei grožinės
literatūros herojų pa
jos premija paskirta ta
veiksluose. Klausimas
pytojui S. Dž i aukštui. Ki
opus, nes jis liečiamas
tomis premijomis, ku
rias paskyrė kolūkiai, ap ne pirmą kartą. Jauni
mas, kaip liudijama, vis
dovanoti kiti, Leniną gar
dėl
to ne tik mėgsta mo
binę kūryboje, lietuviai
dernią
muziką, Vakarų
dailininkai. Garbės raš
įtakas,
bet
ir uoliai klau
tais ir ženkleliais apdo
sosi
Vakarų
radijo siųs
vanoti kitų sričių kultū
tuvų.
(E)
ros darbuotojai".
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DIRVA

VLADAS RADZEVIČIUS

LIETUVIO ATEITIS AUSTRALIJOJE
Pirmasis Australijos lietuvių kultūrininkų su
sibūrimas, kuris įvyko Melbourne per š.m. Vely
kas ir buvo pavadintas Studijų Dienomis, bent
samprotavimuose sukėlė naujus vėjus. Kai kas ši
tuos naujus vėjus net linkęs vadinti revoliuci
niais.
Kaip jau Dirvos skaitytojams buvo anksčiau
pranešta, Studijų Dienose Australijos lietuviai kul
tūrininkai nagrinėjo tris specifines problemas:
Lietuvio ateitis Australijoj, Lituanistinis švieti
mas ir Spaudos reikalai.
Dabartinio jaunimo tėvams lietuvio ateitis Aus
tralijoj kaskart darosi aktualesnė ir miglotesnė.
Juos veikia įsitikinimas, kad lietuvis jaunuolis,nu
stojęs kalbėti lietuviškai, nustos ir lietuviu būti,
lietuviškai jausti ir galvoti. Vyrauja baim ė, kad
nebus kam tęsti lietuviško darbo vienokia arba ki
tokia jo forma. Nei lietuviškos šeimos, nei lietu
viška savaitgalio mokykla ligšiol neįsileidusios
į "rinką" pakankamo skaičiaus jaunimo, kuris ga
lėtų laisvai kalbėti ir rašyti lietuviškai.
Studijų Dienų organizatoriai — ALB Krašto
Kultūros Taryba, tarsi norėdama parodyti, kad yra
pakankamai jaunimo, kuris rūpinasi lietuvio ateiti
mi, į tos problemos gvildenimą įtraukė keturis jau
nosios kartos atstovus (dr. K. Kemežį, dr. A. Stepo
ną, dr. K. Zdanavičių ir p. M, Didžį), o senimą at
stovavo vienas dr. A. Mauragis.
Iš pateiktų referatų, verti dėmesio tik dr. Mauragio ir dr. Stepano referatai. Juose buvo apžvelgti
tautiniai ir sociologiniai aspektai, vidiniai susikry
žiavimai, tremties iššauktas dualizmas, prigimtis,
paveldėjimas, auklėjimas, aplinkos įtaka irtarpusa
vis bendravimas. Mauragis pilnai pagrindė tezę, kad
lietuvis turi pasilikti tuo, kuo jis yra. Jaunimo at
stovas dr. Stepanas, panagrinėjęs dabartinį jaunuo
lį ir aplinkybes, kurios sąlygoja jo galvoseną bei
apsisprendimą, į lietuvio ateitį žiūri optimistiškai.
Jis konkrečiai pageidauja, kad dabartiniam Austra
lijos lietuviui jaunuoliui būtų duotas aiškus ir pa
trauklus tautinis tikslas, kurio jis norėtų ir galėtų
siekti tiek privačiam gyvenime, tiek organizuotoj
veikloj.
Reikia pastebėti, kad lietuvio ateitis buvo pa
liesta ir kitas problemas nagrinėjant. Kalbėdamas
apie lituanistinį švietimą, jaunas akademikas Vytau
tas Straukas akcentavo, kad būtina nedelsiant leisti
jaunimui plačiau reikštis lietuviško judėjimo for
mavime.
Su lietuvio ateitimi surištos problemos ir buvo
ryškūs bandymai lietuvišką judėjimą formuoti,
tačiau prie jo prijungti trys likę jaunimo atstovai
(dr. K. Kemežys, dr. K. Zdanavičius ir p. M. Didžys) įdėtų vilčių nepateisino. Į Studijų Dienas jie
neatsivežė jokių paruoštų referatų. Labai gražu,
kas gali sklandžiai kalbėti "iš galvos", o neiš raš
to, bet buvo tikrai sunku pamatyti, kas tose galvo
se slepiasi. Dr. Kemežys pranašavo anglų kalbą
lietuvių susirinkim ams ir suko į angliškai kalban
čių klubus, bet tų savo minčių vistiek nekristaliza
vo ir nepajėgė atsakyti į jam pateiktus klausimus.
Dr. Zdanavičius bandė atkurti (irgi iš galvos) savo
prisiminimus apie jaunimo kongresą ir perduoti įs
pūdžius, kuriuos tada jam padarė Pietų Amerikoj
gyveną trečiosios kartos lietuviai. P.M. Didžio gal
voje nedaug liko įspūdžių, kuriuos jis išgyveno ap
lankęs Vilnių ir Trakus; daugelyje vietų jis pradė
jo pats sau prieštarauti.
Diskusijose dėl ateities senimas ypač mėgo
ryškinti plyšį tarp senimo ir jaunimo. Jis, girdi,
nuolatos didėja. Iš
kitos pusės tenka pastebėti,
kad jaunimas, kurio gana daug aktyviai dalyvavo
Studijų Dienose, tą plyšį laiko visai natūraliu: jis
nežymus pagrindiniuose tiksluose, o kiek paryškė
ją tik priemonėse tikslams siekti.
(Sekantį kartą apie naujus vėjus lituanistinia
me švietime).
***
• SOLISTO S. BARO GASTROLIŲ ALBUMAS, kuris yra ruo
šiamas Adelaidėje, bet apims visą Australiją, bus atitinkamu laiku
(teiktas solistui. Albumą paruoš Australijos Lietuvių Archyvo Mu
ziejaus vedėjas p. J. Vanagas. Jame tilps ne tik nuotraukos iš jo ir
p. G. Vasiliauskienės koncertų Adelaidėje, Melbourne, Sydnejuje
ir Canberroje, bet taip pat spaudos atsiliepimai ir t.t. Australijos
lietuviai šių gastrolių ilgai neužmirš.
• SYDNEJUS YRA PAKVIETĘS GASTROLĖMS Adelaidės
"Vaidilos" teatrą, kuris Velykų metu dideliu pasisekimu gastrolia
vo Melbourne su V. Mykolaičio-Putino "Valdovu". Veikalą režisuo
ja J. Venslovavičius.
• VELYKINIŲ MARGUČIŲ VARŽYBAS Adelaidėje laimėjo
lietuvė J. Venslovavičienė. Tai buvo pirmos šios rūšies varžybos,
kurias organizavo populiarus dienraštis "The News". Pirmąją pre
miją nusinešė ponia Venslovavičienė, o trečiąją su lenkaite pasi
dalino Grigonytė. Buvo apie 70 varžovų.
• PENKIOLIKOS TAUTYBIŲ KONCERTE, kuris buvo sureng
tas Sydnejuje ryšium su kapitono Cook išsikėlimu (Australiją prieš
200 metų, ypač gražiai pasirodėM.Osinaitės-Cox vadovaujama Syd
nejaus lietuvių tautinių šokių grupė ir Sydnejaus lietuvių Meno An
samblis, vdovaujamas ponios M. Umbražiunienės.
• MELBOURNAS GYVENA BE VALDŽIOS... Bendruomenės
susirinkime neatsirado kandidatų j apylinkės valdybą ir dabar bus
šaukiamas naujas susirinkimas valdžiai rinkti.
• SOLISTE G. VASILIAUSKIENE liūdi savo tėvelio Pijaus
Stanaičio, kuris mirė Adelaidėje per š.m. Velykas. Čia jo taip pat
gedi ir kita duktė — C. Pallulienė. Nėra abejonės, kad ši liūdna
žinia pasiekė ir Clevelande gyvenančią p. A. Sandargienę.nes miręs
Pijus Stanaitis buvo ir jos tėvelis. A.a. Pijus Stanaitis kartu su sa-

Tad visi dalyvaukime
4. Kiekvienas rinkikas
l£70
metų gegužės 16-17
gali tik už save rinki
dienos
rinkimuose įJAV
muose dalyvauti.
LB
Tarybą.
rai išsilaikančių, gra
5. Kandidatų į Tarybą
JAV LB Vl-tosios
žaus turinio bei išvaiz
statymas baigiasi balan
dos ir daugumai priei
džio 15 dieną.
Tarybos Vyriausia
Dar kartą kviesdami
nama kaina laikraščių
Rinkimų Komisija:
visus aktyviai dalyvauti
pirm, Kazys Vasaibei žurnalų.
JAV LB Vl-tosios Tary
tis, vicepirm. Vin
Neturime nė vieno lie
cas Trumpa, sekr,
tuviško laikraščio ar žur bos rinkimuose, Vyriau
sia Rinkimų Komisija
Genė Vasaitienė, na
nalo, kurio leidimas bū
rėš Gražina Čessiūlo kreiptis į savo apy
tų pelningas. Beveik vi
naitė ir Giedrė Masais atvejais žmonės dir linkių valdybas dėl visų
iškilusių klausimų.
lėnaitė.
ba iš pasišventimo.
Atsižvelgiant į tą taip
svarbų uždavinį, kur į at
Saugus ir pelningas santaupų
lieka lietuviškoji spau
investavimas į nekilnojamąjį turtą
da, nė viena lietuvių šei
ma negali turėti jokio
Jūs gaunate Kalifornijos
pasiteisinimo neprenu
valstybės įstaigose įregis
meruoti, ir laiku neapsi
truotą nuosavybės lakštą,
mokėti, bent už vieną
lietuvišką laikraštį ir
be Jūsų sutikimo ar su Ju
bent vieną ar du lietu
mis neatsiskaičius niekam
viškus žurnalus. Dabar
neperleidžiamą. Dėl smul
jau retai kas iš mūsų
kesnių informacijų kreip
tautiečių tėra medžiagi
kitės į mus, lietuvių įkur
niai tiek suvargę, kad ne
pajėgtų to padaryti. Tai
tą ir vadovaujamą inves
minimumas lietuviškai
tavimo Bendrovę
šeimai išeivijoje, jei ji
RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd,
dar nėra galutinai suvar
gusi dvasiniai.
Santą Monica, Calif. 90404
J. Kuprionis

PADĖKIME SAVO SPAUDAI
Šiandien sunkiai beįsivaizduojami
namai,
kurie neturėtų televizi
jos ar radijo. Be jų na
mai skęstų mirtinoj ty
loj ir būtų užsidarę nuo
pasaulio.
Mes, lietuviai išeivi
joje, turime dvigubą pa
saulį. Mums įdomu, kas
dedasi aplink mus, ir TV
bei radio mums apie tai
informuoja. Be to, mes
turime dar kitą, lietu
viškąjį pasaulį, kur mū
sų giminės, artimieji,
pažįstami ir nepažįsta
mi, bet jie savi, nes jie,
kaip ir mes — lietuviai.
Tegu kartais jie mums
nepatinka, bet vis tiek
jie mums artimesni kaip
bet kas kitas.
Gyventi ar bendrauti
su lietuviškuoju pasau
liu teturime beveik vie
nintelę priemonę — tai
savąją spaudą. Ji yra
pagrindinis lietuviško
sios gyvybės pulsas. Jei
kuriuose namuose nėra
lietuviško laikraščio ar
žurnalo, ten jau merdė
jimas arba savo tėvų
palikimo laidojimas.
Spaudos prenumera
vimas kartu reiškia ir
lietuviškojo reikalo rė
mimą. Jo reikšmė dvi
guba. Viena, iš laikraš
čio sužinome, kas deda
si mūsų lietuviškame pa
šaulyje. Antra, tuomet
sustipriname lietuviško
jo kraujo cirkuliaciją.
Labai jau neapgalvotas
dalykas, jei kas sako:
"Et, laikraščiams skai
tyti aš neturiu laiko, tad
jų ir neprenumeruoju",
arba, "jie neįdomiai ra
šo", arba "perdaug gin- .
čyjasi" ar pan. Bet tai
tik sau pasiteisinimas,
gal dėl sutaupymo vieno
ar kito dolerio, kurį vis
tiek išleidžia dažnai vi
sai nevertiems daly
kams.
Esminis reikalas ne
tame, kad nevisada turi
laiko laikraštį perskai
tyti. Jei pats neperskaitai, tai kiti perskaito.
Bet jei neprenumeruosi,
tai spauda negalės iš
silaikyti. Jei spauda su
nyks ir nutils, tai žino
me, ką tai reiškia. Tik
didesnis skaičius prenu
meratorių galina leidė
ją pritraukti daugiau ga
besnių bendradarbių, to
bulinti leidinio turinį bei
išvaizdą.
Mūsų skaičius ribo
tas. Jei vienas kitas at
sisako, tai kas belieka?
O tačiau, jei tokių atsisakinėtojų liktų mini
mumas, tai mūsų dar pa
kankamas skaičius tu
rėti, bent ribotą kiekį, ge

Tel.: (213) 828-7525

RINKIMAI Į
LB TARYBĄ
Jau šeštąjį kartą rink
sime JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybą. Per
praėjusius rinkimus bu
vo parodytas didelis su
sidomėjimas JAV LB Ta
rybos rinkimais iš vi
suomenės pusės. Vyriau
sia Rinkimų Komisija ti
kisi, kad šiais metais šis
susidomėjimas bus dar
didesnis ir dar daugiau
Amerikos lietuvių daly
vaus rinkimuose. Atsi
minkime, kad juo dau
giau dalyvaus rinkimuo
se, juo naujoji Taryba
bus stipresnė ir juo dau
giau ji galės padaryti.
Ligšioliniai JAV LB dar
bai verti visų Amerikos
lietuvių dėmesio. Praei
tų metų Mokslo ir Kū
rybos simpoziumas, su
rengtas JAV LB Centro
Valdybos pastangomis,
buvo geriausias to įro
dymas.
Vyriausia Rinkimų Ko
misija nori atkreipti vi
sų dėmesį ypač į sekan
čius dalykus:
1.
Rinkimai visose
JAV vykdomi gegužės 16
-17 dienomis.
2. JAV LB Tarybą gali
rinkti visi lietuviai, su
laukę 18 metų amžiaus.
3. Nors rinkikas ir nė
ra įtrauktas į LB apylin
kės sąrašus, jis gali bal
suoti atvykęs į savo apy
linkės rinkimų būstinę,
arba pasiuntęs jai sa
vo balsą paštu, kur rin
kimai yra pravedami ko
respondenciniu būdu.

DIE MAKERS

TRYOUT
BORING MILL
PUNCH FINISHERS
58 HOUR WEEK

LONG PROGRAM

ACTIVE TOLL & MFG. CO.
DETROIT, MICH.

11785 FREUD

(313) VA 2-8900
(22-29)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL;

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

vo žmona atvyko iš Lietuvos (Adelaidę 1961 metais, atsiveždamas
su savimi ir krepšeli Lietuvos žemės, kuria gausūs adelaidiškių
būriai, mažais trupinėliais atsisveikindami bėrė ant jo karsto. Ve
lionis jau artėjo prie aštuoniasdešimtųjų savo amžiaus metų ir bu
vo bene pats seniausias Lietuvos antstolis, išbuvęs tose pareigose
Sakiuose nuo 1918 iki 1940 metų.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUftAITIS 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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"GRIPAS” SIAUČIA
MASKVOJE...
Sovietija, atrodo, gy
vena naujų valymų išva
karėse ir yra ženklų apie
galimus didesnius ar ma 
žesnius pasikeitimus val
džios viršūnėje. Pasku
tinėm dienom ypač keis
tu supuolimu Kremliuje
vadovaujančiųjų asm enų
tarpe pradėjo siausti
"gripas".
Praeitų sa
vaitgalį per maršalo Timošenko laidotuves Rau
donoje aikštėje nesima
tė nei Podgornio, nei
Brežnevo, nei Kosygi
no, o taip pat ir Politbiuro
įtakingų narių
kaip Suslovo, Šelepino
ir Polianski. Tai ženk
las, gretinant su dabar
Sovietijoje vykstančio
mis diskusijomis, po to
kai kompartijos galva
Brežnevas
iškritikavo
ekonomiją ir jos sunkią
krizę, kad vyriausybėje
ir Politbiure nebėra su
tarimo.
Skaitant vyriausybę ir
režimą
kritikuojančių
pareiškimus, kai kam
gali atrodyti, kad tie as
menys priešingi komu
nistinei santvarkai. Ta
čiau taip nėra. Jie prie
šingi tik dabartiniam re
žimui, kuris nesugebėjo
panaikinti antidemokrati
nę Stalino laikų sistemą.
Tose kritikose atsispin
di opozicinė intelektualų
nuotaika, po to, kai vy
riausybė panoro suvar
žyti bet kokį laisvėjimą
įvairiose kultūrinėse sri
tyse. Tie sovietų intelek
tualų reikalavimai pri
mena čekoslovakų ieškotas reformas, nesie
kiant pašalinti komuniz
mą, bet norint jam duoti
"žmonišką veidą".
Tad vakarų stebėtojai
Maskvoje, stebėdami tą
"gripo epidemiją" klau
sia, ar šiuo metu Krem
liuje nesidaro kas nors
svarbaus.
Iš pareigų jau nušalin
ti informacijoj atsakomingi trys asmenys. Uk
rainoje pašalintas kom
partijos sekretorius Diodor Golovčenko, kur stip
riai
reiškiasi rusas
Piotr Čelesti. Kalbama,
kad tokių "nušalinimų"
galį būti ir kitose "liau
dies respublikose", ku

riose dabar kvislingai
sėdi bijodami pajudėti,
nes nežino kurion pusėn
pasvirs pergalė Krem
liuje.
Neseniai vienas politbiuro narys, grįžęs iš
Rytų Vokietijos turėjo
drąsos pasakyti: "Kai aš
matau kas dedasi demo
kratinėje Vokietijoje
man darosi liūdna dėl
Sovietijos žemės ūkio".
Neseniai trys sovietų
žymūs mokslininkai And
rej Zacharov, sovietinės
atominės bombos "tė
vas", Medvedev ir Turčin
laišku kreipėsi į
Brežnevą reikalaudami
iš pagrindų demokrati
zuoti visuomenę, nes ki
taip negalės būti išspręs
tos visos problemos ir
Sovietija pasidarys an
traeile provincine vals
tybe. Tame laiške jie da
ro kritišką analizę eko
nominės ir socialinės si
tuacijos, blogio analizę,
kuri šiandien yra apė
musi Sovietiją ir pabai
goj pataria ką reikia da
ryti padėties pagerini
mui.
Išvadoje siūlo amnes
tuoti politinius kalinius,
padidinti kreditus švie
timui,
išleisti naują
spaudos įstatymą duo
dant daugiau laisvės, pa
daryti galą rinkimuose
vieno kandidato siste
mai, padidinti tautų ta
rybos galią, netrukdyti
klausytis užsienio ra
dio stočių, išplėsti turiz
mą, leisti laisvai sovie
tų piliečiams susitikinė
ti su užsieniečiais, o
svarbiausiai atstatyti tei
ses visų sovietų tautų,
kurios Stalino laikais bu
vo "perkeltos".
Kadangi šio laiško au
toriai dar neuždaryti į
koncentracijos stovyklą
ir jiems nesuruošti, kaip
Stalino laikais, išdavikiški teismai, galima maty
ti, kad dabartinė Krem
liaus vadovybė turi rim
tų sunkumų su vis augan
čia intelektualų opozi
cija.
(d)
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Meilė ir kerštas, ieš
kojimas
gyvenimo
džiaugsmo ir vietoje to
susitikimas su mirtimi,
įtampa, greitis, gilūs iš
gyvenimai ir atsidūsėji
mai, karštas pietietiš
kas temperamentas, —
štai Verdi "Likimo ga
lios" turinio pagrindi
niai bruožai, kurie žiū
rovą veda per visą ope
rą.
Leonora vietoje
išsvajoto
gyvenimo
džiaugsmo, susiduria su
tragiška likimo dalia dėl
.tėvo mirties. Jos myli
masis Don Aivaro išgy
vena didžiausį sielvartą
dėl Leonoros tėvo nušo
vimo. O jos brolis Don
Carlos yra nelaimingas,
daug kenčia ir išgyvena,
kad jam nepavyksta su
rasti savo sesers Leono
ros ir jos mylimojo Don
Aivaro ir jiems abiems
atkeršyti už savo tėvo
mirtį.
Susikryžiavę nelaimin
gi įvykiai atskleidžia vei
kėjų temperamentiškus
išgyvenimus.
Scenoje
girdime gražias arijas
ir duetus, spalvingas cho
ro melodijas. Leonorą
paskęsta maldose, klau
sytojus užburia vienuo
lių giesmės, vėliau pasi
girsta triukšmingos ka
reivių dainos.
Operos "Likimo ga
lios" repeticijų vyksmą
stebi maestro dirigentas
Vytautas Marijošius. Mū
sų akys nuo scenos daž
nai krypsta į jo pusę. Jis
šypsosi, rodos, lyg kar
tais iššvokščia pro lū
pas ir kalbasi su savi
mi. Jo pirštai visą laiką
juda. Toks neramus ir
nervingas. Purto galvą,
Primerkia akis, lyg jas
slėpdamas uždengia viena ranka, paskui kita.
Kaktoje raukšlės ir ant
jų driekiasi plaukųpluoš
tai. Staiga sušvinta sau
lės spinduliai ir nušvie
čia džiaugsmingą veidą.
Ir taip kartojosi visos re
peticijos metu.
Jurgis Janušaitis ir
šnibžda man į ausį: kad
kas
nors
nufilmuotų
šiuos maestro išgyveni
mus stebint repeticijas,
būtų įdomi filmą.

***
Kitą dieną jis jau ne
be stebėtojas. Dabar jis
mokytojas, dirigentas.
Džiaugiasi repeticijų me
tu gražiai išpildytomis
vietomis, o priėjęs prie
tų tarpsnių, kur vakar
purtė galvą, jis keliais
pakartojimais džiaugia
si atsiektais laimėji
mais. Jis lyg dailininkas
baigia piešti savo kūrinį.
Dar kai kur reikia pakeis
ti spalvas, kai kur jas
išryškinti. Ak, juk gro-
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Mutual Federal
Savings and Loan
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GAIDŽIŪNAS

Nuo įsisteigimo 1928
metais, NovyMiržurna
las spausdino beveik vi
giau, kad ne tik parė
VYTAUTAS KĄSNIS
sus Rusijos geriausius
mus menininkus, jų už
bendralaikius
rašytojus.
žiui ir tobulumui nieka simojimus , bet kad kar
Ir
per
dvylika
Tvardovs
tu
galėtų
išgyventi
dos nėra galo.
ky
redagavimo
metų poVidurnaktis. Daug jų džiaugsmingas meno va
stalininėje
eroje,
žurna
praėjo ir dar daug jų landėles, operos pasta
las įgavo vardą kaip vie
ateis. Po to kelios trum - tymus.
nas iš geriausių litera
Ir kai po repeticijų iš
pos valandos miego ir
tūros žurnalų, bet kur, ir
pirmyn įkasdieninėsduo lydi šimtą ir daugiau dai bet kurioje kalboje.
nos darbo dieną. Grįžęs nos meno puoselėtojų,
Be poezijos ir prozos,
namo spėji pavalgyti, ap- kai po vidurnakčio valan - Tvardovsky spausdino ir
straipsnius keliančius,
nors kartais miglotai
maskuotus, antisemitiz
mo Sovietijoje klausi
mais, vargingo kaimo gy
venimo reiškinius, ir ki
tas, vyriausybės kontro
liuojamoje spaudoje re
tai užtinkamas temas.
Bet Tvardovsky di
džiausias pasitarnavimas Rusijai ir rusų lite
ratūrai buvo atradimas
ir propagavimas Alek
sandro Solženicino kūry
bos. Tvardovsky,pavyz
džiui, pirmas pristatė
"Viena diena Ivano Denisovičiaus gyvenime"
žurnalo puslapiuose 1962
metais. Žinoma, 1966me
tais Solženicino kūryba
buvo uždrausta ir jis bu
vo išmestas iš rašytojų
sąjungos.
Pagal Oxfordo Max
Hayward, vieno iš stip
Dirigentas Vytautas Marijošius.
Mariaus Kasniflno nuotrauka
riausių vakarų specia
listų sovietų literatūro
graibstom susitvarkai ir dų jų akyse pamatai spin je, Tvardovskypašalinivėl skubi į repeticiją. dint kristalinį vidinį
mas "yra neapskaičiuo
Žmogau, kur tavo gyve džiaugsmą, tada žiūri į
jamas nuostolis Rusijai
ir pasauliui". Ir, žino
nimas plaukia - norisi juos kaip į dienos hero
klausti visų operos daly jus.
ma uždarius Novy Mir
***
puslapius nepriklauso
vių.
' Kai su pavasariu temiems rašytojams, vėl
O jie tau sako, visas
bekovojąs žiemys užver padidės draudžiamos kū
šimtas jų, jaunų ir vy
rybos
kurs avimas iš
resnių, moterų ir vyrų: tė kelius sniego pūgo
mis, nutarėm vietoje vy rankų į rankas per "sanegi tik duona žmogus gy
mizda” — požemio spau
vas. Ar tu manai, kad pa kus į darbą, kaip nors
dasikapstyti iki maest
dą.
valgius nuvirsti tinginio
ro Vytauto Marijošiaus
lovon, tai jau gyveni
X
buto, kad galėtume su
mas. Ar sudribti minkš
juo pasikalbėti, nes ir tautas — dirigentas, brO'
tasuolin prie televiziją,
jis dėl užpustytų kelių liai Bronius ir Romanas
tai dienos džiaugsmas.
taip pat niekur negalėjo — dainininkai.
Oi ne!... Kas kartą užli
išvykti.
Bet Vytauto Marijopa ant scenos, ta§ išgy
Su sūnum Mariu pasi
šiaus šeimos nariai pa
vena meno grožį, jo pa
ėmę kastuvus, vargais šuko kita gyvenimo kryp
jautimą ir nuo jos neno
negalais
atvažiavome timi. Sūnus Marijus eko
ri nulipti. Juk operos reiki Vacio Petrausko na nomijos magistras ir
petcijos, tai kelionė įdau.
mų, kur maestro laiki
prekybos konsultantas;
sas. Ilga ir graži kelio
nai įsikurdinęs.
duktė Gražina studijavo
nė. Pagaliau pasieki ro
Sukasi
rekordavimo psichologiją ir dabar yra
jų. Tai premjera.
įuosta ir mes kalbamės. seselė vienuolė Ignė; jau
O po to, vėl ilgesingi Žiūrau į sūnaus veidą ir nesnioji duktė Elona Sor
sapnai, vėl nerimastin matau, kaip jis įdomiai bonos universiteto dokto
gas laukimas, kada galė klausosi mūsų didžiojo rantė, pamėgusi kalbų
si susitikti su Beetho- menininko gyvenimo pa mokslą.
venu, su Mozartu, su sakos žodžius, kurie min Mūsų
kalba sukasi
Wagneriu, su Verdi. Su timis nuveda mus į-Je
apie meną, apie pašau
sitikti su genijum, pa katerinburgą, kur maest kimą ir menininko dalią.
žinti jo kūrybą, štai kur ro būdamas 5 metų am Niekas tur būt tiek daug
gyvenimo iškilumas,pa žiaus pirmą kartą pama neišgyvena ir nekenčia,
likimas įmintų pėdų į to operą Faustas ir po kaip menininkas, jei jam
prasmingą gyvenimą, — to 53 metus keliavo mu
nepavyksta pasiekti me
tau atsako šimtas ir dau ziko menininko keliu. no viršūnių. Kitoje profe
giau choristų - daininin Pro akis slenka metai sijoje gali sustoti gyveni
ir vietovės. Panevėžys, mo kelio viduryje, bet tik
kų.
Ir ką tada mes, tie ne Telšiai, Klaipėda, Kau
ne menininko, kuris juk
pašauktieji kurti meną, nas, eilė Europos vals
negali reikštis vidutiniš
tybių, Hartfordas, Chi- kumu. O norint pasiekti
atsakome. Ką!
Imi iš kišenės dole caga...
aukštumos, reikia labai
Tėvo muziko gabumus daug dirbti. O ir tam
rį ir daugiau. Šimtai ki
tų kloja šimtines ir dau- pasekė visi įpėdiniai. Vy- aukštumui nėra ribos.
Kuo aukščiau palipė jai,
tuo aukščiau nori kopti.
Todėl ir sako, kad gal ir
ON SAVINGS CERTIFICATES
gerai, kad vaikai nepasu
ko menininkų keliu.
OF $10.000. OR MORE.
Prisimename Kauną
2 YEAR MATURITY
ir Vilnių. Užsukame į te
atrą ir operą. Mename
pažįstamus,
kalbamės
apie
operos
pastatymus.
REGULAR
Paid and
Slenka muzikų, solistų
Compounded
PASSBOOK
veidai. Dabar, po tiek
Qua rterl y
daug metų, galima paly
ACCOUNT
PYR ANNUM
ginti, pasverti mūsų mu
zikinį gyvenimą, mūsų
operų pastatymus.

Susitikimas su dirigentu Vytautu Marijošium
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BIJŪNĖLIAI PRIEŠ LELIJĖLES
Malonu matyti, kad
mūsų lietuvaitės neatsi
lieka nuo amerikiečių
moterų, kurios fanta
zuoja ir kaltina vyrus už
jų pačių nepasisekimus
gyvenime (Dirva Nr. 18
— Lietuviškieji Bijūnė
liai ir Lelijėlės")
P. Čekienė ieškodama
nutautėjimo kaltininkus,
pačiupo mūsų bijūnėlius
ir padarė išvadą, kad
mes vyrai esame tos gė
lės, kurios gadina lietu
višką daržą. Be abejo,
mes (bijūnėliai) ir turi
me
savo kaltes, ir
mums reikėtų dėti pas
tangas jų sumažinimui,
bet reikia pasižiūrėti ir
į mūsų lelijėles, ar jos
jau taip švelniai kve
pia!
Geriausiai gal būtų
tiksliau išaiškinti tuos
punktus, kurie buvo iš
kelti kaip lelijėlių dory
bės. Visų pirmiausia ta
senai girdėta pasaka:
"Jei surinktume sta
tistinius davinius, tai
greičiausiai mergaičių
ir skaičius būtų dides
nis". Pats sakinys gal bū
tų teisus, bet kol nebus
tikrai padaryta tokia sta
tistika, niekas tokio ne
aiškaus teigimo negali
naudoti. Nes ir vyrai ga
li sakyti, kad jie, o ne
mergaitės, yra visur
daugumoje. Be to, yra
savaime aišku, kad kiek
viename mieste mūsų
lietuvaičių skaičius nė
ra didesnis. Toliau, jei
šis faktas net ir būtų
teisingas vistiek nepa
aiškina, kodėl būna toks
lietuvaičių noras "sulie
tuvinti pasaulį". Pvzd:
miestas turi tokį skai
čių — 70 bernų ir 80
mergaičių. Pagal p. Čekienę tik 10 mergaičių
apsivestų su svetimtau
čiais, bet faktai įrodo,
kad ne 10, bet net 25 ar

daugiau lietuvaičių ener
gingai apsiima sulietuvi
nimo pareigas! Tačiau,
pats statistikos atsaky
mas duoda išvadą, kad
kokia bebūtų statistika,
daugiau lietuvaičių vie
toj bernų apsiveda su
svetimtaučiais!
Jei
toliau seksime
straipsnį tai matysime
šiuos "faktus": "didelį
skaičių (lelijėlių) dar be
viltiškai tebelaukiančių
savo tautybės bernužė
lio", ir kad "mergaičių
pavardės keitimas yra
apribotas tam tikro am
žiaus". Nors įdomu ir
atvira tokius dalykus
skaityti, reikia truputį
įsigilinti ir sužinoti, ar
taip viskas iš tikro yra.
Ar mūsų lelijėlės taip
beviltiškai laukia savo
bernužėlio? Faktai vėl
įrodo kitaip. Aš pats esu
girdėjęs iš lietuvaičių,
kad nėra tokių lietuviu
kų kokių jos nori. Tai
jis toks, tai anoks, tai
jis tik paprastas inžinie
rius ir t.t. Atseit turi
atjoti koks nors riteris
ant balto žirgo ir jas
paimti (aišku jeigu tik
jos leisis) ir nugabenti
į didžiausią pilį, kur tu
rės nepaprastai laimin
gą gyvenimą! Jau čia
nėra beviltiško lauki
mo, bet fantazija. Be
laukiant tokių riterių,
mūsų lietuvaitės niekuo
met nesuras vyro, bet
buvo apstatytos svetim
taučių kalbos. Ieškoda
mos tokio žmogaus pa
saulyje, mūsų lietuvai
tės neva tai jį surado,
su riteriais "Šteiną ar
O’Brien" ir gavo vietoj
pilies ir gražaus gyveni
mo prūdą su apgaulin
gu piemeniu. Bet pa
miršau užbaigti citatą
"tebelaukė bernužėlio".
Nueikime į lietuvišką pa
rengimą ar šokius. Visi

pastebės, kad yra ne
mažas skaičius vyrukų,
kurie jau sulaukė nors
26 m., o iš lietuvaičių
atsiras tik viena ar ant
ra. Tai kur čia yra "lau
kimas"? Jei jos laukia
tai burbūt laukia namuo
se. Gaila, kad nelaukia
šokiuose, kur galėtų su
sipažinti su vyrukais.
Dabar imkime p. Cekienės sakinį: "aktyviai
dalyvauja". Tiesa, kol
mes visi dar jauni buvo
me ir dar nebuvom bai
gę gimnazijas, visi bu
vome aktyvūs (tėvai dau
giau prižiūrėjo), bet mes
visi, ne tik lelijėlės,
bet ir bijūnėliai buvom
aktyvūs. Reikia kreipti
daugiau dėmesio į tuos
lankančius
kolegijas.
Vienas geras pavyzdys
kur įrodo kas atsitinka,
įvyko vienam didmiesty,
kurį p. Čekienė labai ge
rai pažįsta. Šitoje kolo
nijoje buvo nepaprastai
gera šokių grupė, suda
ryta daugiausiai iš gim
nazistų. Kaip atėjo lai
kas lankyti kolegijas,
beveik visos 100% lietu
vaičių apleido tą gru
pę! Na, jom reikėjo daug
studijuoti! Buvo ir kele
tas bernų, kurie irgi
apleido grupę, bet dau
gumas pasiliko. Man
yra keista ir nuostabu,
kai mūsų vyram tuo lai
ku daugiausiai reikia pa
sispausti, jie vistiek ran
da laiko ateiti į paren
gimus ir t.t., o mūsų
lelijėlės ne. Toks pa
vyzdys vyksta ne tik šo
kių grupėse, bet ir vi
soj lietuviškoj veikloj.
P. Čekienė rašo, kad
mergaitė turi ribotą lai
ką kol apsiveda ir "visa
savo esybe trokštančios
sukurti šeimas su lie
tuviškais
bijūnėliais".
Nors toks noras yra tvar
koje, p. Čekienė nepaaiš
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ALLENTOWN, PA. — 128 Tilflhman Street ......................... ........................ HE 5-1654
BALTIMORE, MO. — 1900 Fleet 8treet .............................................................. Dl 2-4240
BROOKLYN, N.Y------ 1536 Bedford Avenue .................................................
IN7-6465
BUFFALO, N.Y. — 701 Flllmore Avenue ............................................................ TX 5-0700
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Aehiand Avenue ................................................. HU 6-2818
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenllworth Avenue ........................................
PR1-0696
DETROIT, MICH. — 11601 Jot Campau Avenue ...........................................
365-6780
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HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jas Campau Avenue .................................. 365-6740
HARTFORO, CONN. — 122-126 Hlllslde Avė.
.................................. 249-6216
JERSEY CITY, NJ. — 219 Montpomer? Street .............................................. HE 5-6369
LO8 ANGELES, CAL___ 107 So. Vermont Avenue.......................................... DU 5-6550
NEWARK, N.J. — 378 Market Street ................................................................. Ml 2-2452
NEW YORK, N.Y. — 78 8econd Avenue .......................................................... OR 4-1540
PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Glrard Avenue ................................
PO9-4507
RAHVVAY, N.J. — 47 E. Milton Avė.
.......
381-899?
80. B08T0N, MASS. — 396 W. Broadway ..................................................... AN 8-1120
SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ............................................... CL 7-6320
8YRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus 8treet ........................................... 475-9746
TRENTON, N.J.— 1152 Deutz Avenue .............................................................. EX 2-0306
UTICA, N.Y.
—
963 Bleecker 8treet .......................................................... RE 2-7476

kiną kaip lelijėlės ban
do sukurti šeimas. Jei
tiesa, kad tai ribotas lai
kas, kodėl mūsų lietuvai
tės, su tokiu* noru su
kurti lietuviškas šei
mas, bebaigiančios ko
legijas, važiuoja Euro
pon ar įsigyja savo bu
tus (savaime, kad nie
kam nepraneš kur išsi
krausto, dėl noro priva
čiai gyventi). Tokių pa
vyzdžių yra daug, ypač
mūsų "skraidančiom pa
šaulio gražuolėm". Man
atrodo, jei jos nori tru
putį "pagyventi" ir ma
tyti pasaulį, tai jos ne
turi riboto laiko.
Toliau:
"lietuvaitės
dažnai persikelia net į
kitas didesnes lietuvių
kolonijas ir ten toliau
įsijungia į aktyvią veik
lą" irgi gražiai skamba
bet įsigilinęs, išvadą ki
tokią padarai. Deja, jų
įsijungimas į veiklą dau
giausiai yra jų mamos
užsakytas
lietuviškas
laikraštis ir tie žodžiai
kuriuos prideda laiškuo
se į namus nuraminimui
tėvų. Būkime atviri, juk
mes daug tokių atsitiki
mų patys visi žinome.
Tokie mūsų lietuvaičių
pasislėpimai bei pabė
gimai nepadeda joms su
rasti lietuvį. Noras nė
ra viskas. Mes nesame
Lietuvoje, kur bebūtume
rastum savųjų. Užtat lie
tuvaitėm reikia eiti ten
kur lietuviai renkasi, o
ne svajoti "pasigyvenimo" liga! Lelijėlių prie
kaištavimas, kad nėra
bernų pasirodo teisus,
mes labai mažai turime
lietuviukų, kurie kalba
prancūziškai! Tačiau sa
kinys: "Neik į svetimą
kiemą" labai tinka. Išsi
blaškymas po visą svie
tą gal ras meilę, bet ne
lietuvį!
P. Lekienės straips
nis dar kaltina vyrus:
"lietuvė mergaitė yra
kukli, pati telefonais ne
skambina ieškodama pa
lydovo į šokius" ir "sa
lėj yra puikių mergaičių
sėdinčių ir laukiančių
kvietimo
šokti". Per
daug aš esu girdėjęs iš
bijūnėlių, bematant lie
tuvaitę
laikraščiuose,
jau supasaulietinta pa
varde, klausiant: "Nu,
tai iš kur ji atsirado.
Aš pirmą sykį ją ma
tau! Aš nežinojau, kad
tokia mergaitė gyveno
čia!" Čia ir yra trage
dija. Mūsų lietuvaitės
taip išsibarstė ir nusto
jo pasirodyti parengi
muose, kad mūsų lietu
viukai, kurie nori susi
pažinti su jom, neturi
jokių galimybių. Nejaugi
mūsų bijūnėliai naudos
tokias priemones, ku
rias p. Čekienė davė ir
telefonu skambins ir sa
kys: "Labas panele, aš
esu lietuvis. Jūs manęs
nepažįstat, bet aš noriu
su Jumis susipažinti".
Niekas to nedarys, ir
man atrodo aišku, kad to
kio berno elgesys nie
kam nebus ir neturi bū
ti priimtinas! Atrodo,
kad p. Čekienė pamiršo
šokio priežastis. Šokis
yra socialinis veikimas,
kuriuo mes turime pro
gos vieną kitą pažinti.
Žinoma, daug kas ateina
į šokius su "deitu", bet
gi ta porelė gali ir ki
tur dalyvauti pvz. nakti
niam klube ir t.t. Užtat
per šokius, asmenys ga
li vienas ateiti ir sutik
ti, kitą. Y'ra tuščia sva
jonė, kad mergaitė ne
gali dalyvauti be palydo
vo. Šokiai kviečia visus

OPEROS LIKIMO GALIA'•••
(Atkelta iš 3 psl.)
Ar operos vertimai ne
pakenkia originalui, ar
dėl to nenukenčia meni
nės vertybės. Ne, — sa
ko maestro. Europoje
visos operos naudojasi
vertimais. Svarbu tik tu
rėti gerus vertėjus,kai
Lietuvoje buvo Stasys
Santvaras, Balys Sruoga
Faustas Kirša, Žalinkevičifltė - Petrauskienė.
Amerikoje operas stato
originalia kalba tik dėl
to, kad jie stokoja savų
gerų solistų.
Kokiais gražiais to
nais iš rekordavimo juos
telės skamba maestro
žodžiai, kai jis savo la
bai įdomiame pasikalbė
jime vėl grįžta apie Chi
cagos lietuvių operą.
Jąja visi vertai di
džiuojamės. Mes pa
rodome, ką gali padary
ti skaičiumi negausi tau
tos dalis, kuri turi gerų
muzikų, solistų ir daiypač tuos be palydovų, o
ne tik poreles, tai ir mū
sų "nelaimingos lietu
vaitės" gali pačios daly
vauti. Tačiau pagal p. Le
kienę, jei lietuvaitės yra
taip patriotiškai nusitei
kusios, jos vistiek turė
tų dalyvauti, o ne lauk
ti kažkokio pasamdymo
iš dangaus! O kas liečia
pačius šokius, mergai
tės, kurios dalyvauja šo
kiuose, turi netik sėdėti
ir laukti savo riterių.
Jos turi suprasti, kad jų
jų pareigos nėra būti ka
ralienėmis, kurios šal
tai ir su dideliu vargu
atlieka šokį su partne
riu. Ar parodyti visiem,
kad gal tas bernas bus
man priimtinas, jei ge
resnio nesurasiu, ar jei
jisai mane parveš į na
mus. Taipogi ir kalboje
turi nepamiršti, kad jos
nėra robatai, kurie duo
da vieno ar dviejų žo
džių atsakymą, ir nebando toliau veržtis į dis
kusijas. Bernas, sutikęs
tokią "mašiną" ar anks
čiau minėtą "karalienę"
savaime bus nusivylęs
ir atitols nuo lietuvai
čių.
Žvelgiant toliau, yra
ištrauktas
iš kažkur
toks pavyzdys: kad ber
nas bebodamas kariuo
menėje "neužilgo su
kūrė šeimą su svetim
taute". Nors ir buvo to
kių atsitikimų, p. Čekie
nė bando duoti iliuziją,
kad visuomet taip atsi
tinka. Ir nors nemėgs
tu to sakinio "statisti
ka rodo", faktai iš tik
ro rodo, kad lietuviukai
grįžta iš kariuomenės,
(Nukelta į 6 psl.)

nininkų. Ir priedu rėmėjus-mecenatus bei ope
ros lankytojus. Pasi
džiaugti svetimais die
vukais gali visi. Bet ka
da mes plačiai praversime duris savo meninin
kams, čia jau yra mūsų
didelis kultūrinis laimėjimas. Tik nereikia su
stoti pusiaukelėje, rei
kia kopti aukštyn.
Lietuvių opera keturio
likos metų laikotarpyje
pastatė daug gražių ope
rų. Turėta ir lietuviškų.
Net dvi. Reikia jų dau
giau. Reikia ieškoti bū
dų, kad Lietuvių operos
pastatymus galėtų ma
tyti ir kitų kolonijų Lie
tuviai. Tam maestro tu
ri ir konkrečių pasiūly
mų.
Reikėtų parinkti
kompozitorius su pasiū
lymais sukurti viena
veiksmes operas. Kom
pozitoriai susitartų su
libretistais ir taip galė
tumėme jau 1972 metais
turėti savo lietuviškų
operų pastatymus. Dai
lininkai galėtų padaryti
tokias dekoracijas, su
kuriomis būtų nesunku
nuvykti su operos pa
statymais ir į kitas lie
tuviškas kolonijas. Ma
estro yra tvirtai įsiti
kinęs, kad tai yra ne
sunku įgyvendinti. Tik
reikia, kad šio sumany
mo įvykdymą kas nors
pradėtų.
Kodėl yra numatoma
kviesti tris kompozito
rius. Atsakymas būtų,
kad sukurti operą vie
nam kompozitoriui būtų
per didelis, ilgą laiką
pareikalaująs darbas. O
tai padaryti trims — žy
miai lengviau. Tam rei
kalui yra numatęs irkom
pozitorius. Bet dėl to rei
kėtų tartis su tais, kurie
imtus iniciatyvos šiems
operos pastatymams.
Vėl grįžtame prie Lie
tuvių operos premjeros
"Likimo galios" pasta
tymo. Maestro Vytautas
Marijošius ją trumpino,
bet bus duodama dau
giau, negu Metropoli
tan opera davė. Džiau
giasi, kad į chorą įsto
jo daug naujų dainininkų
ir dabar jų skaičius pra
šoka šimtinę. Tai labai
džiuginantis reiškinys.
O svarbiausia, kad visi
nuoširdžiai dirba, rodo
didelį norą, pasiryžimą
siekti meninių aukšty
bių.
Rekordavimo juostelė
vis tebesisuka. Mes kal
bėjomės daugiau nei dvi
valandas ir būtume pa
šnekesį dar tęsę, bet už
lango saulės spinduliai
ištirpino sniegą ir skirstėmės prie savo tiesio
ginių darbų.

LIETUVOS KANKINIŲ
KOPLYČIA
SV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE,

•pasaulyje garsiausioje vietoje jau
baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui brandinančiam savo tautos
kankinių atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų
tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną

koplyčia bus dedikuota.
SAVO AUKĄ ATSIVSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS
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Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629.
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DIALOGAS SU
BRONIU RAILA
Neseniai knygynuose pasirodė Lietuvių Enciklopedijos leidyk
los išleistas mūsų žinomo žurnalisto Bronio Railos stambus veika
las "Dialogas su lietuviais" (560 psl.). DIRVOS Redakcija ta proga
kreipėsi į savo ilgametį bendradarbį ir autorių Br. Railą, prašyda
ma duoti specialų pasikalbėjimą ir atsakyti į kelis jam pastatytus
klausimus.

- Kaip ėjo darbas ir kaip
jums per trumpą laiką pavyko
parašyti tokį stambų veikalą?
- "Duoti specialų pasikalbėjimą"
man yra pats nejaukiausias dalykas.
Knygoje aš gi jau per daug išsikal
bėjau... Bet jūsų klausimas kiek
gundantis amato žvilgsniu. Nors tai
bus per pretenzionalu, atsakyti no
rėčiau kitų, labiau prityrusių žo
džiais. Štai Nobelio premijos lau
reatas rašytojas Johnas Steinbeckas
savo dienoraštyje paliko užrašęs:
"Kartais žmoguje pasireiškia tam
tikras susivokim as - ne labai daž
nai, bet visuoiiiet neišaiškinamai.
Nėra tam žodžių, nes nėra kam apie
tai iš šalies pasakyti. Tai paslaptis,
nelaikoma paslaptimi, bet surakin
ta žodžiais. Rašymo amatas ar me
nas yra tik luoša pastanga surasti
tam bežodiškumui simbolius. Visiš
koje vienumoje rašytojas stengiasi
išaiškinti tai, kas neišaiškinama. Ge
ras rašytojas visuomet dirba tai,
kas neįmanoma"... O vieną dieną,
išėjęs iš savo darbo kambario, nu
vargęs ir suprakaitavęs, anglų rašy
tojas Oscaras Wilde tarė: "Visą
priešpietę praleidau, įstatydamas
vieną kablelį, ir visą popietę - vėl jį
išbraukdamas"... Gi mano admiruoja.
mas prancūzų prozaikas Gustavas
Flaubertas, kai jau buvo įpusėjęs
"Madame Bovary" romaną, kartą ra
šė laiške draugei apie savo rašymo
tempą: "Aš ką tik praleidau gerą
savaitę, vienišas kaip atsiskyrėlis
ir ramus kaip Dievas. Visas atsida
viau literatūriniam įkarščiui. Keldavaus vidurdienį, miegot eidavau
ketvirtą valandą iš ryto. Parašiau
aštuonis puslapius"... Bendra čia tik
įtampa, ar atsidavimas rašto darbui.
Visa kita - skirtumai. Anie trys garsūs rašytojai romanistai profe
sionalai, o aš dabar tik laisvalaikių
žurnalistas mėgėjas. Anie galėjo vi
siškai "atsiduoti įkarščiui", per sa
vaitę parašyti aštuonis puslapius ar
per dieną įstatyti ir vėl išbraukti vie
ną kablelį. Aš savo darbą turėjau
parašyti per metus, vieną kartą
perredaguoti, o likusį pusmetį skir
ti taisymam ir korektūrom, kol su
sidarė 560 puslapių. Tik iš mano
paros, deja, kitiem reikalam iškris
davo kasdien apie 12 valandų, o ir
savaitgalių daugumas būdavo šiuo
ar tuo užimti. Tikiuos, bus supran
tama, kaip keblu man buvo rašyti,
kiek tam reikėjo valios ir discipli
nos, ir kiek skuboto rašto darbe ne
išvengiamai turi likti man skausmin
gų stiliaus ir minties silpnybių.
"Duoti pasikalbėjimą" žymiai leng
viau, nes tai tik žaidimas.
***
- Rašydamas "Dialogą", kokį
buvote pasistatęs pagrindinį
tikslą?
- Turėjau keliolika tikslų, ar už
davinių, kurių svarbumo eilės nemo
kėčiau aptarti, nes visi jie gana
glaudžiai susiję. Pavyzdžiui - pasi
priešinti okupantiškai šmeižtų pro
pagandai apie mūsų politinių pabė
gėlių "hitleriškumą". Iš kitos pusės
- ne mažiau pasipriešinti išeivijos
spaudoje ir politinėse ar bet kokiose
diskusijose įsigalėjusiai beprotybei
ir nedorybei tuojau apšaukti oponen
tus ar skirtingai galvojančius komu
nistais ir "patarnaujančiais Mask
vai". Tai raudonu siūlu ėjo ir tebe
eina per mūsų gyvenimą.. Toliau kritiškai aptarti sovietinių janičarų
propagandos fantazijas (J. Baltušio
pateiktais motyvais). Aiškintis išei
vijos santykių su Tėvyne ir lietuvių
tauta bendravimo dramą, pelną ir
nuostolius, tragikomedijas ir nesą
mones. Ta dingstimi išsamiau per
žiūrėti kai kurių mūsų politinių sro
vių ir juristų tezes bei planavimus
Lietuvai vaduoti kovos keliu. Pa
gal naujuosius duomenis aptarti lie

tuvių tautos dvasinę, politinę ir tarp
tautinę situaciją. Mėginti atvirai pa
žiūrėtų kaip "stovi" lietuvių išeivi
ja po 30 metų okupacijos Lietuvoje.
Žadinti mūsų žmogiškosios kokybės
ūgį. Pasižvalgyti, kas būtų pozity
vaus ir įkvepiančio lietuvių tautos
atbudimo stebukluose. Labai nepo
puliariai ir nedžiuginančiai steng
tis atsakyti į klausimą: kas iš tik
rųjų būtų kova dėl laisvės?... Ir taip
toliau.
***
- Dialoge" daug kritikos ir
ginčų su visų politinių srovių
ir Lietuvos laisvinimo veiks
nių vadais. Kaip žiūrit į tokios
polemikos prasmingumą ir kaip
jausitės pats, sulaukęs kritikos ?

- Man rodos, kritika visuomet
yra gyvenimiškos pažangos vitami
nas , bet tai didžiai nedėkingas vers
las. Kad jam gresia pavojai ir ne
malonumai, tą kritikas iš anksto tu
ri įskaičiuoti savo likimo dienotvar
kėje. Kol kritikuojami mūsų priešai
ar "mūsų partijos" priešai, papras
tai būna gerai, labai patinka. Bet kai
būnam kritikuojami nepakankamai
palankiai mes patys ir "mūsų par
tija" - tuomet labai negerai, tada
jau "skaldymas", "niekinimas", net
"patarnavimas Maskvai". Žodžiu gevaltl... Kaip visuomet, taip ypač
šį kartą aš norėčiau sulaukti savo
knygos kritikos - dalykinės, giles
nės, tegu ir rūsčios ar pačios nemielaširdingiausios, jeigu ji to nu
sipelno. Ką lig šiol pradžiai skaičiau
(Drauge, St. Santvaro prakalboje Bos
tone), man buvo pareikšta tik kom
plimentai ir patepta balzamu. Aš ti
kiuosi ko nors blogesnio ir kartesnio. Niekada dar taip nenorėjau, kad
"Dialogas" tarp lietuvių paplistų ir
būtų skaitomas, priimamas ar at
metamas. Bet kad jis nusipelnytų bū
ti skaitomas 1 Nes man čia buvo be
veik
tikybos
dalykas: aiškintis
"kraštui" ir išeiviam, kuo aš, kaip
tekančio gyvenimo stebėtojas, dar
tikiu ir kuo nebegaliu tikėti. Man ro
dos, kad vadinamoji 1944-50 mūsų
"tremtis" su jos nuotaikom ir ati
tinkama politine ir dvasine filosofi
ja jau yra pasibaigusi. Anot Mairo
nio, "aušra naujos gadynės teka", ku
rios rasa gal dar skaudžiau grauš
akis. Mūsų ateities ir pozicija gal
bus sunkesnė, bet žymiai atsakingesnė ir didžiai lemtinga tiek išeivijos
išlikimo prasmei, kaip ir lietuvių
tautos laisvės prisikėlimo vilčiai.

*♦*

- "Dialogas su lietuviais" yra
tur būt, pati stambiausia knyga
visuomeniniais klausimais,pa
sirodžiusi pastaruoju metu. Kai
lietuviškų knygų išleidimas už
sienyje vis sunkėja, kaip jums
pavyko
suorganizuoti tokios
stambios ir gražios knygos,pa
lyginti, skubų išleidimą?

- Teisingai sakot - "suorgani
zuoti" ... Be "organizacijos" joks
didesnis dalykas negalimas įvykdy
ti, išskyrus tik tokius atvejus, kaip
pačios knygos parašymas, kur dide
lės organizacijos nereikia, jeigu tam
ryžtasi vienas asmuo. Šį kartą pas
laptis buvo paprasta. Kai "Dialogu"
susidomėjo Lietuvių Enciklopedijos
leidėjas Juozas Kapočius ir man pa
reiškė tiekpasitikėjimo.kadiš anks
to užtikrino nesiimsiąs cenzoriaus
pareigų, tai viskas ėjo ko sklandžiau
šiai. Labai jam esu už tai dėkingas.
Todėl norėčiau, kad tos knygos lie
tuviai išpirktų kiek galint daugiau,
tuo būdu sumažindami leidėjo nuos
tolius, nes išleidimo išlaidos buvo
didelės... "Dialogo" gimimo pagal
bon įvairiais požiūriais atėjo ir ki
ti. Iš Venezuelos dailininkas Kostas
Jezerskas sukomponavo viršelio pro
jektą ir teksto užsklandas, o mano

Dialogo su lietuviais autorius Bronys Raila.

bičiulis Kazimieras Nausėdas at
lygino spaustuvei viršelio aplanko
išlaidas. Mano jaunų dienų kolega
Stasys Kalvaitis noriai ir stambiai
prisidėjo su pagalba pašalinti kiek
galima daugiau kalbos ir rašybos
šiukšlių, kurių vis tiek dar ne vie
ną būsiu per neapsižiūrėjimą pali
kęs. O įvairiom sugestijom ar do
kumentacijos parinkimu maloniai
talkino prof. S. Žymantas, J. Jašinskas, S. Santvaras ir keletas ki
tų. Pagaliau (jei dovanotumėm už
"šeimyniškumą") labai daug prisidė
jo mano žmona Paneta. Pirmiau
sia, tai savo begaline kantrybe, sie
to jimusi ir gilinimusi į temas, kai
aš valandų valandom per naktis iš
sėdėdavau prie stato, ieškodamas
išraiškos dalykam, kurių neįmano
ma išaiškinti visus patenkinančiu
būdu. Antra, - ji su tokiu pasišven
timu atliko dviejų korektūrų skai
tymus, tą visą nuobodų spaudos rik
tu ir protarpiais minties drumzlių
"blusinėjimą", ko taip kantriai ne
būtų apsiėmęs joks samdytas korek
torius. Nors nebe dėl mudviejų kal
tės, deja, vis tiek dar liko per po
rą tuzinų korektūros klaidelių.

***
- ... Atleiskit, kad šį kartą nutylė
jau keletą kitų klausimų. Jei bus
progos ir prasmės, gal vėliau juos
kada paliesiu. Tačiau norėjau dar
paminėti vieną atvejį, dėl ko ne
buvau klaustas. Mat, aplinkybės taip
susidėjo, kad "Dialogas" išėjo anks
čiau, negu kitas mano "akimirksnių"
rinkinys, kuris vadinsis "Versmės

Daumanto Čibo nuotrauka

ir verpetai" ir tikrai pasirodys dar
šią vasarą, vėliausiai ateinantį ru
denį. Jis jau renkamas toje pačioje
Lietuvių Enciklopedijos spaustuvėje
Bostone. Toje knygoje kiek kitais as
pektais bus pateikti keli dar niekur
nespausdinti fragmentai iš lietuvių
rezistencijos istorijos, aptariami
specialiai "konservatyvūs" bendra
vimo su lietuvių tauta ir kraštu prin- .
cipai, keliamas Lietuvos laisvinimo
sampratų reformos būtinumas ir tt.
Taigi, "Versmės ir verpetai" yra vi
sų tų mūsų problemų pradžia ir pa
matai. Tai, kas "Dialoge" buvo pri
minta vos keliuose puslapiuose, vos
keliais sakiniais, nesistengiant pla
čiau įrodinėti. Bet ant tų pagrindų
"Dialogas" išaugo, mėgindamas iš
samiau ir konkrečiai nušviesti spe
cialiai išeivijos su tauta bendravi
mo problemą, kaip ji toliau mūsų gy
venimo praktikoje rutuliojosi, atsi
žvelgiant į naujas aplinkybes, sąly
gas, galimybes ir kai kuriuos inci
dentus. Ne vienas dalykas "Dialogo"
skaitytojui atrodytų aiškesnis, pil
nesnis ir ne toks "kontroversiškas",
jeigu būtų papildytas "Versmių ir
verpetų" duomenim.
Bet gal klystu, puoselėdamas to
kią skaisčią viltį? Juk vien tik pas
tarieji okupuotos tėvynės iškilesnių
dainininkų koncertai Amerikoje labai
aiškiai ir graudžiai mano rodo, kaip
mes daugelis dar esam nepribren
dę tokius reiškinius teisingai su
vokti, garbingai ir tautiškai laiky
tis, sukontroliuoti emocijas ir iš
likti
civilizuotoje doros normų
plotmėje. Konfliktų ir prieštaravi
mų pynėje, užuot ieškodami dvasi
nio kapitalo mūsų laisvės ilgalaikė
je byloje, mes patys kiršinam, pa
tys pirmieji skaldom, tūžtamės, skel
biam melus ir šmeižtus, inkrimi
nuodami tikrai ne tuos ir ne tai, ką
reikėtų. Esu laimingas, kad "Dia
loge" suspėjau pateikti šiek tiek įva
dinės medžiagos bei minčių ir šiai
vis dar kebliausiai mūsų mizerijų
temai. Iš tikrųjų Ji yra vienos daug
svarbesnės temos tik dalelė, kuriai
"Dialogas" buvo skirtas.
Ačiū Redakcijai už suteiktą progą
pasisakyti, ačiū ir skaityto jam už dė
mesį. Ypač, žinoma, jei tuo man bū
tų pavykę kam nors įpiršti vėliausią
jį "Dialogą"...
Bronys Raila
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May's pagalvių išpardavimas
mūsų pačių išskirtinas Surety

Dabar dvi už vieną žema kaina

Dacron® pclyester fiberfill pagalvė su puikiu mėly
noms ir baltom juostom medvilnės impilu 20x26 baig-

Dacron® polyester fiberfill pagalvė su auksiniu ir
baltu graikiško rakto piešiniu. Medvilnės impilas
21x27 Jumbo dydis ............. parduodama 2 už 9.98

Dacron® polyester pripildyta pagalvė baltos medvil
nės impilu 20x30 Queen dydžio............. 2 už 11.98
20x36 King dydžio .............................. 2 už 13.98

Dacron® yra DuPont’s sintetinės medžiagos vardas

Labai minkšta pagalvė pripildyta baltų žąsų pūkų.
Mėlynom ir baltom juostom medvilnės impilu 20x26
užbaigto dydžio ................ parduodama 2 už 23.98

Labai minkšta pagalvė pripildyta 50% baltų žąsies
pūkų ir 50'4 baltų žąsies-plunksnų. Medvilnės impi
lu ...............
parduodama 2 už 23.98

Liuksusinė pagalvė. Pasirinkite žąsies pūkų, ar 50%
pūkų ir 50'/ plunksnų. Medvilnės užvalkalas 21x27
užbaigti dydžiai ................ parduodama 2 už 27.98

The May Co
Pirkite mieste šiandien 10 iki 5:45. Pirkite Heights/Parmatown/Southgate/Great Lake Mail/Great Northfield/Sheffield/10 iki 9:30. Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

BIJŪNĖLIAI PRIEŠ LELIJĖLES • ••
(Atkelta iš 4 psl.)

ir lietuvaitės, o ne jie,
yra visos ištekėjusios.
Tad, ponios Cekienės
straipsnis apie Bijūnė
lius, kelia neaiškias ir
klaidingas mintis. Tie
sa, mes turime rimtą
problemą dėl nutautėji
mo, bet nereikia kaltin
ti tiktai vieną lytį, taip
pat kai negalima kal
tinti tiktai vieną žmo
gų. Mes visi esame kal
ti! Bet ar mes praktiš
kai bandome ką daryti?
Yra labai lengva suras
ti priežastis dėl nutau
tėjimo, ir turbūt dau
gumoje jos bus teisin
gos. Bet mums reikia
daugiau kovoti. Neuž
teks siųsti savo vaikus
į lietuviškąją mokyklą.
Neužteks jiems kalbė
ti apie savo atsiminimus
Lietuvoje. Mums reikia

gi objektyviai žiūrėki
me, kai išauklėjame sa
vo vaikus!

perduoti lietuvišką bū
Vystantis Jaunuolis
dą! Be būdo, be jausmo,
geriausiai kalbantis lie
tuvis ves svetimtautę. LONG BEACH
Mes kalbame visuomet
apie mūsų jaunimą, bet KLUBO VEIKLA
ar mes iš tikro juos pri
Long Beach Lietuvių
glaudėm ir priėmėm į
Klubo narių susirinki
savo veiklą ar organi
mas įvyko kovo 21 d. ku
zaciją?
Per daug aš
rį atidarė pirm. V. Taesu girdėjęs 30 m. lie
moš aitis.
Sekretorius
tuvį ar lietuvę, jau sė
St. Jasutis perskaitėpradintį su savo vaikais,
eito susirinkimo proto
pavadintus "iukais" ar
kolą, o finansų sekret.
"ytė". Kiek kartų mes
D. Mekišius pranešė,
visi
esame
girdėję:
kad Vasario 16 minėji
"Eh, jis dar jaunas, nie
mas Morgan Hall pasi
ko neišmano!" Toks vy
sekęs, sutraukė daug pu
resniųjų elgesys tik pa
blikos net iš tolimesnių
šalina ateinančią kartą.
apylinkių. Lietuvos va
Toks jaunimas bus pa
triotiškas ir kalbės lie davimui aukų surinkta
208 dol., kurie pasiųsti
tuviškai, bet su vyres
ALT.
niaisiais neturės jokio
Motinos dienos minė
reikalo. Užtat, meski
jimą
nutarta daryti gegu
me kaltinti vien tiktai
žės
2
d. šeštadienį 6 v.v.
amerikonizmą, kaipo nu
gražioje Morgan Hall
tautimo priežastį, bet

835 Locust St., Long dota ilgiausių metų ir
Beach, Calif. Meninę pro pakilioje nuotaikoje visi
gramą be atlyginimo su
kartu pasivaišino
tiko atlikti dainininkai:
(dm)
Ona Deveikienė, Dalila
Mackelienė, Antanas Polikaitis, Bronius SeliuVYKSTANTIEMS Į ROMĄ
kas ir akardeonu paly
LIETUVOS KANKINIŲ
dės Algis Kazakevičius.
KOPLYČIOS DEDIKA
Vaikai padeklamuos ma
CIJOS ŠVENTĖN
mytėms. Bus muzika,
PRANEŠIMAS
šokiai ir t.t.
Neužsiregistravus pakan
Dėl ligos klubo iždikamam skaičiui keleivių
nininkas atsistatydino ir
grupėse 16 ir 20 dienų, vyk
jo vieton išrinkta Anna
sta tik 26 dienų grupė (jo
Wallace.
Pasibaigus pirmai da je kaina $703.00).
Išskrenda iš Chicagos bir
liai susirinkimo, šeimi
želio
18 d., ketvirtadienį va
ninkės
Tamošaitienė,
kare
ir grįžta liepos 13 d.,
Mekišienė ir kitos pa
pirmadienį.
statė vidury salės sta
Patariame skubiai regis
lus ir papuošė. Padėjo
truotis į šią 26 dienų gru
didelį tortą su 8 žva
pę, nes joje vietų skaičius
kutėm ir valgių. Tuomet
yra ribotas.
pirm. Tamošaitis pa
Registruotis į šią grupę
kvietė klubo narį muzi
patariame ir tiems, kurie
ką Stasį Kalvaitį pra
buvo užsiregistravę 16 ar
plauti tortą. Kaip žino
20 dienų kelionei. Keliau
ma, muz. Stasiui Kalvai jant atskirai būtų daugiau
išlaidų ir kitokių nepatogu
čiui sukako 80 metų, tad
ta proga jam buvo sugie mų.

HOUSEKEEPING AIDE
Paid vacations, paid holidays, paid
life insurance, paid retirement, time
and a half for holidays worked fit
overtime.
CALL MR. STILCENBAUER

LUTHERAN HOME FOR
THE AGED
2116

DOVER CENTER RD.
WESTLAKE. OHIO

871-0090
(24-27)

WANTED 1MMEDIATELY
IST CLASS SK1ELED
MOLD MAKERS

For Plaetic Moldn 6c Die Caat. Stea
dy day work, 6c fringe benefita.
K—R MOLD JNC.
1733 1 Dean,
Detroit, Mich.
(313) 368-1665
(22-28)

OPPORTUNITY FOR

RN’S
LPN’S
Good atarting salary, plūs differential
for evening 6c night dutie,. paid vacationa, paid holiday,, paid life In■ urance. paid retirement. Time and a
half for holiday, worked 6c overtime.
CALL MR. STILCENBAUER

LUTHERAN HOME FOR
THE AGED
2116 DOVER CENTER RD.
WESTLAKE. OHIO

871-0090
(24-27)

L. .
CLEVELANDE
IR apylinkėse
PLATI DIRVA VEIKTI
AMERIKOS POLITIKOJE
Balandžio 15, 16, 17 ir 18
dienomis Washingtone
įvyks visos Amerikos Res
publikonų vadų konferenci
ja. Kiekvienai valstijai bu
vo išsiųsta ribotas skaičius
pakvietimų. Pakvietimą į
konferenciją važiuoti gavo
Clevelando Lietuvių Res
publikonų Klubo pirminin
kė Rita Premeneckienė.
Pasikalbėjus su ja teko
sužinoti, kad tos konferen
cijos programa bus plati ir
labai įdomi.
Balandžio 15 dieną šau
kiamas specialus visų tau
tybių moterų veikėjų susi
rinkimas. Vėliau tą vakarą
įvyks vakarienė, kurioje
dalyvaus prezidentas R.
Nixon.
S e k a n čiomis dienomis
bus įvairūs susirinkimai ir
diskusijos, kuriose daly
vaus respublikonų partijos
aukšti pareigūnai, guberna
toriai, senatoriai, kongreso
atstovai ir prezidento Nixono kabineto nariai.
Penktadienio vakare, bal.
17 įvyks vakarienė su vice
prezidentu ir ponia S. Agnew.
šeštadienį, konferencija
užsibaigs su specialiu vizi
tu Baltuosiuose Rūmuose.
R. Premeneckienė pasie
kė tokios privilegijos daly
vauti plačioje politikoje
darbuodamasi pei' 15 metų

Respublikonų partijoje, is
pat apačios, kaip tik tapo
Amerikos pilietė.
Grįžus iš Washingtono,
R. Premeneckienė pažadėjo
apie tą konferenciją plačiai
papasakoti.
K. S. Karpius

LIETUVAITĖ
GRAŽUOLIŲ
RINKIMUOSE

Clevelando lietuviams ge
rai pažįstama lietuvaitė Rū
ta Jokūbaitytė, praeitą sa
vaitgalį dalyvavo ”Miss
Cleveland” gražuolės rinki
muose, laimėdama First
Runner — Up” vietą. Ka
dangi gražuolių rinkimai
yra vykdomi tam tikra taš
kų sistema tad ir paaiškė
jo, kad R. Jokūbaitytė su
rinko tik dviem taškais ma
žiau už dabartinę ”Miss
Cleveland”.
Prieš dvi savaites R. Jo
kūbaitytė dalyvaudama Cle
velando priemiesčių gra
žuolių rinkimuose laimėjo
”Miss Pepper Pike” gražuo
lės titulą ir teisę dalyvauti
”Miss Ohio” gražuolės rin-

TICKETS N0W ON SALE!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 27 THRU MAY 2 IN CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 30, Eve: ANDREA CHENIER
CAVALLERIA RUSTICANA
*........“
May 1, Eve: NORMA
and PAGLIACCI
May 2, Mat: THE MAGIC FLUTE
Apr. 28, Eve-. LA TRAVIATA
...................
May 2, Eve: LUCIA Dl LAMMERMOOR
Apr. 29, Eve: TOSCA
PRICES: $2.50, $3.50, $4.50, $5.50, $6.50, $7 $9, $10, $11, $15 (No TaX)
Tickets Available for All Operas—Not All Prices for Some Operas.
BOK OFFICE: Broadvievr Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė.—Phone 621-8897
Open 9:30 A.M.-5:30 P.M.
Librettos on Sale
Knabę Piano llsed Exclusively

Apr. 27, Eve:

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

5%
s%%-7^%

Už paprastus indėlius moka

Už įvairius taupymo certifikatus moka

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

6621 Edna Avenue
361-1763
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936 East 1851h Street
531-7770

kimuose. Malonu pastebėti,
kad ši jauna (vos 18 metų
amž. studentė) eidama per
visus šiuos konkursus ir vi
sur susidurdama su nepa
prastai sunkia kompeticija,
niekur nepraranda lygsva
ros savo tautybes išlaiky
me. Ji visur eina savo gry
nu lietuvišku vardu ir pa
varde, tvirtai įsitikinusi,
kad tai negali pakenkti nei
jos išvaizdai, nei gabumams
bei talentui.
• Lietuvių Katalikų Re
liginei šalpai stambesnėmis
aukomis aukojo sekantys
asmenys ar organizacijos:
O. Rumbutienė — $100.00,
kun. B. Ivanauskas — $25,
O. ir V. Rociūnai ir O. Matusevičienė — $20.00, Čiur
lionio Ansamblis — $19.00,
dr. D. Degesys ir M. Sudaitienė — $15.00, S. ir V.
Akelaičiai, J. ir J. Kunevičiai, S. ir L. Kezeniai, I. ir
A. Sušinskai, R. Zorska —
po $10.00.
Komitetas už aukas nuo
širdžiai dėkoja.
• Diek Brower, vadina
mas Buldogu, 281 sv. Š.
Amerikos wrestling čempijonas šį ketvirtadienį, ba
landžio 9 d., 8 v. v. Cleve
lando Arenoj, 3717 Euclid
Avė., rungsis su Great Igor,
populiariu lenku stipruoliu.
Be to, bus kitų imtininkų.
Bilietai nuo 4 iki 2 dol. gau
nami Arenoj ir Richman’s
krautuvėje mieste, 736 Eu
clid Avė.
• LB Clevelando II apy
linkės metinis narių susi
rinkimas įvyks š. m. balan
džio mėn. 12 d., tuoj po lie
tuviškų pamaldų Naujosios
parapijos salėje. Darbo
tvarkėje: valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai,
diskusijos dėl pranešimų ir
naujos valdybos rinkimai.
Cleve lando visuomenė
maloniai kviečiame šiame
susirinkime dalyvauti.
• AMERIKOS LIETU
VIŲ TARYBOS Clevelan
do skyriaus metinis or
ganizacijų atstovų susi
rinkimas įvyks sekma
dienį, balandžio 19 d.
12 vai. Lietuvių Klubo
apatinėje salėje. Orga
nizacijos prašomos pri
siųsti savo atstovus.

• DLK Birutės draugijos
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks ba
landžio 12 d., sekmadienį, 4
v. p. p. Leknickų bute, 3142
Redwood Rd., Cleveland
Hts.
Valdyba kviečia susirin
kime dalyvauti visas nares,
ar norinčias tapti draugijos
narėmis.
• Ohio Lietuvių Gydyto
jų Draugijos suvažiavimas
įvyks Holiday Inn, 2875
Medina Rd., Medina, Ohio
44256 (Route 18 and Interstate 71). Tel. 725-4390, š.
m. balandžio 11-tą, šešta
dienį.
Programoje — kokteiliai
6:30 v. v.; vakarienė — 8
v. v. ir tuoj po vakarienės
labai įdomi ir naudinga
prof. dr. Vytauto A. Bie
liausko paskaita. Dr. Bie
liauskas yra Xavier Uni
versiteto, Cincinnati, psychologijos profesorius ir
katedros vedėjas.

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

paid on regular
PASSBOOK SAVINGS
ASK ABOUT OUR SAVINGS CERTIFICATE PLANS

T. CLAIR
AVINGS
813 EAST 185TH STREET/481-7800 • 6235 ST. CLAIR AVENUE/431-5670 • 25000 EUCLID AVENUE/26M200

26000 LAKE SHORE BIVD./73M200 > 6135 WILS0N MILLS ROAD/449-2960

LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ
SUSIRINKIMAS
šį sekmadienį, balandžio
12 d. tuoj po lietuviškų pa
maldų, 11:45 v. įvyks Lie
tuvių Respublikonų Klubo
susirinkimas Lietuvių Klu
bo apatinėje salėje.

Ralph J. Perk, Jr.

Susirinkime kalbės Aps
krities Kontrolierius Ralph
J. Perk ir jo sūnus Ralph J.
Perk Jr., kuris kandidatuo
ja į Ohio valstijos kasinin
kus. Įėjimas laisvas, prašo
mi visi atsilankyti.
KITATAUČIAI RENGIASI
Į MŪSŲ IŠKILMĘ

Kaip jau žinoma, nau
jos parapijos salėje ren
giamame Kultūrinių Dar
želių Federacijos iškil
mingame bankete trečia
dienį, balandžio 22 d.,
dalyvaus apie 20 tautybių
svečių, tų tautybių ką tu
ri savo kultūrinius dar
želius: amerikiečiai, ita
lai, jugoslavai, Ameri
kos Legionas, slovėnai,
britai, serbai, čekai, es
tai, suomiai, lenkai, ru
munai, vokiečiai, grai
kai, rusinai, žydai, slo
vakai, vengrai, sirijiečiai, airiai, ukrainiečiai
— ir LIETUVIAI.
Kitų tautybių susido
mėjimas
tuo banketu
toks didelis kad jau už
sisakę per 15 stalų po
8 ar 10 asmenų stalui.
Lietuvių užsakyta dar tik

LIETUVIŲ
KLUBAS
Telef. 391-1 143

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!

žvilgiu yra labai bran
gintinas.
Aidučių programa su
sidėjo iš įvairių virš 15
dainų rinkinio, net tūlų
senų kompozitorių, rim
tų patriotinių ir keleto
linksmesnio tono. Akompaniatorė buvo chicagietė Geraldine Miwranski.
Pirmą programos dalį
merginos dėvėjo tauti
nius rūbus, antroje —
vakarines balines sukne
les.
Šokiams grojo J. Pa
žemio orkestras, veik
AIDUClŲ KONCERTAS
iki 2 valandos ryto.
Vysk. M. Valančiaus
Vysk. M. Valančiaus
lituanistinės mokyklos
lituanistinės mokyklos
tėvų komitetą sudaro:
tėvų komiteto pastango
pirm. Vacys Rociūnas,
mis buvo atkviestos chiKazys Gaižutis, Jadvy
cagietės Aidutės, apie
ga Budrienė, Vytautas
12 merginų, koncertui
Nasvytis, Longiną Našv. Jurgio parapijos sa
gevičienė, Adelė Nei
lėje balandžio 4 d., są
manienė, Bronė Maineryšyje su mokyklos nau
lienė ir Henrikas Stadai rengta puošnia vaka
sas. Mokyklos vedėju
riene.
yra Pranas Joga.
Aidutėms, kaip žino
(Ks.)
ma, vadovauja ilgametė
lietuviškos dainos srity
je veikėja - dainininkė
KVIEČIAME Į TALKĄ!
Alice
Steponavičienė,
Lietuvių Enciklopedijos
plačiai veikus su gar
leidykla
isleidusi eilę ver
siu Pirmyn choru, kuris
tingų
ir
kažin
ar bepakarto1938 metais lankėsi Lie
jamų
leidinių,
iš naujo su
tuvoje ir net Vilniuje.
telkė
jėgas
prie
ENCYCLOPonia Steponavičienė,
PED1A
L1TUANICA,
ku
jau 40 metų veikianti
rios
bus
6
tomai.
I-sis
tomas
dainos srityje, savu ruož
tu per 30 metų vadovaus yra jau išleistas. Maloniai
lietuvių moterų chorui kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Chicagoje, ir dabar pa
Clevelande prenumeratas
švenčia savo laiką jaunų
priima: Juozas Stęmpužis,
lietuvaičių lavinime lie p. Balio Gaidžiūno krautu
tuviškoje dainoje, kas
vėje ir Dirvos administra
yra sunkus darbas, ta cijoje.
čiau lietuvių tautiniu atIš anksčiau išleistų leidi

porą
stalų. Ar lietu
viams liks tik paskuti
nės vietos?
Kadangi balandžio 15ta yra paskutinė bilie
tams įsigyti, paskubėkit.
Gaunami pas: Ritą Premeneckienę - 871-4186;
K.S. Karpių - 481-5135;
Juozą Sadauską - 4810693. Asmeniui tik $3.50
su
skania vakariene
ir žavinčiais Grandinė
lės šokiais.
Kviečia rengėjai

Jus džiaugsitės
gyvenimu daugiau
su Statė Savings

MĖNESINIU
ČEKIU
Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną
mėnesį — kol jūs pasakysite
mums sustoti!
Tik investuokit $5,000 ar
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.
Skambinkit ar
ateikit pilnom
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

Statė
Savinge

AND LOAN COMPANY
4065 Moyfield td.. South Euclid
1 1623 Buckeye Rd , Cleveland

30500

loke

Shore

Boulevard.

Wiltowick

nių dar turime:
1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai
2. Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomai
3. Mūsų Lietuva — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.
Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P.
O. Box 95, So. Boston, Mass.
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite 8avo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obeienj tel. 531-2211.

DIRVA

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA RENGIAMĄ

KAN. J. TUMO VAIŽGANTO
100 METŲ GIMIMO MINĖJIMĄ,

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

kuris įvyks 1970 m. balandžio 12 d., 4 v. p. p.

McKay saleje, 69 ir S. Fairfield kampas,
Chicagoje.
Programoje: AKADEMIJA, MENINĖ DALIS.
Įėjimas — AUKA.

L. S. T. KORP! NEO-LITHUANIA
riečiai iš anksto linki ge ro pasisekimo!
Bet prieš išvyką sam
būris
dar padainuos
Taut. S-gos vietos sky
riaus 20 metų veiklos su
kaktuviniame paminėji
me-koncerte, kuris bus
balandžio 18 d. Liet. Na
mų didžiojoj salėj.
(sm)

A.A. Vaclovas Navickas

BOLESLOVAS MASIULIS, Lietuvos teisės žinovas ir žymus
valstybininkas, lygiai prieš penkerius metus atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Tai išimtinai darbšti asmenybė, visa širdimi pamilusi
savo gimtąjį kraštą kurio gerovei pašventė visą savo gyvenimą.
Boleslovas Masiulis yra autorius daugelio Lietuvos įstatymų,
lietuvių .kalbotyros vienas iš šulų. Išeivijoje glaudžiai darbavosi
su Lietuvių Teisininkų Draugija ir prieš iškeliaudamas amžinybėn
dar suskubo įnešti nemažą indėlį Lietuvių Enciklopedijon Lietu
vos Teisės temomis.
Deja, neišsipildė jo svaja grįžti gimtajan kraštan -- mirė sulau
kęs 76 metų amžiaus ir yra palaidotas Indianoje netoli Michigan
City.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

bai ir suvažiavimo uždary
mas.

Š. m. balandžio 25-26 die
nomis, Lietuvių Namuose,
Detroit, Mich., įvyks Lietu
vos Šaulių Sąjungos Trem
tyje visuotinis atstovų su
važiavimas.
Suvažiavimo programoje
numatyta:
Balandžio 25 d., 9 vai. 30
min. suvažiavimo atidary
mas ; Prezidiumo kvieti
mas; Vėliavų įnešimas;
JAV ir Lietuvos himnai;
Centro Valdybos mirusių
narių pagerbimas; Sveiki
nimai; prof. V. Mantauto
paskaita; Vėliavų išneši
mas.
Po 1 vai. pertraukos, ku
rios metu bus užkandžiai
suvažiavimo dalyviams ir
svečiams, seks:
Darbo Prezidiumo suda
rymas; Vėliavos įnešimas
ir jos perdavimas suvažia
vimo pirmininkui; Sekreto
riato kvietimas; Mandatų ir
rezoliucijų komisijų suda
rymas; Sąjungos pirminin
ko pranešimas; Centro Val
dybos pareigūnų praneši
mai; Diskusijos dėl prane
šimų ir piniginės bei turto
apyskaitos priėmimas; Se
kančios Centro Valdybos
kadencijos darbų plano pri
ėmimas; Pranešimai iš vie
tų; Valdomųjų organų rin
kimai.
Balandžio 26 d., 10 vai.
30 min. pamaldos šv. Anta
no bažnyčioje.
Po pamaldų trumpi bai
giamieji suvažiavimo dar

PAMINĖS LIETUVOS
AVIACIJOS SUKAKTI
Chicagoje įsisteigęs Ame
rikos Lietuvių Aero Klubas
rengia Lietuvos aviacijos
įkūrimo 50 metų sukakties
minėjimą, kuris įvyks sek
madienį, balandžio 19 d.,
Jaunimo Centro didžiojoje
salėje, Chicagoje. Pradžia 3
vai. p. p. Numatyta ir me
ninė dalis. Ta proga žada
pasirodyti išleidžiamo avia
cinio metraščio pirmoji da
lis. Visuomenė yra kviečia
ma gausiai dalyvauti.

HAMILTON
A. A. VACLOVAS
NAVICKAS
Mirė kovo mėn. 10 d., pa
laidotas kovo mėn. 14 d.,
šv. Jono lietuviškose kapi
nėse, Port Credit, Ont.
Velionis buvo gimęs 1905
m., spalio mėn. 2 d., Kurnėnų km., Alytaus valsčiu
je.
Lietuvoje dirbo teismo
įstaigoje sekretorium, o vė
liau dirbo kaip draudimo
įstaigos vedėju Lazdijuose.
1944 m. su savo trim bro
liais ir dviem seserimis pa
sitraukė į vakarus ir tuoj
pateko į aarbo koncentraci
jos stovyklą, kurioje jam
teko daug vargo pernešti.
Karui pasibaigus emigra
vo į Angliją. Čia pagyve
nęs keletą metų, persikėlė į

A t A

TERESEI MITKIENEI
mirus, jos vyrui kap. JURGIUI MITKUI ir dukte
rims ALDONAI STAŠIENEI ir GRAŽINAI PET
RULIENEI bei jų šeimoms gilią užuojautą reiš
kiame
A.L.T. S-gos Detroito Skyrius

A. A.

TERESEI MITKIENEI
mirus, GRAŽINAI ir ALGIUI PETRULIAMS ir

jų šeimai bei artimiesiams liūdesio valandoj reiš
kia užuojautą

Lito Klubas Detroite

Kanadą ir apsigyveno Ha
miltone.
Įsikūręs pastoviam gyve
nimui Hamiltone, tuoj įsi
jungė į visuomeninį dar
bą. Priklausė keletai orga
nizacijų ne eiliniu nariu,
bet visada jį matėm išrink
tu į valdybą.
Velionis buvo tolerantas.
Jis mokėjo suprasti kitų
įsitikinimus ir todėl visi
mėgo su juo dirbti.
Ypatingai jis sielojosi ir
mylėjo jaunimą. Jis buvo
jiems kaip tėvas. Kiekvieną
kartą jis perspėdavo jauni
mą tarpe savęs kalbėti, tik
lietuvių kalba.
Jis buvo dosnus savo au
komis bažnyčiai, kiekvienai
organizacijai, kuri buvo rei
kalinga paremti dirbant
kultūrinį bei tautinį darbą.
Taip pat jis nepamiršo
lietuviškos spaudos. Pas jį
matei knygų lentinoje be
veik visus lietuviškus leidi
nius ir laikraščius.
Labai dar jis norėjo pa
matyti savo gražiąją Dzū
kiją — savo gimtąjį kam
pelį, bet mirtis jokių kom
promisų nedarė ir teko at
sigulti visam laikui gražio
se Šv. Jono, lietuviškose
kapinėse, palikdamas gi
liam liūdesy žmoną Natali
ją, dukrą Nerutę, brolį, se
seris, anūkus ir kitas gimi
nes.
(Jv)
FLORIDOJ MIRĖ
JONAS VERBELA

Laisvės Varpo vedėjas Petras Viščinis radijo stotyje programos
perdavimo metu.

BOSTON

nuoširdų įvertinimą pa
kartotinai
klausytojams
• Pažinkime savo talen
tus — tai šūkis, kuriuo Pet lankstėsi ne vien diri
ro Viščinio vedamoji lietu gentė L. Bekerskienė,
vių radijo valanda Laisvės bet ir "Dainos" sambū
Varpas kasmet rengia kon rio vyrai. Jau užsiskleicertus. Juose paprastai pa dus scenos uždangai, o
sirodo vis naujos mūsų me publikai vis dar neatlaininės jėgos. Ypač daug dė džiai prašant, pakartota
Kaina $6.00
mesio kreipiama jaunie choro mėgiamoji daina
siems mūsų menininkams, "Kur tas kelelis ilgas
kurie reikalingi mūsų vi mane nuves".
WANTED
suomenės paramos ir šilu
JOURNEYMEN
Mūsų daininkai, vos
OR
mos.
spėję susiburti, jau pa
ĮST CLASS SKILLED
Šiemet toks koncertas kviesti į Elizabethą, kur
MOLD MAKERS
įvyks balandžio 12 d. So. balandžio 25 d. Vargoni
HYDROTEL
HANDS
Bostono Lietuvių Piliečių ninkų Sąjunga rengia kon
MILL
HANDS
Draugijos salėje. Jame certą
"Muzikos Ži
Munt have job shop rxperience. Able
drauge su sol. Stasiu Citvalo net up wofk from Blue Prints and
nioms"
paremti.
Close Tolerance.
ru pasirodys Dirvos kon
Daugiau kaip dešimtkurso laimėtoja sol. Violeta
DAYS AND NIGHTS
Čižauskaitė - Balčiūnienė, m etį čionykščiai lietu Mušt be expeT‘iėnced. Modern plant
jauna mūsų dainininkė, į viai chorinės dainos sri and equipment. Overtime and fringes.
DIE & MOLD
kurią dedama daug vilčių. tyje gaivinosi iš kitur at 3-1480SHARP
COMMERCE. FRASER. MICH.
Dainininkams akompanuos sigabenamu menu. "Dai
<3I3» 293-8660 DAYS
<3 13 > 2641416
7 TO 9 P. M.
Vytenis Vasyliūnas.
nai" pirmą kartą ruošian
(26-28)
Į koncertą atvyks ir jame tis į "užsienį", baltimokalbą pasakys VLIKo pir
mininkas dr. J. K. Valiū
nas iš New Yorko. Savo
NAUJI PATVARKYMAI
laiške programos vedėjui
Kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
Petrui Viščiniui jis rašo:
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
"Jūsų Radijo Valanda at
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
lieka didelį ir mums tisiems
tas kai kuriems daiktams etc.
svarbų darbą, ir man bus
SENA PATIKIMA FIRMA
malonu savo dalyvavimu
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
Jūsų programos reikšmę
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
pabrėžti”.

Jonas Verbela, ilgus
metus išgyvenęs ir dar
bavęsis organizacijose
Clevelande, uolus Dir
vos rėmėjas, mirė ba
landžio pradžioje, pa
laidotas balandžio 3 d.
Velionis buvo jau per 70
metų amžiaus, ilgus me
tus gyveno Miami prie
miestyje Dania. Nors jau
nesveikuodamas pasta
rais metais, Jonas vis da  BALTIMORE
lyvaudavo Miami lietu
vių veikloje, kartu su sa "DAINA" RUOŠIASI
vo žmona, Elena, kurią KONCERTUI
paliko nuliūdime.
Baltimorės Vyrų Cho
Laidotuvėse dalyvavo
ras "Daina" antrą kar
didelė minia žmonių, nes
tą viešai pasirodė Va
buvo visų mylimas. Po
sario 16-sios minėjime:
laidotuvių pietuose, pla
vasario 15 d. jie giedojo
čiai žinomas clevelandieiškilmingų pamaldų me
tis Dr. S.T. Tamošaitis
pasakė kalbą apie velio tu šv. Alfonso parapijos
bažnyčioje, o vasario 28
nį ir jo nuopelnus lietu
d. dalyvavo L. Bendruo
vybei-darbuojantis Cle
menės paruoštoje pro
velande ir paskiau Flo
gramoje Liet, svetainė
ridoje, per virš 20 me
je.
tų.
Mūsų didžiosios tauti
Jo žmonai, Elenai,
reiškiu gilią užuojautą nės šventės rengėjus
"Daina" pagaliau išgel
jos liūdnoje valandoje.
bėjo iš ilgai trukusios
K. S. Karpius nepatogios padėties him
nus giedant; nebūdavo
LIETUVIŲ MOTELIS
kas pradeda nei stipriau
FLORIDOJE
pritaria. Kaip reikia,
Albina ir Vytautas Tom himnai suskambėjo tik
kus turi motelį Sapphire šiemet, kai choras dar
Sea Motor Lodge, ant van niai ir iškilmingai už
denyno kranto, 700 Ocean traukė. Pajutę stipres
Drive, Juno Beach, North nę atramą, drąsiau pra
Palm, Florida 33403. Telef. sižiojo ir salėn susirin
(305) 844-3388. Motelis yra kusieji tautiečiai.
prie A1A kelio, 20 minučių
O kai "Dainos" vyrai
nuo Palm Beach aerodromo. vėliau, savo koncertinė
Savininkai kviečia lietu
je
dalyje, užlingavo
vius pas juos praleisti atos
"Lietuva brangi" ir ki
togas, pasimaudyti Atlanto
vandenyne ir pailsėti ra tas dienos iškilmei la
mioj vietoj. Vasarą kainos biau pritaikytas dainas,
už kambarius daug atpigin publikos plojimam s at
rodė nebebus ir galo. Už
tos.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų,
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU,
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ..
Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 VValnut St.. Philadelphia, Pa. 19106;
Tel. 215-925-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avė. South
New York, N. Y. 10003
Tel.: 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass, 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue.............. 254-4144
CHICAGO, IU. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350
HARTFORD.Cenn., 11 Charter Oak Avenue. 203 — 249-6255
HANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av„ FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadovv, 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 731-8577
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road...................... 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981
ŠEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9168
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,
691-8423

