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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

APOLLO 13
GRĮŽTA...
Apollo 13 astronautai 

James A. Lowell, Fred' 
W. Haise ir John L. 
Swigert, dėl įvykusių 
erdvėlaivyje sugedimų 
negalėjo išlipti mėnuly
je ir gavo įsakymą grįž
ti į žemę.

Astronautų kelionęat- 
gal stebi susijaudinęs vi
sas pasaulis, nes jų gy
vybės yra dideliame pa
vojuje.

Laukiama nusilei
džiant balandžio 17 d.

ATEITIES MIESTAI 
LIETUVOJE

Okup. Lietuvoje jau 
brėžiami planai prasidė
jusiam naujajam dešimt
mečiui (1970-80). Ar gy
venimas Lietuvoje žy
miai pasikeis? Nebūti
nai, atsako Lietuvos 
Mokslų akademijos eko
nomikos instituto direk
torius, prof. K. Meškaus
kas ("Tiesa", kovo 15). 
Vis dėlto, tame dešimt
metyje reiškės keli 
bruožai. Viena, tikima
si mažėsianti pramonės 
plitimo tempams, antra 
— dar labiau bus jaučia
mas laisvos darbo jė
gos trūkumas.

Akademijos pareigū
nas teigia, kad pramo
nės srity numatoma plės
ti "tradicines lengvosios 
ir maisto pramonės ša
kas, taip pat radiotech
niką, radioelektroniką, 
staklių gamybą". Tikima
si jaugiau statyti laivų 
ir daugiau gaminti že
mės ūkio mašinų, aug- 
sianti ir chemijos pra
monė. Žadama visas že
mės ūkio gerybes per
dirbti Lietuvoje.

Nacionalinės pajamos 
okup. Lietuvoje pastaruo
ju metu augusios, anot 
Meškausko, "labai aud
ringai", betgi, skaičiuo
jant vienam gyventojui, 
Lietuva, palyginus su ki
tomis Sovietų respubliko
mis, išėjusi, tų naciona
linių pajamų atžvilgiu, į 
trečiąją vietą.

Pramonė vystoma 
miestuose, tačiau ji ne
vienodai paskirstoma. 
Todėl vad. urbanizacijos 
vyksmas, kaip pripažįs
tama, jau sugniuždęs kai 
kuriuos miestus - mies
telius, kaip Vilkiją, Še
duvą, Kavarską ir toks 
pats pavojus gresiąs ir 
kitiems mažiems mies
teliams, kaip Širvintoms 
Skuodui, Ignalinai ir kt. 
Šiuo metu Lietuvoje yra 
144 miestai ir miesto ti
po gyvenvietės, tačiau 
net 77 iš jų turi mažiau 
kaip po 5,000 gyventojų. 
Kaip tik jų tarpe ir lau
kiama tų "aukų".

Natūralus gyventojų 
prieauglis šių dienų Lie
tuvoje (dabar jis siekia 
0,9 proc.) — labai nedi
delis ir tai kelia rūpes
tį, Pramonę vystant, tai 
pagrindinis darbininkų 
papildymo šaltinis ir... 
jis aiškiai nepakanka
mas . Kitas šaltinis — iš 
kaimo išlaisvinama dar-

LILUA ŠUKYTE, Violetos rolėje operoje La Traviata, dainavusi kovo 31 ir balandžio 2 d, Metropo
litan operoje New Yorke.

LILIJA ŠUKYTĖ Metropolitan 

Operos žvaigždė
Viena iš mėgiamiau

sių mūsų operų yra G. 
Verdi La Traviata, ku
rioje primadonos Viole
tos rolę š.m. kovo 31- 
mą ir balandžio 2 dieną 
puikiai atliko per trum
pą laiką spėjusi daina
vimo mene aukštai iš
kilti mums gerai pažįs
tama Lilija Šukytė.

Jau tiktai tą progra
mą atvertęs lietuvis ju
to malonų kutenantį pa
sididžiavimo jausmą vai 
dintojų sąraše'matyda
mas pirmoj vietoj lietu
višką pavardę "Violeta 
— Lilian Sukis" ir t.t. 
O keletą dienų prieš tai 
Met operos žurnale ma
tėme jos nuotrauką su 
trumpu aprašymu ir pra- 

bo jėga — jau dabar bai
giamas išsemti.

Lietuvoje atrasti naf
tos klodai, tačiau esama 
nuomonių, kad nors tos 
naftos kokybė — nema
ža, tačiau atsargos ne
sančios didelės. Be to, 
dalis naftos klodų yra po 
Baltijos jūros dugnu. 
Prof. Meškausko nuomo
ne, žaliava ateičiai bū
sianti reikalinga ir jos 
ištekliai sudarą "šimtus 
milijonų tonų". Juos teks 
eksploatuoti, nors dar 
neaišku, ar Lietuvos pa
jūry būsiančios steigia
mos naftos verslovės. 
Statant atomines elektri 
nes Sovietų Sąjungoje lie - 
tuviai siūlo tokią elekt
rinę pastatyti ir Lietu
voje. (ELTA)

EMILIJA ČEKIENĖ 

nešimu apie artimiausiu 
laiku numatomus atlikti 
jos vaidmenis.

Traviatoje Lilija iš 
kartu užbūrė operos pub
liką su dideliu meniniu 
talentu atskleisdama sce 
noje visuomenės at
stumtos ir pažemintos 
Violetos tragediją. Tai 
retenybė, kad viename 
asmenyje yra įkūnyti vi
si reikalingi talentai: 
balsas, vaidyba, graikš- 
tumas, laisva laikysena 
scenoje, grožis ir jau
nystė, kurioje ji taip 
anksti jau yra pasiekusi 
tokio aukšto m eninio ly- 
go. Jos balsas, gestas, 
mimika, žodis ir muzi
kinis garsas organiš
kai susieti su vaidmens 
sceniniu įkūnijimu. Ji to 
bulai naudojasi operos 
solistės kūrybinės iš
raiškos priemonėmis. 
Puikiai išlavinta meninė 
intuicija, aukšta vidinė 
kultūra.

Lilija Met operoje at 
sirado tiktai prieš ke
turis metus iš tolimos 
Kanados, kur ją atrado 
šios pasaulinio garso 
operos vadovai ir atsi
kvietė į New Yorką, Met
ropolitan operąpradžio- 
je patikėdami tik mažas 
lyrinio soprano roles ir, 
kaip matome, per trum
pą laiką įvertino, nes ji 
pasiekė tarptautinio pir
maeilės operos solistės 
vardo. Atlikusi dviejuo
se pastatymuose Viole
tos partiją, už poros die
nų koncertavo Chicagoje

LF ruoštame jos rečita
lyje.

Grįžusi iš Chicagos po 
dviejų dienų kartu su 
mamyte Z. Šukiene iš
skrido į Europą, kur ji 
kviečiama pakartoti 
pernai su dideliu trium
fu vokiečių muzikos kri
tikų priimtą Mozarto Co 
si Fan Tutte Fiordiligi 
primadonos vaidmenį Ba
varijos valstybinėj ope
roj. Ten jos laukia daug 
darbų. Pirmiausia bus 
filmuojama pernai sta
tyta opera televizijai. Be 
to, dainuos Strauso ope
roje Capriccio grovie- 
nės vaidmenyje, Mozar
to Figaro vestuvėse, Mi 
caela Carmen operoje ir 
pakartos pernykštį savo 
debiuto vaidmenį Fior
diligi.

Iš Europos Lilija grįš 
į New Yorko Metoperą 
vėlai rudenį, lapkričio 
mėnesį, čia dainuos pir
maeilę rolę Euridice 
Gluck operoje Orfeo ed 
Euridice ir tai atlikusi 
už poros mėnesių vėl iš 
vyks į Europą tęsti sa
vo įsipareigojimų. Su 
protarpiais Europoje nu 
mato išbūti apie 8 mėne
sius.

Į tarptautinį dainos me
no pasaulį Lilija atėjo 
savo jėgomis, ryžtingu 
darbu ir talentu, be kokių 
nors garbintojų užnuga
rio, be protekcijų, be ap 
mokamos reporterių 
reklamos, ką pabrėžė ir 
vyriausias bei savo rei
kalavimais pagarsėjęs 
Met operos valdytojas 
R. Bing kovo 15 d. New

BRANDTAS AMERIKOJ
VOKIEČIU 'INVAZIJA’ VVASHINGTONE 

muilus MEŠKAUSKAS
Praėjusią savaitę Wa- 

shingtone viešėjo tiek 
daug Vakarų Vokietijos 
pareigūnų, kad net gali
ma buvo kalbėti apie jų 
invaziją. Čia buvo pats 
kancleris Willy Brandt, 
kuris kalbėjosi su pre
zidentu Nixonu. Su Gy
nybos Sekretorium 
Laird konferavo vokie
čių krašto apsaugos 
ministeris Helmut
Schmidt. Be to čia vie
šėjo finansų iministeris 
Alex Moeller. Bonnos 
Valstybės Sekretoriai 
Bahr ir Dukwitz smul
kiai informavo Valsty
bės Departamentą apie 
savo pašnekesius su so
vietais Maskvoje ir len
kais Varšuvoje. Paga
liau Bonnos Valstybės 
Sekretorius mokslui 
Dohnanyi tarėsi su NA
SA apie vokiečių - anglų 
- prancūzų dalyvavimą 
amerikiečių mėnulio ty
rinėjimo programoje.

Toks didelis pareigū
nų (ir atskirų konferen
cijų) antplūdis aiškinti
nas tuo, kad šiuo metu 
nebuvo jokių didelių pro 
blemų, kurias reiktų tuč 
tuojau išspręsti. Už tat 
konclerio taktika, jo pa
ties žodžiais, buvo to
kia: "Wir wollen das al- 
les auf das Expertenbe- 
ne schieben, vorher und 
nacher — mes norime 
viską aptarti žinovų plot
mėje, prieš ir po (pasi
matymo su Nixonu)". 
Kad skubiai spręstinų 
reikalų šiuo metu nėra, 
kancleris Brandtas pa
demonstravo ir savo iš
kyla į Texas, kur ap
lankė vokiečių karo ra- 
ketininkų mokyklą.

Dėl viso Brandtui ne
sunku buvo palikti įspū
dį, kad priešingai savo 
pirmatakflnams, kurie at
vykdavo ko nors prašyti, 
jis į JAV atvyko, tariant 
su vienu Valstybės de
partamento pareigūnu, 
kaip lygiateisis: "He is 
comming as an eųual".

Lygiateisiškumas bylo
ja ir iš Brandto derybų 
su sovietais. Amerikie
čiai tariasi su sovietais, 
ir jis tą patį daro. Ta
čiau, kad ką nors pasie
kus iš sovietų, Brandtui 
reikalinga JAV parama. 
Visų pirma amerikiečių 
kariuomenės nesumaži- 
nimas Vakarų Vokietijo
je. Washingtonas yra pa-

Yorke įvykusiam spe
cialiam koncerte savo 
kalboje pažymėdamas, 
kad Met opera esmėje 
nėra jaunų talentų ugdy
toja, bet renkanti iš vi
so pasaulio talentus jau 
kitų tinkamai paruoštus 
ir todėl per visą savo 
egzistavimo laikotarpį 
pačioje Met operoje iš 
mažų į tarptautinius iš
kilo tiktai keturi talen
tai: Teresa Stratas
(graikė), Justino Diaz, 
George Shirley ir Li
lian Sukis.

(Nukelta į 2 psl.)

žadėjęs to nedaryti iki 
ateinančių metų vidurio. 
Šiuo metu didelės se
nato (50 senatorių) ir 
viešosios nuomonės da
lys yra nusiteikusios už 
tos kariuomenės suma
žinimą. Sprendžiant iš 
tų nuotaikų, JAV kariuo
menė jei ne kitais, tai 
bent už dviejų metų bus 
dar daugiau sumažinta ir 
vokiečiai ... turės pa
dengti dar didesnę dalį 
jos stovėiimo Vokietijo
je išlaidų.

Vokiečiai iš savo pu
sės aiškina, kad ameri
kiečių kariuomenė Vokie
tijoje yra ne tik vokie
čių, bet ir pačių JAV 
saugumo klausimas. Be 
to, tos kariuomenės bu 
vimas yra svarbus ne 
tik vokiečiams ir ame
rikiečiams, bet ir vi
sai Vakarų Europai, ku
rios vienoks ar kitoks 
nusistatymas yra le
miamas ir Amerikai. 
Daug kas priklauso ir 
nuo pasirinktos strate
gijos. Jei amerikiečiai 
nusispręstų į kiekvieną 
sovietų pasistūmėjimą į 
priekį atsakyti atominiu 
atkeršinimu ’retalia- 
tion’ padėtis būtų kito
kia. Dabar vyraujant 
’flexible response' stra. 
tegijai t.y. nusistačius 
iš pradžių apsieiti be 
atominių ginklų, jei so
vietai jų nevartotų — 
situacija esanti visai
skirtinga.

Ko vokiečiai dabar no
ri yra surasti galimai 
daugiau bendrų intere
sų su amerikiečiais. 
Tik taip 'apsidraudę', 
jie nori įsileisti į rim
tas derybas su sovietais, 
aiškindamiesi naujas ga
limybes , bet kartu nenu
stodami dabartinės nau
dos. Apie santykius su 
Rytų Vokietija W. Brandt 
paaiškino per NBD tele
vizijos programą Meet 
the Press, kad praktiš
kai Vakarų Vokietija no
ri su Rytų Vokietija to
kių pat santykių, kokius 
toji palaiko su ... Pran
cūzija ir Italija. Kai ma 
tome tikslas labai kuk
lus.

Tolimesnis tikslas 
būtų kariuomenių iš able - 
jų pusių sumažinimas. 
New York Times Max 
Frenkel tačiau abejoja 
ar jis pasiekiamas. So
vietai turį laikyti dide
les įgulas Rytų ir Vidu
rio Europos valstybėse 
ne tik apsigynimui nuo 
eventualaus Vakarų puo
limo, bet jųpaklusnumui 
išlaikyti. Tai reiškia, 
kad jie ir, sakykim,ame
rikiečiams iš Vokietijos 
pasitraukus, ir toliau lai
kys savo kariuomenę 
Centro ir Rytų Europo
je. Dėl to neesą jokios 
prasmės apie tai derė
tis.

W. Brandt tikisi, kad 
padėtis visdėlto galinti 
kiek pakisti, nors ne da 
bar, bet tolimoje ateity
je. Už tat kol kas tar
tis dar galima "auf die 
expertenebene".
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a laiškai Dirvai
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

SAVOSE PARAPIJOSE

Lietuvių imigracija Į Ameri
ką prasidėjo maždaug devynio
liktojo šimtmeėio antroje pusė
je apie 1868 m. Nuo to laiko iki 
šiandien lietuvių pastangomis 
ir gausiomis aukomis visoje 
Amerikoje buvo įsteigta apie 130 
lietuviškų pa ra pijų, keliolika mo- 
kyklų, vienuolynų, viena kita se
neliams prieglauda, Įsteigta 
Įvairių organizacijų, išleista 
nemažai knygų, žurnalų, laik
raščių ir t.t. Tas viskas kašta
vo milijonus dolerių, kuriuos 
sudėjo ir dar šiandien aukoja 
sunkiai dirbantieji lietuviai at
eiviai. Taip vieningai aukoda
mi turėjo kilnų tikslą išlaikyti 
dvasinę ir tautinę lietuvių kul
tūrą, kuri ilgainiui pasiliktų sa
vųjų tarpe. Nemažiau jiems rū
pėjo ir teberūpi apsaugoti lie
tuvių kalbą, papročius ir pačią 
lietuvybę. Anais laikais lietu
viška mokykla, parapija, baž
nyčia, organizacijos kaip tik ir 
buvo tie didieji lietuvybės išlai
kymo centrai ir atramos taš
kai prieš nutautėjimą. Kokia pa 
dėtis šiandien tų Įsteigtų para
pijų, bažnyčių, mokyklų?

Siame rašinyje paliesiu tik 
Chicagoje susidariusią liūdną 
padėtį Čia veikia aštuonios lie
tuvių Įsteigtos parapijos. Iš jų 
šešiose lietuvių kalba yra visai 
susilpnėjusi, o artimoje atei
tyje gali ir visai išnykti. Tenka 
pasidžiaugti, kad dar dviejose 
parapijose, t.y., šv. Kryžiaus 
kur klebonauja kun. Abromai
tis ir Cicero -- šv. Antano pa 
rapija, kur klebonu yra kun. 
Stankevičius, abu gimę ir au
gę Amerikoje, bet gražiai iš
auklėti lietuviškoje dvasioje, 
lietuvybė dar žydi. Bet didžiau
sioje lietuvių apgyventoje pa
rapijoje Marąuette Parke po 
prel. Paškausko mirties, kaip 
ir Brighton Parke po preį Briš - 
kos mirties iš naujai paskirtų 
bažnyčių vadovų pūstelėjo nepa
lankūs vėjai lietuvybės išlai
kymo atžvilgiu.

Visa eilė nesusipratimų su 
Lietuvių Bendruomene,, su tė
vų komitetu dėl lietuvių kalbos 
vaikams einant prie pirmos šv. 
Komunijos, lietuviškų pamaldų, 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinė
se laidojimo tvarkos ir t.t.

Kaip tų lietuvių Įkurtų parapi
jų vadovai elgiasi su Įkūrėjais? 
Pamaldos daugumoje atlieka
mos anglų kalba, {steigtose pa
rapijinėse mokyklose jaunimas 
visai praranda tautinę sąmonę. 
Mokykliniam jaunimui nesako
mi lietuviškai pamokslai. Reli
giniai dalykai mokomi anglų kal
ba. Knygos ir maldaknygės lei
džiamos anglų kalba. Mokytojai 
bei kapelionai kalbasi su moki 
niais tik angliškai. Lietuviškus 
vardus keičia ir rašo angliškai. 
Išpažintis klausoma tik anglų 
kalba. Apie Lietuvos reikalus 
bei vargus, nei žodelio neužsi
menama. Kai kuriose mokyklo. 
se net lietuviškos dainos, kad 
mokiniai ir norėtų neleidžiama 
dainuoti. Tai viskas vyksta va
dinamose Chicagos lietuviško
se parapijinėse mokyklose.

Noriu keletą žodžių tarti apie 
Marąuette Parko taip nese
niai lietuvių pastatytą bažnyčią. 
Atėjo didžioji šventė — Vely
kos. Didysis Ketvirtadienis. 
Prie bažnyčios durų trys jau
ni vyrukai dalina lapelis. Ra
šoma taip -- cituoju:

"Lietuviai Dėmesio! Ameri
kos didžiausioje Marąuette Par
ko lietuvių parapijoje 1970me
tais kovo mėn. 22 d. Biuletenyje 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai*. J. JANŪSAITIS 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.

paskelbta: "DldĮjĮ Penktadienį ir 
DidijĮ šeštadlenĮ (kovo 27 ir 28 
d.) VISOS apeigos ir Šv. Mišios 
angliškai".

Kada mūsų tauta Lietuvoje 
bolševikų naikinama, čia lais
voje Amerikoje, mūsų lietuviš
koje parapijoje neleidžiama lie - 
tuviams kunigams atlikti apei
gų lietuvių kalba mums lietu
viams. Mūsų parapijoje ne tik 
vaikams mokykloje neleidžiama 
lietuviškų Šv. Mišių, bet jau ir 
visiems parapijiečiams šie
met neleidžiama Šv. Mišių lie
tuvių kalba, taip kaip ir kapinė
se išniekinami lietuviški papro
čiai, naudojant žmogų pažemi
nančias laidojimo priemones. 
Kai Vatikanas Įvedė Į liturgiją 
tautinę kalbą ir leido lietuviams 
naudotis sava lietuvių kalba, at
sirado kunigų, kurie ėmėsi nu
tautinti lietuvius klastingu bū
du -- naikinant lietuviškoje pa
rapijoje lietuvišką maldą ne tik 
jaunimui, bet jau ir visiems pa 
rapijiečiams, pamažu, palaips
niui.

Pasipriešinkime visi lietuviai 
kiekvienas pagal savo savaran
kišką būdą. Vienas iš efektyviau
sių šiuo metu būdų būtų -- su
mažinti Velykinę auką. Kaip 
Kristus nugalėjo mirtį taip ir 
mes lietuviai nugalėsime pri
spaudėjus ir Lietuvoje, taip ir 
čia būdami vieningi lietuviškoje 
maldoje. Su visa Lietuviškąja 
Bendruomene! Aleliuja!"

Taip tame atsišaukime rašo
ma. Daug tiesos pasakyta. Di
dįjį Ketvirtadieni 8 v.v. buvo 
lietuviškos pamaldos su proce
sija kurioje dalyvavo devyni ku
nigai. Visi lietuviai. Sėdžiu ir 
mastau, kodėl negali būti pamal 
dos lietuviškai ir sekančiomis 
dienomis. Juk mes lietuviai šio
je parapijoje sudarome daugu
mą, jai aukojame ir palaikome. 
Todėl turime teisę ir pareigą 
prašyti ir net reikalauti, kad 
Dievas būtų garbinamas savąja 
kalba.

Nemažesnę bėdą Chicagos lie • 
tuviai turi su prieš 60 metų Įs
teigtomis Šv. Kazimiero kapi
nėmis. Kol kapines administra
vo pasauliečiai lietuviai, ten 
buvo gera ir maloni laidojimo 
tvarka. Turėjo sutaupę apie 
300.000 dol. Kai vieną gražią 
dieną arkivyskupija sužinojo, 
kad kapinių administracija tu
ri tiek daug santaupų, tuojau 
Įsakė jas Įnešti Į jos kasą. Vi
są laidojimosi tvarką perėmė 
arkivyskupija. Įvedė naują lai
dojimo tvarką. Pastatė koplyčią 
Į kurią nuvežamas mirusis ir 
ten paliekamas. Vėliau visiems 
išvažiavus darbininkai Įsimeta 
Į sunkvežimĮ ir atvežę prie duo 
bės su kabliais nuleidžia kars
tą Į duobę. Tiesiog buvo baisu. 
Artimieji negalėdavo dalyvauti 
Užvirė nepasitenkinimas. Pro
testai, pikietai prie Marąuette 
Parko parapijos klebonijos, nes 
klebonas yra tos naujos laido
jimo tvarkos valdytojas. Taip 
pat pikietai buvo ir prie arki
vyskupijos. Šiam reikalui tvar
kyti ir grąžinti Į normalią lai
dojimo tvarką buvo Įsteigtas L. 
B. pasauliečių teisėm apsaugo
ti Šv. Kazimiero kapinėse ko
mitetas. Kova užtruko apie tris 
metus ir dalinai laimėta. Kas 
norės galės laidoti pagal nau
ją tvarką, o kas nenorės, ga
lės laidoti pagal seną tvarką 
prie sąlygos, kad turės mokėti 
pusantro karto daugiau. Ar ne 
keista? Viskas paremta bizniu.

Paminėto komiteto laimėji
mas neapsėjo taip pat be klas
tos. š.m. kovo 25 d. Kokia tai 
"Katalikų Federacija" paskel
bė Drauge laišką kad jos dėka 
arkivyskupija labai rimtai at
kreipė dėmesĮ Į jos pasiųstą 
laišką ir leido nuo liepos 1 d. 
kas nori gali laidotis nauja ar 
sena tvarka. Kas tą tariamą Fe 
deraciją sudaro — niekas ne
žino. Tik buvo kalbama, kad jos 
pirmininkas Jerome buvo Įsijun 
gęs Į virš paminėtą komitetą, 
bet jo veikla buvo visai priešin
ga lietuvių reikalavimams. Laiš
kai Lietuviams parašė, kad tą 
Federaciją, kaipo neveikiančią 
reikia palaidoti, tik gaila, kad

'Ar iš tikrųjų per daug’ pareina 

nuo 'žiūrint kaip’
1970 kovo 18 Dirvos vedama

jame "Ar iš tikrųjų per daug?" 
(d) džiaugiamasi svetimtaučių 
kalbėtojų iškilmingom progom 
daromais pareiškimais, kuriuo
se pabrėžiamas geras lietuvių 
susiklausymas bei organizuotu
mas, kurio mes patys dažnai ne
pastebime. Toliau šiame straips
nyje teigiama, kad iš tikrųjų 
niekados neturėjome organiza
cijų per daug. Priešingai, jeigu 
Įsijungtų dar nejsijungę, jų (or
ganizacijų) galėtų būti ir dau
giau. šioms mintims paremti 
cituojama ankstyvųjų išeivijos 
lietuvių didelis organizuotu
mas, jų nuopelnai dėl lietuviš
kų parapijų, mokyklų, laikraš
čių, knygų ir kt.

Sutinku, kad ankstyvesniosios 
išeivijos uolus parapijų steigi
mas daug prisidėjo prie jų lie
tuviškumo išlaikymo, bent pra
džioje. Dabartiniu metu, deja, 
daugelis ir jų yra nutautėję. 
Kalti, iš dalies dėl to vėliau 
atvykusieji, kurie nesugebėjo, 
ar nenorėjo Įsijungti Į senųjų 
ateivių organizacijas, bet, lyg 
pasiklausę (d) patarimo, stei
gė be atvangos naujas. Šių nau
jų klubų-draugijų steigimo 
Įkarštyje prieš dvidešimt metų 
JAV-se buvo net ignoruojamas 
Lietuvių Bendruomenės Įsikūri
mas šiame krašte, kai kurių po
litikuojančių vis tvirtinant, kad 
tas pakenks jau egzistuojančių 
draugijų-organizacijų veiklai. 
Tiesa, LB steigimas, tai dar ne
buvo vienos organizacijos Įkū
rimas, o tik noras suburti vi
sus lietuvius -- organizuotus ir 
organizacijoms nepriklausan
čius po vienu stogu. Subūrimas 
po bendruomeniniu stogu nei 
tuomet, nei šiandien nereiškia 
Įsisteigusių organizacijų naiki
nimą, joms "karsto dienos" be
laukiant. Po vienu stogu subū
rimas taip pat nereiškia nei 
vertimą visų lietuvių vienodai 
veikti bei galvotu Anaiptol ne. 
Susitelkimas po bendruomeniniu 
stogu buvo ir yra būtinai reika
lingas didesnių darbų organiza
vimui, juos atliekant per organi
zuotus ir organizacijoms nepri
klausančius lietuvius. Bendruo
meninėje struktūroje dirbant 
yra daug lengviau išvengti be
reikalingo jėgų eikvojimo para
leliniuose darbuoseir svarbiau
sia -- išvengti vienų lietuvių 
"veikimo" prieš kitus.

Taigi, minėto Dirvos vedamo
jo teigimas, kad: "Kada visuo
tinu susitarimu iškils reikalas 
Įsipareigoti didesniems dar
bams, organizacijoms priklau
sančio žmogaus nebereikės ieš
koti kitur, nes jĮ atves jo drau
gijos, ar klubo vadovybė...",ma
nęs neĮtikina, nes:

L Klubų-draugijų jūroje be 
koordinacinės jungties neįma
noma "visuotinu susitarimu" su- 
sitarti dėl didžiųjų darbų. Pa
tirtis rodo, ir straipsnyje pri- 
pažĮstama, kad jau dabar nebė
ra gero tarporganizacinio bend
radarbiavimo, nes dalis tų or

nenurodė kaip — su kranais ar 
be. Tai vis užkulisinė veikla po 
priedanga — Dievo garbei, 
o mūsų naudai.

Tokių ir visa eilė kitokių 
nesklandumų ir bereikalingų 
nesusipratimų pilna dabartinė- 
se Chicagos lietuviškose para
pijose. Jos išnyks kai šiose 
kolonijose apsigyvens negrai. 
Nebus aukų — nebus ir bažny
čių. Pavyzdžių jau turime daug.

Reikia tik apgailestauti, kad 
lietuvių Įkurtos parapjos pa
laipsniui nustoja tarnauti lie
tuvybei

J. Jurevičius 
Chicago

ganizacijų savo egzistenciją 
stato sau kaip galutiną tikslą, 
o ne priemonę bendriesiems iš
eivijos tikslams atsiekti.

2. JAV-se tarp daugelio lie
tuviškų organizacijų trūksta net 
paprasčiausios komunikacijos, 
ką jau kalbėti apie koordinuo
tą tarporganizacinę veiklą.

3. Lietuvių Bendruomenė da
lies tų smulkesnių organizacijų 
JAV-se yra ignoruojama.

4. Ir anksčiau atvykusieji pa
juto, kad vien organizacijų gau
sumo neužtenka, tad pradėjo jų 
darbą koordinuoti, steigdami 
pav. Katalikų Susivienijimo Fe
deraciją, ALT’ą ir kt.

5. LB Įsteigimas laisvajam 
pasaulyje yra pats didžiausias 
pasaulyje yra pats didžiausias 
užsimojimas sujungti visus iš
eivijos lietuvius ir koordinuo
ti didžiuosius jų darbus, kurių 
atlikti nepajėgia nei viena ma
žesnė organizacija.

6. LB yra vienintelė vieta, 
kur darban gali Įsijungti ir or
ganizacijoms nepriklausantis 
lietuvis ir drauge dirbti su ki
tais.

Šių faktų akivaizdoje negaliu 
sutikti su (d) teigimu, kad juo 
daugiau organizacijų, tuo dau
giau naudos lietuviškam reika
lui. Tačiau nuoširdžiai prita
riu statomai sąlygai, kad bend
rame darbe organizacijos turi 
sugebėti sklandžiai tarpusavy
je bendradarbiauti ir savo veik
lą koordinuotu Man tik sunku pa 
tikėti, kad vien tik organizacijų 
gausumas išgelbės mus lemia
mą valandą. Kažin ar sugebėsi
me ir ar atpažinsime tą balsą, 
šaukianti jungtis prie didžiųjų 
darbų, kai patirtis rodo, kad 
nei autoriteto nei tarporganiza- 
cinės tvarkos dažnas nenorime 
pripažinti. Mano kuklia nuo
mone, panašių darbų jau ir šian - 
dien daug, kurių nei paskiros 
lietuvių organizacijos, nei LB 
valdybos pačios vienos atlikti 
negali. Organizuota LB tad ir 
prašo visų lietuvių talkos šiems 
uždaviniams atlikti.

Antanas Butkus 
Cleveland

Kaina $6.00

LILIJA SUKYTL.
(Atkelta iš 1 psl.)

Stebint Lilijai likimo 
skirtą tokį sėkmingą ir 
malonų karjeros gyveni
mo kelią pravartu susi
pažinti, kad ne visuomet 
jai buvo likimas toks pa
lankus ir geras, kad ne 
vien rožėmis, bet ir dyg
liais jai kelią pabarstė, 
per kuriuos eidama ji ta
čiau nesuklupo.

Lietuvoje gimusi, dar 
beveik nepažinusi, nete
ko savo tėvelio, kurį 
žiauri mirtis išplėšė pa 
čiu kritiškiausiu laiku. 
O kas nežino našlaitės 
dalios ypač karo metu. 
Žinoma, didžioji nelai
mės dalis teko nešti jos 
mamytei, bet ne maža 
ir jai mažametei nete
kus šeimos pagrindo, 
maitintojo ir užuovėjos 
nuo gyvenimo audrų pa
sislėpti. Ir taip likimo 
blaškoma kartu su visais 
tautiečiais pasitraukė 
nuo Lietuvos okupanto į 
vakarus ir paūgėjusi dir
bo visomis jėgomis siek
dama geresnio rytojaus. 

Baigusi Kanadoje mu
zikos konservatoriją, u- 
te kalbas ir lituanistinę 
mokyklą, kaip minėjau, 
buvo pakviesta į Met Ope
rą ir pirmą kartą atvy
kusi į New Yorką suži
nojo, jog tą vakarą yra 
tamsus New Yorkas ir 
viešbutyje į skirtą kam
barį 14 aukšte buvo tam
soje laiptais vedama. Ta 
kelionė jai metais pavir
to, kurios niekada neuž
mirš. O juk prisimena
me, kaip tragiškai mes 
patys newyorkiečiai tą 
pergyvenome kurie ne
buvome dar namo sugrį 
žę, o ką bekalbėti apie 
naujai atvykusį ir mies
to nepažįstantį.

Dar jaunam Met dai
nininkui yra svarbu ir 
malonu gauti pirmaei
lę rolę ir praeitų me
tų rudenį Lilijai buvo 
vėl skirta nauja Haen- 
sel und Gretel operoje 
titularinė Gretutės ro
lė, bet prasidėjus ir už
sitęsus Metropolitan ope
ros streikui šis pastaty
mas nebeįvyko. Pavėluo
tai pradėtas operos se
zonas neturėjo laiko 
ruoštis naujiems pasta
tymams ir kartojo tik 
buvusius.

Tačiau Lilija streiko 
laiką išnaudojo pasiruo
šimui savo rečitalio, ku
ris turėjo įvykti kovo 
pradžioje Chicagoje, bet 
ir vėl nemaloni įvyko 
staigmena. Susirgo flu 
ir turėjo mėnesiui ati
dėti tą koncertą ir kitą 
turėjusį įvykti Kanadoj 
visai atsakyti. Tuo lai
ku taip gi nustojo vienos 
rolės Met.

Po tų visų netikėtumų 
bei pergyvenimų visi dar 
bai atsiliko, kuriuos jai 
teko Įgyvendinti vieną po 
kito kas antrą dieną, iš 
kurių paskutinis buvo 
koncertas Chicagoje, bet 
ir vėl bėda, sustreikavo 
lėktuvai ir jai kėlė dide
lį rūpestį, kaip Chicagą 
pasiekti. O taip pat už 
dviejų dienų turėjo skris 
ti į Europą ir čia kėlė 
rūpestį lėktuvo gavimas, 
nes sekantį sekmadienį, 
buvokviesta ten jau dai
nuoti. Nenuostabu todėl, 
kad po koncerto Chicago. 
je ilgą laiką nevalgiusi tą 
vakarą negalėjo ilgiau pa 
silikti ir pabendrauti su 
svečiais, turėjo viešbu
čio restorane pirma ge 
rai pavalgyti, nes, kol ji 

po koncerto persirengė 
ir į priėmimą atėjo mals- 
to ant stalų nebuvo jau 
likę.

Reikia paminėti, kad 
ir čia muzikos kritikai 
JAV laikraščiuose jos 
koncertą puikiai įverti
no, o "Chicago Today" 
meno kritikas Kenneth 
Sanson pabrėžė, kad jos 
balsas panašiai skambė
jo, kaip Joan Sutherland 
prieš šešerius metus,ta
čiau kai kur ją net pra
lenkdamas. Sprendžiant 
iš jos pasirodymo, ji yra 
iškilusi ir dar toliau ky
lanti savo karjeroje. Ir 
kiti Chicagos laikraščių 
muzikos kritikai"jai ne
gailėjo gražiausių žo
džių.

Baigiant noriu primin
ti, jog ne kartą man te
ko girdėti lietuvių klau
sytojų pageidavimus jos 
koncertuose operos ari
jų, kurių ji į savo pro
gramą neįtraukia, o pa
sirenka sunkią klasiki
nę, aukšto lygio muziką 
nors tuo gal ir praran
da dalį publikos simpati
jų. Bet, jei ji pasirink
tų mišrią programą iš 
įvairių daugelio kūrinių 
nuotrupų, tai muzikos 
kritikai visai nevertintų.

J’AGALVOK...
• Džiaugsmas yra svei

kata, gi atvirkščiai,me
lancholija — liga.

• Vaikystė yra lyg 
veidrodis, kuriame atsi
spindi vėlyvesniojo gyve 
nimo paveikslas.

• Geriausi žmonijos 
vartojami vaistai yra žo
džiai.

• Jei negalvoji, kad 
moteris yra kaip sprogs - 
tamoji medžiaga — pa
bandyk ją sulaikyti.

• Moters vairuojamas 
automobilis įstrigo vi
dury gatvės ir judėjimas 
buvo sulaikytas ištisus 
blokus. Šviesa keitėsi į 
geltoną, raudoną ir vėl į 
žalią..

•Kas atsitiko, ponia?
— paklausė policininkas 
"Ar jums nepatinka mū
sų spalvos?"

• Vieni žodžiai yra 
kaip saulės spinduliai, o 
kiti — kaip gyvatės įkan- 
dimas. Ir jei žiaurūs žo
džiai duria skaudžiai, 
taip malonūs — švelniai.

• Yra nemaža žmonių, 
kuriems beveik viskas 
pasaulyje negerai... O 
nedaug tokių, kurie pri
sipažįsta, kad kažkas su 
jais blogai.

Paruošė V.Š.

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

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.
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TAUTOS DIDYBE IR GARBE
Nūdien stebėdami pa

saulyje politinio ir eko
nominio gyvenimo vyks
tančius reiškinius, ma
tome kaip mindomos 
tarptautinės sutartys ir 
žmoniškumo idėjos.

XX amžiaus civilizaci
ja pasiekė negirdėtą 
aukštumą. Su pasididžia- 
vimu ir pasitenkinimu 
šiais laikais žmogus žiū
ri į savo nuveiktuosius 
darbus,. Genialūs tyrinė
tojai ir išradėjai, ga
būs įmonių savininkai ir 
apsukrūs didžiosios pra
monės organizatoriai at
lieka nepaprastus žy
gius. Atrodo, kad šių die
nų technikai beveik nie
ko nėra negalimo. Ji pa
keitė žemės rutulio vei
dą ir pasakiškai padidi
no produktingumą. Bet 
šalia milžiniškos ga
mybos atsirado godu
mas, ištaigingumas, tau
tų vergimas ir autori
tetų negerbimas.

Tokia yra vyraujanti 
dabartinių laikų nuotaika, 
kuri vienur stipriau, ki
tur silpniau jaučiama. 
Kilnieji žmogaus idealai 
pamirštami ir žingsnis 
po žingsnio smunkama ir 
artėjama į nesustabdo
mą politinių ūkanų nak
tį.

Gyvendami svetur sa 
vo idealizmo ramstį pa
sirinkom tautą, ryžta
mės jai aukoti visą en
tuziazmą, visas jėgas, 
nes tautos gerovėje su
telpa ir paskiro žmogaus 
gerovė bei jos buities 
prasmė.

"Tautos džiaugsmai 
yra mūsų džiaugsmai, 
jos liūdesiai — mūsųliū 
desiai, sako Yves de la 
Briere. Tautos didybė 
ir jos galybė sukelia gi
liausių mūsų būtybės gel
mių entuziazmą".

"Kas jai graso, kas ją 
žaloja ir įžeidžia, tas 
užgauna mūsų akies lė
liukę ir paliečia inty
miausias mūsų širdies 
gilumas. Jokia žemiška 
auka neatrodo per dide
lė, kai eina kalba apie 
tėvynės teises ir jos 
meilę. Mes čia matome 
vieną aukščiausių ir kil
niausių sielos žmogaus 
gyvenimo aistrų".

Tai kilnioji tautos mei 
lės aistra, apie kurią 
kalba minėtas filosofas

THE LITHUANIAN 
NEV/SPAPER

Beieškant gėrio konkre • 
taus pavidalo, būtinai ap 
sistojama ties savo tau
ta, nes patsai žmogaus 
instinktas sako, kad tau
ta yra tas šaltinis,kuris 
jį apdovanoja praeities 
turtais, ir kur jis gali pa
likti savuosius laimėji
mus, tą šaltinį pratur
tindamas. Taip kuria
ma tautos menas, lite
ratūra, taip gimsta po
litiniai laimėjimai. To
dėl kiekvieno lietuvio pa
reiga rūpintis, kad tau
ta žengtų didybės keliais 
ir kad niekas to žengimo 
jai netrukdytų.

Žmogus nutraukęs ry
šį su savo tauta, su jos 
tradicijomis, yra tarsi 
benamis, kuris savo tar 
pimui neberanda tinka
mų sąlygų. Jis yra iš
rautas iš tos žemės, ku
rioje gali rasti sau tin
kamo maisto. Su tokiu 
savęs išrovimu iš tau
tos seka ir jo sielos nu
skurdinimas, nes jis ne
beturi po savo kojomis 
tvirtos atramos.

Pagarbą turim atiduo
ti brangindami tautos 
palikimą, istoriją, di
džiuosius praeities žmo 
nes ir dabartinius tautos 
veikėjus. Tautos veikėjų 
gerbimas yra žingsnis į 
tautos kultą, per kurį 
vyksta mūsų asmenybės 
stiprinimas ir Lietuvos 
vadavimas.

Tarnavimas tautai 
reiškiasi aktyviu darbu, 
ginant ją nuo žalingų įta
kų, didinant jos fizines 
ir moralines jėgas, ap
saugant gyvenusių kartų 
sukurtus kultūros tur
tus. Vadinasi, tarnavi
mas tautai gali būti įvai
rus, bet tikslas tegali 
būti vienas — tautos di
dybė ir garbė.

J. Miškinis

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos Jury Komisija 
1969 m. grožinės literatū
ros reikalams vertinti su
daryta Kalifornijoje. Į ją 
įeina Alė Rūta, Bernardas 
Brazdžionis, Alfonsas Gri
cius, Juozas Tininis, Pranas 
Visvydas. Leidyklos prašo
mos tuojau siųsti savo iš
leistų grožinės literatūros 
knygų po 5 egzempliorius 
šiuo adresu: LRU Jury Ko
misija, 4364 Sunset Blvd., 
Hollywood, Calif. 90029.

RUDO10 MALŪNININKO 'VEIKLA' 
IAV LB CENTRO VALDVBOIE

ŽIEDAS

Atrodo kaip dangus, 
taip ir pragaras tautoms 
ir žmonėms skiria savo 
globėjus. Pragariškasis 
lietuviškųjų niekdarių 
globėjas ir įkvėpėjas, be 
abejo, yra klampiausių
jų Lietuvos pelkių gyven
tojas kipšelis, vardu 
Pinčiukas. Taigi šitas 
Pinčiukas karts nuo kar
to pragaro sieros dūmų 
paleidžia ir mūsų visuo
menėje. Žinoma, nela
boji dvasia negali veikti 
istorinėje tikrovėje ne- 
tarpiškai. Ji veikia tar- 
piškai, per savo agentus, 
tokius, kaip sakykime, 
rudasis malūnininkas...

Toks rudasis malūni
ninkas atsirado ir JAV 
LB Centro Valdyboj,nes 
tokias išdaigas, kokias 
ten išdarinėja tas malū
nininkas, tegali išdarinė
ti tik žmogus arba "drū 
čiai trenktas", arba su
sidėjęs su Pinčiuku ir jo 
įkvėptas arba abejaip pa
lenktas niekdarybėms, 
bet ne normalus žmo
gus...

Šitaip nusišypsoję vi
sa tai ir galėtumėm baig- 
ti, jeigu tačiau tai nebū
tų labai rimtas reikalas.

Nesgi: jeigu mums ką 
nors reiškia žmogaus, 
piliečio, bendruomenės 
ar kokio kitokio sociali
nio junginio nario kons
titucinės teisės ir lais
vės, pagarba žmogui, tei
singumas ir teisėtumas 
ir reprezentatyvinių tei
sių ir laisvių vykdymas, 
tai privalu žinoti ir to 
vykdymo tvarką ypač 
tiems, kurie turi manda
tą arba jo siekia vado
vauti reprezentatyvine 
tvarka, dorovingumu, tei 
singumu ir teise besi
tvarkančiam sociali
niam junginiui, kokiu yra 
ir Lietuvių Bendruome
nė. Aišku, bet koks pa
žeidimas ir laužymas ši
tų principų, siekiant 
bendruomenėje sau, sa
vo asmeniniams ar par
tiniams draugams kokių 
prerogatyvų, neteisingu 
keliu reprezentatyviniuo- 
se organuose yra negar
bingi, neverti lietuvio 
vardo ir bendruomenės 
nario garbės veiksmai, 
yra piktinantys ir įžei
džiantys savo tautiečius 
ir visą bendruomenę.

Kaip žinome, visų re
prezentatyvinių sociali
nių junginių valdžios ga
lios yra padalintos tarp 
įstatymdavystės, vykdo
mųjų ir teismo instituci 
jų. Jų kompetencija žino
tina ne tik jau sociolo
gams ir valstybinės tei
sės mokovams, bet ir 
kiekvienam inteligentui 
ir net eiliniam pilie
čiui, besinaudojančiam 
reprezentatyvinės Res
publikos gėriais. Ilius

tracijai šitų galių paim
kime JAV Kongreso ir 
Aukščiausiojo Teismo 
santykius: Kongresas lei
džia ir gali pakeisti įsta
tymus ir net siekt kons
titucijos pakeitimo, bet 
jis negali pakeisti Aukš
čiausiojo Teismo spren
dimus ir aiškinimus, 
kaip ir šis Teismas ne
gali kištis į įstatymų lei
dimo sritį.

Amerikos Lietuvių 
Bendruomenėje LB Cent 
ro Valdyba analogiškai 
reprezentuoja vykdomą
ją valdžią, LB Taryba 
— įstatymus leidžian- 
čiąją, o Garbės Teis
mas — teismo. Taigi 
LB Tąryba, nors ir 
"aukščiausia instituci
ja", nėra apeliacinė ins
titucija Garbės Teismo 
sprendimams. Tokia ins
titucija tegalėtų būti tik 
Aukščiausias Pasaulio 
Lietuvių Garbės Teis
mas. Tokio gi nesant, 
JAV LB Garbės Teismo 
sprendimai yra beape- 
liaciniai ir vykdytini 
bona fide, nes Bendruo
menė neturi egzekutyvi- 
nių-policinių organų, ku
rie Pinčiuko apsėstuo
sius paimtų už apykak
lės ir išmestų už durų 
arba padėtų į šaltąją.

Tačiau šitie visi daly
kai nesuprantami ruda
jam malūnininkui. Nes 
kai jau Pinčiukas ką ap
sėda, tai jokie morali
niai ir teisiniai kodek
sai, jokia teisės filoso
fija nebetenka jokios 
reikšmės. Bet tiems 'mū - 
sų, kurie Lietuvos lais
vės kovą remiame mo
ralės, teisingumo ir tei
sės principais ir reika
laujame savo tautai tei
singumo ir teisėtumo, ne
galime leisti savo tar
pe tokiu teisėtumo pa
neigimu kompromituoti 
šitokias lietuvių išeivi
jos ir visos tautos pas
tangas. Nes kaipgi mes 
galėtumėm reikalauti 
teisingumo ir teisėtumo, 
patys tuos principus pa
neigę?

Tai yra viena, atrodo, 
labai svarbi ir įsidėmė
tina išvada.

Antra. Neteisingi ir 
neteisėti, taigi, nusikals
tami veiksmai, įvykdyti 
ryškesnių duotosios vi
suomeninės ar politinės 
grupės atstovų, daro gė
dą ne tik jų autoriams, 
bet sukelia nepasitikėji
mo ir visa grupe ir ją 
kompromituoja.

Išeivijos sąlygos yra 
politinių grupių bando
masis laukas. Čia atvi
riausiai pasirodo jų mo
ralinis ir politinio kul
tūringumo lygis. Ir nors 
valstybinio darbo jos čia 
neturi, bet vis tiek lai

ko valstybingumo egza
miną, nes valstybingu
mas yra dorovinio minti
jimo, taigi, teisingumo, 
teisės ir teisėtumo iš
raiška.

Dabar įsivaizduokite 
kraštą, valdomą politi
nės grupės, kurioje do
minuotų tokie, nebojan- 
tys šitų principų rudieji 
malūnininkai, ir tai są
lygose, kuriose, be am
bicijų patenkinimo, atsi
rastų dar ir materiali
niai interesai... Arba įsi
vaizduokite tokį rudąjį 
malūnininką ministeriu 
pirmininku arba nors ir 
ministeriu... Argi taip 
valdomam krašte nesu
sikauptų gal net daugiau 
kartėlio ir skaudesnio 
skriaudos pajautimo, ne
gu net dėl svetimo pa
vergėjo? Ir argi iš taip 
valdomo krašto nereikė
tų vėl bėgti, lyg nuo ma
ro, kad nieko negirdėtum 
ir nežinotum, nes tai bū
tų perskaudu?...

Taigi: ar nevertėtų 
pergalvoti ir reviduoti iš
eivijos tarppasaulėžifl- 
rinius ir tarpgrupinius 
s antykius, p agr indž i ant 
juos džentelmeniškumu, 
garbingumu ir tarpusa
vio pasitikėjimu, pašali
nant pragaro sieros dū
mus, kurie nuodijo ir nuo
dija visuomeninį ir poli
tinį orą? Tai būtų ne vien 
jau, sakykime, koks tau
tinis, bet ir asmeninės ir 
grupinės garbės reika
las. Ar gal čia jokia fi
losofija nieko negali pa
dėti, nes toks jau dia
lektinis priežastingu
mas, kad Dievas savo, 
žmogus savo, Pinčiukas 
savo ir rudasis malūni
ninkas savo?...

KOVOJA SU 

ALKOHOLIZMU
Žemės ūkio akademi

jos bendradarbis V. Do
vydaitis "Tiesoje" nuro
do papročius Kėdainių 
rajono kolūkiuose: esan
ti mada degtine vaišinti 
atvykusius svečius į ata
skaitinį susirinkimą ir 
vaišinami ypač tie, ku
rių talkos laukiama so
dybiniame sklype... vai
kai važiuoja į tėviškę 
aplankyti artimųjų ir... 
veža po kelis butelius 
degtinės, "kad tėvai ga
lėtų prisiprašyti pagal
bos , nuimant sodybinių 
sklypų derlių..." "Okas 
darosi —dejuojama — 
kai susirenka kaimynai 
pagerbti mirusiojo! Be 
alkoholinių gėrimų ne
apsieinama ir palydint į 
kapines, ir sugrįžus iš 
jų...”

Jis siūląs sumažinti 
ar visai sustabdyti stip
rių alkoholinių gėrimų 
gamybą ir įvesti jų pa
kaitalus, pakelti degti
nei kainas, be to, už gir
tuokliavimą viešose vie 
tose, ypač darbo metu, 
bausti didesnėmis pini
ginėmis baudomis."

ŽVILGSNIAI
KĘSTtITIS GAIDŽIUKAS
Amerikiečių jaunime 

šiandien populiarus po
sakis "Tell it likę itis". 
Nepažodžiui išvertus, 
tai maždaug "sakyk tie
są". Tiesą be pagražini
mų, išraitymų, nuslėpi
mų — tik paprastą, nuo
gą tiesą.

O ši tiesa labai pa
prasta — rašančio jau
nimo yra. Tik reikia ži
noti kur jo ieškoti.

Ir atidžiau pasižval
gius, kaip minėta, rašan
čiųjų yra. Ir šis rašanty
sis jaunimas, kaip ir vy
resnioji karta, reikalin
gai ar bereikalingai ran
dasi įvairiose ideolo
ginėse grupėse.

Pagrindinių šių gru
pių, ačiū Dievui, daug 
nėra. Skautai rašo — 
pradedant Skautų Aidu 
ir baigiant Mūsų Vyti
mi. Santaros, ar jai ar
timo žmonės rašo Met
menyse ir Akiračiuose. 
Ateitinininkai — ateiti
ninkai rašo daugiausia 
už visus — pradedant 
kuopų laikraštėliais ir 
baigiant pačia Ateitimi. 
Dirvai artimi neolitua- 
nai, deja, kol kas pasi
tenkina tik viliojančio
mis orkestro melodijo
mis. Bet tai, žinoma, 
ne mano kompetencija 
diskutuoti.

Pavarčius šią spau
dą, iš grynai jaunatviš
ko entuziazmo, geriau
sią įspūdį duoda ateiti
ninkų rašantieji. (Ir pa 
varčius lietuvių litera
tūros puslapius, šis fak
tas pasikartoja ne kar
tą).

Bet... užvertus šios 
jaunimo spaudos pusla
pius vėl lieka ta tuš
tuma. Nes tų autorių 
vardai ir pavardės, su 
labai retomis išimtimis, 
užtinkami mūsiškėje 
spaudoje.

Sekantį kartą: Visi lie
tuviai pensininkai.

GAL LEIS LANKYTIS 
KAUNE

Vilniuje paskelbta, kad 
Kaunas "tampa tarptauti
nio turizmo miestu. Numa
toma, kad vien šiemet jame 
apsilankys šimtai užsienio 
šalių delegacijų ir turisti
nių grupių". Janina Narke
vičiūtė išrinkta vad. "Drau
gystės ir kultūrinių ryšių 
su užsienio šalimis draugi
jos" Kauno skyriaus pirmi
ninke.

žinia reikštų, kad užsie
nio turistai galės lankytis 
ir Kaune, ne tik Vilniuje.

• Prof. J. Brėdikis Kauno 
klinikinėje ligoninėje įvyk
dė sudėtingą širdies opera
ciją, 5 cm ilgio adatai pa
tekus į ligonės V. Parišaus- 
kienės širdį. Tai buvo ant
ras, sėkmingas, tokios rū
šies atvejis Kauno gydyto
jų tarpe.

yra siekimas ir globoji
mas savo asmens vertin
gumo, kurio šaknys glū 
di tautoje. Negalima įsi
vaizduoti tokio išskirto 
žmogaus, kuris neturė
tų paveldėtų savo tautos 
ypatybių. Ir tik ten ji 
gali tarpti, kur jos įgim
tieji tautiniai ypatumai 
randa atitinkamas sąly
gas savo tautoje. Taigi 
ryšio nutraukimas su 
tauta būtų žygis prieš 
savo paties prigimtį.

Žmogus pasaulin at
sineša palinkimą gėrio.

SAVE AT
Mutual Federal į 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL 847-7747
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Qua rterl y

ON 8AVINGS CERTfflCATES 
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PER ANKSTI PADĖIO KELEIVIO LAZDĄ
Mūsų poetas ir rašy

tojas Juozas Krūminas, 
bėgant iš tėvynės nuo 
raudonųjų barbarų, skun 
dėsi: "Mes kaip skruz
dėlės ėjom ir ėjom, ir 
mus traiškė karo maši
nos ratai". Tai vaizdinga 
teisybė. Daug lietuvių žu
vo keliuose, ugnies tva
ne liepsnoj ančiame Drez 
dene ir kitų Vokietijos 
miestų griuvėsiuose.

Išsiblaškėme svečio
se šalyse kaip skruzdė
lės ir pradėjome iš nau
jo kurti likimo apkandžio
tą gyvenimą. Daugeliui/ 
pavyko ir išaugo nauji 
lietuviški skruzdynai.

Tačiau po ketvirčio 
šimtmečio mūsų gretos 
pradėjo sparčiai retėti. 
Užtenka tik pažvelgti į 
laikraščių puslapiuose 
užuojautas, paskaityti 
mirusiems parašytus ne
krologus ir tenka susi
mąstyti. Daug draugų ir 
pažįstamų iškeliauja ana- 
pus ribos.

Lietuvoje buvo sako
ma, kad nuo mirties ir 
po puodo šuke nepasi-

K. ŪKANA bet į stovinėjančių žmo' 
nių būrelį nekreipė dė
mesio, net nepagalvojo, 
kad šaligatvyje merdi jų 
mylimas žmogus — vy
ras ir tėvas. O taip neto-

slėpsi. Jei žmogui Ap
vaizdos sprendimas iš
tartas, tai jo niekas ne
gali pakeisti ar atitolin- ii buvo namai. Dažnai gy 
ti.

1970 m. kovo 26 d., 
anksti rytą Leonas Vi- 
tėnas išskubėjo į darbą. 
Vakare skubėjo namo, 
nes čia pat Velykos, il
gas poilsio savaitgalis, 
tai reikia tinkamai pa
siruošus sutikti. Prisi
kėlimo šventę ir pava
sarį. Deja, likimo buvo 
lemta kitaip. Autobuse 
Leoną suspaudė baisūs 
skausmai. Pažįstamas 
bendrakeleivis išvedė jį 
iš autobuso, neleido nu
kristi ant šaligatvio ir 
ligonis susmuko jo glė
byje. Atsirado daugiau 
žmonių ir bandė daryti 
dirbtiną kvėpavimą. Li
gonis lyg ir sujudėjo ir 
nurimo. Iškviestas am- 
bulansas Leoną nuvežė 
į ligoninę.

Pro šalį važiavo žmo
na ir dukra į krautuvę,

WANTED AT ONCE

ELECTRICIANS
We have an immediate opening for General Maintenance 
Men vvith 8 years experience in skilled trades classification, 
affording a good k’nowledge of electricity, electronics, hy- 
draulics, good vvages and fringe benefits, apply at the 
Employment Office Monday thru Friday 8 to 12 and 1 to 5.

UNIVERSAL DIE CAST DIVISION
232 MONROE STREET 

SALINE, MICHIGAN 
(313) 429-9411

An Equal Opportunity Employer (28-31)

CARBIDE GRINDERS
High level production people needed. 3 years shop experience 
and referentes reąuired,

EXCELLENT WAGE OPPORTUNITY 
LIBERAL FRINGE

7 PAID HOLIDAYS
1NSURANCE/MAJOR
MEDICAL
H1GHER STARTING RATE

APPLY:
MASTER CARBIDE CO.

STANSBURY DETROIT, MICH.
(Nr. Grand River-Schoolcraft)

BENEFITS INCLUDE:
• PAID VACAT1ON
• PENSION
• MERIT INCREASES
• PARKING

13930
(28-34)

DIE MAKERS
TRYOUT

BORING MILL 
PUNCH FINISHERS

58 HOUR WEEK
LONG PROGRAM

ACTIVE TOLL & MFG. CO.
11785 FREUD DETROIT, MICH.

(313) VA 2-8900

venimas pasityčioja iš 
žmogaus.

Jau temo. Staiga te
lefonas. Aldona verkda
ma praneša, kad mirė 
jos tėvelis. Nejaugi! 
Skubame pas nelaimės 
ištiktus kaimynus, nes 
jų namelis trečias nuo 
mūsų.

Skubiai važiuojame į 
ligoninę. Ramiai guli Le
onas pridengtas su balta 
paklode ir vis ai nejaučia 
kad atskubėjome jo ieš
koti.

Nuo pat vaikystės die
nų Leoną pažinojau, nes 
mūsų gimtuosius Rakėnų 
ir Rainių kaimus tesky
rė tik keturi kilometrai. 
Arčiau velionį pažinau 
Zarasų progimnazijoje.

Leonas Vitėnas gimė 
1914 m. Rainių kaime, Sa
lako vals., Zarasų ap- 
skrt. ir augo skaitlingoje 
šeimoje: šeši broliai ir 
dvi seserys. Tėvas buvo 
apsukrus, gražiai tvar
kė savo valakinį ūkį ir 
vaikus leido į mokslą.

Leonas baigęs Zara
sų progimnaziją buvo pa
šauktas į Lietuvos ka
riuomenę. Sėkmingai bai
gęs mokamąją kuopą ir 
atlikęs būtiną tarnybą, 
pasiliko liktiniu puska
rininkiu. Vėliau kariuo
menės gretas paliko ir 
buvo priimtas į pasie
nio policiją. Reikėjo sau
goti tėvynės sienas nuo 
priešų, nes už ežerėlio 
lenkai tykojo paglemžti 
tėvų sodybą.

Velionis greit kilo tar
nyboje, nes buvo paklus
nus, drausmingas ir jam 
pavestas pareigas sąži
ningai atlikdavo. Jis 
greit į save atkreipė 
viršininkų dėmesį ir iš 
rajono buvo perkeltas į 
baro viršininko, Miko 
Kazlausko įstaigą rašt
vedžiu. O anam baro vir
šininkui ne bet kas galė 
jo įtikti. Vėliau Leonas 
buvo perkeltas į viešąją 
policiją, kur ištarnavo 
iki pirmojo bolševikme
čio.

Rusams okupavus Lie
tuvą, jis tuojau buvo at
leistas iš tarnybos ir 
apsigyveno tėvų ūkyje. 
Retkarčiais susitikda
vome Gubavos mokyk
loje ir atsargiai persi
mesdavome vienu kitu sa
kiniu, nes vietinių kom
jaunuolių buvome seka
mi ir labai dabojami.

1941 m. ankstyvą bir
želio rytą L. Vitėnas ve
žė į pieninę pieną. Prie 
Gubavos mokyklos, en
kavedistų saugoma, ve
žime sėdėjo mokyt. S. 
Rūkienė. Jis greitai su
mojo kas čia darosi, ap
sukęs arklį skubiai grį
žo namo ir tėvui pasa
kęs sudie, dingo paeže
rės meldynuose. Po pus
valandžio žmonių me
džiotojai atvažiavo su
imti "liaudies priešo", 
bet Leonas jau buvo tam
siojoj girioj.

Dar nenutilo tėvynės 
sodybose aimanos ir ne- 
nuėdžiūvo nuskriaustų
jų ašaros, kai 1941 m. 
birželio 22 d., iš Kauno 
radijofono pasigirdo Lie
tuvos Himno garsai. Iš
lindęs iš savo slaptojo 
urvelio, pirmąjį susiti
kau Leoną, tik jau ne bai-

liai besidairantį, bet su 
šautuvu ant peties, pa
stojantį bėgantiems prie 
šams kelią.

Ir vėl Leonas įsijungė 
į tėvynės gynėjų gretas 
ir aktyviai dalyvavo 1941 
m. sukilime. Lietuvai ap
sivalius nuo raudonųjų 
grįžo policijos tarnybon. 
Dirbo Antazavės ir Rim
šės policijos nuovadose, 
o vėliau buvo Dūkšto ap
saugos policijos būrio 
vadu.

1944 m. vasarą, arti
nantis bolševikams prie 
Lietuvos, Leonas paliko 
tėviškę ir su zarasiškių 
pabėgėlių kolona atsidū
rė Žemaitijoje. Čia vėl 
įstojo į organizuojamus 
apsaugos dalinius. Pra
džioje dirbo pirmojo pul
ko štabe Plinkšiuose, vė 
liau — Rinktinės štabe 
Telšiuose.

Ventos bare prasidė
jus rusų ofenzyvai, šta
bas pasitraukė į Kretin
gą ir čia nesustojęs iš
vyko Vokietijon, Leonas 
pateko į Lenkiją apka
sų kasti. Rusams ver
žiantis pirmyn, jis at
sidūrė Dancigo apsu
pime, iš kurio išspru
ko ir laimingai pasie
kė Daniją.

Karui pasibaigus ir 
vėl mes abu Wentorfo ir 
Špakenbergo D.P. sto
vyklose. Leonas ir čia 
be darbo nesėdėjo, bet 
buvo paskirtas Schles- 
wig - Holšteino apygar
dos lietuvių mokyklų ins 
pekcijos raštvedžiu.

Nesimatant kelių į tė
vynę, 1947 m. Leonas iš
vyko į Angliją. Ten du 
metus dirbo žemės ūky
je, vėliau persikėlė į 
Bradfordą ir dirbo teks
tilės fabrikuose. Angli
joje susitiko likimo drau 
gę Stefaniją Benetytę ir 
1950 m. sukūrė lietuviš
ką šeimą. Turėjo nusi
pirkę butą ir augino dūk - 
relę Aldoną.

Antrajame bolševik- 
metyje graži Vitėnų šei
mos sodyba buvo sude
ginta ir sulyginta su že
me. Tėvas su dviem jau
niausiais vaikais buvo iš 
tremtas į Sibirą ir Mo
lotove mirė badu. Jo mir
tis tuo tragiškesnė, kad 
gelbėdamas vaikus, 
jiems atiduodavo savo 
maisto davinį. Sūnų ir 
dukrelę nuo mirties iš
gelbėjo, bet savo kaulus 
paliko Sibire.

Kiti šeimos nariai iš
sislapstė ir tolimos 
šiaurės išvengė. Tik vie
nas brolis buvo labai su
muštas, nuo smūgių į gal
vą paraližuotas, tapo vi
sišku invalidu.

Velionis nepasitikė
damas Europos saugu
mu ir gerai pažindamas 
komunizmą, 1960 m. emi
gravo į JAV. Čia pasto
viai įsikūrė ir gražiai 
sutvarkė savo šeimos 
ekonominius reikalus. 
Abu su žmona turėjo dar
bus, nusipirko vienos šei
mos namuką ir dukrelei 
Aldonai ketino duoti aukš - 
tąjį mokslą.

Atrodo, kad nieko ne
stigo: saugu ir sotu, ta
čiau netikėta mirtis su
draskė jo širdį. Visi džiu
giai pasitiko Prisikėli
mą, o Leonas tyliai gu
lėjo koplyčioje ir nejau
tė velykinio džiaugsmo.

Rodos ir gamta tai 
ankstyvai mirčiai buvo 
priešinga, nes Velykose 
Hartforde siautė sniego 
audra ir maišėsi dangus 
su žeme.

Išaušo giedras pirma
dienio rytas. Būrys drau -

J. GRAUDA

Apie Pažaislio kavinę
Kada užsieniuose buvo patirta, kad po Nerin

gos kavinės Vilniuje bus pastatyta Pažaislio kavi
nė prie Kauno marių kranto, mums pavyko ilgų 
distancijų kabeliu susirišti su Kauno statybos ir 
kultšvietinio įstaigų atsakingais pareigūnais. Dia
logas buvo toks:

— Alio, alio, ar čia Pažaislio kavinės staty
mo centras?

— Privet.
— Čia iš Amerikos, nesuprantame.
— Atleiskite, mes galvojome, kad kalbate iš 

Maskvos. Tik su jais mes naudojame ilgadistanci- 
nius pasikalbėjimus.

— Mes norime žinoti detalizuotą informaciją 
apie kavinės pastatymo projektą prie Kauno marių.

Po kelių telefono perjungimų, gautas atsilie
pimas :

— Čia kultryšių sektorius su užsienio lietu
viais.

Mes kukliai pakartojame savo klausimą.
— Taip, taip, mes įvertiname jūsų smalsu

mą. Projektas traukia darbo masių dėmes į. Kalbant 
dalykiškai, tai bus Kauno marių perlas. Neringos 
kavinės apdaila ir interjerai nublanks prieš Pažais
lio kavinę. Baliustrados prieis prie pat vandens. 
Bangų teliūškavimas papildys vakarinio orkestro 
garsus. Bus, aišku, gausus valgiaraštis. Visi lietu
viški patiekalai: barščiai, šaltibarščiai ir skilan
džiai. Atneštiniai su savimi gėralai griežtai už
drausti. Tačiau vietoj bus platus jų asortimentas.

— Bus ir programa?
— Turime projekto piūvyje kvietimus iš už

sienio saviveiklininkų. Kelionlapiai bus atmokėti 
iš kultūrbendravimo fondo.

— Tai mes žinome iš draugo Paleckio pareiš
kimų.

— Žinokite, kad čia jis napamelavo.
— Tačiau, mes girdėjome, kad nevisi patenkin

ti kavinės projektu?
— Pas mus negali būti nepatenkintų, jeigu pro

jektas jau praėjo pro deputatus ir biudžetines komi
sijas. Tai melas.

— Protestuoja rašytojas Grušas, ir liaudies 
dailininkas Galaunė, ir kiti kultūrininkai.

— Tarybinėje demokratijoje protestai leidžia
mi, kodėl gi jūs stebitės? Tačiau, kada projektas 
priimtas, protestai tarybinėje demokratijoje reiš
kia tik paklydimą.

— Palaukite. Kodėl gi paklydimą. Protestuoto
jai aiškiai nurodo, kad kavinės statyba to j vietoj su
gadins Pažaislio architektūrinį ansamblį. Juk Pa
žaislio vienuolyno pastatai pripažinti sąjunginės 
reikšmės paminklu.

— Pažaislio architetflrinis ansamblis visiškai 
nebus sugadintas. Jis tik, dalykiškai tariant, bus 
pakeistas.

— Kaip gi?
— Apylinkės pušys ir marių kranto linija liks 

ta pati. Tik buvusio vienuolyno pastatai, kurie nebe
tinka gyventi, bus sugriauti, buldozerių sustumti į 
dailią kalvą. Ant tos kalvos išaugs stiklinių sienų 
kavinė. Iš čia ir atsiskleis pasakiško grožio vaiz
dai. Tai bus terenos architektūros pakeitimas. Mū
sų siekiai nėra negyvenamų mūrų prezervacija, bet 
darbo masių poreikių tenkinimas. Tad, kaip matote, 
protestas buvo eilinis neįsigilinimas į tarybinio 
kultšvietimo darbą. Aišku?

Užtrukęs pasikalbėjima grėsė didoka sąskai
ta, ir mes atsakėm:

— Taip.
— Privet, pasakė iš kultšvietimo tresto ir pa

dėjo ragelį.

gų ir pažįstamų Leono 
palaikus iš koplyčios at
lydėjo į Hartfordo lietu
vių R. Katalikų bažny
čią. Čia klebonas J. Ma
tutis, asistuojant kun. J. 
Rikteraičiui, už miru
siojo sielą atnašavo ge
dulingas šv. Mišias. Sa
vo žodyje klebonas Leo
ną prisiminė, kaip gerą 
lietuvį, uolų parapijietį 
ir kataliką.

Iš bažnyčios mirusio
jo palaikai buvo nulydė
ti į šv. Benedikto kapi
nes Bloomfielde. Nors 
buvo darbo diena, bet 
gražus būrelis lietuvių 
velioniui atliko paskuti
nę paslaugą.

Laidotuvėse dalyvavo 
abu šiame krašte gyve
ną broliai: gydytojas Po 
vilas iš New Orleano ir 
Bronius iš Chicagos. Pa
siliko vargelio vargti 
žmona Stefanija ir stu
dentė duktė Aldona, ku
riai dar labai reikalingi 
tėvo pečiai.

Lietuvoje liko trys 
broliai ir dvi seserys, o 
Anglijoje — kiti gimi
nės: Rainių šeima, žmo 
nos brolis Juozas Be- 
netis, daug draugų ir 
pažįstamų.

Sudie, Leonai! Dau
giau mes nesusitiksime, 
nebent anapus. Tebūna 
Tau lengva, svetinga, bet 
šalta šios šalies žemė. 
Tavo priešai iš džiaugs
mo trina rankas, kad bu
vai priverstas šautuvą 
iškeisti į keleivio laz
dą, kurią visai ne laiku 
padėjai.

Čia negirdėsi tėviš
kės vyturėlių skambių
jų tralių, ir nesveikins 
Tavęs Rainių papievių 
pempės.

Pravirks ežerai nesu
laukę Tavęs 

Pakrančių bangelės lin
guos galvutes. 

Nendrynai šlamės: Kur 
jis? Neatplaukia.

Ir klykaus žuvėdros Ku- 
ronų palaukėj.
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Dėl Vlado Muloko nuomonės
apie mano romaną JURGIS GLIAUDĄ

Žurnalo Aidai praeitų 
metų gruodžio numeryje 
p. Vladas Mulokas pa
skelbė savo ilgoką nuo
monę apie Liepsnos ir 
apmaudo ąsočius. Tik
rai, esu labai dėkingas 
už tą romano peržvalgą 
ir mintis, kurios, ta pro
ga pareikštos.

Nesu linkęs atsiliepti 
į mano raštų vertinto
jus, nors dažnai netgi 
vertintojų buvau ragina
mas reaguoti. Sakoma, 
tiesa tada blizga, kada 
priešingos nuomonės 
susikryžiuoja. Esu pri
siklausęs įvairių nuo
monių. Į vienas tenka ir 
įsiklausyti. Kitos, dažno
kai, rodo autorių esant 
nesusipažinus su elemen
tariškomis modernaus 
romano teorijomis bei 
veikalo kompozicijos 
praktika. Nesu ir aš bet 
koks to viso žinovas, 
nors surinkau didoką kny
gyną modernaus romano 
analizės studijų. Esu ta
čiau įsitikinęs, kad roma
nas nėra utilitaristinis 
veikalas, paskirtas būti
nai kaž ką įrodyti, kaž
ką demaskuoti. Ir visos 
tos nuomonės, kad roma
nas turįs sukurti žmogų, 
demonstruoti autoriaus 
gyvenamos aplinkos pa
žinimą, yra bemaž pus
šimčiu metų paženklin
tos teorijos. Romanas 
yra autoriaus santykio 
apraiška su pasauliu. įno
ringa ir plati savo for
ma, ta apraiška dabar, 
kaip niekad, turininga ir 
polifoninė. Todėl, greta 
to romano tūrio, tenka 
tokiu pat reiškimosi leng 
vatų suteikti ir romano 
formai. Autorius teikia 
savo kūrinyje pasaulį sa
vyje. Romano ašis daž
nai neprivalo būti cent
re, kaip kad ašis turi bū
ti rato centre. Ašies ir 
iš viso gali nebūti, ir 
bergždžiai kritikas ieš
kos tos ašies, kuri tradi
ciniame romane suba
lansuotų veikalo dalis, 
lyg tie švino gabalėliai, 
pritvirtinami ant balan- 
šuo j amo automobilio ra
to. Todėl greta romano 
formų variantų, neten
ka vertinimui taikinti ne
kintamas , ortodoksines 
formas. Šitą dėsnį kri
tikai dažnai apleidžia ir 
tai talkina jiems įsivel
ti į prieštaravimus sa
vo paties dėstyme, ir 
kas labiausia apgailėti
na, į skaitytojo klaidini
mą.

Autorius organiškai 
įauga į formą. Asmeniš
kai, aš nesijaučiu paten
kintas išreiškęs tezę, jei
gu aš neduočiau jai pa- 
lifonijos keliais kitais 
ekskursais į plotį. Kon
trapunkto dėsnis kūri
ny man ypač branginti
nas. Tai visiškai ne nau 
ja šiame žanre. Ir jei
gu dargi prieš šimtą me 
tų nepriekaištavo puris- 
tai vienalytiškumo teori
jos Dostojevskiui už Di
dįjį Inkvizitorių ar Iva
no sapną Broliuose Ka- 
ramazovuose, kodėl Sak
mė apie tris mano Ąso
čiuose yra tik "įtarpa"?

Vienoje amerikiečių 
recenzijoje apie Ikaro 
Sonatą man irgi priki
šo veiksmo išdėstymą 
trijose dimensijose. Tai 
galima paaiškinti tik ne- 
pakankamau recenzento 
susipažinimu su roma- 
do dogmos daugi asluoks- 

niškumu. Kitas yra klau 
simas, ar pavyko tą po
lifoniją padaryti veika
lo organiška dalimi? 
Bet daugiasluoksnišku- 
mo arba polifonijos nei
gimas nėra kritiko lite
ratūrinės erudicijos įro 
dymas. Nėra visiškai es 
minis dalykas autoriaus 
sandūra su absoliučia ap
linkos realybe, santykis 
su realiais vardais. Var 
dai, kad ir tebegyvenan
čių asmenų, tapę viešai- 
siaįs nebėra realiai gy
vais asmeninimis, bet 
abstraktu, kuriame su
sikaupia ano vardo ap
reikšta mintis. Tokio 
vardo paminėjimas yra 
tik tam tikros minties 
ar emocijos paminėji
mas. Neturi jokios reikš
mės meniškai išraiškai, 
kaip šiame atvejyje, ar 
Alfonsas Gricius yra gy
vas ar ne, tolygiai ir 
kiekvienas tarybinės Lie - 
tuvos literatas. Mirties 
faktas, ar reiKalauja- 
mos laiko perspektyvos 
būtinumas, čia tiktai pa
prastas protestas prieš 
tik mumyse retą reiški
nį. Romanas yra auto
riaus išreiškos forma, 
tai yra tam tikra savęs 
reveliacija, ir bet kokie 
tabu čia yra kaip ir kiek 
vienoje meno šakoje, tik 
išraiškos varžtai.

Aš visiškai nesu lin
kęs griebtis tai temai 
gvildenti detalių nuo Mau- 
rice Nadeau iki Nathalie 
Sarraute postulatų. Nuo 
Robbe-Grillet iki Chel- 
derode reveliacijų iš Os - 
tende. Aš tik paminiu 
tuos autorius ir gilius te
oretikus tam, kad soli
darizuoju su jais roma
no sampratoje.

Palietus tą tereną — 
veikalas — kuriame 
vyksta sąlytis su savo 
tema ir teze per formą 
ir veikalo balansą, ne
galima aplenkti ir įran
kio, kuriuo santykiauja
ma. Tai kalba ir jos pa
skira ląstelė — žodis. 
Žodis yra nuotabus min - 
ties realizavimas. Jis 
yra tartum minties ap
švietimas. Ir ta pati są
voka, kaip realus daik
tas , įvairiai apšvietus 
įgyja įvairius atspin
džius. Dažnai, kaip ir 
šiuo kartu, aš apkaltina
mas būtomis ir neboto
mis nuodėmėmis, sku
biai atkišęs žodį, ir, kri
tiko nuomone, apreiškęs 
kaž ką netaip. Tai natū
ralu mūsų gyvenimo są
lygose. Jam mes, seniai, 
imame daug ką praras
ti iš gyvai pulsuojančio 
žodžio pasaulių. Ką jau 
bekalbėti apie jaunuo
sius. Taip pat knyga į 
spaustuvės mašinas sku - 
ba paspartintais tem
pais, net pralenkian
čiais normalius, ameri
kietiškus, leidyklos ne
išgali turėti taip būtinus 
korektorius, kurių daug 

okupuotos Lietuvos lei
dyklose. Ir tos niekin
gos , grynai techniškos 
kliūtys dažnai pagami
na knygą su korektūri
nėmis ir kalbinėmis klai
domis. Gerai, kad kriti
kai dėl to jaučiasi karin
gi, ir gal tai privers dirb 
ti ne tik autorių.

Bet negalima vėl gi 
sutikti su vertintojų pa
geidavimais veikalo kai 
bą ir paskirą žodį pa
versti standartizuotais 
savo kasdienybe atrem
tais žodžiais. Autorius 
eina sunkų kelią. Žodis 
yra sunkiai atrandama 
vertybė. Mes esame Joy. 
ce ir Celine pastangų liu
dininkais. Jie sukūrė žo
džius, neatrandamus žo
dynuose. Aš noriu suteik 
ti mirties smūgįkasdie- 
nybės kalbai, tarė Louis 
- Ferdinand Celine savo 
nepakartojamame Voy- 
age au boutdelaNuit. Ką 
tik pasirodžiusi L. An- 
driekaus poezijos knyga 
sklidina žodžių ieškoji
mo. Pagaliau prieš ke
lias dienas suskambėjo 
Maceinos atradimas: 
sukasdienėjimas. O aš 
teatradau tik "kačiukžu 
dystę" ir už tai mane ba 
ra ir Aidai ir Pergalė!

Man dar prikiša, kad 
žodžiams aš teikiąs ki
tas prasmes, kad tie žo 
džiai kuriuos (ypač veiks
mažodžiai) reiškia, ki
tas, kasdienybės sankci. 
juotas reikšmes. Štai žo 
dis "kriokti". Argi gali 
kolūkio pirmininkas "su 
kriokti". Esą, jis tega
lįs tik garsiai šaukti. Vie 
nok vos smalsiai žvilg- 
terim į "Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyną" ram 
dame, kad kriokti ir reiš
kia garsiai šaukti. Bet, 
mano nuomone ir gyveni- 
mine patirtimi, kriokti 
dar reiškia girgžliai tar
ti. Man dar prikišama, 
kad žmonės negali ku
dakinti, bet tik kalbėti. 
Kad pavargę kolūkiečiai 
negali šlepsenti, bet tik 
neskubėdami eiti. Kad 
negali būti išgaišiusios, 
kad negalima ištarti bur 
nos dundėjo mitinge, kad 
idėja negali tapti našiu 
pašaru, nes pašarą ėda 
tik gyvuliai... Tų prie
kaištų susidarė pusla
pius pavarčius apie pa
pildomą dar tomelį. Ta
čiau į savo daugiasluoks- 
niškumo ir polifonijos 
schemą aš to tomelio, 
deja, neįjungsiu. Aš įsi
tikinusiai savo teze, iš
metu tą tomelį į krepš į. 
Aš juntu sarkazmą, kada 
idėją vadinu našiu paša
ru tolesnei akcijai. Man 
tam tikru atveju, žmo
nės kudakins ir burnos 
dundės mitinguose, ir 
kolūkio pirmininkas su
krioks per visą raštinę, 
ir vaizduotėje pagyvėju- 
sios patalpos grasins 
žmonėms įžengti vi
dun... Pagaliau ta masė 
sovietinių naujadarų ir 
terminų! Jie visi paim
ti iš sovietinės spaudos. 
Kas tik nežino:rajkomo, 
partcelės, proforgo...? 
Kas nežino ten darbadie - 
nio, kultšvietimo, kino- 
korespondento? Ir kaip 
mes mažai visa tai,pasi
rodo, žinome, kad šimtai 
mano būtino kolorito žo - 
džių atsidūrė po klausi
mo ženklu.

Ir giljotinos denis, au
tentiškas vertimas iš

(Nukelta į 6 psl.)

Maestro Vytautas Marijošius (viduryje) Lietuviu Radio Forume atsako | telefoninius klausimus. Te- 
lefonu klausimus priima forumo vedėjai inž. A. Rudis ir Marija Rudienė. Pokalbyje dalyvavo Lietuvos 
general. konsulas dr. Petras Daužvardis ir kun. J. Kubilius, SJ. A. Vengrio nuotrauka

VYTAUTAS MARIIUŠIUS LIETUVIŲ RADIIO FORUME
Chicagoje jau du me

tai kaip sėkmingai veikia 
Antano ir Marijos Ru
džių išlaikomas ir vado
vaujamas Lietuvių Radio 
Forumas. Šią instituciją 
jie įsteigė tam, kad kiek 
vieną šeštadienį galėtų 
lietuvių visuomenę su
pažindinti su lietuviukui 
tūriniu, visuomeniniu ir 
politiniu gyvenimu, kad 
forume galėtų pasi
reikšti mūsų visuomenin 
kai, pasisakydami aktu
aliais klausimais, prabil 
ti menininkai, jaunimo 
atstovai, organizacijos 
ir t.t. O taip pat dažnai 
girdime kalbant ameri
kiečių politikus ar iški
lesnius žmones, kurie 
dažnai prisimena ir lie
tuviškuosius reikalus.

Taigi šis Lietuvių Ra
dio Forumas atlieka ne
mažą kultūrinį ir visuo
meninį darbą lietuvių iš
eivijai. Čia tenka pridė
ti, kad šio forumo išlai
kymo naštą neša patys 
Antanas ir Marija Ru
džiai.

Šeštadieniais čia į jų 
namus susirenka ne
mažas skaičius kviesti
nių žmonių, kurie daly
vauja aktyviai progra
mos išpildyme, ar dis
kusijose ar šiaip kaip 
svečiai. Tokiu bendra
vimu tenka pasigerėti 
ir ponų Rudžių pastan 
gas teigiamai vertinti.

Šia proga norėtųsi 
prisiminti šių metų ba
landžio mėn. 4 dienos 
Lietuvių Forumo valan - 
dėlę, kurioje šauniai bu
vo pagerbtas maestro Vy 
tautas Marijošius, šiuo 
metu intensyviai bedir
bąs su Chicagos Lietu
vių Operos kolektyvu 
"Likimo Galia" pasta
tyme.

Į šį pagerbimą buvo 
pakviesta Lietuvių Ope
ros solistai: Stasys Ba
ras, V. Baltrušaitis, Ro 
ma Mastienė, glaudžiai 
su Opera suaugę Vytau
tas Radžius, V.M. Moni
kai, Mačiukevičiai, Ra- 
džiai, Sprindžiai, Algir
das Brazis. Į pagerbi
mą atvyko Lietuvos ge
neralinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis ir po 
nia, kun. J. Kubilius S J, 
visuomenininkų, spau
dos žmonių ir daug kitų, 
viso per 60 asmenų.

Po trumpų pokalbių nu - 
sileidžiame į Lietuvių 
Forumo studiją. Gerai 
įrengta. Prie aparatų au
sinėmis apsišarvavęs 
jaunas technikas Marius 
Kasniūnas, viską žinan
tis, kaip reikia translia
cijas vesti. Prie apva
laus stalo sėdi A. ir M.

JURGIS JANUŠAITIS

Rudžiai — programos 
moderatoriai ir vedėjai, 
kun. J. Kublius SJ ir ma
estro Vytautas Marijo
šius. Pastabas knygutėn 
žymisi didelis Lietuvių 
Operos bičiulis Vladas 
Ramojus. Gi nuolatinis 
programų vedėjas Vytau
tas Kasniūnas šįsykįvie
ši svečių tarpe, stebė
damas pokalbio eigą.

Pokalbį pradedant, 
svečio maestro Vytau
to Marijošiaus garbei iš 
plokštelės aidi "Likimo 
Galios" uvertiūra.

Po to maestro ap i be
riamas A.M. Rudžių pa
ruoštais klausimais, jie 
visi būdingi, aktualūs, 
liečią paties maestro nu
eitą muzikos pasaulyje 
kelią, bei įvairias gali
mybes įsikuriant čia 
Amerikoje.

Į visus klausimus ma
estro atsako sumaniai ir 
vikriai. Jis pažymi, kad 
Amerikoje besikurda- 
mas sutiko New Britain 
vietos parapijos klebo
no ir lietuvių didelį prie
lankumą, kad greitai bu
vo pastebėtas Hartfordo 
universiteto, kaip muzi
kas , kad po to turėjo per
eiti įvairių egzaminų ug-_ 
nį, įrodyti savo sugebė
jimus ir tik darbais įro
dęs, pasiekė šiame uni
versitete aukštą postą.

Maestro įvairių klau
simų sukūryje prisi
minė neprikl. Lietuvos 
operų kelią, sunkoką mu
zikų dalią šiame krašte, 
mažoką dėmesį muzikos 
studijoms ir stoką stu
dentų, studijuojančių mu
ziką. Šiltai prisiminė ir 
tas dienas, kada Čeko
slovakijos prezidentas 
Benešąs jįapdovanojo už 
gražių ir nuoširdžių san 
tykių tarp abiejų kraštų 
išvystumą ir jų palaiky
mą per meną.

Nuoširdžiai vertino ir 
išeivijoje iškilusius mū

Po Įtempto darbo smagu pabuvoti bičiulių arpe: maestro Vytau
tas Marijošius su Lietuvių Operos dalyviais Lietuvių Radio Forume 
dalinasi "Likimo Galios" pastatymo rūpesčiais ir džiaugsmais. Iš 
kairės: inž. A. Rudis, Vytautas Radžius, Lietuvių Operos pradinin
kas VI. Baltrušaitis, Vacys Momkus, Margarita Momkienė, "Liki
mo Galios” dirigentas maestro Vytautas Marijošius ir solistas Al
girdas Brazis. A. Vengrio nuotrauka

sų solistus — Stasį Ba
rą, Daną Stankaitytę, Jo
ną Vaznelį, Romą Mas- 
tienę ir kitur kitus solis 
tus gražiai besireiškian 
čius ir pasiekusius dai
navimo karjeroje pasi
gėrėtinų rezultatų.

Paryškino ir kokią vie 
tą lietuviškoji kūryba už
ima kitų tautų kūrybos 
tarpe. Pripažino, kad šio
je srityje tepasiekta ma
žokai, kiek daugiau pavy
ko prasiveržti muzi
kams A. Kučiūnui, Da
riui Lapinskui ir dar 
vienam kitam.

Apie artėjančius "Li
kimo Galios" operos 
spektaklius pareiškė, 
kad Lietuvių Operos 
žmonės dirba nuošir
džiai, ieškoma visko, 
kas užtikrintų operos pa 
sisekimą ir netrukus 
plačioji visuomenė bū
sianti teisėja, ar tie Ope
ros troškimai bus išsi
pildę, pavykę.

"Likimo Galios" ope
ros spektaklių chicagiš- 
kiai su dideliu dėmesiu 
laukia, nes jos beveik 
niekam netekę anksčiau 
girdėti. O ir maestro 
Vytauto Marijošiaus as
muo domina plačiąją lie
tuvių visuomenę.

Šioje operoje daug so
lo partijų duetų ir cho
rams-dėkingų progų pa
sireikšti.

Pokalbis praėjo gyvai. 
Pokalbio klausėsi pla
čioji Chicagos lietuvių 
visuomenė ir gausiai su 
sirinkę A.M. Rudžių na
muose svečiai. Pasveiki
nimo žodį tarė ir gene
ralinis konsulas dr. Pet
ras Daužvardis pasigė
rėdamas Vytauto Mari
jošiaus įnašu ir į Lie
tuvių Operos gyvenimą.

Po to dar ilgokai sve
čiai, A.M. Rudžiųnuošir 
džiai globojami, vaiši
nosi ir dalinosi muziki
nio ir kultūrinio gyveni
mo mintimis.
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DĖL VLADO MOLOKO NUOMONĖS 
APIE MANO ROMANĄ...

(Atkelta iš 5 psl.)

Bialiko teksto, išvirto 
problematišku, siūlomu 
vertiniu po giljotinos dal
giu, Giljotinos podmost 
(rus.) placha (denis, len
tos) aš neišduosiu į tą 
poziciją, kadažmogus gu
li po giljotinos kirviu 
(siūloma net dalgis nau
doti). Tas momentas, ka. 
da nusmerktasis sustojo 
ant denio, yra skirtingas 
nuo momento, kad jis lau
kia budelio paleisto iš 
priekabos kirvio.

Vejami barbarizmai 
ir hibridai ar neatrodo 
pastanga, ypač asmeniš
ką posakį veikale, pada
ryti perdėm lietuviškai 
grynu. Ir dažnai lūpose 
asmens, kuris tuo nesi
rūpina. Juo labiau Čia, 
lūpose jauno komjaunuo 
lio, kuris iš vaikystės 
"įsisavino" visą savo ap
linkos žodyną? Ar mes 
jau norime dirstelėti įtą 
palaimintą laikmetį, ka
da buvo netoleruojamas 
žodis "karvė"?

Juk, kartais žodžių 
tvarkos sukeitimas saki 
nyje atrodo netaisyklin
gas, keistas, bet būtinas 
vienam atvejui, ne ki
tam. Čia nėra standar
to. Čia yra tik autoriaus 
rizika, su kuria jis 
atsiliepia į padėties gel
bėjimą. Laimė, kada su
siranda visus patenkiną, 
vaizdingi sakiniai. Bet 
didesnis laimėjimas, 
kada sakiniai gimsta tik
ri. Tikras sakinys, šian
dieną gal keistas savo 
sukeista žodžių prasme, 
rytoj bus savas ir net 
nepastebimas kalboj. Sa
vo laiku (iš rusų liter. 
padavimų) Pisarevas rė
kė: prilaikykite tą kari- 
ninkėlį, jo rusų kalba tu 
ri prancūzų kalbos pasa
žus. Tai buvo L. Tolsto
jaus kritika.

Visas' veikalo pasau
lis dažnai yra pašėlęs, 
dažnam atstumtinas, 
nepriimtinas pasaulis. 
Romanas, kaip patalpos, 
reikalauja įeiti, ir sutik
ti su šeimininko savy

bėmis. Tik pakelės mo
telių kambariai yra vie
nodai švarūs, vienodai 
patogūs, ir žudančiai mo
notoniški. Dažnas mūsų 
rašytojų greičiau pasi
kartų, kaip kad rašytų ly
giai taip, kaip, sakysim, 
mūsų pranokėjai, Puti
nas ar Krėvė. Kada žmo
gus yra ugnies linijoje 
fronte, jisnesvajoja apie 
motelio kambario pato
gumą.

Pirmasis mano vertin
tojas buvo lietuvių kal
bos mokytojas anais pa
laimintais metais. Aš pa. 
rašiau pavasario tema: 
saulė linksmai juokiasi 
baloj. Už tat aš gavau 
užtarnautą kalbos gry
nintojo pastabą: saulė nė 
ra žmogus, kad juoktųsi. 
Ir kaip saulė gali pakliū 
ti į balą?

Mano nuomone geras 
ir nuoširdus amerikie
čių kritikas John Braine 
(nuoširdus dėlto, kad nei
gia kritikų išmanymo ne 
ribotumą) pasakė: kriti
kai, kaip enuchai. Jie ži
no kaip, bet negali. Jie 
dedasi žiną apie literatū
rą daugiau kaip autoriai. 
Jie gali kurti arba dau
žyti reputaciją. Jie net 
gali skirstyti mus į rim
tus autorius ir į links-

NEUŽMIRŠKIM KULTŪRINIO 

DARŽELIO

Vartau Lietuvių Kul
tūrinio Darželio 1938 m. 
parengimo programą. 
Jau pageltusi ir gerokai 
apsitrynusi. Tačiau iš 
jos dvelkia kilni pra
eitis, darbas ir meilė 
savo kraštui Amerikos 
lietuvių. Jie užsibrėžė 
įamžinti Lietuvos vardą 
Clevelande ir to atsiekė, 
įsteigdami Lietuvių Kul
tūrinius Darželius. Tas 
pareikalavo iš jų daug 
ištvermės, pasišventi
mo ir vieningo darbo. 
Šie žmonės buvo taurūs 
lietuviai ir lietuvės, sa
vo gimto krašto mylėto
jai: Kazys Karpius, Juo
zas Sadauskas, Ona Mi- 
chelevičienė, Pijus Žiū- 
rys, Izidorius Šamas, J.

minto jus. Braine pakar
toja poeto Yeats posmą, 
kurį aš duodu palaidoje 
formoje:

"vos tik vidunaktis ap 
temdo orą; eunuchai ste 
bisi pro tvorą; kaip Don 
Juanas įžengia tarp gat
vės mūrų; ir siekia mei
lės avantiūrų..."

Miščikai, Rapolas Šukys 
ir kiti.

Kai kurių, šių patriotų 
lietuvių, mūsų tarpe jau 
nėra, tačiau jų nepakei
tė čia vėliau atvažiavu
sieji lietuviai. Nutilo lie 
tuviškuose darželiuose 
dainos ir ten dabar ny
ku. Ten stovi mūsų Tau
tos Patriarchas Dr. Jo
nas Basanavičius, Dr. 
Vincas Kudirka ir poe
tas Maironis. Lietuviš
kų veidų jie nebemato, 
aplink juos vaikšto sve
timi, juodi veidai. Gal ir 
samanomis jau apaugę, 
ir to nežinome, nes nie
kad jų neaplankome.

Todėl raginu dabar vi
sus Clevelando lietuvius 
nepamiršti savo kultūri
nių darželių. Jeigu tik 
bus noras, visas kliūtis 
nugalėsime. Eikime, lan
kykime Kudirką, Basana
vičių ir Maironį, gal jie 
įkvėps mums naujų min
čių, tėvynės ir artimo 
meilės ir vienybės, ku
rios mums taip trūksta.

Palaikykime Lietuvių 
kultūrinių darželių sąjun
gą įstodami į ją nariais, 

(1 doleris metams) ir at
eidami į jų ruošiamą va
karienę š.m. balandžio 
22 dieną.

R. Premeneckienė, 
Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos 
narė.

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 $1,000 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 nemoti
patarnavimo!

Stata
Savings

AND LOAN COMPANY

4065 Moyfivld Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Cleveland 

30500 loke Shore Boulevard, Willowick

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, Calif. 90404 
Tel.: (213) 828-7525

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka

Už įvairius taupymo certifikatus moka

5¥i% .7^%
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 & H’illiam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojui. 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Cleveland, Ohio
6621 Edna Avenue 936 East 185th Street

361*1763 531-7770

Su šios dienos pragyvenimo kaina taip aukštai 
kaip yra tokia iškaba nebūtų galima. Daugumas 
dalykų kuriuos perkate ir naudojate kainuoja 
daug daugiau. Pigus ir geras pirkinys šiandien 
yra retas dalykas.

Todėl naudojimas jūsų elektrinio dish- 
washer — kuris iš tikrųjų atlieka tą darbą už 
2 centus per dieną, yra tikrai geras pirkinys.

Iš tikrųjų yra daugiau elektriškų pigių ir 
gerų pirkinių kaip džiovintuvai, plytos, 
patefonai, TV ir tuzinai kitų. Kiekvieno 
naudojimas kainuoja tiktai centus į dieną.

Kaip gali elektra atsilaikyti nepasiduodama

kylančiom kainom. Iš tikrųjų tai prasideda su 
jumis. Jūs atradote jų daugiau (tik pažiūrėkit 
aplinkui kiek jūs naudojate dabar).

Su elektra, kuo daugiau mes galima 
pagaminti, tuo daugiau galime pristatyti ir 
tai padeda sumažinti kainos vidurkį.

Taigi, kol pragyvenimo kaina pakilo daugiau 
negu dvigubai nuo 1940 m., vidurkis elektros 
vieneto kainos, naudojamos namuose, 
tikrumoje sumažėjo 28%.

Jeigu jūsų elektros sąskaita šiandien yra 
aukštesnė, pagalvokite kiek daug daugiau 
naudojatės geru ir pigiu pirkiniu. nebuvo toks geras ir 

pigus pirkinys.

7^ ILLUMINATING^^
Aa la*«itar*«aaaS C«M»*aj SartlM Tfc* Uctllaa la Iha NtUaa
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'CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

ŠV. KAZIMIERO 
LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS KONCERTAS
Balandžio 19 d., 3 vai. po 

pietų Naujos parapijos sa
lėje įvyks koncertas. Kon
certo programoje dalyvaus 
muziko Alf. Mikulskio va
dovaujamas abiejų Cleve
lando Lituanistinių Mokyk
it; choras, veikiąs šv. Ka
zimiero lituanistinėje mo
kykloje; O. Mikulskienės 
vadovaujamas vysk. M. Va
lančiaus Lit. Mokyklos kan
klių orkestras, kurį sudaro 
abiejų mokyklų mokiniai; 
J. Kavaliūnaitės ir M. Lek- 
nicko vadovaujama šv. Ka
zimiero mokyklos tautinių 
šokių grupė — šoktinis ir 
mokinių baletinis atkroba- 
tinis adagio (išpildys Ingri
da ir Romas Andriušaičiai).

Po programos mokinių 
tėvų parengti užkandžiai.

Bilietai gaunami pas Tė
vu Komiteto narius: V. 
Miškinis (tel. 486-8517), D. 
Staniškis (531-8496), H. 
Belzinskas (531-4607), I. 
Kijauskienė (4 8 6-9 6 7 0), 
Irena Rydelienė (731-1182), 
St. Urbanavičienė (481- 
0648) ir J. Juodišius (531- 
4997). Taip pat koncerto ir 
loterijos bilietai yra parda
vinėjami Patria ir Baltic 
krautuvėse. Visi mokyklos

bičiuliai ir svečiai prašomi 
ateiti pasigėrėti programa. 
Pelnas skiriamas šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los išlaikymui.

• Kun. Balys Ivanauskas, 
šv. Jurgio parapijos klebo
nas Clevelande, Grandinė
lės kelionės j Pietų Ameri
ką, išlaidų padengimui pa
aukojo $150.00.

BALIAUS DALYVIAMS
Kultūrinių Darželių 

Federacijos banketo 
programa naujos para
pijos salėje balandžio 
22 d., trečiadienį, kur 
dalyvaus apie 20 tauty
bių svečių, bus praves
ta priimta oficialia ang
liška kalba; lietuvišką 
programos dalį sve
čiams palinksminti pra
ves Grandinėlė parink
tais lietuviškais šokiais.

Vietos visos jau iš
pirktos kiek lietuviams 
buvo numatyta, o lietu
vių bus bene tiek kiek 
visas kitas tautybes su 
dėjus į vieną. Rusai ne- 
simaišys, kadangi jokio 
rusiško darželio nėra.

Kurie bilietus užsi- 
sakėt telefonu, atvykit į 
salę prieš 7 valandą už 
simokėti ir atsiimti sa
vo bilietus. Lietuvių bi
lietus prie įėjimo žiū
rės Marė Trainauskai- 
tė. Svečius pasitiks ir 
į stalus išvedžios lietu
vaitės tautiniais rū
bais; kitų tautų sve
čiams pasitikti veiks jų 
moterys. Stalai bus pa-

Dr. Vytautas Bieliauskas, skaitęs Ohio Lietuvių Gydytojų suva
žiavime paskaitą tema "Tarpai ir tarpekliai mūsų šeimose".

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba suvažiavime pasitari
mo metu. Sėdi iš kairės: dr. A. Čepulis, pirm. dr. Ed. Drukteinis, 
dr. J. Skrinska, dr. R. Gineitis, dr. D. Degesys.

ĮDOMI PASKAITA GYDYTOJU 
SUVAŽIAVIME

Balandžio 11 dieną 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugija turėjo susi-

skirti iš anksto, taigi dėl 
stalų nebandykit varžy
tis.

Atrodo, kad dėl įvai
rių draugingų tautybių 
mišinio vakaras bus la
bai įvairus ir linksmas. 
Prieš vakarienę veiks 
bufetas.

Scenoje bus išstatytos 
darželius turinčių tautų 
vėliavos.

K.S. Karpius, Rita 
Premeneckienė, J. 
Sadauskas.

Šv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupė ŠOKTINIS, dalyvauja mokyklos koncerte. I-je eilėje 
iš kairės: Rita Balytė, Ingrida Samatauskaitė, grupės vadovai Mindaugas Leknickas ir Jolita Kavaliū
naitė, Audra Petrulytė, Loreta Nykštėnaitė; Il-je: Irena Bakflnaitė, Danutė Žemaitytė, Vilija Nasvy
tytė, Dalia Rydelytė, Rūta Ramonytė, Valė čiuprinskaitė; IlI-je: Ilona Čiuberkytė, Saulė Kazėnaitė, 
Aušra Kaminskaitė, Irena Janulevičiūtė, Roma Balytė, Marytė Ežerskytė, Danutė Miškinytė; IV-je: 
Rimvydas Petkus, Algis Gudėnas, Ričardas Ramonis, Algis Navickas, akordeonistas Šarūnas Stempu
žis, Vidas Klimaitis, Gediminas Puškorius, Juozas Ežerskis, Romas Strimaitis.

J. Vyšnionio nuotrauka

ENJOY 
SATURDAY 
BANKING

AT

J&jcicfų
* NATIONAL <-* 

BANK

rinkimą. Oficialią šio su
sirinkimo eigą labai pa
įvairino Cincinnati Xa- 
vier Universiteto Psi
chologijos katedros.ve
dėjas prof. dr. Vytautas 
Bieliauskas, skaityda
mas paskaitą apie šei
mų problemas. Šią pas
kaitą jis pavadino "Tar
pai ir tarpekliai mūsų 
šeimose".

Prelegento nuomone, 
šeima kaipo vienetas is
torijos eigoje išliko ne
pakitęs, bet šeimos na
rių santykiai pačioje 
šeimoje laikui bėgant kei
tėsi ir derinosi prie lai
ko reikalavimų. Jis savo 
kalboje nagrinėjo dabar
tinių laikų šeimos pro
blemas, bei šių dienų 
šeimos nesugyvenimo 
priežastis.

Nesugyvenimas šei
moje veda prie skyrybų, 
kurios Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse gausėja 
ir šiuo metu jų skaičius 
statistiškai .yra pasiekęs 
apie 25% visų vedybų.

Viena iš tokių šeimos 
nesugyvenimo priežas
čių, dr. Bieliausko žo
džiais yra ta, kad šeimo
je būna ne viena, bet dvi 
"galvos". Dviejų galvų 
šeima nėra efektinga. To 
kioje šeimoje tarp vyro 
ir žmonos prasideda var
žybos, kuris vyraus? Ki
ta nesugyvenimo priežas
tis — tai stoka koopera- 
vimo tarp vedusiųjų. Tuo 
tarpu respektas vieno 
kitam, pasidalinimas 
mintimis, nuomonėm, 
pergyvenimais, yra til
tai, kurie mažina ir jun
gia tarpus bei tarpeklius 
šeimoje.

Dr. V. Bieliauskas sa
vo išsamioj kalboj palie
tė ir kitas problemas, lie - 
čiančias priaugantį jau
nimą, jo auklėjimą dvi
lypėj kultūroje (lietuviš- 
koj-amerikoniškoj), bei 
mišrias šeimas. Pas
kaita buvo itin įdomi, su

R. Degesienė kalbasi su viešnia iš Cincinnati D. Bieliauskiene.

R. Degesienė, dr. R. Gineitis, V. Adams-Adomavičienė, dr. VI. 
Ramanauskas ir dr. Ed. Drukteinis.

silaukė daug diskusijų ir 
paklausimų. Būtų tikrai 
naudinga platesnei visuo 
menei su ja susipažinti. 
Prelegentas, paprašius, 
žadėjo šios kalbos san
trauką duoti Dirvai.

(rd)

me balandžio 27 d. Cleve
lando Public Auditorium. 
Tai bus 45-tas Met operos 
sezonas Clevelande. Atida
rymas sezono įvyks su ”Pa- 
gliacci” ir "Cavalleria Rus- 
ticana” operomis.

• Andrea Velis "Pagliac- 
ci” operoje, kurią matysi-

TICKETS N0W ON SALE!

METROPOLITAN OPERA
Apr. 27, Eve; CAVALLERIA RUSTICANA 

and PAGLIACCI
Apr. 28, Eve: LA TRAVIATA

Apr. 30, Eve: ANDREA CHENIER 
May 1, Eve: NORMA
May 2, Mat: THE MAGIC FLUTE

Apr! 29, Eve: TOSCA May 2, Eve; LUCIA Dl LAMMERMOOR
PRICES: $2.50. $3.50, $4.50, $5.50, $6.50, $7 $9, $10, $11, $15 (No Taxi

Tickets Available for All Operas—Not All Prices for Some Operas.
BOX OFFICE: Broadview Savings 4 Loan Lobby, 299 Euclid Avė.—Phone 621-8897 

Open 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on Sale Knabę Piano Used Exclusively

Jūsų apylinkės Society National Banko skyriai atidaryti šeštadieniais nuo 9:30 v. 
ryto iki 12:30 v. p. p. Skyriai atliks šeštadieniais visas bankines operacijas kaip ir 
kitomis savaitės dienomis. Džiaukitės šeštadienio banko patarnavimais. Atidarykit 
sąskaitą šiandien per Clevelando bankų lyderi Society National Bank.

APYLINKĖS SKYRIAI ATIDARYTI ŠEŠTADIENIAIS 
9:30 V. RYTO IKI 12:30 V. P. P.

tThere will be no change in the office hours of our downtown offices at 1OO1 £uclid A venue and 127 Public Sguare) 

M.mber F.D.I.C. Depo.it. In.ured To 020.000

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

• Tadeusz Kemer duos 
Chopin piano rečitalį balan
džio 18 d., 8 vai. vak. Al
len Memorial Auditorium, 
11000 Euclid Avė. T. Ker- 
ner, gimęs Varšuvoje, kon
certavęs visame pasaulyje, 
Clevelande kviečiamas A. 
K. Veteranų klubo. Bilietai 
po 3 dol. gaunami Higbee’s 
muzikos centre, o taip pat 
All Travel Service biure 
6964 Broadvvay.

• Frank J. Pokomy, Cu
yahoga County Commissio- 
ner, sutiko vadovauti tauti
nių grupių komitetui remti 
Hovvard Metzenbaum j se
natorius.

• L.B. Ohio Apygardos 
Jaunimo Sekcija rugsėjo 12 
d. Pick Carter viešbutyje 
ruošia antrą abiturientų 
pristatymo balių 
visuomenei.

Programoje bus 
režisieriaus Petro 
paruošti scenos vaizdai.

Šiemet baigiantieji gim
nazijas (aukšt. mokyklas) 
abiturientai prašomi užsi
registruoti pas dr. A. But
kų telef. 932-9944.

MALĖ

lietuivų

statomi 
Maželio

MACHINISTS 
EXPERIENCED PREFERRED 

ON MILLS & LATHES 
Mu»t be able to sėt up vvork from 
Blue Prints & Close Tolerance. 
Steady vvork. 50 4- hour vvork vveek. 
Fringe benefits.

WEBCO MACHINE 
PRODUCTS 

10001 MEECH AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(29-35>

Depo.it


DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠAULIU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
JAV ir Kanados Šau

lių Sąjungos atstovų vi
suotinis suvažiavimas 
įvyksta balandžio 25-26 
d.d., Detroite, Lietuvių 
Namuose.

Suvažiavimo globos ko
mitetą sudaro: Leonar
das Šulcas, Mykolas Vit
kus ir Marijonas Šnapš- 
tys.

LŠST Centro Valdyba 
programą suskirstė įdvi 
dalis: iškilmingoji ir dar
bo. Suvažiavime bus 
renkama nauja sąjungos 
centro valdyba ir nusta
tomos tolimesnės šaulių 
darbo gairės.

Šeštadienį, balandžio 
mėn. 25 d. 7 v. vakaro 
įvyks banketas su meni
ne programa, kurią iš
pildys mūsų jaunutės la
bai detroitiškių myli
mos meninės jėgos:pia
nistė Barbara Usaitė, 
dainininkė Irutė Vizgir
daitė, jai akompanuos Ra
munė Rukštelytė, iš
raiškos šokio šokėja Vi
lija Ivnauskaitė, akor
deonas Birutė Januškai- 
tė ir tautinių šokių gru
pė "Pašvaistė", vadovau
jama Danutės Petronie
nės. Meninės programos 

—..... . II—M

A. A.

ONAI SILIŪNIENEI

Lietuvoje mirus, reiškiam širdingą užuojautą ve

lionės sūnums filisteriams KAZIUI, ALEKSUI, 

BRONIUI ir visiems jų artimiesiems

Korp! Neo-Lithuania
Filisterių Sąjunga

New Yorke

Mielam klasės draugui

VIKTORUI GUDAIČIUI
mirus, broliui ANTANUI su šeima reiškia nuo

širdžią užuojautą

Genovaitė ir Antanas 
Pustelnikai

=====
VIKTORUI GUDAIČIUI

mirus, brolį ANTANĄ su šeima ir kitus gimines

bei artimuosius jų liūdesio valandoje nuoširdžiai

užjaučia

Stasys švedas

Lietuvių Bendruomenės Washingtono Apy

linkės Pirmininkui

ALGIUI G U R E C K U I,
jo tėveliui mirus, gilią užuojautą reiškia

LB Washingtono Apylinkės 
Valdyba

■i ■■■■ i......... ..........

pranešėja Irutė Sventic- 
kaitė.

Detroito Lietuvių vi
suomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti me
ninėje programoje ir ban
kete. Registruotis pas p. 
Vladą Paužą "Neringos" 
krautuvėje arba pas glo
bos komiteto narius.

Sekmadienį, balandžio 
26 d. 10:30 vai. Švento 
Antano bažnyčioje, daly 
vaujant šaulių dalinių 
vėliavoms bus iškilmin 
gos Šv, Mišios už žuvu
sius šaulius ir visus lais
vės kovotojus. Atnašaus 
šaulys kun. Jonas Bore- 
vičius iš Chicagos. Po 
pamaldų Lietuvių Namuo
se bus tęsiama suvažia
vimo programa-

Linkėtina šaulių atsto
vų suvažiavimui darnaus 
ir darbingo sprendimo į 
pavergtos Tautos lais
vės siekius, našaus dar
bo kultūrinėje srityje, 
globoti mūsų jaunimą!

A. Grinius

KLF TARYBOS POSĖDIS
Kanados Lietuvių Fondo 

Tarybos nariai susirinkę 
šių metų balandžio 4 d. To

ronto Lietuvių Namuose iš
kėlė, svarstė ir aptarė visą 
eilę su tolimesne Fondo 
veikla susijusių klausimų. 
Kas padaryta, pranešimus 
padarė Tarybos pirminin
kas inž. Vyt. Balsys, valdy
bos pirmininkas dr. A. Ba
cevičius ir iždininkas inž. 
P. Lelis.

Iš pranešimų išryškėjo 
pastangos ieškoti bendrų 
kelių su KLB. Pirmininkų 
susitikimai ir pasitarimai, 
kaip paaiškėjo, nekeičant 
Lietuvių Fondo įstatų 18 
paragrafo, pakreips abiejų 
organizacijų veiklą darnaus 
ir sutartino bendradarbia
vimo linkme. Dėl Fondo lė
šų, kurios pagal įstatus nu
kreipiamos į kultūros ir lab
daros reikalus, buvo svar- 
tyta ir priimta taisyklės. 
Sėkmingesniam veiklos iš
vystymui buvo pasiūlyta 
Tarybos narių skaičių pa
kelti iki 15 asmenų.

Šiuo metu Fondo narių 
įnašai jau yra peržengę 
60,000 dol. ribą ir turėta 
pelno apie 3,500 dol. Nusta
tytas narių verbavimo nor
mas išpildė Otava, Sault 
Ste. Marie, Sudbury, Lon
donas — 100'/ , Toronto — 
70'/, Hamiltonas — 60% 
ir kiti po mažiau. Visuot- 
nis narių suvažiavimas nu
matytas kviesti rudenį To
ronte. Cpb)

PRANEŠIMAS
1970 m. balandžio 26 d., 2 

vai. p. p. B. Pakšto salėje, 
2801 W. 38 St. Chicagos 
Lietuvių Taryba šaukia me
tinę konferenciją. Visos or
ganizacijos ir klubai pra
šomi tą dieną konferencijon 
atsiųsti savo atstovus.

Chicagos L. Taryba

IŠEITI AR PASILIKTI...
Amerikos Lietuvių Inži

nierių ir Architektų Sąjun
gos Philadelphijos skyrius 
š. m. balandžio 25 d., 7 v. 
v., Lietuvių Banke ruošia 
simpoziumą su diskusijomis 
tema: "Išeiti ar pasilikti: 
Pažiūros už ir prieš pasili
kimą tautinėse grupėse 
Amerikoje”. Simpoz i u m ą 
praves dr. Vytautas Čer
nius, Temple Universiteto 
psichologijos profesorius.

Rengėjai kviečia visus 
Philadelphijos ir apylinkių 
lietuvius seminare dalyvau
ti.

ALIAS Philadelp h i j o s 
skyriaus naująją valdybą 
sudaro pirm. V. Klemas, 
sekr. J. Ardys ir ižd. L. 
Jurskis.

VASARVIETEI IEŠKOMI 
TARNAUTOJAI

Cape Cod lietuvių vasar
vietei vasaros sezonui ieš
koma: 2 mergaitės padavi
nėti į stalą ir tvarkyti kam
barius ir 2 moterys — vir
tuvės darbams.

Dėl sąlygų kreiptis raš
tu; Marija Jansonas, 15 
Rosedale St., Boston, Mass. 
02124.

A.A. VIKTORUI GUDAIČIUI 
IŠKELIAVUS

Didysis mūsų tautos 
dainius prel. Maironis 
visų mūsų neužmiršta
mame eilėraštyje "Var
pai" taip pavaizdavo 
mirties dūžių garsus: 
"Skamba ir žvanga, gau
džia varpai, liūdną ir 
skaudų leisdami gandą: 
vėl paviliojo auką ka
pai! Diena į dieną tiek 
jų atranda!"

Gyvendame atbundan
čio pavasario nuotaiko
mis ir jo būsimu grožiu. 
Visi mes jo laukėme, lau
kė ir a.a. V. Gudaitis, 
nenujausdamas, kad už 
jo durų slenksčio stovi 
negailestingoji mirtis, 
kuri kasdien retina mū
sų taip negausų skaičių 
išblaškytų po platųjį pa
saulį.

A.A. Viktoras Gudaitis.

Balandžio 6 d. Chica
gos lietuvius pasiekė 
liūdna žinia, kad nuo šir
dies smūgio su šiuo pa
sauliu atsiskyrė a.a. Vik 
toras Gudaitis, Korp! 
Neo-Lithuania fileste- 
ris, L. Bendruomenės 
narys.

Mirtis yra taip sena, 
kaip ir visas mūsų pa
saulis ir laikui bėgant 
ji aplanko kiekvieną 
šios žemės padarėlį. Tik 
tenka apgailestauti, kad 
kartais per anksti pasi
ima ir netikėtai. Taip at
sitiko ir su a.a. V. Gu
daičiu. Dar buvo pačia
me gyvenimo žydėjime, 
nors sveikatos stovis jo 
nebuvo pergeriausias. 
Bet dar gyvai riedėjo 
šiais žemiškais keliais 
ir sielojosi lietuviškais 
reikalais. Bet staigus 
širdies smūgis nutrau
kė gyvenimo siūlą ir vi
si planai bei gražios sva - 
jonės iškeliavo drauge 
amžinybei.

Velionis V. Gudaitis 
gimė 1911 m. Šakių apsk. 
Antakalniškių km. Plokš
čių vai. ūkininkų šeimo
je. Nerūpestingas jaunys
tės dienas praleido savo 
šeimos židinyje. Baigęs 

pradžios mokyklą įstojo 
į Šakių gimnaziją. Bai
gęs ją įstojo į Vytauto 
Didžiojo U-tą Ekonomi
nį skyrių ir jį baigė. Dir
bo Vidaus Reikalų M- 
joje. Buvo sąžiningas ir 
pareigingas tarnautojas. 
Studentaudamas įstojo į 
Korp! Neo-Lithuania ir 
buvo aktyvus veikėjas. 
Pirmos bolševikų oku
pacijos metu vos išven
gė Sibiro tremties. 1944 
m. artėjant bolševikų 
kariuomenei pasitraukė 
į Vokietiją. 1949 m. atvy
ko į Ameriką ir apsigy
veno Chicagoj. Pradžio
je dirbo fabrike fizinį 
darbą o vėliau perėjo į 
raštinę ir iki mirties 
joje dirbo. A.a. Gudai
tis buvo kuklaus būdo ir 
mažų reikalavimų.

Balandžio 8 d, 8 v.v. 
įvyko koplyčioje atsisvei
kinimo akademija, kurią 
suruošė Korp! Neo-Li
thuania. Prie karsto vi
są laiką budėjo korporan
tai. Akademiją pradėjo 
fil. Rimas Šarka. Pa
grindinį žodį tarė bu
vęs klasės draugas ir 
artimas bičiulis fil. Sta
sys Švedas. Savo žody
je priminė a.a. V. Gu
daičio jaunystę, norą pa
siekti aukštąjį mokslą, 
tarnybą savajam kraš
tui ir staigią mirtį, ku
ri išskyrė iš mūsų tar
po mielą ir taurų bičiu
lį. Po to kan. V. Zaka
rauskas sukalbėjo mal
dą.

Balandžio 9 d. po ge
dulingų pamaldų ir kan. 
Zakarausko pasakyto 
gražaus pamokslo, drau
gų, vienminčių ir pažįs
tamų automobilių apie 50 
palydėtas į Šv. Kazimie
ro kapines, kur jo žemiš
ki palaikai liko amžinam 
poilsiui Amerikos že
melėje.

Pasiliko dideliame nu
liūdime gyv, New Yor
ke brolis Antanas su šei 
ma, o Lietuvoje liko bro
liai Pranas, Juozas irse - 
serys Marija, Agota ir 
Liuda, kurios a.a. V. Gu
daitis paremdavo siun
tinėliais,

Juozas Jurevičius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NURSES REG1STERED
Career opportunities offered in the following specialties: 

CORONARY ( ARI 1NTENSIVE CARE
PSYCHIATRY MEDICAL-5URCICAL

NEW bcginrnnK SčilcU’y for quafifierf nuneš. $9645.00 per year. 
With »ix year* expenvnce, $10,253.00. Regular aalary advances. Ben- 
efits include 30 day paid vacation annually; 15 days siek leave each 
year, nmy be accumulated without limit; libera! annuity plan; and op- 
tional l«w cost life and health insurance. Opportunity for paid educa- 
lional leave and superior performance awards. Tour assiRnmenl (lexible. 
Paid t ra vėl for intervievv purpose will be conuidered. Phone or write: 

Personnel Officer
VETERANS ADMINISTRATION HOSPITAL 
10701 East Boulevard Cleveland. Ohio 44106 

TEL. 791-3800, Ext. 344
Ali Equal Opportunity Employer

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
E. Bartkus, Beverly Shores 7.00
O. Kovas, Omaha 5.00
R. Liormonas, Rochester .. 1.00
S. Pabrinkis.Cleveland..... 2.00
V. Matulionis, Cleveland... 2.00
L. Bar mus, Chicago ••••••••• 00
S. J urkūnas, Chicago 00
J. Našliūnas, Chicago....... 7.00 
V. Ramanauskas,

Cleveland, 10.00
J. Rumbaitls, Rockville 2.00
M. Kavolis, Dubuąue...........3.00
B. Siliūnas, Chicago...........2.00
S. Jazbutis,MiamiBeach.. 10.00 
J. Saladžius, Rochester .....2.00
J, Kalnietis, Baltimore 2.00
P. Babickas, Worcester ... 5.00 
V. Ūsas, Birmingham ...... 2.00
I. Kučiauskas, Baltimore 2.00
P. Jocius, Cleveland..........2.00
T. Baltikauskas, Baltimore2.00
K. Dūlys, Baltimore.... 5.00
J. Pipiras, Worcester....... 2.00
V. Tauras, Chicago............ 2.00
V. Janulevičius, Cleveland 2.00 
S. šimoliūnas, Detroit....... 5.00
V. Venckus, Venezuela .... 7.00
K. Valeika, Munster..........2.00
A. Sajauskas, Baltimore.. 2.00
B. Utenis, Boston ............... 5.00
G. Čekas, Piscataway.......8.00
V. Matas, Cleveland ........ 3.00
A. Barčas, Bellwood..........2.00
P. Kaspariflnas,Rahway.„. 2.00
B. Galinis, Dorchester .... 13.00 
A. Dargis, Rochester.... 2.00 
K. Butkus, Woodhaven .... 2.00 
K. Krullkas, Richmond .... 2.00 
E. Jarašūnas, La Mirada .. 5.00

Visiems aukojusiems Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

tėviškėlę aš regiu. 
Prano Imsrio parašyti eilė
raščiai jauniesiems skaity
tojams. Iliustravo Aida 
Vektarytė. 40 puslapių, 

paudė Vilties spaustuvė 
Clevelande. Kaina $1.00.

Knyga labai vertinga do
vana jauniesiems skaityto
jams.

Gaunama Dirvoje, pri- 
siuntus $1.00.

• POEZIJOS PILNATIS. 
Bernardas Brazdžionis. Ei
lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.

KELEČIAUS PAKOPA BOSTONE

DaiL ir aktorius Jonas Kelečius -- Bubulis, Ant. Rūko veikale 
Bubulis ir Dundulis. DaiL Jono Kelečiaus tapybos darbą paroda 
atidaroma balandžio 18 d. vakare ALTS-gos namuose, So. Bosto
ne, Mass. Parodą rengia ir globoja Kult, subatvakariams reng
ti Komisija. Bostono lietuviai kviečiami parodos atidaryme daly
vauti ir ją lankyti kasdien iki balandžio 26 d. 6 vai. vak.
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