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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TRISDEŠIMT METŲ
Birželio 22 dieną su

eina 30 metų nuo ano lem
tingo mūsų tautos isto
rijos momento, kai, Vo- 
kiečių-Sovietų karui pra~ 
sidedant, lietuvių tauta 
vieningai sukilo prieš 
sovietinį Lietuvos oku
pantą, paskelbė pasau
liui lietuvių tautos su
vereninių teisių vykdy
mo atstatymą ir sudarė 
laikinąją vyriausybę. 
Tai galėjo atlikti tik tau
ta, kurios valstybinė są
monė buvo puoselėta is
torinėj kunigaikščių 
epochoj, tautinio atgi
mimo bei nepriklauso
mybės kovų laikais ir 
galutinai subrandinta ne
priklausomybės klestė
jimo metuose.

Dabar, iš 30 metų per
spektyvos su giliu susi
kaupimu žvelgiame į vie 
ną iš tragiškiausių Lie
tuvos istorijos laikotar
pių.

Nacių-Sovietų 1939 m. 
rugpiūčio 23 dieną gė
dingu susitarimu Lietu
va buvo pasmerkta sovie
tinei vergijai, kuri pra
sidėjo 1940 metų birže
lio 15 d. rusams ją oku
pavus. Nuo to momento 
prasidėjo Lietuvos so
vietizacija ir sistemin
gas lietuvių tautos nai
kinimas, pasiekęs savo 
viršūnę masinių trėmi
mų metu 1941 metų bir
želio 14-18 dienomis.

Nežiūrint žiauriau
sios pavergėjų priespau
dos, visoje Lietuvoje gi
mė ir tvirtėjo pasiprie
šinimas okupantui, slap
tosios spaudos palaiko
mas ir Lietuvių Akty
vistų Fronto vadovauja
mas. Šio pasipriešinimo 
pagrindinis tikslas buvo 
atstatyti okupanto sutruk
dytą Lietuvos suverenu
mo vykdymą. Tam pa
lankus momentas atėjo 
1941 m. birželio 22 d. vo
kiečiams pradėjus karą 
prieš sovietus. Slapta 
surankioti ginklai buvo 
nukreipti prieš okupan
to karines pajėgas ir iš 
Kauno radiofono birže
lio 23 dienos rytą jau bu
vo paskelbta pasauliui, 
kad Lietuvos suverenu
mas vėl atstatytas. Tuo
jau buvo sudaryta ir lai
kinoji Lietuvos vyriau
sybė. Tuo būdu po trijų 
dienų Kauną pas iekusi vo 
kiečių armija rado jį jau 
lietuvių valdomą ir tvar
koma. Herojiškose ko
vose žuvo daug pasiry
žėlių, bet didysis tiks
las buvo atsiektas. Suki
limas vyko ne tik Kaune, 
bet ir daugelyje kitų Lie
tuvos vietovių. Taip bu
vo įrodytas visos lietu
vių tautos ryžtas gyven
ti laisvai ir nepriklau
somai.

Briželio 24 dieną lai
kinoji vyriausybė rinko - 
si pirmojo posėdžio ir 
skubiai pradėjo vykdyti 
krašto administravi
mo ir tvarkos atstatymo 
uždavinius. Šis faktas bu
vo staigmena naujajam 
Lietuvos okupantui ir ne 
siderino su jo ekspansi
nės politikos planais. 
Nei grasinimais, klasta 
nei vilionėmis okupan
tas neįstengė vyriausy
bės paversti savo poli

tikos vykdytoja. Po še
šių savaičių darbo Lai
kinoji Vyriausybė oku
panto buvo priversta sa
vo veikimą sustabdyti 
prieš savo ir tautos va
lią. Taip baigėsi pasku
tinis nepriklausomybės 
švystelėjimas, naujųjų 
okupantų nuslopintas.Po 
to ėjo treji nacinio te
roro metai kurių metu 
lietuvių tauta vėl išvys
tė visą kraštą apėmusį 
pogrindinį pasiprieši
nimą. Tose pogrinžio 
kovos sąlygose buvo su
daryta ir vieninga poli
tinė kovojančios tautos 
vadovybė — Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. Nacinę oku
paciją 1944 metais pakei
tė bolševikinė, iki šiol 
tebesitęsianti.

Praslinkus 30 metų 
nuo ano didingo Lietuvos 
istorijos momento, šian
dien galime drąsiai 
skelbti pasauliui, kad 
lietuvių tauta nenurims, 
kol Lietuvos suverenu
mas bus vėl atstatytas. 
Tai įrodė 1941 metų su
kilimas, visuotinis tau
tos pasipriešinimas oku
pantams, herojiškos par
tizanų kovos, gaivališ
kas pavergtųjų lietuvių 
laisvės siekimas ir po 
pasaulį išblaškytos po
litinės emigracijos ne
paliaujamas ryžtas dirb
ti ir aukotis tėvynės iš
silaisvinimo valandai 
priartinti. Lietuvos pri
sikėlimo viltis stiprina 
taip pat faktas, kad visa 
eilė valstybių dabarti
nės okupacijos nepri
pažįsta teisėta esant.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
kviečia visus laisvojo pa 
šaulio lietuvius šią reikš
mingą sukaktį atžymėti 
taip, kad būtų padary
tas reikšmingas įnašas 
į Lietuvos vergijos die
nų sutrumpinimą.

Įkvėpkime ir mūsų jau 
najai kartai sukilėlių par
tizanų herojinę dvasią ir 
tvirtą pasiryžimą akty
viai įsijungti į Lietuvos 
laisvinimo darbą. Šia 
proga raskime būdų at
kreipti pasaulio viešąją 
nuomonę į faktą, kad lie
tuvių tauta, parodžiusi 
tiek heroizmo kovoje už 
savo krašto nepriklauso 
mybę, tebėra sovietų pa
vergta, rusinama, nai-

Sovietams vis neduoda ramybės 1941 metų sukilimas...

Trys pušaitės Lietuvos peizaže...

SOVIETU DUOBĖS
GĄSDINANČIOS LAISVĄJĮ PASAULĮ

Praėjusiam Dirvos 
Nr. rašydami apie ame- 
rikiečių-sovietų šnektas 
apie atominio apsigink
lavimo apribojimo gali
mybes, pastebėjome, 
kad abiejų kraštų pozi
cijos pasikeitė. Iš pra
džių amerikiečiai tik 

kinama, o Lietuva kolo
nizuojama rusais ir lai
koma izoliuota nuo išori 
nio pasaulio.

Bražinskų, Kudirkos 
ir Simokaičių bandymai 
prasiveržti iš sovietinio 
kalėjimo atkreipė pa
saulio dėmesį į Lietu
vos dabartinę padėtį ir 
pagyvino Lietuvos lais
vinimo pastangas išeivi
joj. Šios sukakties proga 
įvertinkime Lietuvos pa 
siryžėlių žygius irpanau 
dokime juos Lietuvos by
lai pasauliui išryškinti.

Suderintomis jėgomis 
ir ryžtingai veikime, kol 
sukilimo ir jo pastatytos 
laikinosios vyriausybės 
didysis tikslas užtikrin
ti Lietuvos nepriklauso
mybę, tada okupantų su
žlugdytos, bus pasiek
tas.

Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo 
Komitetas

New York, 1971.IV.30

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
siūlė atsisakyti nuo 
priešraketinių (ABM) 
raketų, o sovietai atro
dė daugiau susirūpinę 
tarpkontinentalėm (ICB 
M) raketom. Dabar so
vietai sutinka su vien 
ABM apribojimu apie 
Maskvą ir Washingtoną, 
bet amerikiečiai reika
lauja suvaržyti ir ICBM.

Motyvus dėl tų pa
žiūrų pasikeitimo po
puliariai pereitos savai
tės NEWSWEEK nr. pa
aiškina Stewart Alsop. 
Esą ilgą laiką sovietai 
statydavo savo didžiau
sias raketas (SS-9)įpa- 
ruošties pozicijas stan
dartiniu būdu. Pradžioje 
jie aptverdavo dviem ar 
trim tvorom 100 akrų 
40 ha) plotą. Po to jie iš 
kasdavo ten milžinišką 
100 pėdų radiuso ir 25 
pėdų gylio duobę. Toje 
duobėje sovietai iškas
davo kitą 30 pėdų radiu
so, bet jau 120 pėdų gi
lumo duobę. Toji duobė 
būdavo išliejama betonu, 
į ją pastatoma raketa, o 
duobė po to uždengiama 
plieninėm durim. Savai
me aišku, kad tokia dide
lė statyba negalėjo likti 
nepastebėta šnipinėj an
čių satelitų. Nuo 1965m. 

iki pereitų metų rudens 
soyietai tokiu būdu paruo
šė 275 raketas. Rudenį 
jie pradėjo kasti dar 18 
tokių duobių, tačiau spa
lio mėn. darbai jose 
sustojo, kas pasak kitą 
Alsopą — Joseph — sukė
lė džiaugsmo kai kuriuo
se Washingtono sluoks
niuose: girdi, sovietai ne 
mato reikalo toliau lenk
tyniauti.

Tas džiaugsmas ta
čiau buvo neilgas. Sovie
tai netrukus pradėjo kas
ti naujas duobes. Šįkar- 
tą mažesnes, lygias jų 
antrajai duobei didesnė
je duobėje ir greitai jų 
prikasė net 41.

Iš karto buvo manoma 
kad tos naujos duobės ski
riamos ABM, tačiau vė
liau žinovai sutarė, kad 
tos naujos duobės yra 
skiriamos patoublintom 
SS-9 raketom su dides
niu skaičium sprogs
tamųjų užtaisų vienoje 
raketoje. Čia reikia pa
stebėti, kad SS-9 užtai
sas yra 25 kartus galin
gesnis negu amerikiečių 
"Minuteman" raketos už
taisas. Amerikiečiai, 
skaitė, kad galingesnis 
užtaisas netarnauja prak
tiškam tikslui, bet sovie
tai savo raketas yra nu
taikę į slėptuves, kur 
amerikiečiai laiko savo 
"Minutemanus”. Slėp
tuvei sunaikinti reikalin - 
gas daug galingesnis 
sprogimas negu, saky
kim, miestui.

Kaip ten būtų, naujų 
sovietų duobių kasimas 
pastatė amerikiečius 
prieš keblią problemą, 
kurią Stewart Alsopas 
ragina šaltai išnagrinė
ti, o Josephui Alsopuisu
kėlė daugiau pesimistiš
kų minčių. Girdi, gyve
nam tamsiausią Ameri
kos istorijos gyvenimo 
metą, kurį galima būtų 
sulyginti su D. Britani
jos istorijos momentu, 
kada britai atsisakė rim
tai žiūrėti į Hitlerio grės - 
mę.

Iš tikro netrūksta 
žmonių, kurie į visą duo
bių klausimą žiūri kaip į

LIETUVOJE
• Dailininkas Kazys Ši

monis, gyvenąs Kaune, yra 
sulaukęs 83 m. amžiaus. Jis 
ir dabar tebedirba. Esama 
dailininko gerbėjų, kurie 
prašo pakartoti seniai su
kurtus darbus. Dailininkas 
gauna pensiją, bet ir džiau
giasi turįs progų parduoti 
savo paveikslus.

Pasikalbėjime su ”Lit. ir 
Meno” bendrabarbiu (nr. 
14) K. Šimonis pasakojo, 
mylįs muziką — dėl to jo 
kūryboje tiek daug muziki
nių motyvų. Jis ypač domi
si archeologija, istorija, 
metraščiais.

• Algirdas Budrys, lietu
vis muzikas — klarnetistas, 
atlieka devynių mėnesių 
stažą Paryžiuje. A. Budrys 
dalyvavo su kitų tautybių 
muzikais keliuose koncer
tuose ir gegužės 18 d. daly
vaus Prancūzijos Radijo ir 
televizijos koncertų salėje 
įvyksiančiame užsienio mu
zikų, besitobulinančių Pa
ryžiuje, baigiamame kon
certe. Britų muzikas R. 
Heims pakvietė Budrį su 
kitais dviem muzikais š. m. 
liepos mėn. atvykti į Angli
ją, ir viename festivalių iš
pildyti Schumano ir Bram
so kūrinius.

• Taline įvyko šiuolaiki
nės lietuvių tapybos paro
da. Buvo eksponuota apie 
50 darbų. Estų laikraštis 
”Sirp ja vasar” lietuvių dai
lininkų darbuose rado ro
mantikos, liaudies meno 
bruožų atgaivinimą. Esą, 
lietuvių tapyba nepanaši į 
estų — ji esanti formos at
žvilgiu grubesnė, bravūriš- 
kesnė. optimistiškesnė, o 
kartais — labiau nacionali
nė ...

• Lietuvos rašytojai š. 
m. balandžio 20 d. savo su
sirinkime svarstė jaunosios 
literatų kartos ugdymo ir 
auklėjimo klausimus. Į 
penktąjį, visos Sovietų Są
jungos rašytojų suvažiavi
mą buvo išrinkti šie rašyto
jai: J. Avyžius, A. Balta
kis, A. Bieliauskas, K. Kor
sakas, J. Macevičius, A. 
Maldonis. Just. Marcinkevi
čius. E. Mieželaitis, J. Požė
ra ir M. Sluckis. (ELTA)

Pentagono propagandos 
arkliuką, kuriuo siekia
ma gauti daugiau lėšų 
ginklavimo reikalams. 
Senato užsienio reikalų 
komisijos pirmininkas 
Fullbrightas yra jų tar
pe. Be to veikia įsitikini
mas, kad JAV turi pa
kankamai atominių gink
lų, kad sovietus atbai- 
džius nuo atominio karo, 
nors jie turėtų ir dešim
teriopą atominių bombų 
persvarą. Galimas daik
tas, kad tokioje pažiuro- 
je yra tiesos. Karo atve
ju abeji kraštai, bent te
oriškai, galėtų sunaikin-

• ti vienas kitą, nepaisant 
kas pirmas pradėtų. Kar
tu tačiau nereikia už
miršti, kad sovietai savo 
atominę persvarą gali 
greičiau išnaudoti šan
tažui — žiūrėkite mes 
turime tiek ir tiek kar
tų daugiau bombų. Kas 
gal neturėtų reikšmės 
karo atveju, bet beveik 
tikrai darys įspūdįtai- 
kos metu. Dėl viso to Jo
seph Alsopo pesimizmas 
gali pasirodyti labai pa
teisinamas.
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B Europos lietuviai Prieš 50 metų išrado vaistą nuo cukrinės ligos..
LIUDAS VISMANTAS

PENKIOS "MINTYS”
Šiemet Londone pasi

rodė naujas neperiodinis 
politikos ir kultūros žur 
nalas "Mintis”. Jį lei
džia Liet. Socialdemo
kratų Partijos Už s. De^ 
legatūra. Tai nebe pir
mas šio vardo laikraštis 
ir žurnalas. "Lietuvių 
Enciklopedija" aprašo 
net 4 "Minties" pavadini- MINTIS

POLITIKOS IR KULTŪROS ŽURNALAS

Siame numeryje rato:
K. BARfcNAS • Ed CINZA8 • JONA8 PAKALKA 
J. VALAITIS • J. VILČINSKAS • J. VILKAITIS 
V. ŽILINSKAITE

mu laikraščius ir žurna
lus. Pirmąkart "Mintis" 
gimė 1939 m. Kaune. Ji 
buvo sumanyta ir leidžia
ma socialdemokratų. Iki 
bolševikinės okupacijos
išėjo 16 numerių. Ją re- -------------------- ■.----------
dagavo Ona Kairienė.

Klaidingai "LE" mini antrąją ir trečiąją "Min
tį". Tai buvo tapati "Mintis". Istoriškai ji buvo pa
daras ne kurio nors asmens, bet politinio kolektyvo,
kuris tuo metu Vokietijoje susiorganizavo Lietuvių 
Demokratų Partijos vardu. "Minties" steigėjai bu
vo: Stp. Vykintas, J. Virbalis, dr.prof. A.Rukša, J. 
Vasaitis ir Klausutis. J. Vasaičiui tebuvo pavesta
gauti laikraščio licenciją iš "UNROS". Jis ją gavo 
ir pasirašinėjo kaip laidėjas. Bet faktinas vyr. re
daktorius iki susirgimo buvo. Stp. Vykintas. Vėliau 
ją redagavo H. Žemelis, V. Meškauskas ir kt. Šie

Jungtinėse Tautose Pa
saulio Sveikatos Organi
zacija balandžio 7 dieną 
minėjo 50 metų sukaktį 
nuo insulino atradimo ir 
tą dieną įsigaliojo Pa
saulio Sveikatos konsti
tucija, pagal kurią Jung
tinės Tautos duos me
dicinišką pagalbą atsi
tikusiems kraštams.

1921 metais Kanado
je, dr. Charles Best ir 
dr. Frederick Banting pa
skelbė pasaulinę sensa
ciją — insulino išradi- 
m ą, tuo iš gelbėdami mi
lijonus žmonių, kurie 
serga cukrine liga — dia~ 
betes melitus. Iki to lai
ko daug žmonių mirda
vo nuo cukrinės ligos ir 
nebuvo jokių priemonių 
juos išgelbėti. Cukrinės 
ligos simptomus kiek 
sumažindavo speciali 
dieta.

Šiandien kiekviename 
dideliame mieste yra su
sidariusios diabeto orga
nizacijos, kurios kovoja 
su cukrine liga ir duoda 
žmonėms patarimus, 
kaip gydytis ir saugotis 
turint cukrinę ligą.

Dr. Richmiel Levine, 
Tarptautinės Diabeto Or 
ganizacijos prezidentas 
skelbia, kad diabetas 
žmonių tarpe didėja ir 
šiandien ta liga paliečia 
1-2% visų gyventojų.

Šiais metais viso pa
saulio medicinos spau
da, gydytojų organizaci
jos minėjo 50 metų insu
lino išradimo sukaktį. 
Kanados valdžia išleido 
specialų pašto ženklą tai 
garbingai sukakčiai pa
minėti.

Kas yra cukrinė liga 
(diabetes melitus), kaip 
ji pasireiškia ir kokios 
būna priežastys? Nor
maliai kraujuje cukraus 
kiekis yra pastovus nuo 
85 iki 115 mg. Tą pasto
vų cukraus kiekį regu
liuoja kasos liaukos iš
dirbtas produktas — in
sulinas. Insulinas regu
liuoja angliavandžių apy 
taką t.y. cukraus per
ėjimą į riebalus suma
žinant gliukozės kiekį 
kraujuje.

Jei kasos liaukos funk
cija sumažėja ir tam tik
ra dalis celių gamina per

mažai insulino, tuojau 
cukraus koncentracija 
kraujuje padidėja, cuk
rus atsiranda šlapume ir 
pasireiškia cukrinės li
gos simptomai. Atsiran
da nepakankamas gliu
kozės išnaudojimas ir 
kepenys per daug gliuko
zę produkuoja. Diabeto 
metu riebalai kūne ne
taisyklingai suskyla, ne 
pakankamai sudega ir 
susidaro ketoninės me
džiagos kurios nuodija 
organizmą.

Gali atsitikti, kad ka
sos liauka perdaug pri
gamina insulino ir vie
ton cukrinės ligos atsi
randa kita liga, kiti mir 
tingi ligos simptomai. 
Kokia priežastis, kad ka
sos liaukos per mažai 
gamina insulino ir su
kelia cukrinę ligą.

25% cukrinė liga per
siduoda paveldėjimo ke
liu. Cukrinę ligą su
kelia pas gyvulius ope
racijos keliu išimant ka
są, bet jų gyvybė palai
koma jei gauna insulino 
injekcijas. Kasos liau
kos infekcija kai kada

duoda nepakankamą funk 
ciją ir atsiranda cukri
nė liga. Kasos kraujo in 
dų sklerozė duoda cuk
rinę ligą, kasos liauko 
je atsiradus fibrozei 
(jungiamas audinys) ir 
kitos priežastys kurios 
sukelia kasos funkcijos 
sutrikimą ir cukrinę li
gą-

Pas nutukusius žmo
nes cukrinė liga pasitai
ko dažniau, negu su nor
maliu svoriu. Cukrinės 
ligos simptomai: didelis 
troškulys, apetito padidė 
jimas, dažnas šlapini
masis, silpnumas, odos 
niežėjimas, odos fo- 
runkolosė ir blogas žaiz 
dų gyjimas. Šitiems 
simptomams atsiradus 
reikia kreiptis į gydyto
ją-

Dr. K. Pautienis

WANTED

TRUCK SPRING FITTER 
AND

FURNACE MAN
Steady work.

WHEELING SPRING SERV1CE CO. 

23rd 8c 'Main St. 
Wheeling, West. Virginia 26003 

304-2330570
(33-37)

met Vasario 16 d. sukako 25 m. nuo šios "Minties" 
įsteigimo. Ta proga tenka istorines "LE" klaidas 
atitaisyti. Kartu tenka pabrėžti, kad dipukinė "Min
tis" suvaidino nemažą vaidmenį mūsų tremties gy
venime. Ji ėjo tris kartus per savaitę ir buvo spaus
dinama 12.000 egz. Tai buvo populiariausias laikraš
tis, kuris jungė visus lietuvius bendram tikslui — 
kovai prieš bolševikinę Lietuvos okupaciją. Dėl sa
vo griežto antibolševikinio turinio "Mintis" buvo 
"UNROS" ir karinės JAV cenzūros nemalonėje. Ji 
nebuvo pirmosios "Minties" nei kopija, nei tęsinys.

Dabartinė "Mintis" taip argumentuoja savo pa
sirodymą: "Mažiau civilizuotas žmogus gal pasi
tenkins vienu laikraščiu. O civiliuotai tautai reikia 
daug laikraščių. Lietuvių tauta, turėjusi ilgalaikę 
valstybinę praeitį, perėmė kitų Europos tautų poli
tines tradicijas, išgyveno parlamentarinės demo
kratijos laikotarpį ir todėl turi savo politines sro
ves, vadinamas partijomis, ir jų spaudą. Tų orga
nizacijų ir spaudos buvimas rodo kad lietuvių tau
ta yra subrendusi nepriklausomam gyvenimui ir de
mokratinei santvarkai".

Šį žurnalą redaguoja Redakcinė komisija, vyr. 
red. J. Vilčinskas. Žurnale namaž a įdomių politinių

Kaip gali 
atomine energija 
jums tarnauti?

straipsnių. Skaitytojai supažindinami ir su mūsų 
naująja literatūra: Ed. Cinzo "Mergaitė su apelsi
nu", K. Barėno "Sapnai" ir Vyt. Žilinskaitės "Juo
kas". Red. ir adm. adresas: "Mintis, Lithuanian 
House, 1 Ladbroke Gardens, London, W. 11. Great 
Britain. Numerio kaina: 2 JAV dol., arba50angliš
kų penų.

***
• Bremene kovo mėn. įvyko LB apylinkės narių 

susirinkimas. Pirmininkavo K. Dikšaitis, sekreto
riavo Fr. Šlenteris. Apylinkės pirm. Br. Skruodis 
metiniam pranešime nusiskundė, kad Bremeno apy
linkė labai sumažėjo narių skaičiumi. Priežastis 
esanti 1968 m. vykdyta narių registracija. Bendruo
menės nariai nemato reikalo pasirašyti persiregis- 
travimo pareiškimų. Naująją Bremeno apylinkės 
valdybą sudaro: K. Dikšaitis — pirm., Fr. Šlen
teris — ižd. ir J. Dikšaitienė — sekr. Kontrolie
rius — kun. A. Keleris.

• Stuttgarto apylinkėje į naują valdybą išrink
ti: pirm. Z. Glemžienė, vicepirm. kun. K. Senkus 
ir ižd. Eug. Lucienė. Kontrolės komisijon: P. Suo
ka, J. Gasiūnas ir S. Baublienė.

• Ilgametis Stuttgarto apylinkės buvęs pirm. K. 
Šimanauskas š.m. balandžio 16 d. atšventė 65 m. su 
kaktuves. Šiuo metu jis leidžia ir redaguoja "Lietur 
vių Žodį".

• Huettenfeldo apylinkės pirmininku vėl išrink
tas nenuilstąs bendruomenės darbuotojas mokyt. S. 
Antanaitis.Valdybon — mokyt. A. Veršelis ir P. 
Jurgauskienė. Kontrolės komisijon: mokyt. A. Kri
vickas ir A. Šiugždinis.

• Saarlando - Beaumarais apylinkės naujojon 
valdybon išrinkti: Alg. Palavinskas — pirm., Vyt. 
Rainys — ižd. ir sekr., S. Nagelienė — kontrolie
re.

• Muencheno apylinkė išleido Motinos dienai 
skirtą gražų, spalvotą, iliustruotą žinių biuletenio 5 
numerį.

• Čia taip pat buvo suruošta įvairių tautybių 
tremtinių knygų paroda. Pažymėtina, kad per pir
muosius 5 pokario metus lietuviai išleido daugiau 
šia knygų: latviai — 719, ukrainiečiai — 718, gu
dai — 189, lietuviai — 755. Spaudos leidyboje lie
tuviai po ukrainiečių užėmė antrąją vietą: lietu
viai išleido 142, o ukrainiečiai — 232 spaudinių.

yACTS FACTS
ABOUT

Davis-Besse

Station

Davis-Besse 
Nuclear Power 
Station

Ji atliks viską, ką jums 
padarydavo elektra.

Svarbiausias dalykas tai padės jums užsitikrinti 
elektros jėgą, kurios jūs turite teisę tikėtis.

Elektros gaminimas atominių jėgainių, kaip Davis- 
Besse Nuclear Power Station, yra tikriausias būdas 
pagaminti neribotą kiekį elektros, kuri reikalinga 
Northern Ohio, apsaugojant visą vandenį, orą ir este
tinę aplinką, taip svarbią mūsų ateičiai.

Kiekvienas besidomįs geresniu rytojumi, yra suin
teresuotas tikrais duomenimis apie atominę jėgą.

Mes turime dvi įdomias brošiūras, kurios atsako į 
klausimus galinčius jums kilti apie. Davis-Besse ato
minę jėgainę. Mes su malonumu pasiųsime jums, tik 
užpildykite kuponą dešinėje.

Zfe ILLUMINATING^^
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Yes, I’d likę copies of your fact books on the 
Davis-Besse Nuclear Power Station.
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VARGŠAI TIE 

MOKYTOJAI
Visi gerai žinome, kad 

mokytojo profesija vi
suose kraštuose yra pati 
svarbiausia, nes ruošia 
tautos ateitį, valstybių 
vadus, mokslininkus ir 
darbininkus, formuoja 
valstybių piliečius. Ta
čiau jų darbas mažiausia 
vertinamas už kitas pro
fesijas ypač atlyginimo 
atžvilgiu. Jie gauna že
miausias algas, nors pro
fesija sunki ir atsakinga. 
Todėl ir čia Amerikoje 
mokytojai pradėjo net 
streikuoti, nežiūrint, 
kad dėl tų streikų nuken
čia nieko nekalti jų mo
kiniai.

Dar didesnį ir atsakin- 
gesnį darbą atlieka išei
vijos lituanistinių mokyk 
lų mokytojai, pasišventė
liai už simbolinį atlygi
nimą, o kartais ir be jo
kio. Jų pareigos dar sun
kesnės, nes lietuviška 
mokykla yra tik priedas 
vaikams prie kasdien lan
komos įprastos ameri
kietiškos mokyklos, čia 
mokytojas ne tik moko 
vaikus tėvų kalba taisy
klingai kalbėti ir rašyti, 
bet ir auklėja juos lietu
viškoj dvasioj. O tai yra 
pati svarbiausia lietuviš
kos mokyklos paskirtis. 
Jei mokytojas tikrai nuo
širdžiai dirba, tai gali 
išauklėti ne tik lietuviu
kus, bet ir būsimus mū
sų organizacijų vadovus, 
būsimus lietuvių rašyto
jus ir žurnalistus iš pat 
mažens nuosekliai pra
tinant skaityti šalia lie
tuviško vadovėlio ir laik
raštėlį, o vėliau jau ir pa 
tiems rašyti į vaikų laik
raštėlius. Nereikia aiš
kinti, kokį svarbų ir di
delį tautinį darbą atlie
ka išeivijos lietuviai mo
kytojai, apie kuriuos re 
tai terandame mūsų 
spaudoje, nei apie jų lai
mėjimus nei mokyklinio 
darbo problemas. Retai 
lietuvių visuomenė 
jiems ateina į talką.

Pažymėtina, kad tiktai 
New Yorke pagaliau buvo 
atkreiptas dėmesys ir į 
lietuvį mokytoją, kur 
Darbininko redakcija, 
įvedusi tradiciją kasmet 
atžymėti keletą itin pa
sidarbavusių lietuvybei 
asmenų, jau antri metai 
asmenų, jau antri metai 
iš eilės "oskarus" įtei
kė ir lituanistinės mokyk
los mokytojoms. Pernai 
Jadvygai Matulaitienei 
20 metų veiklos sukak
ties proga, o šiemet Ka
zimierai Šventoraitie- 
nei, be pertraukos išdir
busiai Mairono šeštadie 
ninėj mokykloj 19 metų. 
Tai sveikintina Darbinin 
ko redakcijos iniciatyva.

Tačiau, nepalygina
mai blogesnėse sąlygose 
nei viso laisvojo pasau
li® mokytojai yrapaverg

tos Lietuvos dabartinis 
mokytojas, kuris nežiū
rint savo taipgi mažiau
sio už kitas profesijas at
lyginimo, turi atlikti ne 
vien mokytojo tarnybą, 
bet ir visokias šalutines 
pareigas. Jie turi ne tik 
mokyti vaikus mokslo 
dalykų, bet ir sekti jų 
nuotaikas, galvoseną, 
įtaigoti juos, kad sektų 
savo tėvus bei draugus 
ir pranešinėtų, kad gerb - 
tų ir liaupsintų savo tė
vynės okupantą ir t.t.

Kad taip yra štai ma
tome iš Vilniuje leidžia
mos Tiesos, kur mums 
jau savo melo aprašy
mais apie Kudirką gerai 
žinomas Tiesos bendra
darbis V. Miniotas ra
šo:

— Šiuo metu didelę da
lį propagandistų sudaro 
mokytojai. Reikėtų pa
remti mokytoją propa
gandistą, reikėtų puose
lėti tą tradiciją, kad pe
dagogus matome pirmo
se propagandistų greto
se. Komunisto paskyri
mas propagandistu turi 
būti jam pats svarbiau
sias partinis įpareigoji
mas (1970.11.29).

Štai kur glūdi vargšo 
okupuotos Lietuvos mo
kytojo pagrindinė profe
sijos dalis — ne mokyti 
ir auklėti Lietuvos vai
kus, bet eiti ir enkave
disto pareigas. Tas pats 
autorius nurodo propa
gandisto svarbą ir de
juoja, kad jie per maža 
rodo toje tarnyboje šir
dies, būtent:

— Mes visuomet turi
me atsiminti, kokia atsa
komybė tenka propagan
distui. Jis neša į mases 
partijos žodį. Jis kalba 
apie tai, kas labiau rūpi 
partijai ir vyriausybei... 
Kaip gali šis žodis pa
veikti žmogų, jei pro
pagandistas kalba nepa
siruošęs, jei jis kartoja 
senai girdėtas ir vi
siems žinomas tiesas, 
neparodydamas nuošir
dumo nei idealizmo, o tik 
priverstinai atlikdamas 
savo pareigas. Į tokias 
paskaitas žmonės ateina 
ne iš idealizmo, o iš pa
reigos, — skundžiasi ko
respondentas , nesuge
bėdamas tačiau nuslėpti 
kokia sunki rezistencinė 
dvasinė kova vyksta pa
vergtos mūsų tėvynės 
mokytojo širdyse, jeigu 
jis nėra aklai parsidavęs 
okupantui.

Tokį mokytojų prievar
tavimą ryškiai parodo ir 
neseniai nuteisto kun. A. 
Šeškevičiaus byloje vai
kų apklausinėjimai su
darant kaltinimo bylą 
prieš tą kunigą už vai
kų mokymą religijos baž
nyčioje. Apie tą iš anks
to sufalsifikuotą teismo

KAD JI BŪTŲ GYVA
Jurgis Gliaudą

Šiomis dienomis Vil
ties Draugijos leidykla 
išleido žinomos žurna- 

* listės ir Dirvos bend
radarbės Emilijos če- 
kienės straipsnių rinki
nį vardu "Kad ji būtų 
gyva".

Tai impozantiškai so
lidi knyga (per 400 pusi) 
Meniniu knygos apipavi
dalinimu rūpinosi daili
ninkas Paulius Jurkus. 
Jis nupiešė knygos aplan
ką ir daug užsklandų, ku
rios visos išlaikytos lie
tuviškų raštų motyvais. 
Tai suteikia rinkiniui 
tam tikrą nekasdieniš
kumą, iškilmingumą ir 
lietuvišką intymumą. 
Knygoje yra dvylika nuo
traukų, vaizduojančių 
lyg iliustracija, vieną ki
tą minimą tekste temą. 
Yra ir autorės fotogra
fija.

Rinkinyje sudėti rink
tiniai Čekienės rašiniai, 
kurių ankstesnieji sie
kia 1954 metus. Rašiniai 
buvo tilpę Drauge, Lais
vojoje Lietuvoje, Kary
je, Moteryje, Santarvė
je, Vienybėje ir Dirvo
je. Paskirais skyriais 
apie 125 straipsnių, su
tilpo šių pavadinimų.ru
brikos e: Lietuvė Moti
na tremtyje, Lietuviui 
Tėvui tremtyje, Lietu
vė moteris veikloje, Kad 
Ji būtų gyva, Lietuviško
jo gyvenimo nuotaikos, 
Tautinė Sąjunga, Žvilgs
nis į spaudą, Ji buvo lie
tuvaitė. Daugiausia raš
tų paimta iš Oirvoje tilpu
sių. Iyado žodį parašė 
dr. A, Gerutis.

Periodikoje tilpę ta
lentingos publicistės 
Čekienės raštai nėra ra
šyti probėgine intencija. 
Tai dažniausiai svarsty
mai, gilinimasis į reiš
kinio esmę ir sėkmingas 
atradimas amžinų, ne
kintamų ir labai brangių 
asmeniui, šeimai, visuo
menei principų. Būdama 
pedagoge, autorė nuosta
biai spalvingai supina ra
šinio temą su lakiu, ele
gantišku dėstymu. Jos 
rašymo stilius pagauna 
skaitytoją iš pirmosios 
eilutės ir kas žingsnis, 
toliau, džiugina ir turti
na lietuviškos širdies 
toks aiškus ir toks ryš
kus pulsas. Iš periodi
kos išrinktieji rašiniai 
nepaliesti laiko pareina- 
mumo. Jų tezės amži- 

sprendimą plačiai apra
šė Draugas 1971.3.17 d., 
kur tarp kitko sakoma: 
"Pasirašyti neteisingus 
liudijimus vaikus prikal
bėjo mokyklos direktorė 
parengtinio tardymo me 
tu. Paaiškėjo, kad direk
torė grasino elgesio pa
žymio sumažinimu, jei 
liudininkas nepasirašys 
tardymo protokolo..."

Tai tik vienas iš nuo
lat vykstančių pavyzdžių 
okupuoto j mūsų tėvynėj. 
Pravartu įsidėmėti, ku
rie dar nežino ar žinoti 
nenori, kad, kur vyksta 
tironija — ten smurtas 
ne tik patrankų vamz
džiuose, ne tik kalėji
muose ir kankinių kame 
rose, bet ten tironija kal
ba ir tėvų patarimais, 
motinų šypsniais ir vai
kų balsais, anot vengrų 
poeto, jų sukilimo daly
vio Gyula Illyes.

E. Čekienė 

nos, jų forma pagauli, 
jos sakiniui gali pavy
dėti dažnas beletristas. 
Didelė lietuviškos visuo
menės gyvenimo ir sie
kių pažinimo apimtis įtai 
goja skaitytoją nuosek
liai sekti dėstymą ir su
tikti su išmintingai pa
reiškiamomis išvado
mis. Moteriškos emoci
jos žavesys nuolatos pri
stato temas humanisti
nėje šviesoje ir kartu su
pina humanizmą su lie- 
tuvijos ir lietuvybės 
prasme. Lietuvių publi
cistikoje Čekienė atsisto 
ja vienoje iš iškiliausių
jų vietų.

Reikėjo daug dienų ir 
metų, kol visas rašinių 
arsenalas susikaupė šiai 
knygai, kol nedylančios 
laiko dantyse temos at
rado savo vietą rinkinio 
darnoje.

Šioje knygoje Čekie
nė aprėpia didžiulę lietu 
viškos išeivijos temati
ką, nuolatos atsigrįžta į 
tolimą ir aistringai my
limą Lietuvą. Kaip tau
tos celę ir lietuvybės iš" 
likimo pamatą ji ypatin
gai vertina ir adoruoja 
šeimą. Motinos, tėvo ir 
vaikų santykių ryškini
mas yra jos mėgiamiau- 
šio temos. Tur būt jo
kia lietuvė publicistė 
neprirašė tiek eilučių 
apie moterį, veikiančią 
visuomenėje. Šios kny
gos skyriuje "Lietuvė 
moteris veikloje", skai
tytojas mato daugį tos 
veiklos niuansų. Ji apo- 
teozuoja moteris kanki
nes Sibiro tremties są
lygose. Ir ji provokuo
ja lietuves išeives gilin
tis į aplinkos proble
mas , atremti daugelį 
problemų į lietuvybės iš
laikymo ir tobulinimo po- 
reiklus.

Staigiu posūkiu ji ima
si apžvelgti amžinas lie
tuvių tautos problemas. 
Emocija ir santūrumas 
kondensuotame sakiny
je atveda skaitytoją į 
Klaipėdos atvadavimo su 
kaktį, į Lietuviai miške 
temą, į Vasario šešio
liktąją... Be visuome- 
nininkės instinkto Čekie
nė negalėtų į dėstomas 
temas įžvelgti. Ir be pub
licistės talento ji nega
lėtų šios knygos sukur
ti. Visuomenininkės ir 
publicistės polėkis į 
humanistinę erdvę ir su
kūrė šį rinkinį. Jos pas 
kiri straipsniai, savyje 
išbaigti poskyriai, yra 
nepamainoma medžiaga 
paskaitininkų dėstomos 
temoms. Dėstymo entu
ziazmas užkrečia skai
tytoją humanizmo, tėvy
nės ir tėvynainio meile.

Čekienė neturi sar
kazmo arba smerkimo 
problemoms, kurios kry
žiuojasi su jos požiūrio 
išeities punktu. Ji nagri
nėja tas problemas san 
tūriai, kruopščiai ir at
meta jos dėlto, kad jos 
nėra pilnavertės, dažnai 
sroviniai spekuliacinės, 
dažniausiai gi (kaip tary 
binės spaudos rašiniai) 
inspiruoti svetimų, ne 
lietuviškų jėgų.

Ji niekados neina į po
lemiką, bet tenkinasi sa
vo individualiai pagautos 
problemos ištyrimu. 
Svarstymas yra esminis 
jos rašto elementas. 
Emocija, jausmingumas 
yra apšvietimas, kuriuo 
Čekienė pagauliai ir šil-

Emilija Čekienė, knygos "Kad ji būtų gyva" autorė.
V. Maželio nuotrauka

tai nutvieskia savo pa
reiškimą arba savo 
svarstymą.

— Emilijos Čekienės

publicistikoje glūdi gilus 
patriotizmas, — pastebi 
dr. A. Gerutis. — Ji yra 

(Nukelta į 6 psl.)

a
• Kartais nugirstame, kaip mūsų spaudos mėgėjai daro įvairias 

pastabas apie įdedamas nuotraukas laikraščių puslapiuose, taip pat 
ir apie parašus po jomis. Ypatingai išryškėjo viena tokia pastaba. 
Jei pvz. būna atvaizde nedidelis būrelis asmeny (6-8-15), tai kodėl 
fotografas pažymi pavardėm tiktai keletą, kokius 3-5 ir būtinai tik 
tuos nuolatinius nutraukų dalyvius, kurie kone kas savaitė rodosi 
spaudoje ir jau lengviausiai kiekvieno atpažįstami ligi nuobodumo? 
Tačiau kurie veidai nuotraukoje yra bent kiek naujesni ir dar ne
matyti, todėl įdomesni (imama spėlioti — kokiu čia dar veikėju pa
sipildė mūšy tautinė veikla?) — kažkodėl paliekami visai nepažy
mėti. Taip skaitytojo doras smalsumas nuviliamas. Be to, nėra 
teisinga nei mandagu nedidelėj nuotraukoj surūšiuoti žmones: vieni 
labai svarbūs ir vardais pagarbintini, o kiti -- bevardžiai anoni
mai, nė cento neverti, tik šiaip sau balastas...

• Dar nejaukesnis įspūdis, kai fotografas įvardija maždaug 
viso būrelio veidus, bet vieną ar porą jy išskiria užrašydamas — 
"neatpažinti asmenys”. Žinoma, gali pasitaikyti tikrai neatpažįs
tamų, bet tai — kokioje scenoje, iš ankstesnių laikų, bent iš prieš 
20-50 metų nuotraukoje, kuri dedama dabartinėn spaudon kaip vaiz 
dus praeities paminklas. Tačiau jei rodoma nedidutė grupelė iš da
bartinių viešų įvykių, kuriuose mes čia pat dalyvavome, tai — ne
atleistina. Galima visada pasiteairauti kitų, gretomis stovinčių. Ar
ba jei tingėta išsiteirauti, tai nesiųsk tokios įžeidžiančios nuotrau
kos! O gyvą dabarties visuomenės dalyvį, čia pat mūsų tarpe esan
tį ir kultūriniuose renginiuose buvojantį, su kitais bendraujantį, t.y. 
ne kokį slapuką, dėti į laikraštį pavadinant "neatpažįstamu" — 
perdaug storžieviška, bemaž pasityčiojimas.

• Daugelis ilgai spėliojo ir niekaip negalėjo išlukštenti: ką 
reiškia, kokios kilmės yra tas garsusis Gyvataras? Galop tartum 
išspręsta mįslė. J. Vaičiūnienė straipsnyje apie to vieneto koncer
tą Chicagoje sako — tai esą šioks toks darinys iš lietuviško žodžio 
gyvatvorė. Jei tai tiesa, tai vertėtų ir atversti į tikrąją lytį, bū
tent — Gyvatvorė. Vieneto vardas yra ryškiai svarbus tautos kal
bai garsinti. Kaip vėliava arba herbas senovėje.

Šiuo atveju įdomi dar viena aplinkybė. Per eilutę metų mūsų 
žurnalistai ar korespondentai tiek daug kartų ir plačiais straips
niais rašė apie tą Gyvatarą, smulkiai apipasakodami vieneto gimi
mą, augimą, dalyvius, pasirodymus, šokių programas, bet --nieka
da nepasmalsavo paties pirmutinio dalyko: kas tas per vardas? Tai 
blogai atestuoja jų žurnalistinį akylumą, gabumą savarankiškai fak
tus gvildenti -- tartum rašo tik tai, kas liepiama, ir nejaučia, kuo 
itin susidomės skaitytojas.

• Apie vieną naujai iškylančią, nepaprastai talentingą solistę 
rašoma: "Jei galima prie ko nors kibti, tai tik prie pavardės... Su
slavintos, sulenkintos mūsų pavardės yra toks griozdas, tokia sun
kenybė, kuria, ypač gyvendami svetimose šalyse, turėtumeveikiau- 
sia nusikratyti. Ar scenai neužtektų gražios pavardės Gina Butku
tė? (Keleivis nr. 17). Tikrai pas mus ši labai svarbi sritis — sveti
moje šaly pirmiausia save ir savo Lietuvą reprezentuojame pavar
dės skambėjimu! — kažkodėl visiškai niekieno negelbstima. Jei tu
rėtume kokią savos kalbos komisiją ar bent kiek bendruomeniškes- 
nį kultūros (ar švietimo) vienetą --juk nebūty sunku saviškiams 
patarti gražiau susitvarkyti su vardais ir pavardėm? O tai yra 
būtina itin tiems, kurie daugiau iškyla viešumon, rodosi scenose, 
savo vardu puošia mūšy ir svetimųjų spaudos puslapius. Rimto kal
bos žinovų patarimo, turbūt, daugumas paklausytų, tik, deja, to daly
ko pasigendame. Gal tarp daugelio auklių -- nesižinome, kieno tai 
pareiga?

• Jau anksčiau buvo girdėta kalbant, kad pavyzdžiui toks puikus 
monumentalių skulptūrų kūrėjas R. Mozoliauskas — tiesiog liežuvį 
laužia savo pavardės griozdu. Sako, argi jis nėra lietuvis, kad būti
nai tebevelka tą slavišką uodegą? Greičiausiai tai yra baudžiavos 
laikų palikimas, kai ir A. Baronas turėjo pinigais nusipirkti doku
mentus ir pavardę -- Baranauskas (tik taip galėjo išeiti į kunigus- 
vyskupus).

Tos suslavintos pavardės mūsų tautoje nėra jokia ilgalaikė ar 
istorinė šeimų vertybė, o tik sulenkėjusių vargonininkų arba klebo
nų neperseniai sukurta "gamyba". Pvz. mano kaimyno kelmo dar tik 
vos apie šio šimtmečio pradžią (ar praeitojo galą) pavardė įgavo tre 
jopą lytį, nes netyčia pasitaikė vaikus krikštyti vis kitoje bažnyčioje. 
Ir dabar tiesiog neįtikimai — dviejų tikrų brolių vaikai rašosi pagal 
krikšto dokumentus skirtingom pavardėm, lyg būtųnegiminės. To
kias apgadintas, iškraipyta pavardes branginti nereikia, o — kuo 
greičiau žmoniškai tvarkyti. Gaila, labai gaila, kad šiuo atveju bend - 
ruomeninės paramos nėra.
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Antibendruomeniskumo bendruomeninkį beieškant <i7) Dr. A. Butkus

LIETUVIŠKOS VEIKLOS
TIKROVE JAV-se

Prieš ketvirtį šimt
mečio VLIK’as Lietuvo
je ir ALT’as JAV-se įsi
kūrė to paties tikslo ve
dini: sutartinai ir nepar
tiniu būdu siekti Lietu
vos išlaisvinimo. Abie
jose institucijose buvo 
susitarta atidėti parti
nius skirtumus į šalį ir 
bendrame darbe vado
vautis lietuvių vienybės 
principu. Po keletos me
tų Vokietijoje gimė Pa
saulio Lietuvių Bendruo
ni enės idėja. Jos kūrė
jų buvo sutarta taip pat 
dirbti nepartiniu būdu, 
siekiant Lietuvos lais
vės ir lietuvybės išlai
kymo išeivijos lietuvių 
tarpe. Taigi, esmėje 
VLIK'as, ALT’as irPLB 
savo veikloje remiasi 
tuo pačiu nepartiniu prin
cipu. Kaip anksčiau m i- 
nėjau LB kiekviename 
krašte tvarkosi savisto
viai pagal jos priimtą 
statutą ir prisiderinda
ma prie Vietos Są
lygų-

Bendruomenės steigė 
jai JAV-se, atrodo, ne 
pilnai įvertino lietuviš
kosios veiklos tikrovę, 
nors toji realybė buvo ir 
tebėra labai paprasta ir 
nusistovėjusi. Čia iš tra
dicijos dalis mūsų tau
tiečių bendrinėje veiklo
je nori reikštis per sa
vas organizacijas, ton 
veiklon deleguodami sa
vų organizacijų atsto
vus. Dalis lietuvių bend
rinėje veikloje nori 
reikštis ne per savas 
organizacijas, bet be
tarpiai - individualiai. 
Prieš metus Dirvoje kė
liau klausim ą ar neatėjo 
laikas abi šias veiklos 
kryptis suderinti, o ne
laukti, kol viena iš jų iš 
nyks. Problema sunki, ta 
čiau nėra neišspren
džiama, jei iš abiejų pu
sių būtų parodyta geros 
valio s. Li etų vių B endr uo - 
m enė laimėtų daug, nes 
būtų išspręstas visų jos 
narių atstovavimo rei
kalas JAV-se. Taip pat 
būtų atsiekta ir nemaža 
pratiška nauda. Kai indi
vidas išrenkamas į LB 
organus, tai jis atsineša 
tik dvi, kad ir labai darbš
čias rankas. Kai organi
zacija savo atstovą dele
guoja — už jo pečių stovi 
visa 
talka. Darbo rankų nie
kados nėra perdaug di
deliems darbams nudirba 
ti. Lietuviškojo darbo es
mė tačiau yra ne tik di
delių kalnų nuvertimas, 
bet ir kaip galima dau
giau savanorių - darbi
ninkų į bendrą darbą įjun
gimas. Juk darnus bend
ras darbas — geriausias 
laidas lietuvybei išlai
kyti.

Išvada ir šiandien per
šasi ta pati ir ji, mano 
supratimu, tėra vienintė- 
lė: JAV LB Tarybos su 
dėtis turėtų būti pra
plėsta. Reikia sudaryti 
sąlygas, kad joje būtų 
atstovaujamos visos di
desnės lietuvių apylin
kės ir visų pakraipų bei 
įsitikinimų tautiečiai. 
Kaip tas turėtų būti pa
daryta — tai jau techniš
kas klausimas, kuriuo 
(taip prieš m etus rašiau 
Dirvoje) turėtų susi
rūpinti Vl-toji LB Tary-

Prezidiumas 
Tarybos na- 

LB visuotinumo

To pasėkoje

jo organizacijos

ba ir tą klausimą kuo 
greičiau teigiamai iš
spręsti.

Šeštoji LB Taryba se 
niai išrinkta ir jau tu
rėjo dvi sesijas — Cle
velande ir Philadelphi- 
joje. Tarybos praplėti
mo' klausimas iš esmės 
nei vienoje iš jų nebuvo 
svarstomas, nes jos pre
zidiumas (nors ir pri
mygtinai bei pakartoti
nai prašomas) tam reika
lui neskyrė sesijose lai
ko. Tiesa, Philadelphi- 
jos sesijoje iš bėdos bu
vo "lopomos skylės" 
New Yorko Apygardos 
protestui patenkinti. 
(Plačiau apie tai žiūr. 
Antibendruomeniškumo 
bendruomenininkų be
ieškant Nr. 9-11, Dirva 
1.22-27). 
neleido 
riams
bei Tarybos praplėtimo 
klausimu tačiau pasisa
kyti. Iš savo pusės jis 
atkakliai bruko iš anksto 
suredaguotus nutarimus 
Vasario 16-tosios aukų 
rinkliavos reikalu. Tie 
prezidiumo propaguo
jami nutarimai, chica- 
giškio atstovo žodžiais 
išsireiškus, daugiau pri
minė vienų lietuvių ruo
šimąsi į kovą prieš ki
tus. o ne LB funkcijų ap
tarimą,
daugelis Tarybos narių 
pajuto 
JAV LB-nės ir ALT'o 
veiklos derinimo klau
simu pakalbėti iš es
mės. Nebepasikliaujant 
prezidiumu, kad pasta
rasis tuo klausimu pa
ruoš dirvą, buvo pasku
bomis surašytas ir pri 
imtas sekantis nutari- 
m as:

a) įgalioti JAV LB 
Centro Valdybą kreiptis 
į Amerikos Lietuvių Ta
rybą siūlant pradėti pa
sitarimus JAV LB-nės 
ir ALT-ui susijungti į 
vieną organizaciją. Ta 
organizacija pilnai at
stovautų visai JAV lie
tuvių visuomenei ir vyk
dytų visus jos politinius 
bei kultūrinius uždavi
nius.

b) Tam klausimui se
kančioje JAV LB Tary
bos sesijoje skirti pa
kankamai laiko."

Šį LB Tarybos nuta
rimą Naujienų sausio 6 
d. vedamasis pavadino: 
"Gudreivų trumparegiš
kumu, pasišokusių ardy 
ti ALT’ą ir vieningą 
Amerikos lietuvių lais - 
vinimo darbą, sugalvo
jusių ir pravedusių ap 
gaulingą rezoliuciją, ku
ri bus pagrindu tolim es 
niems lietuvių gin
čams".

būtiną reikalą

mui nebuvo nei laiko, nei 
energijos. Kad ir neto
buloj redakcijoje, mano 
supratimu, tai labai svar
bus nutarimas, nes jis 
užakcentavo reikalą 
ALT’ui ir JAV LB-nei 
tartis dėl tvirtesnių pa
matų Amerikos lietuvių 
bendrinei veiklai sude
rinti. Tad aš šį nutari
mą Dirvos 1-29 taip įver 
tinau: "Šį Tarybos nu
tarimą aktyviai parėmu- 
sieji pabrėžė, kad atėjo 
laikas ir tikrai palankios 
sąlygos LB ir ALT veik
los apjungimui. Dvide
šimties praėjusių metų 
praktika parodė, kad 
dirbtinės įtakos ir veik
los sričių pasiskirsty
mas tebuvo tik laikinas 
ir bėdos susitarimas. 
Jis daug bereikalingos 
trinties ir kitų negero
vių atnešė. Paskutiniu 
m etų tarptautinėje plot
mėje pagyvėję įvykiai ir 
su jais atsiradusios pla
tesnės galimybės būtinai 
reikalauja galimai dides
nės JAV lietuvių pajė
gų konsolidacijos. Pas
taroji tebus galima tik 
geresnius organizaci
nius pagrindus padėjus. 
Gerą valią ir pakantru
mą būtinai reikia paro
dyti iš abiejų pusių. To 
reikalauja ir lietuvybės 
išlaikymas ir Lietuvos 
išlaisvinimo darbai".

Š.m. balandžio mėn. 
VLIK’o iniciatyva su
šauktam Veiksnių atsto
vų pasitarime New Yor
ke taip pat buvo išreikš
tas visų sutartas pageida 
vimas ALT’o ir JAV Lie 
tuvių 
veiklą 
ELTos 
voje.)

pastudijuoti ir pateikti 
konkrečias pastabas bei 
mūsų sąlygose labiau 
priimtinas alternatyvas. 
Tikiuosi atsiliepimų ir 
spaudoje. Už konstruk
tyvią kritiką ir pozity
vius pasisakymus iš 
anksto dėkoju. Tiesa, 
projektas sąmoningai nė 
ra pilnai detalizuotas, o 
tik pateikti rėmai, kaip 
išeities taškas pasitari
mams. Projektą tegali 
detalizuoti tik suinte
resuotų Institucijų atsto
vai, arba jų pavesti įga
liotiniai. Nutarimus šiuo 
klausimu, žinoma,tegali 
daryti visi JAV lietuviai 
per specialius referen
dumus .

Mano pateiktam pro
jekte atsispindi:

1. JAV lietuvių veiklos 
realybė.

2. Išlaikytas lygybės 
principas abiejų Insti
tucijų veiklos koordina
vime.

3. Išpildomas Visuo
tinumo kriterijus VLIKo 
priimtos Lietuvių Char- 
tos prasme.

4. Nenusižengiama de - 
mokratiniam savivaldos 
principui, tačiau palieka
ma laisvė kiekvienam lie
tuviui veikloje reikštis 
individualiai, arba per 
savas organizacijas.

5. Bendrinės veiklos 
palengvinimas periferi
jose:

a) išvengiant dup Ii kac i- 
jos,

b) nebevaržomas veik
los sričių pasirinkimas,

c) išvengiamas "ideo
loginis susikryžiavi
mas", ypatingai jaunimo 
tarpe ir kt.

Bendruomenės 
suderinti (žiūr. 
pranešimą Dir-

SCHEMATINIS PROJEK
TAS — 
IŠEITIES

PASITARIMŲ 
TAŠKAS.

(Žiūr.
brėžinį)

šio projekto

Vienybės troškimas 
veikloje savaime jos ne 
atneša. Reikalinga kon
kretumo veiklos tiksluo
se ir geros valios jų sie
kime. "Geras atsiskaity 
mas daro gerus drau
gus", sako senas graikų 
priežodis. Visuomeni
nėje veikloje jis ypatin 
gai atsimintinas.

JAV bendruomeninin- 
kai savo veiklos planus 
ir atskaitomybę pateikia 
Taryboje. ALT’o veikė
jai — Lietuvių Kongre-

SCHEMATINIS JAV LIETUVIU BENDRINES VEIKLOS PROJEKTAS

Paaiškinimai: *) Delegatu skaičius nustatomas bendru LE ir ALT'o susitarimu.
**) Prezidiuman Organizacijų delegatai siunčiami sutartu (rotaciniu) būdu 

Jų skaičius nustatomas bendru LB ir ALT'o susitarimu.
***) Politinen Vadovybėn LB deleguoja specialistus, jų skaičius nustatomas 

bendru ALT'o ir LB susitarimu.

J. GRAUDA

Pasikalbėjimas su
Albertu Laurinčiuku
Albertas Laurinčiukas pagarsėjo savo knygele 

apie Ameriką. Ir ištikro knygelė verta dėmesio. Kas 
jos neskaitė, tas nežino, kad tarybinis žurnalistas 
privalo turėti nežabojamą vaizduotę.

Bet apie knygelę jau nei bloga, nei gera netar- 
tina, jes ji jau perėjo į istoriją.

Tačiau, tos pat knygelės reinkarnacija vykdo
ma ir vėl. Ir vėl mūsų Albertas prabilo apie Ame
riką. Todėl pateisinamas mūsų spiritualistinis pa
sikalbėjimas su garsiuoju tarybiniu žurnalistu.

Mums teko kalbėtis su jo dvasia per spiritua- 
listinį seansą. Tas pasikalbėjimo metodas buvo pa
rinktas dėl to, kad į intervievv lauką kaip tik įkliuvo 
dvasios.

Buvo taip:
"Tiesoje", apie kurią dr. A. Avižienis pasakė, 

kad "Tiesa" skelbia netiesą, kovo šešioliktą Alber
tas Laurinčiukas paskelbė savo naujintėlaičius įspū
džius is jo naujintėlaitės kelionės po Ameriką. Al
bertas parašė:

"Atvykę Pentagoną, turistai sužino daug skai
čių ir faktų. Tačiau gidai jiems nepasako, kur yra 
gynybos ministro kabinetas, kokius planus ruošia 
atskirų kariuomenės rūšių štabai, ką slepia Penta
gono požemiai. Jie negali to pasakyti, nes patys ne
žino. Pentagono lankytojai gali pavažiuoti požemi
niu traukinėliu, išvestu po Pentagono rūmais, ta
čiau .jie negali nusileisti į labirintus, esančius že
miau požeminio traukinėlio trasos".

Albertas tačiau nepastatė priešiškos, ir Tary
bų Sąjungai naudingos, konfrontacijos, tvirtindamas, 
kad pav., Maskvoje turistai, gidų vedami, gali kėliau^ 
ti bet kuriais Kremliaus požemiais ir gauti žinių 
apie kariuomenės dalis, išskirstytas Tarybų Sąjun
goje.

Kodėl jis nenurodė tos naudingos Tarybų Są
jungai iliustracijos, per spiritinį seansą mums ne
pavyko sužinoti. Iššaukta Alberto dvasia tylėjo, kaip 
vandens į burną prisiėmus. Todėl mums teko klau
simą statyti kitaip.

— Sakyk gi, Albertai, ar yra, kaip ir Penta
gone, labirintai po Maskvos ofisais?

— Oho, — atsakė Alberto dvasia, — ir dar di
desni ir gilesni, kaip Washingtone. Pas mus viskas 
yra giliau ir plačiau.

— Sakyk gi, Albertai, ar yra labirintai,pavyz
džiui, po Lubiankos rūmais?

— Apie kokią Lubianką kalbate? Ji pradžioje va 
dinosi Ceka, paskui GPU,paskui NKVD, paskui KGB. 
Apie kurią gi kalbate?

— Apie bet kurią. Kaip atrodo ten labirintai? 
Apie tai mes kalbame.

— Jūs nesusigaudo te dėl elementarinių daly
kų, — pasakė Alberto dvasia. — Pirma, labirintai 
po Lubiankos rūmais buvo naudojami pirmosioms 
revoliucinėms čistkoms. Kada labirintai prisipildė 
čistkų liekanomis, buvo atidaryti kiti labirintai.Šie 
buvo naudojami Ježovo metu. Vėliau atsidarė Stalino 
čistkų labirintai. Dar vėliau atsirado Beri jos labi
rintai... Apie kuriuos gi kalbate?

Bliūdelis apsisuko ir nekantriai subildėjo. Al
berto dvasia nekantravo. Mes paklausėme bliūdelio 
(Alberto dvasios):

— Kalbame apie tuos labirintus, kuriuos Mask
voje gidai rodo turistams.

— Jūsų provokacija skamba, kaip trečioji rublio 
pusė, — nukirto bliūdelis.

Mes dar šiaip ir kitaip bandėme bliūdelį judin
ti ir privesti kalbėti, bet jis atsisakė bendra
darbiauti. Mes taip ir likome nesužinoję, kodėl 
Washingtono Pentagone turistai važinėja požemiuo
se traukinėliu, ir kodėl Albertas Laurinčiukas (bliū
delis) nutilo, užkalbintas apie Lubiankospožemius?

jekte ir yra konkretūs 
pasiūlymai šiam orga
nui sudaryti.

Tad kviečiu Gerb. 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenė Vadovy
bes panaudoti šį projek
tą kaip išeities tašką 
diskusijoms JAV lietu
vių bendrinei veiklai ap

jungti. Gera valia ir no
ras matyti daugiau kas 
mus jungia, o ne kas iš
skiria padės prieti prie 
konkrečių susitarimų. 
Pastovesnių susitarimų 
išsiilgusiai laukia JAV 
lietuviai ir jiems likimo 
uždėti dideli ir svarbūs 
darbai Lietuvos ir lietu
vybės išlaikymo labui.'

Tą patį nutarimą PLB 
Valdybos vicep. visuo
meniniams reikalam s 
dr. H. Brazaitis, Dir
vos Pastabų nei Nuomo
nių skyriuje pavadino 
"utopiniu".

Šio nutarimo kriti
kams, atrodo, labiausiai 
nepatinka jo žodinė re
dakcija. "Sujungti į vie
ną organizaciją" — ne
tiksliai išsireikšta ir ne 
apie tai daugumas šį nu
tarimą rėmusių Tarybos 
narių kalbėjo. Deja, ta 
sesija aplamai buvo ve
dama "žybt" metodu,tad 
dalykiškam apgalvoji-

Labai panašų projek
tą esu pateikęs antrame 
Spaudos, Radijo ir Bend
ruomenininkų pasitari
me Tabor Farmoje. Jis 
buvo palankiai komentuo
tas spaudoje ir trečia
me tų pačių veikėjų pasi
tarime Tabor Farmoje.

Nuoširdžiai kviečiu 
Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir JAV Lietuvių 
Bendruom enės darbuo
tojus šį projektą giliau

se. Pastoviai JAV lietu
vių veiklos koordinaci
jai atsiekti būtų idealu, 
kad abi šios institucijos 
savo veiklos projektus ir 
jos atskaitomybę pateik
tų tam pačiam organui. 
Jeigu suderintume JAV 
LB Tarybos ir Lietuvių 
Kongreso funkcijas, sa
vaime toks vienas vy
riausias organas atsi
rastų. Mano čia šche
ru atiniai pateiktame pro -

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MAZEIKMVANS
6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
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l q TRYS MODERNIŠKOS B
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS fe

Mašinoms vieta
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KŪRYBA IR MOKSLAS
/

VIRŠUJE: Chicagos Lietuvių 
Operos jubiliejinio "La Travia
ta" pastatymo pirmas veiksmas. 

Z. Degučio nuotrauka

Antroji SIMO laida

SUKAKTUVINE "LA TRAVIATA”
CHICAGOS LIETUVIU OPEROS SCENOJE

Prieš 6 metus Lietu
vių Operos pastatytoji 
''Traviata” šiais metais 
gegužės m. pasitikome 
kaipo seną mėgiamą ir 
pažįstamą. Verdi kūry
bos persilaužimo laiko
tarpio muzika ir geras 
dramos turinys dar ir 
dabar gyvas, patrauk
lus, jaudinantis.

Traviata yra 16-ji Ver 
di sukomponuota opera, 
kurią jis parašė per 4 
savaites. Turėdamas jau 
didelį kompozitoriaus 
patyrimą, ir gerą libre
tą, melodijos šiai operai 
jo sąmonėje plaukė kaip 
tyro krištolo vanduo iš 
žaliuojančio dangaus mė
lynėje aukšto kalno. Me
lodijų, rečitatyvų, arijų 
išradingumas neturi sau 
lygaus pavyzdžio. Ši ope 
ra Verdi kūryboje buvo 
kažkas naujo, nepatirto, 
taip kaip būna dailininkų 
gyvenime, kurie kartais 
pagauti impulso ir 
blikstelėjusios minties 
poveikyje, karštligiškai 
sukuria jau daugiau ne
pakartojamą trapią vizi
ją, kuri dienos šviesoje 
pranyksta kaip rūkas. 
Šios operos vizija — tai 
amžina meilės tema, 
kiekvieną kartą vis nau
ja, nepakartojama, jaudi
nanti, žodžiais dar neiš
sakyta ir neišdainuota. 
Violetos meilė — kurti
zanės "su aukso šir
dimi” meilė.

Tarsi leitmotyvas, 
operos pradžioje ir pas- 
kutinime veiksme pra 
skamba styginiuose ins
trumentuose permatoma 
tyra, tyli melodija, cha
rakterizuojanti Violetos 
sielos būseną, trumpą 
jos žemišką meilę, vien
kart ženklinantį, po iš
gyventos čia kančios, 
anapus ramybę ir jau vis
kam abejingumą. Šiai mu 
zikai skambant Violeta 
nakties glūdumoje viena 
kambaryje. Pro atdarą 
langą iš sodo plaukia le- 
lijava mėnulio šviesa. 
Danguje mirkčioja dide
lės žvaigždės. Pradžia 
gegužės. Nakties tyloje 
girdisi kaip šnabžda su 
siglaudę gėlių pumpu
rai ir kvepia naujai prasi 
kalusi žolė. Artėjanti 
mirtis išlygina ir nura
mina kančias ir skaus
mus. Viskas darosi abe 
jinga: ir paliekanti mei
lė ir nakties glūdumoje

ANTANAS NAKAS

paliekantis sodas pil
nas kvepiančių gėlių”. 
Kaip keista! Kaip man 
gera! Aš nieko nebi
jau!” Tai paskutinieji 
Violetos prieš mirtį žo
džiai.

Šią sceną priminiau 
sąmoningai, kad parody 
ti kiek iš aktorės reikia 
subtylios vaidybos, kad 
žiūrovo sąmonėje nesu
kelti perdaug sentimen
talumo arba geriausiu at
veju romantizmo, kuris 
šiais laikais nėra per
daug populiarus.

Šiais metais turėjome 
dvi Violetas: Daiva Mon
girdaitė ir Gina Čepkaus - 
kienė. D. Mongirdaitė 
dainavo premjeroje ir 
paskutiniame spektakly
je, o G. Čepkauskienė 
gegužės 2 d. Violetos ro
lė nelengva. Nevisi ko
loratūriniai sopranai 
šiai rolei tinka. Reikia 
dramatinio balso atspal
vio. Mongirdaitė šias s a 
vybes turi. Violetos rolė
je vaidybiniai ji buvo už 
tikrinta, grakšti, sceniš - 
kai labai maloniai atro
danti. Vidutinio pajėgu
mo balsas aukštutinėse 
koloratūrinėse gaidose 
buvo pakankamai lanks
tus, muzikali, gera fra
zuotė. Ypač geros buvo 
3-jo ir paskutiniojo ak
to subtyliai pravestos 
scenos apie kurias jau 
minėjau, jog jos reikalau 
ja didelio takto ir švelnu 
mo. Operos klasės pa
tirtis studijų metu daug 
prisidėjo prie geresnės 
vaidybos ir sceninio lais
vumo. Kaikurių muzi
kinių frazių aukštutinių 
gaidų ilgesnis užlaiky
mas, s ąskaiton ritmo, bū
tų daugiau prisidėjęs 
prie dainos grožio.

Antroji Violeta - Čep 
kauskienė parodė labai 
gražių balsinių ir vaidy
binių sugebėjimų. Gali
me nuoširdžiai pasi
džiaugti, kad Kanadoje 
susilaukėme gražaus 
tembro koloratūros. Ji 
turi skambančias aukš
tutines gaidas, tačiau ga
na aštrias pačias aukš
tutines (pav. 3-čios ok- 
tavės Do), kurias reikė
tų labiau išlyginti arba 
labiau dengti. Vidutinio 
registro tembras nely
gus — kartais sultingiau 

skambantis, kartais dus
liai. Menininko ieškoji
mo kelias sunkus. Prieš 
spektaklį patirti nusivy 
limai, karteliai nubluko 
sekmadienio spektakly
je, kada jos Violeta sce
noje drąsiau pradėjo gy 
venti, balsas drąsiau 
skambėti. Vaidyboje 
šiek tiek trūko sceninio 
patyrimo ir geresnio sa
vo partijos mokėjimo. 
Iš publikos ji, kaip ir 
Mongirdaitė, susilaukė 
užpelnytos padėkos. Prie 
kitų jos privalumų rei
kia priskaityti jos gerą 
dikciją.

Stefan Wicik — Alfre
do rolėje dalyvavo visuo
se trijuose spektakliuo
se. Jis yra mūsų operos 
malonus ir visų mėgia
mas svečias. Jis daly
vavo ir pirmuose mūsų 
Traviatos pastatymuose 
1966 m. Nuo to laiko jo 
lyrinis tenoras su dra
matiniu atspalviu dar la
biau subrendo, įgijo ma 
lonų lygų tembrą, la
bai tinkantį Alfredo ro
lei. Pavienėse mizan
scenose, arijose ir du
etuose parodė muzikalu
mą ir jautrų įsijautimą 
į Verdi muzikos grožį.

Ypač daug simpatijos 

MONTREALIO "GINTARAS" ATVYKSTA Į BOSTONĄ

Montrealio ansamblis "Gintaras" gegužės 23 d. atvyksta įBostoną ir 3 vai. po piety So. Bostono Lie- 
tuvių Piliečių Draugijos Hl-a. auditorijoje, 368 W. Broadvzay duos tautinių šokių ir dainų festivalį. 
Bostono lietuviai pirmą kartą matys šį puikų Kanados jaunųjų lietuvių meninį vienetą, išpildant lietuvių 
liaudies dainų, muzikos ir tautinių šokių pynę, palydint lietuvių liaudies muzikinių instrumentų orkest
rui, gal vieninteliam šios rūšiss Amerikoje. Po programos šokiai, grojant Worcesterio R.M. Trio or
kestrui. Veiks užkandžių ir gėrimų bufetas. Visi Bostono ir aplinkinių kolonijų lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti į šį jaunimo festivalį, pasigrožėti mūsų iškiliuoju jaunimu, kuris taip puikiai reprezen
tuoja lietuvišką žodį, dainą ir šokį. Rengėjai: LB Bostono apylinkės valdyba.

jis įsigijo iš scenos ko
legų ir klausytojų už ge
rai paruoštą ir kruopš
čiai išmoktą lietuviškai 
savo partijos tekstą.

Nerija Linkevičiūtė — 
Floros partijoje suvaidi
no gerą Violetos draugę 
ir drauge su Algirdu Bra
ziu — Germonto rolėje 
vokaliniai bei vaidybi
niai nemažai prisidėjo 
prie spektaklio sėkmin
gos eigos.

Antraeilėse rolėse 
ypač išsiskyrė Bernar
das Prapuolenis — baro
no Douphol vaidmenyje. 
Jo vokaliniai ir vaidybi
niai resursai labai tiko 
šiai rolei. Julius Savri- 
mavičius ir Bronius Ma
čiukevičius savo dalyva
vimu pagyvino operos ei
gą. Margarita Momkie- 
nė nuoširdžiai atliko Vio 
lėtos tarnaitės rolę. Kiti 
dalyviai, sužymėti pro
gramoje: V. Marčiukai- 
tis, V, Petrikonis ir P. 
Oleka operos kolektyvui 
buvo geri talkininkai.

Trečiąjį operos veiks
mą paįvairino baletas su 
solistais šokėjais Vio
leta Karos aite ir Jaunu
čiu Puodžiūnu, kurie su-

(Nukelta į 6 psl.)

Pirmoji Jurgio Gliau
dos knygos SIMAS lai- teisinimai, 
da buvo išparduota per 
vieną mėnesį. Stambūs 
užsakymai po šimtą kny
gų bematant ištuštino 
sandėlio atsargas. Kny
ga buvo išparduota dar 
nepasirodžius spaudoje 
tos knygos vertinimams.

Tragiškasis į laisvę 
jesiveržiančio ir atstum
to žmogaus epizodas vi
sad išliks kaip apeliacija 
į istoriją. Ir dabar, ir už 
kelių metų, ir keliasde
šimties metų, Simo Ku
dirkos įvykis šiurpins 
žmonių širdis ir pripil
dys jas pasipiktinimu 
prieš - tas aplinkybes ir 
žmones, kurie neišgirdo 
pagelbos šauksmo, ku
rie neištiesė pagelbos 
rankos.

Keliasdešimt civili
zuotų žmonių pasielgė 
šlykščiau už džiunglių 
žvėris, stebėdami jųaky_ 
se kankinamą žmogų. Šia 
prasme Simo Kudirkos 
epizodas ir vertas vaiz
duoti jį tos dienos amp
litudėje. Šia prasme tam
pa neesminiai įvadai į 
įvykį, platūs istoriniai 
aiškinimai bei statisti
niai kokie nors surink
ti daviniai. Socialinė, 
psichologinė, netgi, jei 
gu taip galima čia išsi
reikšti, sukrėčiančiai es
tetinė įvykio prigimtis 
glūdi piūvyje per patį 
įvykį. Tam piūviui at
skleisti autentiškos me 
džiagos suteikė gana pla 
čio investigacijos, kur 
įvelti į įvykį asmenys, 
prisaikdinti, tai yra, įpa
reigoti sakyti tiesą, davė 
savo parodymus. Tardė 
Transporto departamen
tas, tardė Krašto apsau
gos įstaiga, vėliau tar
dė Kongreso pakomite
tis. Vėliau buvo išleisti 
tardymų rezultatai kny
gos formoje.

Tačiau į laisvę besi
veržiančio lietuvio tra
gedijos šie tardymai 
kaip ir neatskleidžia. 
Tai visoje jų sumoje yra 
dalyvavusių tragedijoje 
asmenų liudijimai ir,

kas įsidėmėtina, pasi- 
Kiekvienas 

tų tardymų knygos pus
lapis reikalingas pas
tangų skaityti tarp eilu
čių, reikalingas kriti
kos ir esmės ryšio su 
dėstoma tema nuovo
kos. Juo labiau visa tai 
iškyla kitoje šviesoje da
bar, kada visuomenės ir 
investigacijų nusmerk- 
tas elgesys savaime pro
vokuoja pasiteisinimus 
ir "gerus”, deja karštu 
momentu nerealizuotus 
norus.

Nenuostabu, kad pir
mosios laidos išpardavi 
mo paskatinta Vilties lei
dykla išleido antrą SIMO 
laidą. Leidykla negalėjo 
nė atsiliepti į Simo už
sakymus, jau pirmajai 
laidai išsibaigus.

Tie patys užsakymai 
šimtinėmis paženklino 
ir antrosios laidos pasi
rodymą. Dabar knyga 
ėmė pildyti kitus, lietu
vių apgyventus kontinen
tus. Pirmasis antrosios 
laidos užsakymas buvo 
iš Australijos (100 egz.) 
su nurodymu, kad tai nė 
ra paskutinis ir vienintė 
lis užsakymas.

Leidykla norėtų pri
minti skaitytojams ir 
jautriai Simo tragediją 
išgyvenusiems tautie
čiams, kad labai paranku 
aprūpinti SIMO knyga ir 
kuo plačiausiai pasauly
je išsimėčiusius lietu
vius. Jie dažnai neturi 
pakankamo ryšio su lei
dykla, kartais juos var
žo ir procedūra siųsti 
knygos prenumeratą į 
kitą kraštą. Tačiau tai la
bai lengva padaryti už
sakant jiems knygą tie
siog iš leidyklos. Tokiu 
būdu SIMAS pasieks to
limiausius mūsų plane
tos pakraščius. Patogu 
ir pigu išrašyti Simą pa
žįstamiems tautie
čiams, kur jie begyven
tų. Gavusi užsakymą lei
dykla atliks likusį dar
bą. Tie, kurie jau taip pa
darė, tegu skatina ir ki
tus tokiu būdu po visą 
pasaulio Ii etų vi ją pa
skleisti SIMO tragedi
jos knygą. Pav. Vokie
tijoje, kiekvienas Vasa
rio šešioliktosios gimna
zijos mokinys norėtų tu
rėti Simą savo knygynė
lyje. To pat norėtų lietu
viai mokinukai Italijoje. 
Tiktai knygos užsakymu 
iš Amerikos galima pa
tenkinti jų kuklius ir to
kius jautrius pageidavi
mus.

O kur dar ir mūsų jau
nuoliai, nešioję demons
tracijų plakatus? Ar jie 
visi turi šią knygą, ku
rioje jautriai ir išsamiai 
aprašytas įvykis, dėl ku 
rio jie demonstravo, ša
lo ir verkė? Ar ne tėvų 
pareiga žinoti, ar jų, to
kie pavyzdingi lietuviai 
vaikai turi Simą savo kny 
gų lentynoje? Ar ne šeš
tadienio mokyklose Si
mas turėtų būti kartu su 
vadovėliais, ir iš tos me
džiagos rašytini refera- 
tėliai?. Stp. Vykintas 
siūlo SIMO ištraukas įdė 
ti į mokyklinių skaiti
nių antologijas-.

Antroji SIMO laida, 
kol kas, dar gali patenkin - 
ti jūsų užsakymus. (t)
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TRAVIATA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kūrė ir baleto choreo
grafiją.

Aleksandras Kučiū- 
nas, ilgametis mūsų ope
ros dirigentas ir šios 
operos režisierius,koor 
dinavo viso spektaklio ei
gą. Traviatą galima bū
tų labiau priskirti prie 
kamerinio pobūdžio ope
rų, kurioje yra daug sub 
tylios muzikos. Ji kaip 
trapi krištolinė vaza, iš
nešta į saulės šviesą su
žiba visomis vaivorykš
tės varsomis. Kučiūnas 
jautrus muzikas suge
bėjo tai atlikti. Tačiau 
spektakjis susidaro ne- 
vien iš muzikos garsų. 
Režisieriaus, dailininko 
ir kitų scenos menininkų 
reikalas apipavidalinti 
mizanscenas, kurios su
teiktų spektakliui vieny- 
jantį vaizdą ir atgiję vei 
kalo personažai, suda
rytų žiūrovams tikrovės 
iliuziją, be kurio nėra 
spektaklio. Veikalo idė
ją sukuria visas kolekty
vas, bet ne vienas kuris 
aktorius. Mizanscenos 
įgalina režisierių įjung
ti į scenos erdvę visą ką 
jis randa veikalui nau
dinga. Čia reikia nevien 
muziko nuovokos, bet rei 
kia turėti didelį scenos 
pažinimo Užnugarį ir 
svarbiausia —fantaziją. 
Dirigentui pavyko išryš
kinti muzikos grožį, bet 
nepakako pakankamo sce 
nos pažinimo. Operos 
klasės vedėjo patirtis šį 
kartą jam nedavė pilnos 
galimybės apjungti visą 
spektaklį. Jei turime ge 
rus operos dirigentus, 
tai iš mūsų aktorių gali 
me turėti tokio pat laips
nio režisierius. Pav. I- 
jo akto masinės scenos 
dengė kaikuriuos choro 
dalyvius ir dėlto choras 
nesutapo su orkestro pa
lyda. Flora Bervoix — 
Violetos draugė, savo 
suruoštame baliuje, sė
dėdama sofoje visai ne
sudarė vaizdo, kad ji bū

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

tų baliaus šeimininkė. 
Trečiojo ir paskutinio
jo veiksmo Violetos ir 
Alfredo susitikimo sce
nos buvo gana blankios 
vaidybiniai. Masinių sce
nų sugrupavime stoka bu
vo proporcijos ir dides
nio į įvykius reagavimo'. 
Jei ne pats dirigentas, ku
rio dėmesys buvo užim
tas kitais labai svarbiais 
dalykais tai rež.padėjė
jas galėjo šiuos trūku
mus pastebėti ir juos pa
šalinti?

Paminėjus visus mato
mus operos dalyvius, ne 
galime pamiršti tų, ku
riems spektaklio metu 
neplojame ir nematome, 
tačiau be kurių mes sa
vo operos neturėtume ir 
negalėtumėm jąja džiaug
tis. Tai chormeisteriai: 
Alice Stephens ir Alfon
sas Gečas, kurių dėka 
operos choras išaugo į 
dėmesio vertą vienetą. 
Kitas didelis operos 
ramstis — Česlovas Ru- 
kuiža, kurio žinioje yra 
kiekvienas scenos rek
vizitas, dekoracijos ir 
apšvietimo išradingu
mas drauge susavobend 
radarbiu Kaziu Cijūnė- 
liu, bendradarbiaujant 
su dekoracijų menininku 
Jurgiu Daugvila.

Daug kartų prieš spek
taklį teko matyti Česlo
vą Rukuižą stovint pus- 
tamsioje scenoje, chao
se sukrautų dekoracijų, 
susimąsčiusį, galvojan
tį kaip sutvarkyti šį cha
osą, kad prieš žiūrovo 
akis tie scenos rekvizi
tai dabar tokie bedvasiai 
pilki, mirę, atgytų ir sce - 
na kaip Hofmano pasako
se magiškai atgytų ir pa 
virstų tikrovės iliuzija. 
Tų scenos magikų mes 
nematome ir jiems neplo 
jame. Be jų scena būtų 
tuščia ir mirusi. Rukui- 
ža, mano paklaustas, kas 
jį paskatino pamilti sce
nos darbą atsakė: "Mei
lė lietuviškam teatrui. 
Aš jaučiuosi daug turįs 
atiduoti Lietuvai ir jei 
mano kuklios pastangos 
suteikia žiūrovui 

džiaugsmą, man toužten 
ka”.

Tačiau visų darbų su
manytojai — Operos val
dyba, kurios priešakyje 
šiais metais sutiko bū
ti judrus, energingas ir 
darbštus pirmininkas — 
Gediminas Kazėnas ir 
nariai: S. Džiugienė, V. 
Radžius, J. Vidžiūnas, 
G. Bičiūnaitė, V.V. Mom- 
kus ir V. Marčiukaitis. 
Dėka jų pasišvenimo 
kasmet mūsų opera iš
vysta vis naujus, rūpes
tingai paruoštus, operos 
pastatymus ir dėl to už
baigai norėtųsi pakarto
ti skaitytus žodžius, kad 
asmeninis žmogaus gy
venimas, tiek vis a žmoni
jos istorija yra vienas 
didžiulis ir nuolatinis kū
rybos vyksmas, kaip lais - 
vės ir žmogiškos didy
bės ženklas.

KAD JI BŪTU

GYVA
(Atkelta iš 3 psl.) 

tremtyje tėvynės meilės 
ir Lietuvos laisvės šauk 
lys.

Kodėl taip? Kodėl 
mums atitenka malonu
mas pasitikti mūsų kul
tūros istorijoje tur būt 
pirmą toki stambų, paki 
lų ir lietuviškos pilna- 
vertybės ženkle sukurtą 
lietuvės, moters ir pat
riotės, straipsnių rinki
nį?

Atsakymą suteikia 
jautrus autorės eilėraš
tis "Ilgesys" (pusi. 60):

Kai po kiemą bėginėjo 
Dar basa,
Ją mintyse vis lydėjo - 
Tik mama.

Iš sodybos ji išėjo 
Dar maža.
O mintyse jau lydėjo 
Lietuva.

Daugel metų kai praėjo, 
Ji nebta,
Bet mintyse vis tebėra 
Lietuva.

Ne bakūžėj ji gyvena - 
Prabangoj,
Ir jos mintys gulant, 

keliant 
Lietuvoj.

"Kad ji būtų gyva" rin
kinys yra puiki dovana 
mūsų jaunimui bet kuria 
proga: ar tai būtų mokyk
los baigimo ceremonija, 
ar vardinių bei gimtadie
nio šventė šeimoje, ar 
kaipo prasmingiausia 
vestuvinė dovana. Visų 
pirma, jaunimas turi 
skaityti šią knygą ir gi
lintis į dėstomas tezes. 
Ir tai, kad šią knygą sma
gu skaityti, kur beat- 
skleisi jos puslapius ir 
vis įpuoli įnaują, šviežią 
temą, daro ją savotiška 
lietuvybės baterija išei- 
viškosios kasdienybės 
sąlygose.

PAGALVOK
Kai kurie vyrai dar ir 

šiandien pasigenda be
garsių filmų, nes jiem s 
būdavo didelis malonu
mas žiūrėti į žiopčio
jančias moterų lūpas ir 
negirdėti nei žodžio.

* Vienas išmintingas 
sakinys yra daug ver
tesnis už blogą knygą.

* Mokslininkams būtų 
daug lengviau pasaulyje 
kovoti su triukšmu, jei 
žmonės žymiai rečiau 
naudotų savo burnas, o 
dažniau — savo smege
nis.

* Kuo labiau žmogus 
ieško savo laimės, tuo la
biau laimė nuo jo bėga!

* Ar žinote, kad Sovie
tų Sąjungos rinkiminėje 
sistemoje esama ir ga
na gerų savybių: po rin
kimų nereikia iki vėly
vos nakties sėdėti prie 
televizijos ir laukti bal
savimo rezultatų!

* Koks didelis yra 
džiaugsmas padaryti 
žmogų laimingesnių apie 
tai net nežinant!

* — Tai dar vis be- 
sispardai? — užklausė 
seniokas sutikęs seniai 
matytą draugą. Užklaus
tasis žvilgterėjo į savo 
kojas ir lėtai atsakė: — 
Dar vis besispardau, tik 
dulkių vis mažiau šuke
lių! Paruošė V. Š.

Pirkite mieste penktadienj 
10 vai. ryto iki 5:45 v. v. 
Skyriuose iki 9:30 vai. vak. 
Mes duodame ir keičiame 
Eagle Stamps

“Donald Duck”® ar “Noah’s Ark” 
Neprosijamos paklodės ir 

lovos užtiesalai
Truputį su mažu defektu! 

Gyvų spalvų mėgiamų 
komikų charakteriai

72x104 viengubai lovai 
viršutinės paklodės 

jei be priekaištų 4.99

42x36 pagalvių užvalkalai 
jei be priekaištų 4.98

pr...........................2.96 pr.

Viengubos lovos užtiesalai 
jei be priekaištų 10.99

Pagyvinkite savo vaiko kambarį su šiomis žaismingomis jaunatviškais pa
veikslais paklodėmis ir lovos užtiesalais. Abi yra medvilnės ir sintetinės medžia
gos mišinio, kuris niekad nereikalingas prosijimo!
®Walt Disney Productions.

BUDGET DOMESTICS, visose 7 krautuvėse.

• Lietuvos Statutų (1529, 
1566 ir 1588 m.) vertimu į 
lietuvių kalbą Lietuvoje la
biau susidomėta tik prieš 
keletą metų. Buvo pradėta 
ruoštis dideliam darbui: 
naujai paruošti visų trijų 
Lietuvos statutų tekstus, 
parašyti išsamius jų ko
mentarus, sudaryti žodynus 
ir statutus išversti ne tik į 
lietuvių, bet ir į rusų kalbą. 
Darbas vykdomas kolegijos, 
i kurią įeina istorikai, filo
logai ir teisininkai.

Statutų redakcinės kole
gijos narys Stasys Lazutka 
"Lit. ir Meno savaitrašty 
(nr. 15) plačiai palietė sta
tuto darbo sunkumus, kliū
tis. Vilniaus universitete 
šiuo metu prie statutų dir
ba penkių katedrų moksli
ninkai. Įdomu, kad daugiau
sia ligšiol nuveikę rusų ka
tedros mokslininkai, gi lie
tuvių katedros mokslinin
kai aktyviau dirba tik pa
staruoju metu. Ji yra bai
gusi sudaryti Pirmojo Lie
tuvos statuto tekstą, išver
tė jį į lietuvių ir rusų kal
bas, parengė platų lietuvių- 
rusų ir originalo (senosios 
gudų) kalbos žodyną. Esa
ma dar daug kitų darbų. 
Statutai būtų greičiau pa
rengti spaudai, bet, atrodo, 
nevyksta visus besidomin
čius mokslininkus suburti i 
vieną kolektyvą.

• Jonas Dambrauskas, 
žymus chorvedys, vargoni
ninkas ir kompozitorius, te
begyvena, eidamas 80-sius

gyvenimo metus, Kaune, 
pastaruoju metu — Šan
čiuose. Pasikalbėjime su 
"Lit. ir Meno" bendradarbe 
Ona Narbutiene (nr. 17) J. 
Dambrauskas, kalbėdamas 
apie praeitį, veiklą muzikos 
baruose, prisiminė ir jo dai
nas, parašytas operos, so
listams. Jis paminėjo, daug 
dainų specialiai parašęs 
"puikiems dainininkams — 
V. Grigaitienei, A. Kučin- 
giui A. Sodeikai, V. Jonuš- 
kaitei". (ELTA)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS_ _ _

GEGUŽES 15-16 D. Clevelan
do ateitininką metinė šventė.

GEGUŽES 15 D. Vakarienė ir 
šokiai Nauj. parapijos salėje, 
mokyklai paremti. (531-8429).

GEGUŽES 22 D. Čiurlionio 
ansamblio išvykos P. Ameri
kon koncertas Nauj. parapijos 
salėje.

GEGUŽES 23 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metą užbaigimas.

LIEPOS 18 D. ALT S-gos 
Clevelando skyriaus geguži
nė.

RUGPI0ČIO 8 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo gegu
žinė šv. Juozapo parke.

RUGSĖJO 25 D. tradicinis 
Dirvos vakaras.

SPALIO 23 D. Grandinėlės 
balius šv. Jurgio parapijos sa
lėje.
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L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Roma Jasinevičiūtė, 
John Carroll universiteto 
biologijos kurso studentė, 
laimėjo vieną iš keturių 
šiaurės Ohio Universitetų 
studentams skiriamų sti
pendijų. Šias stipendijas 
North East Ohio American 
Heart Draugija skiria at
rankos keliu. Atsižvelgiama 
į projekto originalumą, jo 
svarbą širdies ligų tyrime 
ir taip pat studento akade
minį lygį.

Romos projektas numa
to tirti kraujo indų enzi
mus, kurie atskiria choles
terolį nuo riebalinių rūgš
čių. Tyrimo darbas bus at
liekamas Cleveland Clinic 
tyrimo laboratorijoje, dr. 
Antano Butkaus priežiūro
je.

Kaip ir kiekvienais me
tais, varžybos dėl šių sti
pendijų ir šiemet buvo di
delės, tad Romos Jesinevi- 
Čiūtės laimėjimas yra džiu
ginantis ir paskatinantis 
reiškinys mūsų jaunųjų 
akademikų tarpe.

Parduodami du namai 
viename sklype 43x400. 
Shawnee Avė., prie Naujo
sios parapijos. Priekinis na
mas turi 3 miegamuosius ir 
abiejuose namuose yra rū
siai. Telefonuokit Laurich
Realty 481-1313.

DIDYSIS KONCERTAS
1971 m. gegužės 22 d. (šeštadienį), 7:30 vai. vak. (punktualiai)

NAUJOS PARAPIJOS SALĖJE — 18022 NEFF ROAD
PROGRAMOJE:

MIŠRUS, VYRŲ IR MOTERŲ CHORAI SU SOLISTAIS, TAUTINIAI ŠOKIAI, KANKLIŲ IR PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

Šis koncertas skiriamas Čiurlionio Ansamblio 
išvykai į Pietų Ameriką paremti.

ĮSIGYKITE GAUNAMI: Šv. Jurgio parapijos salėje po liet, pamaldų
Iš ANKSTO. ir Prie įėjimo.

Kviečiame visus tautiečius dalyvauti.

KVIETIMAI: 6, 5, 4, 3 dol., moksleiviams 2 dol.

UŽSAKANT TEL. skambinti: J. Malskis — 486-9165, I. Bublienė —
481-8854, V. Plečkaitis — 731-7699, F. Eidimtas — 692-1129.

Po koncerto pasivaišinimas.
O. Jokūbaitienė — 681-9143.
Č. A. IŠVYKOS P. AMERIKON VYKDOMASIS KOMITETAS

Vandalai nuplėšė varinę lentą nuo DLK Birutės fontano lietuvių 
darželyje. V. Bacevičiaus nuotrauka

KULTŪRINIAME DARŽELYJE

ŽALOJA PAMINKLUS
Lietuvių Kultūrinio Dar

želio metiniame susirinki
me gegužės 9 d. dalyvavo 
apie 20 asmenų.
Į darželio sąjungą įstojo 

ALT Clevelando skyrius, 
atstovaujamas pirmininko 
A. Pautienio, Skautininkių 
Draugovė, atstovauja N. 
Mockuvienės, LB I Apylin
kė, atstovaujama F. Eidim- 
to ir Ramovės Clevelando 
sk., atstovaujamas pirmi
ninko V. Knistauto, A. Jo
naičio ir A. Mikoliūno. Taip 
pat į Darželio sąjungą įsto
jo ir pavienių asmenų.

Darželio pirmininkas K.

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
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

SVILINI* 
MONITMENT 
SALE

\ Sears monument says so inueli. so beautifully.

Dabar sumažintos kainos vasaros metu įrengimui

Antiąue Gray Marker
24*xi2*
Reg. $84.95 Now Only $7488

Diamond Red Marker
RegU$99.95 Now Only $8988

Antiąue Gray 
Monument 

40' x 24* overall size 
Reg. $289.95 $0^088 
NOW ONLY

Bronze Marker—Imperial Line
Reg* $124.95 Now omy’10988

Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! I kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

West llOth-Lorain
251-3100

Send for Free Brochure 
and further information

|
Name

Addreee
|

City

Phone ■

Išpardavimas iki

Karpius pranešė, kad 1973 
metais birželio mėnesį su
eis 40 metų nuo Jono Basa
navičiaus paminklo pasta
tymo Darželyje, o šįmet su
eina 35 metai nuo Lietuvių 
kultūrinio darželio galutino 
užbaigimo ir pašventinimo 
iškilmių, šią vasarą yra 
ruošiama Vieno Pasaulio 
Diena, kurioje dalyvauja 
visų darželių sąjungos ir 
svečiai.

R. Premeneckienė prane
šė, kad Lietuvių Darželyje 
nuo Vinco Kudirkos biusto 
nuplėštas varinis užrašas, o 
nuo Kunigaikštienės Biru
tės fontano taip pat nuplėš
ta varinė užrašų lenta, žy
dų darželyje visos užrašų 
lentos nuplėšytos, o negrų 
darželio nesenai pastatytas 
Booker T. Washington, neg
rų kultūrinininko, biustas 
buvo susprogdintas.

Darželių Federacijos su
sirinkime miesto parkų vir
šininkas Ralph Veverka 
pranešė, kad miestas yra 
sunkioje finansinėje padė
tyje ir paminklų apsauga 
bei darželių valymas pasi
darė nebeįmanomas. Jis siū
lė, kad jei kurios tautos tu
ri vertingų paminklų, juos 
gali perkelti kur nors į sau
gesnę vietą. K. Karpius pa
siūlė darželio valdybai su
rasti biustų liejyklą ir pa
daryti Basanavičiaus, Ku
dirkos ir Maironio biustų 
kopijas iš nebrangios me
džiagos ir jas pastatyti Lie
tuvių Darželyje, o origina
lus patalpinti saugioje vie
toje. Tam pasiūlymui susi
rinkimas pritarė.

Susirinkime dalyvavę Ga- 
tautienė, Blynas, Eidimtas, 
Mikoliūnas, Jonaitis ir kiti 
kalbėjo, ragindami kovoti 
su nematomu Lietuvių Dar
želio priešu, bandyti eiti su 
peticijomis į Clevelando 
miesto valdybą ir kaip mo
kesčių mokėtojai reikalauti 
apsaugos kultūriniams pa
minklams.

R. Premeneckienė paža
dėjo nuvažiavus į Washing- 
toną šio mėnesio pabaigoje 
iškelti šį klausimą Ameri
kos pareigūnams, paaiškin
dama, kad šie Kultūriniai 
darželiai yra vieninteliai 
pasaulyje ir juos kaipo isto
rinius paminklus reikėtų 
išsaugoti ateinančioms kar
toms. Taip pat parodys 
jiems nuotraukas, padary

tas V. Bacevičiaus, kur ma
tomi tų paminklų sužaloji
mai.

Darželio valdyba ateinan
tiems metams buvo per
rinkta ta pati. Darželio pir
mininkas 1971 metams yra 
K. Karpius, vicepirminin
kai: J. Sadauskas, R. Pre
meneckienė ir V. Braziulis 
sekretore — M. Trainaus- 
kaitė ir Darželio atstovės 
S. Knistautienė ir Birutė 
Dauper.

Lietuvių Kultūrinio Dar
želio sąjunga nutarė paskir
ti iš kasos 10 dolerių Čiur
lionio Ansamblio išvykai į 
Pietų Ameriką. (rp)

STAMBI PARAMA 
ČIURLIONIO IŠVYKAI
James D. Ireland, Eliza

beth Ring Mather and Wil- 
liam Gwinn Mather Fund

prezidentas, I. Bublienės 
kontaktuotas ir prisiminęs 
Čiurlionio ansamblio kon
certą 1958 m., kuris buvo 
suruoštas jo motinos rezi
dencijoje, ansamblio išvy
kai į P. Ameriką paremti 
paskyrė stambią auką.

VAKARIENĖ IR ŠOKIAI

Gegužės 15 d. Naujosios 
parapijos salėje įvyks mo
kyklai paremti vakarienė ir 
šokiai. Nuo 7-1 vai. Gros 
Jono Pažemio orkestras 
"Sūkurys”.

Visi maloniai kviečiami, 
ypatingai šią mokyklą lan
kančių vaikų tėvai. Bilietus 
platina visos motinos, kurių 
vaikai lanko Naujosios liet, 
parapijos kasdieninę mo
kyklą. Stalų nereikia iš 
anksto užsisakyti. Auka 
$10.00 dviem asmenims.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS 

6835 Superior Avė. 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!

SUPERIOR 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVtNGS 
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 ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

PAMALDOS Už A. A. 
GEDIMINĄ EIDUKAITĮ
Prieš keturis metus, ge

gužės 19 d., Vietname žuvo 
a. a. Gediminas Eidukaitis.

Už io vėlę bus laikomos 
Šv. Mišios gegužės 19 d., 8 
vai. ryto Naujosios parapi
jos bažnyčioje ir gegužės 
20 d., 8 vai. rvto šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje.

• VINCAS VAIČAI
TIS prašo paskelbti, 
kad korespondentas (ag) 
korespondencijoje "Gol- 
fininkai pradeda sezoną" 
(Dirva nr. 36) klaidina 
skaitytojus, pridėdamas 
prie jo pavardės inžinie 
riaus titulą.

AKRON

BUS įvairių kepsnių
Summit Mali Prekybininkų 
Sąjunga rengia tarptautinį 
kepsnių pardavimą gegužės 
22 d., šeštadienį, 10 vai. ry
to iki 9:30 vai. vakaro, Sum
mit Mali prekybos namuo
se, 3265 W. Market St., Ak- 
ron, Ohio.

Akrono lietuvius šioje 
mugėje atstovaus Birutės 
Studijų Draugija. Vietos 
lietuvės iškeps šiam reika
lui įvairių kepsnių: sausai
nių, "ausiukių”, tortų, py
ragų "grybukų” ir kt. Ka
dangi lietuvių geras pasiro
dymas tarptautinėj mugėje 
yra lietuvių garbės reikalas, 
tai komitetas kviečia Ak
rono ir apylinkių lietuvius 
į mugę gausiai atsilankyti 
ir paremti.

Komitetą sudaro: pirm. 
P. Kazlauskienė ir nares — 
O. Kirtiklienė ir S. Walzek.

NAMŲ RUOŠA IR 
PAGELBA VIRTUVĖJE
Mes esame suinteresuoti samdymu 

žmonių, kurie norėtų dirbti pilnu ar
ba daliniu laiku, bet negalėjo gauti 
darbo dėl kalbos nemokėjimo. Jūs 
būsite išmokinti darbui virtuvėje ar 
namų valymo darbams mokančio jū
sų kalbą. Mes taip pat galėtume pa
dėti jums išspręsti susisiekimo pro
blemas.

SUBURBAN PAVILION, INC. 
20265 EMERY RD. 475-8880

WAITRESSES—EXPERIENCED 
or will train. Age 21 to 35. 

Day and night shift available.

Call 216-851-0142 or 
216-881-3577 

(36-38)

SCALE SERV1CE MECHAN1C

Experienced. Earnings of $10,000 

per years or more if willing to work. 
Many, excellent benefits. Call (419) 
422-4779 for interview.

CHUCK HOLTGREVEN SCALE CO. 
Findlay, Ohio

(36-39)

♦ Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242.

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

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų* investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.
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DR. V. RAULINAITIENĖ 
NAUJOSE PAREIGOSE
Viena keturių moterų, 

nesenai JAV Prezidento R. 
Nixon aktais, paskirtų į 
aukštus Federalinės val
džios postus, yra dr. Vale
rija Raulinaitienė.

Chicago Tribūne rašo: 
”Dr. Valerija Raulinaitis, 
Lietuvoje gimusi Chicagos 
gydytoja, skiriama direkto
re, Lech Farm Road Vete
ranų Administracijos ligo
ninėn, Pittsburghe, su met. 
atlyginimu $34,695”.

Dr. V. Raulinaitienė nuo 
1962 m. yra Downey Vete
ranų Ligoninės (Illinois 
valstijoj) direktore ir už 
sumanų ligoninės adminis
travimą pereitais metais 
buvo išskirta, kaip viena 
šešių moterų, dirbančių 
JAV Fed. valdžios žinybose 
ir apdovanota Womens 
Award žymeniu.

Džiaugiantis dr. V. Rau- 
linaitienės asmenybe, suge
bėjimais ir pasiekimais,

malonu pastebėti, kad Lie
tuvių Tautiniai Namai, Chi
cagoje šio pavasario sekma
dienio popiečių programoje, 
gegužės 23 dienos popietę 
yra paskyrę pabendrauti su 
dr. V. Raulinaitienė. Popie
tės dalyviai turės malonią 
progą arčiau susipažinti su 
jąja bei josios pažiūromis, 
mintimis ir polėkiais, iškė
lusiais ją į minimas parei
gas ir titulus.

Dr. V. Raulinaitienė jau 
ne karta buvo ”pirmoji mo
teris JAV”, kaip skelbė 
amerikiečių spauda ir žinių 
tarnybos. Taip, dr. V. Rau
linaitienė buvo pirmoji mo
teris JAV, gavusi paskyri
mą Veteranų Ligoninės me
dicinos štabo viršininku, 
direktoriumi, pirmoji iš vi
sos plačios veteranų admi
nistracijos, gavusi minėtą 
žymenį, nūn, kaip pastebi 
Chicago Sun-Times, pirmo
ji moteris gaunanti Vet. li
goninės direktoriaus parei
gas!

M. Valiukėnas

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui, tėvukui ir uošviui 

Maj. ANTANUI JONAIČIUI 
taip netikėtai ir staigiai mus didžiam liūdesyje 
palikus, dėkojame kun. Kęstučiui žemaičiui su
teikusiam jam paskutinį patarnavimą šioje žemė
je: Už maldas koplyčioje, už gedulingas pamaldas 
ir palydėjimą į Visų Sielų kapus.

Dėkojame muzikui Alfonsui Mikulskiui ir 
vargonininkui Pranui Ambrazui už violončelės ir 
vargonų muziką gedulingų mišių metu.

Širdingas ačiū už pareikštas užuojautas: Vy
riausiai Skautininkei Lilei Milukienei, Seserijos 
Vadijos narėms, Čiurlionio Ansambliui, Dirvai, 
Vilties Draugijai, Clevelando šaulių kuopai, Vasa
rio 16-tos Gimnazijos 142 rėmėjų būrelio nariams, 
Neringos ir Pilėnų tuntams, Clevelando skauti- 
ninkėms-skautininkams, Čikagos skautininkėms ir 
visiems karsto nešėjams.

Nuoširdžiausia padėka Radijo Valandėlės Ve
dėjui Juozui Stempužiui už pareikštą užuojautą 
radijo bangomis ir taip gražiai pravedusiam pa
skutinio atsisveikinimo valandą.

Dėkojame tarusiems atsisveikinimo žodį: Fe
liksui Eidimtui, Antanui Mikoliūnui, Dr. Kaziui 
Pautieniui, tuntininkei Nijolei Kersnauskaitei, Al
donai Augustinavičienei, Vladui Knistautui, Vero
nikai Nagevičienei, Edvardui Malcanui ir Pranui 
Karaliui.

Mūsų gili padėka Dr. Kaziui Pautieniui už 
parodytą nuoširdumą ir mūsų visų globą laido
tuvių metu.

Ypatinga mūsų padėka mieloms Clevelando . 
birutietėms taip nuoširdžiai ir gražiai pavaišinu
sioms pusryčiais visus laidotuvių dalyvius, ir kle
bonui kunigui Angelaičiui leidusiam pasnaudoti 
parapijos sale.

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų mieliems 
draugams pareiškusiems mums užuojautas žodžiu, 
laiškais, prisiuntusiems gėles, aukojusiems Lie
tuvių Fondui, Vasario 16 gimnazijai, šv. Mišioms, 
taip gausiai dalyvavusiems laidotuvėse, mus at- 
jautusiems ir guodusiems mūsų gilaus skausmo 
valandoje.

Liūdesyje pasilikę,
žmona Izabelė, duktė Rimgailė, 
žentas Donatas, sesuo Antanina 
ir anūkėlės Audrutė ir Rūtelė

PADĖKA
Mano mylimai motinai

A. A.
MARIJAI GRUŠNIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų mie
liems prieteliams, kurie lankė velionę ligoninėje, 
užjautė mus mūsų gyvenimo skaudžiose valando
se ir palydėjo velionę į amžino poilsio vietą. Mūsų 
nuoširdi padėka visiems, kurie taip nuoširdžiai 
pagerbė velionę užprašydami šv. Mišias, pasiųs
tas gėles, aukas New Yorko Kultūros židinio Sta
tybos Fondui ir pareiškusiems mums užuojautą 
žodžiu, laiškais ir spaudoje.

Širdingai dėkojame klebonui kun. Petrauskui 
aukojusiam gedulingas šv. Mišias ir kun. Piktur
nai lankiusiam velionę ligoninėje.

Nuoširdus ačiū Marytei šalinskienei už pa
tarnavimus palydint velionę į amžino poilsio vietą.

Sūnus Arnoldas, marti 
Gertrūda ir anūkas Tomas 
1142 N. Parkwood, 
Wichita, Kansas 67208

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖ 
SĄJUNGA

SAVO SUVAŽIAVIMO PROGA 
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

BALIU
GEGUŽĖS 29 DIENĄ

PHILADELPHIJOJE r

SHERATON HOTEL,
1725 J. F. KENNEDY BLVD.,

Pradžia 8 vai. vakaro. Baliaus metu gros 
neolituanų orkestras iš Chicagos ir 

dalyvaujant solistei Vandai Stankienei.
ĮĖJIMAS 12 DOL. ASMENIUI.

Kviečiame lietuvių visuomenę gausiai atsilankyti. 
Bilietus iš anksto galima įsigyti pas ALT S-gos Seimo 
rengimo Komiteto pirmininką Vincentą Gruzdį, 1025 
W. Wingohocking St., Philadelphia, Pa. 19140, telef. 
GL 7-1533 ar skyriaus pirmininką Vytautą Matonį, 
872 N. Woodstock St., Philadelphia, Pa. 19130, telef. 
CE 6-7923.

Baliuje bus progos ne tik pasilinksminti, bet ir 
iš visos Amerikos. Rūbai vakariniai.

Dirvos skaitytojų Giedrės ir Jono Stankūnų sūnelis Darius, 14 
mėnesių amžiaus, užaugęs bus rimus Dirvos skaitytojas...

• Elenos Vasyliūnienės 
pavardė buvo praleista po 
straipsniu ''Koncertas, ko
kio dar niekad nėra buvę” 
(Dirva nr. 36). Atsiprašo
me.

NEW YORK
LAISVĖS AUKA

Birželio 12 d., 7 vai. vak. 
L.A.S. New Yorko skyrius, 
sąryšy su Birželio tragedi
jos priminimu, ruošia dail. 
Jurgio Juodžio paveiklo 
"Laisvės Auka”, vaizduo
jančio Simo Kudirkos tra
gediją prie Amerikos kran
tų — pristatymą New Yor
ko lietuviams.

Paveikslą atidengs Liet, 
gen. konsulas L. šimutis. 
Paskaitą skaitys inž. Vilius 
Bražėnas. Programą praves 
dailiojo žodžio menininkė 
Irena Veblaitienė. Salė bus 
dekoruota ir išpuošta dail. 
Jurgio Juodžio Laisvės ko
vų papeikslais.

Galima bus įsigyti Lais
vės Aukos paveiklo spalvo
ta reprodukcija.

Paveikslo pristatymas ir 
minėjimas įvyks Christ 
Congr. Church salėje, 89 
Rd. ir 91st, Woodhaven,
N. Y.

• Lietuviškai vasarvietei 
Cape Cod vasaros sezonui 
ieškoma šeimininkė - virėja 
ir 2 mergaitės tvarkyti 
kambarių ir padavinėti 
maistą į stalą.

Kreiptis Marija Jansonas, 
15 Rosedale St.. Dorchester, 
Mass. 02124. Tel. 288-5999.

CHICAGO
NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS

■Gegužės 15 d., šeštadienį, 
6 vai. vak., Lietuvių Tauti
nių Namų laikinoje būstinė
je, 7108 So. Rockwell Avė., 
Chicagoje, šaukiamas Lie
tuvių Tautinių Namų narių 
ir prijaučiančių nepras
tas susirinkimas.

Susirinkimo metu bus 
pristatytas naujai užpirkta
sis Lietuvių Tautinių Na
mų reikalams pastatas. 
Taip pat bus patiekta šiam 
pastatui pertvarkyti planas 
ir jo įvykdymo sąmata.

Po susirinkimo (7 vai. 30 
min. vak.) bus bendra LTN 
narių ir jų bičiulių vakarie
nė. Vakarienės programą 
mielai sutiko pravesti akto
rius Kazys Veselka.

LTN direktorių taryba ir 
valdyba maloniai kviečia 
visus narius su šeimomis ir 
visus jų prietelius, besido
minčius LTN Chicagoje įsi- 
gyjimu, asmeniškai daly
vauti susirinkime - vakarie
nėje ir savo pasiūlymais, o 
taip pat ir finansine para
ma padėti LTN Valdybai 
perkamąjį pastatą geriau
siai ir trumpiausiu laiku su
tvarkyti.

DETROIT

• Čiurlionio Ansamblio 
koncerto bilietus platina 
šaulių kuopų valdybos na
riai, moterų sekcijų šaulės- 
ir Vladas Pauža "Neringos” 
krautuvėje.

Taip pat bus galima bi

Solistė Vanda Stankienė.
susitikti senai matytų draugų bei pažįstamų atvykusių

lietus įsigyti ir koncerto 
dienoje gegužės 16 d. Crest- 
wood mokyklos patalpose.

Pageidautina bilietais ap
sirūpinti iš anksto.

• Baltijos Tunto iždinin
kas Jonas Asminas Šv. Jur
gio skautų sueigos metu už 
ilgalaikį skautų Jamboree 
fondo naudai darbą buvo 
apdovanotas Tėvynės sū
naus žymeniu.

Taip pat buvo atžymėti 
šie skautai: Vytautas Kati
nėlis, Jonas Naujokaitis, 
Algirdas Skrebutėnas ir 
Antanas Paškus gavo Ąžuo
lo mokyklos baigimo pažy
mėjimus. Jonas Naujokai
tis ir Algis Tumas buvo ap
dovanoti pažangumo žyme- 
niais. Skautų vadovai — 
skautai vyčiai: Edvardas 
Sventickas, Antanas Paš
kus ir Robertas Selenis ap
dovanoti Vėliavos žyme- 
niais.

ŠOKIŲ LAIMĖTOJAI
"Švyturio" šaulių kuo

pos surengtame vakare 
konkursiniame valso šo
kyje dalyvavo 11 porų ir 
premijas gavo: I —Juo
zas Jankauskas ir Vera 
Kulbukienė. II — Jonas 
Acus ir Ada Teličienie- 
nė ir III — Nelė ir Kle
mensas Urbšaičiai.

Tango šoko 5 poros.
I premiją teko Nelei ir 
Klemensui UrbšaiČiams
II — Jonui ir Birutei Le- 
onavičiams ir III — Jo
nui ir Bronei Poškams.

Polką šoko jau 7 po
ros. I premija teko — Ro 
mui Mačioniui ir Leoka
dijai Banaitienei II — 
Petrui ir Jadvygai Rukš- 
telėms ir III — Jonui ir 
Uršulei Brokams.

Įvertinimo komisiją 
sudarė: Vladas Selenis, 
Lidija Mingėlienė ir Sta
sys Maliniauskas. (ag)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:

A. Karpinskas, Madison ... 2.00 
V. Paukštys, West Hill.... 2.00
F. Tallat-Kelpša, Chicago 5.00
A. Muliolis, Cleveland ..... 2.00
G. Žukauskas, Chicago .... 3.00
H. Gavorskas, Maracay „ 10.00
R. Giniotis, Waukegan.......7.00
B. Vaičaitis, Winnipeg ..... 2.00
L. Jankauskienė,

Mountainside ...............3.00
J. Šiaučiūnas,Cleveland....2.00
A. Mikulskis, Cleveland.... 5.0C
S. Jučas, Hot Springs ....... 3.00
R. Leparskas, Detroit ......4.00 
H. Misliauskas, Media.......2.00
D. Kalėda, Gary..................1.00
O. Kr emeris, Chicago ..... 2.00
J. Kaseliūnas.Medellin......2.00
V. Bagdonas, OakLawn......7.00
M. VaiŠnys, Philadelphia.. 5.00
J. Šlapelis, Cleveland.......2.00
V. Vilčinas, Racine ........ 2.00
P. Stempužis, Cleveland ..2.00
V. Adams, Akron ............... 2.00
Liet. Taut. Akad.

Sambūris Chicagoje.. 10.00
M. Mažeika, St. Joseph ... 2.00
V. Izbickas, Westwood......5.00
J. Venys, W, Germany ..... 1.00 
Liet. Fondo Vajaus K-tas

Detroite.......................10.00
P. Valūnas, Torrington .... 2.00
B. Dūda, Los Angeles......2.00
A. Mantautas, Brockton .... L00
N. Young, Tuscon...............2.00
G. Balanda, Detroit..........5.00
V. Sederavičius, Omaha ... 2.00
C. Pocius, Columbus........ 2.00

VASAROTOJŲ DĖMESIUI
Garsaus Cape Cod Ku

rorto Lietuviškos Vasarvie
tės Vilos Audronė savinin
kai Dr. Ed. ir Marija Jan
sonai praneša, kad vila 
Audronė šiemet atidaroma 
vasarojimui nuo birželio 
mėn. 26 dienos iki rugsėjo 
mėn. 18 d. ir jau dabar pri
ima užsakymus. Kreiptis: 
Dr. Ed. Jansonas, 15 Rose
dale St., Boston, Mass. 
02124, tel. (Area 617) 
288-5999.

Visiems aukotojams Dir
va nuoširdžiai dėkoja.

GERIAUSIAS VEIKA
LAS APIE LIETUVĄ AN
GLŲ KALBA, redaguotas 
dr. Alberto Geručio, 460 
psl. Kaina 12 dol. Užsisa
kant per LNF — 10 dol. 
čekius rašyti: Lithuanian 
Independence Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.
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