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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DEMOKRATŲ TARPE
PRIEŠRINKIMINĖS KOVOS PASIRUOŠIMAI IR BĖDOS

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Nors iki tikros prieš

rinkiminės kovos pra
džios yra likę dar 12 mė
nesių, jau dabar apie ją 
daug rašoma ir kalba
ma. Pagal viešosios nuo
monės fyrinėjimo davi
nius, jei rinkimai įvyk
tų dabar, juos laimėtų 
demokratų kandidatas, 
ypač, jei rinkimuose da
lyvautų ir Wallace, kuris 
atimtų daugiau balsų res
publikonams kaip demo
kratams. Tačiau iki 1972 
m. lapkričio mėn. daug 
kas gali pasikeisti. Dvi 
svarbiausios Nlxono ad
ministracijos pasiseki
mo kliūtys gali pranykti 
ar sumažėti. O jos yra 
Vietnamo karas ir ūkinė 
būklė.

Pastaroji taisosi, ta
čiau ne taip greitai,kaip 
žmonės norėtų, tas pats 
sakytina ir apie pirmąją. 
Vietname kovojančių ir 
žūstančių amerikiečių 
skaičius mažėja, tačiau 
žmonių nuotaikos namuo
se palieka tokios, kadde 
mokratai randa reikalo 
reikalauti iš administra
cijos paskelbti datą, ikir 
kurios visi amerikiečiai 
turėtų pasitraukti iš pieh 
ryčių Azijos, nepaisant 
priešo veiksmų. Toks 
reikalavimas nėra pro
tingas, tačiau tai nekliu 
do jam būti labai popu
liariam. Atrodo, kad vi
si užmiršo, kad demokra 
tų administracija įsivėlė 
į tą karą. Tos adminis
tracijos paskutinis Gyny. 
bos Sekretorius Clark 
Clifford, dabar taip 
smarkiai reikalaująs pa
sitraukimo, per 11 savo 
sekretoriavimo mėnesių 
į Vietnamą ... pasiuntė 
dar 36.000 vyrų!

Deja, per rinkimus 
daugiau galvojama apie 
dabartį negu vertinamos 
praeities klaidos ar nuo
pelnai. Rinkimus dau
giausiai nulemia dienos 
nuotaikos. Už tat visi 
pasiskelbę ar dar nepa
siskelbę kandidatai, kal
bėdami nūdien, savo po
puliarumo naudai sten
giasi pataikyti į šios die
nos krašto ūpą. Įdomu, 
kad daugelis demokratų 
politikų skaitė politiškai 
naudinga galimai dau
giau nukrypti į kairę.

tp

Koegzistencijos definicija...

Tas' suprantama, nes kai 
rioji pusė kelia daugiau
sia triukšmo ir susilau
kė daugiausiai atbalsio 
spaudoje ir televizijoje.

Pinigai tačiau pri
klauso daugiau ar ma
žiau pasiturintiems, ku
rie nenori jokios dides
nės revolicijos. Tai 
greitai turėjo pajusti ir 
norinčių būti kandidatais 
kišenės. Jie visi skun
džiasi jaučią labai dide
lius lėšų trūkumus, nelei - 
ūžiančius smarkiau iš
vystyti priešrinkiminę 
kampaniją. Taip, pavyz
džiui, senatorius Mus- 
kie, visuose nuotaikų ty
rinėjimuose pirmaująs 
kandidatas turėjo beveik 
pusiau sumažinti savo 
specialistų štabą. Ki
tiems kandidatams esą 
dar blogiau, todėl kai ku
rie demokratų vadai jau 
dabar ragina galimai dau 
giau sumažinti išlaidas 
faktinai tarpusavio ko
vai, rezervuojant visas 
jėgas kovai su Nixonu ar 
eventualiai su kitu res
publikonų kandidatu.

Joseph Alsop teigia, 
kad iki šiol didesnio en 
tuziazmo nei vienam ga 
limų demokratų kandida
tui neparodė dvi stam
biausios jų rėmėjų gru
pės: unijos ir žydai. Uni
jų^ vadams priimtiniau
sias kandidatas būtų se
natorius Henry S. Jack- 
son, kuris yra liberalaus 
nusiteikimo vidaus poli
tikoje, bet griežtos užsie
nio politikos šalininkas. 
Dar neseniai jis buvo ’va
nagas’ Vietnamo klausi
me. Šiandien jis ypatin
gai karštai pasisako už 
paramą Izraeliui. JAV 
politikos tikslas, anot jo, 
būtų išstūmimas sovie
tų iš Egipto. Bet Jack- 
sonas kol kas dar laukia 
palankaus momento pra
dėti savo kampanijai. 
Dėl tų pačių priežasčių 
ir Muskie jaučia didelių 
sunkumų savo smarkio
je kampanijoje, kur jis 
norėjo pakloti vien 10 mi
lijonų dolerių pradi
niams rinkimams lai
mėti. Skaičiai, kaip ma
tome, milžiniški. Dėl jų 
ir reikia nertis iš kai
lio.

JOS PADĖS MUSU MOKYKLOMS
Birželio 13 Clevelan

de, Naujosios parapijos 
salėje įvyko Pedagoginių 
lituanistikos kursų moks - 
lo metų pabaigos iškil
mės.

Apie 4 vai. erdvioje ir 
gražioje salėje susirin
ko per 70 asmenų—jau
nimo ir- suaugusiųjų, ir 
netrukus pradedamas iš 
kilmingas aktas. Kursų 
direktorius V, Kavaliū
nas pakviečia į sceną^ 
šio akto kaltininkes — 8 
baigusias kursantes ir 
garbės prezidiumą. 
Trumpas atsistojimas ir 
savo mintimis bei dvasia 
susijungimas su kenčian 
čia tauta. Visai salei ty
lint, viena kursantė — 
Dalia Kavaliūnaitė — 
deklamuoja Janinos De
gutytės eilėraštį, kurio 
žodžiai — "Tu —mažu
tė, tu telpi visa į Čiur
lionio karalių delnus... 
Tu ant gaublio — mažas 
lopinėlis... Tiktai mūsų 
meilėj — tu didžiulė"... 
— nuaidi giliu prasmin
gumu ir nukelia visus 
prie Nemuno pakrančių.

Šių kursų idėjos pra
dininkas ir vienas iš pa
grindinių jos vykdytojų 
mok. J. Žilionis skaito 
baigiamųjų egzaminų ko- vardu I-sios apylinkės 

pirmininko Felikso Ei- 
dimto, kuris įteikia ab
solventėms po gražią do
vaną — Dr. K. R. Jurgė- 
los "Lietuvos sukilimas 
1862-1864 m", neaplenk
damas ir kursų direkto
riaus.Po jo kalba mok.J. 
Žilionis, vienu kitu žo
džiu palietęs kursų stei
gimo momentus, ir dr. 
Stepas Matas, JAV LB 
Tarybos prezidiumo vi
cepirmininkas, kuris sa
vo žodįpalydi ir stambes
ne pinigų suma, surinkta 
iš kursų bičiulių, o taip 
pat gauta ir iš Ohio lie
tuvių gydytojų draugijos, 
kuri jau nuo seniai žino
ma kultūrinių mūsų insti - 
tucijų rėmimu.

Buvo čia ir maloni 
staigmena: prof. dr. J. 
Jakštas kiekvienai baigų-

misijos protokolą, ir sce 
noje atsistoja 8 absol
ventės, pasipuošusios 
tautiniais drabužiais: Ni
jolė Balčiūnienė, Daiva 
Bielinytė, Vida Čyvaitė, 
Aldona Kavaliūnaitė, bai
gusi visais labai gerais 
pažymiais, Dalia Kava
liūnaitė, Stasė Kazlaus
kienė, taip pat baigusi 
visais labai gerais pa
žymiais, Elena Razgai
tytė ir Danutė Sušins- 
kaitė.

Perskaičius protokolą 
Vida Augulytė prisega 
baigusiosioms gėles. 
Tai pirmosios kursų, 
anksčiau veikusių kiek 
kitokiu vardu, laidos at- 
atstovių — V. Auguly
tės, I. Bublienės ir J. 
Kavaliūnaitės — pasiti
kimas būsimųjų lituanis
tinių mokyklų mokytojų.

Pagaliau į iškilmes at
vykęs LB Švietimo tary
bos pirmininkas Jonas 
Kavaliūnas įteikia bai
gusiosioms pažymėji
mus, ir seka sveikini
mai: kursų direktoriaus, 
LB Švietimo tarybos pir
mininko, PLB vicepirmi 
ninkės jaunimo reika
lams Mildos Lenkaus
kienės, kursų globėjų 

šiai įteikė ir savo studi
jos "Mažosios Lietuvos 
apgyvendinimas iki 
XVII amžiaus pabaigos" 
atspaudą.

Baigusiųjų vardu kal
ba Vida Čyvaitė. Jos žo
dis nuoširdus ir su švel
niu humoru, kuriame at
sispindėjo ir kai kurie 
dėstytojų bruožai. Po jo 
— absolventės kaip padė
kos ženklą prisega gėles 
kursų dėstytojams, o jų 
vadovui įteikia ir gražią 
dovanėlę — stilizuotas 
kviečių varpas.

Pagaliau seka padė
ka parapijos klebonui 
kun. Angelaičiui už pa
talpas, kursus globoju
sioms I-jai ir II-jai apy 
linkėms, dėstytojams 
prof. Aldonai Augusti- 
navičienei, mok. Petrui 
Balčiūnui, mok. Stasiui 
Barzdukui, prof. dr. Juo
zui Jakštui, muzikui Al
fonsui Mikulskiui, prof. 
Mindaugui Nasvyčiui, Va
ciui Rociūnui, Liudui Sa~ 
giui, mok. Antanui Tarnu- 
lioniui, mok. Juozui Ži- 
lioniui, Šv. Kazimiero li
tuanistinės mokyklos ve
dėjui P. Balčiūnui ir Tė
vų komiteto pirmininkui 
Antanui Kavaliūnui, suda-

LIETUVIAI RAŠYTOJAI TARPTAUTINIAME SlįRASE
šiomis dienomis St. James 

Press Ltd. Londone išleido ma
syvų tomą The Writers Direc- 
tory 1971-73, kurį redagavo A. 
G. Seaton.

Šis leidinys parūpina informa^ 
cijas, kurios vardina profesio
nalinius ir pusią uprofesiona Ii- 
nius rašytojus, žurnalistus ir re
daktorius, kurių darbai buvo 
pastebėti anglų kalba.

533 puslapių tomas suskirsty
tas poskyriais, kuriuose išvar
dinti romanistai, poetai, drama
turgai, biografai, istorinio žan
ro rašytojai, jaunimo rašytojai 
ir dauglis kitų kūrybinio darbo 
žanrų. Sąrašai ir autorių davi
niai nurodo rašytojus, gyvenan
čius JAV, Anglijoje,Australijo
je, Pietų Afrikoje, Naujoje Zelan - 
dijoje, Kanadoje, Irlandijoje. Pa
skirų rašytojų gyvenvietės atras
tos netgi Šveicarijoje, Prancū
zijoje, Graikijoje, Lenkijoje ir 
kt.

VIRŠUJE: Naujos lituanisti
nių mokyklų mokytojos, baigu
sios pedagoginius lituanistikos 
kursus Clevelande. Iš kairės: 
Vida Čyvaitė, Aldona Kavaliū
naitė, Daiva Bielinytė, Elena 
Razgaitytė, Dalia Kavaliūnaitė, 
Stasė Kazlauskienė, Danutė Su- 
šinskaitė ir Nijolė Balčiūnienė, 

J. Garlos nuotrauka

riusiems sąlygas atlikti 
šioje mokykloje prakti 
kos pamokas* Tėvynės 
Garsų radijo valandėlės 
vedėjui Juozui Stempu- 
žiui, Dirvos redaktoriui 
V. Gedgaudui, Draugo ko
respondentui V. Rociū
nui ir visiems, kuriems 
kursų darbas buvo arti
mas.

Po akto — vaišės,ku
rioms, savo žodžius pa
lydėdamas humoru, va
dovavo mok. J. Žilionis 
ir kur dar kalbėjo PLB 
pirm. St. Barzdukas, 
Apygardos valdybos 
pirm. K. Žiedonis, senes
niosios kartos atstovas 
J. Sadauskas, Ir paskuti
nis — Švietimo tarybos 
pirmininkas J. Kavaliū
nas, kuris pasidžiaugė 
čia dirbamu kultūriniu 
darbui. Obūsimąsiasmo
kytojas, kalbėjo jis, jei 
joms nebūtų darbo Cle
velando lituanistinėse 
mokyklose, mielai pa- 
kviesiąs į Chicagą. (tg)

Anksčiau šis leidinys periodiš
kai rodydavosi kaip The Di- 
rectory of Britisb and Ameri
can Writers. Dabar jis praplės
tas beveik visam pasauliui, kur 
yra rašančiųjų angly kalba. Ši
to pobūdžio leidinys žada laiky
tis ir ateityje.

Patiekiamas rašytojo vardas, 
jo pen-name, jo kūrybinio žanro 
nusakymas, leidėjų sąrašas, pa
reigos, jeigu tokios duotos, ir 
adresas.

Knygos pabaigoje patiekti žy
mesniųjų leidėjų adresai.

Romanistų sąrašė yra Jurgis 
Gliaudą. Jaunimo rašytojų sąra
še yra Vytas (Victor) Tamulai- 
tis. Prie abiejų lietuvių rašyto
jų vardų smulkiai sužymėtos 
leidyklos, kurios išleido jų kny
gas, ne tiktai anglų kalba, bet ir 
lietuvių kalba.

Tarp Žymesniųjų anglų kalba 
pasaulinių leidyklų Įtraukta St. 
Zobarsko vadovaujama Many- 
land Books Ine. leidykla.
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b Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS

DAR DtL BENDRUOMENINIŲ RINKIMU
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos rin 

kimai, kurie įvyks š.m. lapkričio 23 d., kelia didelį 
susirūpinimą. Šiuo klausimu ypač susirūpinęs "Lie
tuvybės palaikymo darbuotojų ratelis", kuris Stutt
garte leidžia laikraštėlį "Lietuvių Žodį". Dr. P. 
Karvelis šio leidinio vedamajame be kitko taip ra
šo: "Iš Bendruomenės Valdybos ’Informacijų’suži
nome, kad Rinkimų Komisija, kuriai patikėtas nau
jos Tarybos rinkimų pravedimas, sudaryta iš Mie- 
sau apylinkės narių. Miesau apylinkė yra dar visai 
neseniai atsiradusi. Pereituose 1968 m. rinkimuose 
Miesau apylinkės dar iš vis nebuvo. Kad nelemto
ji patirtis su 1968 m. Muenchene parinktąja Komi
sija nepasikartotų, visiems mums turi rūpėti įsigi
linti į-rinkimų nuostatus ir iš anksto pašalinti vi
sas spragas, kurios galėtų mesti šešėlį, kad ir šį 
kartą rinkimai bus makliavojami.

Einant mūsų Bendruomenės statuto 31 str. pri
valo būti renkama tiesioginiai ir slaptai. 

Normaliai renkant, kiekvienas rinkikas pats as
meniškai atvyksta ir atlieka rinkimo procedūrą Rin
kimų Komisijos akivaizdoje, jo tapatybė, reikalui 
esant, lengvai gali būti rinkimų vietoje patikrinta.

Renkant korespondenciniu būdu, rinkikas as
meniškai neatvyksta. Jis rinkimą atlieka raštiškai. 
Tuo būdu rinkimų atlikimas turi būti taip tvarkomas, 
kad būtų aiškus laidas, kad tikrai rinkikas — jis 
pats — o ne kas kitas už jįbalsuoja. Teisingai rin
kimų nuostatų 22 str. įsakmiai reikalauja, kad kiek
vienas rinkikas balsuotų asmeniškai.

Tačiau rinkimų nuostatų 24 str. nesuteikia jo
kių garantijų, kad atliekant balsavimą, ten nustaty
ta tvarka, būtent, pasitenkinant ant išorinio voko tik 
balsuojančio adreso uždėjimu, toks balsavimas yra 
tikrai asmęniškas ir kad atiduotas balsas tikrai to 
asmens yra, kurio adresas ant išorinio voko už
dedamas. (Visi pabraukimai dr. P. Karvelio). Kiek 
vienam aišku, kad adreso ant voko uždėjimas nėra 
balsuotojo valios pareiškimas. Adresą ant voko gali 
uždėti kiekvienas. Toks adresas nieko neįpareigoja 
ir nieko nepasako, o yra tik paštui nurodymas, kur 
laiškas turi būti nukreiptas, jeigu būtų reikalo jį 
grąžinti. Patirtis su adresais 1968 m. Muenchenepa
rodė, kad pasitenkinti tik ant voko uždėtu adresu 
yra aiški skylė rinkimų daviniams manipuliuoti. To 
dėl rinkimų nuostatų 24 str. toje redakcijoje, kaip 
jis paskelbtas, negali likti, o privalo būti pakeistas 
ir papildytas.

Jeigu siekiama švarių rinkimų, tai rinkimų 
nuostatų 23 str. privalo būti įrašyta, kad Rinkimų 
Komisija kiekvienam rinkikui siunčia be balsavimo 
lapo su kandidatų pavardėmis, nelipįnto balsavimo 
voko bei paaiškinimų dar ir balsavimo pareiškimą 
(mūsų pab. L.V.), kur būtų įrašyta balsuojančio var
das, pavardė, užsiėmimas, nario nr. ir adresas, 
prašant jo tą pareiškimą asmeniškai pasirašyti, at
žymint datą ir pirmame voke, kaip numato rinkimų 
nuostatų 24 str. prijungiant užlipdytame voke balsa
vimo lapą, grąžinti Rinkimų Komisijai. Tik šitoks 
balsavimas galės būti laikomas galiojančiu ir liu
dijančiu, kad rinkikas balsuoja asmeniškai ir išreiš 
kia balsuotojo valią; Nuklydimas nuo šio elementa
rinio dėsnio rinkimų nuostatų 24 str., neišvengiamai 
kels pagrįstas rinkimų teisėtumo abejones ir duos 
pagrindo tiems, kas skųsis nesunkiai paremti, kad 
rinkimai būtų paskelbti niekiniais.

Dabartinė Tarybos dauguma neturėtų šį kartą 
spekuliuoti, kad 1971 m. mūsų tautiečiai drovėsis 
mūsų vidujinius reikalus perkelti į vokiečių teismi
nes įstaigas rinkimų orumui apsaugoti. Jeigu 1968 
m. rinkimai nebuvo apskūsti vokiečių priežiūros įs
taigoms, tai buvo išimtinai dėl to, kad nenorėtapa- 
kenkti geram lietuvių vardui ir neduoti preteksto 
pasunkinti sąlygas paramai iš viešųjų lėšų gauti. 
Jeigu dabartinė Taryba ir šį kartą nesiimtų reika
lingų žygių, kad rinkimų nuostatai būtų taip suformu - 
luoti, kad jie užkirstų kelią bet kuriam rinkimų da
vinių makliavojimui, tai dabartinė Bendruomenės 
vadovybė rodytų blogą valią ir jai kristų visa atsa
komybė už pasekmes".

Ir šį kartą dr. P. Karvelio pastabas dėl bend- 
ruomenininių rinkimų Vokietijoje paliekame be ko
mentarų.

***
• "Lietuvis" skelbia, kad šio biuletenio redak

torius kun. K, Senkus nuo gegužės 26 d. iki birželio 
4 d. buvo Vilniuje ir matėsi su giminėmis.

• Hannoveryje išrinkta šios sudėties nauja apy
linkės valdyba: Gustavas Pūdymaitis — pirmi
ninkas, Juozas Vagneris — sekr. ir vicepirm. ir 
Angelika Vilkienė — iždininkė. Revizijos komisi
jom Petrė Pralienė ir Ona Giesienė. Pažymėtina, 
kad apylinkė neteko ilgamečių bendruomenės vei
kėjų: Vaclovo Šukio ir Kosto Vilkaičio.

• Hanau apylinkės pirmininku ir vėl išrinktas 
Albertas Kemeraitis. Valdybon nariais: Jonas Kal
vaitis ir Albina Vejerienė. Revizijos komisijom Ri
čardas Hiršas ir Aldona Januškienė.

• Motinos dieną įspūdingai paminėjo Muenche- 
no lietuviai. Minėjimo programą daugiausia atliko 
jaunimas: stud. Landai, Nevulis, Boehmas ir moks
leiviai bei vargo mokyklos mokiniai.

• Andrius Juras Londone pradėjo studijuoti tei
sės mokslus.

KREMLIAUS GETAS m
VIRŠONIIĮ IZOLIACIJA NUO MASIIĮ

Mes jau minėjome, 
kad Brežnevas intymiai 
draugauja su KGB virši
ninku Juri Andropovu, ku 
ris gyvena vienu aukštu 
žemiau ir aukščiau gy
venančiu Vidaus Reikalų 
Ministerių generolu pul
kininku Nikolajų Štče- 
lokovu, kuriam priklau
so viešoji ir kriminalinė 
policija, sovietijoje vadi 
narna milicija. Paskuti
nysis turi ‘silpnybę’prie 
meno, ypač muzikos. Jis 
pats gerai skambina for- 
tepionu ir yra garsaus 
čelisto Matislavo Rostro - 
povičiaus dragas.

Rostropovičius, 44me
tų 1970 metų lapkričio 12 
d. pasiuntė atvirus laiš
kus Iz vesti j ai, Pravdai ir 
kitiems Maskvos laikraš 
čiams, gindamas Solženi 
ciną. Laiškas nebuvo, 
žinoma, atspausdintas, 
tačiau pasiekė užsie
nius. Nepaisant to ir fak 
to, kad Rostropovičius 
savo viloje priglaudė Sol 
ženiciną, jo santykiai su 
Štčelokovu liko geri. 
Štčelokovas turėjo nema 
lonumų ir su savo sū
num, 20 m, jaunuoliu, ku
ris norėjo vesti 10 metų 
vyresnę ištekėjusią mo
terį. Kad tą romaną nu
traukti jaunasis Štčelo
kovas buvo pasiųstas į 
Australiją diplomatinėn 
tarnybon.

Vyresnysis Štčeloko
vas. dažnai viešai pakri
tikuoja savožinybos val
dininkus, kurių autorite
tas platesnėje visuome
nėje yra labai žemas. Ir 
Sovietijoje pasitaiko 
daug plėšimų, vagysčių, 
o Maskvoje moterims nė
ra visai saugu vaikščio
ti vienoms, kaip ir New 
Yorke ar Chicagoje.

Jei kas iš valdančiųjų 
yra populiarus platesnė
se masėse, tai tik ne 
Brežnevas, bet Kosygi
nas, apie kurį sakoma, 
kad jis ’norįs padėti žmo 
nėms’. Iki atentato prieš 
Brežnevą prie Borovi- 
cų vartų, Kosyginą gali
ma buvo kartais pastebė 
ti vaikščiojant Maskvos 
gatvėmis. Dabar tas jau 
nepraktikuojama,

Kosyginas taip pat 
mėgsta diskusijas su in- 
telektualais ir meno žmo - 
nėmis. Jo pobūvių nuola
tinė lankytoja yra prima 
balerina Maja Plisecka
ja, žydė. Kosyginas tarp

kitko yra. didelis jazzo 
muzikos mėgėjas.

Kosygino dukros Liud *■ 
milos vyras Džermen 
Dvičiani, kurio tėvas Sta 
lino laikais buvo poli
cijos generolu, yra vals, 
tybinio komiteto moks
lo ir technikos reika
lams viršininko pavaduo
toju. Jis kalba angliškai, 
dažnai lankosi užsienyje 
ir faktinai diktuoja vyrų 
madas Sovietijoje. Jis 
pirmas Maskvoje pradė 
jo nešioti ’buttondown’ 
marškinius. Čia vertė
tų pridurti, kad daugu
mas aukštesnių pareigū
nų turi labai mažą supra
timą apie gyvenimą Va
karuose.

Aukštesni pareigūnai 
aprūpinami viskuo, ko 
jiems tik reikia, specia
liose krautuvėse. Už 50 
rublių mėnesinį mokestį 
jie gauna teisę pasiimti 
sau maisto produktų kiek 
jiems reikia. Jei jie tą 
privilegiją išnaudotų pik 
tam, jei galėtų jos netek 
ti. O kaip ji yra svarbi, 
galima išsiaiškinti iš fak 
to, kad Maskvos burmist 
ras gauna tik 500 rublių 
algos!

Užsieniuose uždirbą 
sovietų menininkai gau
na teisę dalį savo uždar
bio išleisti užsienio pre 
kių įsigijimui. Dalies dy 
dis priklauso nuo me
nininko santykių su val
džia. Aleksandras Solže- 
nicinas iš gautos Nobe
lio premijos — 70.000 
dolerių — iki šiol gavo 
vadinamais valiutos ku 
ponais už kuriuos gali 
apsipirkti sepc. krautu
vėse, tik 4.000 dolerių.

Aukštesnių pareigūnų 
nematysi viešuose res
toranuose. Jei jie "ūžia" 
tai tik privačiai ar at
skirų profesijų klubuo
se, kaip rašytojų, archi
tektų, karininkų ar žur
nalistų. Žurnalistų klube 
kurin ketvirtadieniais 
įsileidžiami ir užsienio 
korespondentai, galima 
gauti gerą "steak’ą". į ki
tus klubus užsieniečiai 
normaliai neįsileidžia- 
mi. Kinų darbuoto jų klu
be privilegijuotiems lan 
kytojams iš aukštesnių 
sluoksnių rodomos pas
kutinės Vakarų filmos. 
Čia gali pastebėti geriau 
šiai pasipuošusias Mask 
vos moteris.

Visi aukštesni parei-

• Petras Gugas įstojo į Birminghamo u-tą ir 
studijuoja civilinę inžineriją.

• Jonas Petkevičius Leeds u-te baigia karo 
inžinerijos mokslus.

• Petras Petkevičius studijuoja komcercijos 
mokslus Thames politechnikume, Londone.

• Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Komite
tas š.m. birželio 12 d. surengė išvežimų minėjimą.

• Š.m. gegužės 20 d. St. Augustine mirė diplo
muotas teisininkas, ats. majoras Andrius Gintautas. 
Velionis buvo gimęs 1896 m. kovo 19 d. Žemaičių 
Namiestyje, Tauragės apsk. Nuo 1919 iki 1940 m. buvo 
Lietuvos kariuomenės administracijos majoras. 
1938 m. išlaikė brandos atestatą ir studijavo teisę 
Vyt. Didž. u-te, kur išlaikė egzaminus ir įsigijo dip
lomuoto teisininko vardą. Visą laiką buvo lietuvių 
evangelikų veikėjas, nuo 1948 m. šio tikėjimo vyr. 
Bažnyčios tarybos narys tremtyje. 1948-50 m. vokie
čių kalbos mokytojas Diepholzo lietuvių gimnazijoje. 
Buvo spaudos bendradarbis. Jo sūnus Arnoldas yra 
medicinos daktaras ir dirba Bonoje.

• Eismo nelaimėje Švecingene žuvo Kęstutis 
Mackevičius. Velionis gimė 1913 m. rugpiūčio 14 d. 
Panevėžyje. Nuo 1933 m. tarnavo Lietuvos kariuo
menėje puskarininku. Nacių okupacijos metu buvo 
savisaugos daliniuose ir kovojo Rytų fronte, kur bu
vo sunkiai sužeista. Nuo 1946 m. iki mirties dirbo 
LS kuopoje Švecingene. Velionis pasižymėjo nuošir
džiu patriotizmu ir tautiniu pareigingumu. Ne tik rė
mė lietuvišką spaudą, bet gausiomis aukomis ir lie
tuviškas oreranizacijas.

LIETUVIAI,
Kančia ir kūryba yra neatskiriamos lietuvių 

tautos palydovės. Kančioje tauta subręsta, kūrybo
je ji atskleidžia savo tautinį genijų.

1941 metų birželio mėnesį mūsų tauta savo 
tremtinių ir sukilimo kovotojų aukomis dar kartą 
įrodė tvirtą ryžtą išlikti gyva ir nepriklausoma.

Kančia lieka tik prabėgantis šešėlis, jei iš jos 
nekyla nauji kūrybos daigai. Nors šiandien lietuvis 
kenčia, tačiau jis yra išlikęs kūrybingas. Kai sa
vame krašte laisvė ir kūryba yra varžomos ir slo
pinamos, tai laisvajame pasaulyje lietuvis turi švies
ti savo kūrybingumu. Mes privalome ne tik išlaikyti, 
bet ir kurti lietuviškas vertybes.

Lietuvių tauta išliks gyva tik per savo kūrybą 
tiek pavergtame krašte, tiek laisvėje. Skaudžios 
Birželio Dienų aukos turi kelti laisvės viltis ir jung
ti išeivijos jėgas gilesniam ir platesniam darbui, 
kuriame ateities kartos ras tų skausmingų dienų 
įprasminimą ir vertę. Istorijoje liks tik tie, kurie 
pajėgia kurti.

Mūsų Sesių ir Brolių kančia težadina mumyse 
ryžtą ir drąsą kūrybingam darbui ir didesnei lietu
vio meilei lietuviui!

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES TARYBA IR 
CENTRO VALDYBA

gūnai, savaime aišku, 
turi daugiau ar mažiau 
pakenčiamus butus jų ži 
nybom skirtuos e. namuo
se. Tokiu būdu, ministe
rijų -ar net laikraščių 
kaip Pravda ar Izvestija 
tarnautoja ne tik dirba, 
bet ir gyvena kartu. Už 
tarnautojai ne tik dirba 
bet ir gyvena kartu. Už 
tat didžiausia jų svajo
nė yra ištrukti iš to ge
to, įsigyjant butą koope- 
ratyviniuoe namuose, 
kas kaštuoja apie 6000 
rublių.

Be to, jei kas turi bet 
kokį svorį sovietinėje 
bendruomenėje, sten
giasi įsigyti savo vasar 
namį ’dačą’. Apie 30 km.

nuo Maskvos yra vietovė 
vardu Uspenskoje, kur 
aukštesni pareigūnai tu 
ri savo vilas. Paprastai 
jos yra aptvertos aukšta 
tvora, apginančia nuo 
smalsių žvilgsnių, jei 
tokių pasitaikytų. Ke
liais tarp tų dačų gali 
naudotis tik prie jų turi 
savo vilas,pašaliečiams 
įėjimas uždraustas. Sau 
godamas dačų gyvento- 
godami dačų gyventojus 
nuo pašaliečių saugu
miečiai kartu atlieka ki
tą uždavinį — jie laiko 
’ataskaitoje’ ir pačias da- 
čas ir žino, kas jose lan
kosi.

(Bus daugiau)

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
Prašome įsidėmėti, kad

GLOBĖ PAR( EL SERVII E III.
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE 

pakeitė savo adresą j:
240 Fifth Avenue 

New York, N. Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl 
ateities informacijos)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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dainų šventes
Pirmieji iš pabaltie

čių, kurie rengė savo dai 
nų šventes, buvo latviai. 
Kada lietuviai suvažiavo 
į savo pirmąją dainų 
šventę, latviai jau minė
jo savo dainų švenčių pen
kiasdešimtmetį! Anks
čiau už lietuvius dainų 
šventes organizavo ir es
tai. Visa tai buvo dėlto, 
kad caro valdžia bruta
liai varžė bet kokį kultū
rinį lietuvių veikimą.

Todėl lietuviai pajėgė 
realizuoti seniai subran
dintą dainų šventės su
manymą tiktai atgavę šar
vo valstybinę laisvę, ku 
rią apgynė pasiaukojimu 
ir krauju.

Pirmoji dainų šventė 
įvyko 1924 metais Kaune. 
Į šventę suvažiavo 3000 
dainininkų. Didžiulė, 50, 
000 klausytojų minia en
tuziastiškai sekė chorų 
repertuarą. Dainų šven
tei rengti nebuvo atski
rų fondų. Viskas buvo at
remta į pasišventimą ir 
entuziazmą. Šventė vyko 
Petro Vileišio aikštėje, 
po atviru dangumi, Kau
no forto šlaitą pavertus 
vykusiai improvizuota 
estrada. Medinės estra
dos kraštuose buvo pasta
tyti du lietuviško stiliaus 
kuorai. Prieš estradą bu 
vo užtvenktas griovys ir 
susidarė graži užtvanka. 
Oras pasitaikė nelabai 
palankus: prorečiais pub
liką ir choristus čaižė 
smulkus lietutis. Tačiau 
tai nenumušė entuziaz
mo nei publikai, nei dai
nininkams . Dvi dienas vy
ko programa ir lietuviš
kas Kaunas gyveno dai
nų šventės ženkle.

Pirmąją dainų šventę 
parengė muzikai J. Ži
levičius, J. Naujalis, A. 
Kačianauskas ir J. Štar- 
ka. J. Žilevičius buvo 
šventės iniciatorius. 
Šventė pradėta Tautos 
himnu. Šventėje buvo at
likti 36 dalykai.

Antroji dainų šventė 
jau ėjo pirmosios šven
tės tradicijos keliu. Ji 
vyko toje pat estradoje, 
kuri vis labiau buvo to
bulinama ir gražinama. 
Šventė buvo 1928metaiš, 
Žemės ūkio ir pramo
nės parodos metu. Daly' 
vavo 170 chorų su 6000 
dainininkų. Klausytojų 
minia buvo didžiulė — 
100,000 žmonių. Reper
tuaras sudėtas iš 22 da
lykų. Chorams diriga
vo St. Šimkus, A. Vai
čiūnas ir J. Gruodis.

1930 metais įvyko Tre
čioji dainų šventė, kurio 
je dalyvavo 200 chorų su 
9000 dainininkų. Bend
ras šventės vaizdas bu
vo tikrai impozantiškas 
ir puošnus. Jau buvo ma
tyti didžiulis pasiruoši
mas šventei, kas atnešė 
pelnytus laurus chorams 
ir dirigentams. Paskiri 
chorai nuskambėjo vir
tuoziškai. Repertuare bu
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vo tokios sunkios dainos, 
kaip J, Gruodžio "Op, 
op! Kas ten, Nemunėli?" 
ir "Šią naktelę nemie
gojau". Jungtinio choro 
programoje buvo J. Ben- 
doriaus "Mergužėle, le
lijėle", Stasio Šimkaus 
"Beauštanti aušrelė" ir 
"Tekėjo saulelė".

Maždaug septynerių 
metų periode masinės 
dainų šventės pasiekė ge
rą muzikinį lygmenį, pri
lygdamos savo apimtimi 
ir repertuaro sudėtimi 
jau tradicijas įsigijusto
ms latvių ir estų šven
tėms. Masinių renginių 
principas tapo didžiulė 
valstybinio patriotizmo 
mokykla. Gerai sekama 
masinių renginiu esteti
ka teikė žmonėms dideli 
savimi pasitikėjimą. Čia 
glūdėjo ir pedagoginė dai 
nų švenčių prigimtis.

Rajoninės ir paskirų 
organizacijų šventės pa
sižymėjo geru pasiruoš i- 
mu, dalyvių gausa, ge
rais chorinio dainavimo 
rezultatais.

Kaip dabar okupuoto
je Lietuvoje?

Kaip natūralu laukti, 
tų masinių renginių prin
cipą stengiasi panaudoti 
režiminei propagandai. 
Giriamasi, kad dabar dai
nininkų skaičius siekia 
30.000. Tačiau tas didė
jimo procentas, su ku
riuo augo estrados daly
vių skaičius, laisvėje bu
vo nepalyginamai veik
lesnis, kaip jis didėja da
bar. Antra vertus, dainų 
šventės dalyviais neįma
noma paversti dainuojam 
čią auditoriją. Juk Tre
čioje dainų šventėje, 
1930 metais, Tautos him- 
mną bendrai dainavo per 
100,000 žmonių minia! 
Repertuaras stato savo 
akustinius ir niuansinius 
reikalavimus. Todėl Vin
gio parko estradoje gero
kai klysta, stengiantis 
dainos meno laimėjimus 
maišyti su dainininkų 
skaičiumi. Tačiau, pats 
faktas, kad tokios šven
tės rengiamos, yra tik
rai džiugus faktas kiek
vienam lietuviškos dai
nos mylėtojui.

Kas rengia ten tokias 
šventes? Atsakymą duo
da K. Kavecko prasitari- 
mas Tiesos Nr. 165.Šven
tes rengia "Lietuvos ko
munistų partijos potvar
kis". Partija paveda 
"Vyriausybei" skirti fon
dus ir tvarkymosi parei
gūnus. Todėl nesistebi
me, kad dainų šventė 
pernai buvo skirta Leni
no gimimo šimtmečiui 
pagerbti. Tos šventės 
centre buvo R. Žigaičio 
ir J. Nekrošiaus partijos 
užsakymui pagaminta 
kantata "Leninui, Tėvy
nei — širdies daina!"

Šventės repertuare da
bar reiškiasi naujai pri
augę kompozitoriai, ku-

BALFo seimo dalyviai. Prieky iš kairės sėdi: A. Dzirvonas, Lietuvos garbės konsulas adv. A. Shallna, 
Balfo pirm. kun. V. Martinkus ir inž. B. Galinis.

BALFO IR KITU
Norėdami padėti pa

vergtoj tėvynėj esan
tiems broliams, lietu
viai tebeturi šalpos or
ganizaciją, kuri yra va
dinama Bendruoju Ame
rikos Lietuvių Šalpos 
Fondu, sutrumpintai 
Balfu. Kad Balfo darbas 
galėtų būti tęsiamas, kas 
met yra pravedami lėšų 
telkimo vajai, nes Balfas 
jokių specialių fondų ne
turi ir iš niekur kitur 
paramos negauna. Šal
pos srity jis tiek tegali 
padaryti, kiek jis yra re
miamas šalpos darbą 
vertinančių tautiečių.

Gaila, kad ne visi lie
tuviai prie šio darbo ak
tyviai prisideda. Nepri- 
sidėjimas tikriausiai nė
ra atviro protesto pa
reiškimas, o tik apsilei
dimo ar šykštumo išda
va.

Pasitaiko ir tokių, ku
riems atrodo, kad lietu
viai yra prašomi daugiau 
ir dažniau aukoti negu ki
tų tautybių kilmės šio 
krašto gyventojai. Gal ir 
tokių yra, kurie galvoja, 
kad tik lietuviai turi šal
pos organizaciją, kuri 
nuolat prašo aukų.

rių vardai nevisai dar fa- 
miliariški išeiviškai au
ditorijai. Tai E. Balsys, 
J. Juzeliūnas, A. Bra
žinskas, V. Kairiūkštis, 
T. Makačinas, R. Žigai- 
tis. Iš dirigentų patebė- 
ti šie: Ž. Barauskienė, 
A. Žeimienė, L. Abaris, 
P. Jankauskas, A. Kro- 
gertas, J. Šidlauskas, J. 
Vanagas, R. Varnas ir J. 
Nekrošius.

Okupuotos Lietuvos 
klausytojai moka atrasti 
repertuare, kas skirta 
"partinei šlovei" ir yra 
partijos užsakymas, o 
kas yra sava, lietuviška 
ir miela. Masinės dainų 
šventės, todėl, ir dabar 
nors ir tempiamos ant 
režimo kurpalio, neabe
jotinai turi didžiulį ir 
pro- lietuvišką poveikį į 
lietuviškąją auditoriją.

Išeivijoje — akivaiz
doje Ketvirtosios dainų 
šventės už Lietuvos ri
bų, ypatingai įdomu bu
vo susumuoti, kas buvo 
Nepriklausomoje Lietu
voje ir kaip dainų šven
tės išrodo okupuotoje 
Lietuvoje.

Išeivija yra gaji ir 
pabrėžtinai lietuviška 
per savo masinius rengi
nius. Tenka nuoširdžiai 
sveikinti visus, kas sa
vo iniciatyva ir darbu 
išeivijos gyvenimo sąly
gose parengia įspūdin
gas lietuvių dainos puo
tas. (r)

AMERIKOS SALPOS FONDU VEIKLA
Tikrumoje JAV-se 

yra šimtai įvairių šal
pos organizacijų ar fon
dų. Vieni iš jų rūpinasi 
pagalbos teikimu įvairio
se vidaus gyvenimo sri
tyse. Kitų uždaviniai sie
kia toli už Amerikos ri
bų. Kai kurių veikla yra 
nukreipta į atskirus kr aš 
tus, kitų į tautines gru
pes, dar kiti yra pasi
ruošę skubėti į ypatingų 
nelaimių vietas — Biaf- 
ra, Peru, Pakistanas ir 
kitur.

BENDRADARBIAVIMAS
Tos užsienio pagalbos 

šalpos organizacijos, 
kurios nori pasinaudoti 
valstybinėmis lengvato
mis — veltui ar papi
gintai gauti maisto per
tekliaus produktų ir per 
vežimo priemones į šel
piamus kraštus — regis
truojasi Užsienių Rei
kalų ministerijos suda- 
rytoj specialioj komisi
joj (Advisory Committee 
on Voluntary Foreign 
Aid), kuri joms padeda 
sėkmingiau vykdyti šal
pą užsienio kraštuose.

Ši komisija buvo suda
ryta 1946 metais. Bal
fas į ją buvo įregistruo 
tas 1954 mt. Iš viso joje 
yra įsiregistravusios 82 
užsienio pagalbos organi 
zacijos. Kas metai jos 
turi patiekti savo veiklos 
apyskaitas šiai komisi
jai, o ji paskelbia jų 
darbo rezultatus bend
roje knygoje.

ĮVAIRUMAS
Iš to raporto paaiškė

ja ne tik šių įvairių or
ganizacijų tikslai, bet 
taip -pat jų veiklos būdai 
ir apimtis — kokias su
mas jos išleidžia savo 
pasirinktiems šalpos rei
kalams, kokius kraštus 
jos šelpia, kuriomis sri
timis ypatingai rūpinasi.

Tautiniais pagrindais 
sudarytas šalpos orga
nizacijas ar fondus, ša
lia lietuvių, turi dar ki
nai, čekoslovakai, korė
jiečiai, graikai, lenkai, 
iraniečiai, rumunai, ru
sai ir ukrainiečiai. Kai 
kurios religinės konfesi
jos taip pat turi savo 
šalpos organizacijas. 
Tai Dieviškosios Bend
rijos (Assemblies of 
God), Krikščionys Refor
matai, Jungtinė Pasaulio 
Bažnyčių Taryba, Katali
kai, Kongregacionalai, 
Liuteronai, Menonitai, 
Pagalbos Armija, Adven
tistai ir Unitai.

Žydų šalpos organiza
cijos, kurios atrodo re
miasi ir tautiniais ir re
liginiais pagrindais, yra 
skaitlingiausios ir veik- 

ganizacijų 9 yra žydų.
Per 1970-’sius metus 

visos 82 organizacijos 
išleido šalpai virš pu
sės bilijono dolerių -m 
$578,000,000. Kuone pu
sė visos šios sumos pri
klauso žydų organizaci
joms, kurios per paskuti
nius metus šalpai išleido 
virš $200,000,000.

Imant iš religinio taš
ko, sekanti po žydų veik
liausia šelpėja buvo Ame
rikos Katalikų organiza
cija, kurios metinės iš
laidos buvo virš 125,000, 
000. Tautiniais pagrin
dais. — po žydų — stip
riausiai pasireiškė 
(Tolstoy Foundation), ku 
ri per metus šalpai iš-
leido virš milijono dole
rių.

(Pabaiga kitame nr.)

liausios įvairiose šal
pos srityse. Iš 82 įsire
gistravusių šalpos or-
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Pati šviesiausia, niekada neišbaigiama ir nepabostama tema: pa

kalbėkime apie lietuviškas knygas! ši tema mums mena ir gyviau
sius šiandienos reikalus, ir tautinį sąmoningumą, ir kultūrinę pažan
gą, taip pat ir gryniausią dvasinį džiaugsmą. Iš knygos pmėgių at
pažįstame žmogaus inteligenciją, net susirandame sau tikresnių 
draugų. O jei kurį iš mūsų nebepatraukia naujai pasirodžiusi knyga, 
— rodo savo siauroką dvasios ūgį, menką asmenybės išsirutulioji
mą, sustingimą liūdname nesubrendime.

* Tėv. Žib. yra tokia žinutė: "Vienas mokytojas neseniai pasako
jo paprašęs savo mokinukus surašyti, kokias lietuviškas knygas šei
ma nuri namuose. Gavęs atsakymus gailėjęsis, kad išviso tokį klau
simą davęs: pernelyg menka, tiesiog gėdinga buvusi tiesa..." Sis fak
tas mums labai ir labai perrpąstytinas. Ar tik ne čia glūdi mūsų viso 
kultūrinio judėjimo negerovės? Ir mūsų tautinio ryžtingumo silpnu
mas, ir kultūrinio lygio menkėjimas, ir spaudos sunkėjant! būklė 
(ne vien skaitytojų, bet ir bendradarbių stoka), o ypač — jaunosios 
kartos nulietuvėjimas, sykiu dvasinis lėkštėjimas, nors yra nema
ža ir labai puikių išimčių. Jeigu mūsų gražiuose namuose knyga — 
jau užmirštas, beveik nepasigendamas daiktas, tai mūsų dvasios 
branduolys jau vysta ir senka, suragėja, nebetenka gyvybės,belieka 
sausas kevalas. Žinoma, mes patys to palaipsniui vykstančio išseki
mo nejaučiame. Tik iš šalies dažnai pasirodo liūdnas vaizdas, kai 
gyvas žmogus neberodo dvasinės gyvybės, tapęs tuščiu kiautu.

O dar gerų, įdomių ir vertingų knygų pas mus beldžiasi, tik 
priimkime. Ir grožinė kūryba ir istorinės, politinės, visuomeni
nės temos dar siūlosi į lentynas, prašosi skaitomos. Ir jos yra 
mums didžiai naudingos: gali sustabdyti mūsų dvasinį senėjmą...

• Dabar itin įspūdingai sutinkama Em. čekienės straipsnių kny
ga — Kad ji būtų gyva. Jau nemaža apie ją rašyta, su pasigėrėjimu 
minėta, pristatymais pagerbta, ši jautriu stilium parašyta knyga 
yra labai įvairaus turinio ir teigiamo poveikio. Jei kitos būna per
daug specialios arba persunktos, perpainaus stiliaus, ui ši — kiek
vienam gali būti artima savo temom ir lengvai, tiesiog lakiai pa
skaitoma. Ir jie nieko neįžeidžia, nieko nenuvilia bei nepapiktina, 
tad ji tinka kiekvienų namų lentynai, kiekvienam jaunuoliui pasiūly- 
tina. Ir ji skatina mums tolesnes išvadas: kad Em. čekienės plunks
na būtų dar spaudoj gyva ilgą laiką, kad mūsų tautinė sąmonė ir ko
vos už laisvę optimizmas išsilaikytų gyvas, kad savai kultūrai mū
sų domesys dar pagyvėtų! Kad vis daugiau mūsų žmonių prisidėtų 
prie visuomenės darbų ir spaudos pagyvinimo, irgi —kad mūsų in
teligenčių moterų gausiau ir gyviau įsiterptų į savos raštijos pusla
pius, spaudos skiltis...

• Iš Londono sulaukėme 7-ją Pradalgę -1 prailgo laukti, sun
kios kliūtys jos gimimą nudelsė. Vienintelis mūtų literatūrinis Žur
nalas čia, laisvės pusėje. Grožinė raštija gal daugiausia iš visų me
nų daro įtakos visuomenei. Ji tartum vadovauja tautos kultūrai. Tau
tinio atgimimo metu kaip tik mūsų tautos susipratimą stipriai iš
budino žymūs rašytojai: Kudirka, Maironis, Vaižgantas, Žemaitė, Š. 
Ragana ir kiti. Ir dabartinėje tautos nelaimėje nemaža atspara lai
kytina kūrybinė raštija. Tad kam. jautru yra tautinė gyvybė ir kovų 
dėl laisvės sėkmė — privalome šį vienintelį žurnalą remti, juo do
mėtis.

ši Pradalgė, kaip ir ankstesniosios, yra įdomi ne tik plačiu tu
riniu — pačiais naujausiais mūsų autorių kūriniais, bet ir — redak
cine tolerancija, čia lygiai sutelpa visų krypčių kūrėjai bei kritikai, 
neskirstoma į savus ir svetimus, leidžiama kiekvienam žodis tarti. 
Tai sveika atgaiva nuo kitų mūsų žurnalų, kurie, nors nemaža deda 
ir literatūros, bet, ribodamies partinėm pažiūrom, kūrinius surū
šiuoja pagal labai subjektyvius mastus — vienus dogmatiškai ideali
zuoja, kitus kuokom kerta (toks pavyzdys neseniai pasirodė Aiduose). 
Tad Pradalgės kasmetinis pasirodymas mus ypač džiugina — čia 
randame visapusiškesnį ir tikresnį lietuviškos literatūros svetur 
vaizdą.

• Lietuvį kataliką nuo kryžiuočių ir Jogailos laikų lydi skaudi 
nelemtis. Ne Kristaus meile ir ne brolyste žmogui nešini svetim-. 
ta učiai, sielų smaugėjai mus krikštijo... Jiems rūpėjo mūsų žemių 
plotai, mūsų turtai ir tautos darbinga jėga, nešanti auksą. Šiandien 
vėl panaši nedalia užgulė. Kartėlis ir nuovylis širdy, kai dvasios va
dovai nori tik valdyti ir pelną spausti, o mindo mūsų tyriausius no
rus: gyventi Dievui ir savo tautai pagal savus krikščioniškus papro
čius. Juk lietuvio krikščionybė gana išskaidrinta per 700 metų.

šv. Raštas sako: Saugokitės netikrų pranašų! Tokių mes daug 
turėjome ant savo galvos (tamsi Jalbžykovskio vėlė dar šmėkščio
ja Vilniaus pagairėse). Skaudu, kad ir Amerikoj mes vėl verčiami 
būti baudžiauninkais svetimiems ponams. Ir kelyje į Dievą turime 
žengti patys vieni — peranksti dangus pasišaukė vyskupą Brazį, li
kome našlaičiai. Bet šviesus spindulys blykstelėjo mūsų kiemui. 
Dar atsirado dvasininkas, kuris drįsta dėl Kristaus meilės ir šven
tos teisybės — nuplėšti veidmainystės raištį nuo akių. Ir ryžusi 
garbinti Dievą drauge su savo uutos broliais. Ačiū, kun. Kęstuti, 
liūdnoj nedalioj mums grąžinai gryno tikėjimo viltį.
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Dalis svečių ALT S-gos seimo bankete Pbiladelphijoje. Rimo A. Dilbos nuotrauka

GRAŽUS ALT S-gos SEIMO BANKETAS
ALT S-gos seimo me

tu, gegužės 29 d, Phila- 
d’elphijoje buvo sureng
tas banketas, kurio metu 
grojo Korp! Neo-Lithua
nia orkestras, drauge 
ats i veždamas su savimi 
dainininkę sol. Vandą 
Stankienę iš Chicągos. 
Bankete dalyvavo virš 
porą šimtų žmonių pasi
puošusių skoninguose ap- 
rėduose kaip ir dera to
kioj iškilmingoj progoj 
ir gražioj vietoj pasiro
dyti. Matėsi nemažai 
jaunimo, kas pridavė su
sirinkusiems pasigrožė 
tino įvairumo, bendrai 
nuotaikai sudaryti gyvu
mo, o prasidėjus links
mai vakaro daliai — šo
kiams, net ir žilaplau
kiams užkrečiantį lanks
tumą.

Dainininkė sol. Vanda 
Stankienė žavėtinai de
rinosi prie šokių muzi
kos garsų ir parinkti dai
nos žodžiai bei pati me
lodija glostė klausančių
jų širdis. Šia proga ba
liaus rengėjai tikrai už
sipelnė gerą žodį už pa- 
rūpinimą tokio šokiams 
orkestro, kai čia atsilan
kant į kitus parengimus 
šokių muzika su bubnų 
trenksmais ne tik kar
tais apkurtina šokėjus 
žodeliais besidalinant, 
bet ir kitiems nedaro ma
lonumų, atokiai besibi- 
čiuliaujantiems prie ža
liųjų ir kitoms gėrybėms 
apdėtų staliukų. Rames
nė muzika daug ką žavi 
ir kas ne įsi jungia į šokių 
ratą, tą netaip greitai ir 
į namus išvaro.

Kai ką tenka pasakyti 
dėl pradinės baliaus 
tvarkos. Pagal jo planą 
įvyko mažas pavėlavi
mas. Kaip teko sužinoti 
tas atsitiko ne tiek gal 
dėl rengėjų neapdairumo 
kiek dėl pačios publikos 
kaltės. Nemaža jos dalis 
delsė įsigyti bilietus lai
ku, o taip pat radosi to
kių, kurie maišė vietas

PERSIKĖLIMO PRANEŠIMAS
Mes norime atkreipti dėmesį savo klijentų, 
kad mes perkėlėme savo raštines ir parodos 

kambarius j
NAUJAS DIDESNIAS PATALPAS 

kuriuos yra:
240 Fifth Avenue 

New York, N. Y. 10001
MŪSŲ NAUJAS TELEFONO NUMERIS YRA: 

(212) 685-4537
Mes kviečiame mus aplankyti.

PODAROGiFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE 

NEW YORK, N. Y. 10001
(Šitą skelbimą išsikirpkite ir pasilaikykite dėl 

ateities informacijos)

J. BUBELIS 

ar nenorėjo sėsti su tais 
ar anais svečiais ir todėl 
susidarė spūstis prie bi
lietų įsigijimo vietos ir 
susiradimo sau tinkamo 
stalo. Šitą nedorą papro
tį reiktų atsikratyti, no
rint tokių scenų nebepa- 
kartoti ir brangų laiką 
negaišinti.

Besisotinant prie gra
žiai paruoštų ir papuoštų 
stalų, kai kur prie rožių 
ir rugiagėlių, širdis džiu, 
gino, slapčia priminda
mos mūsų tėviškės lau
kus ir jos mėlyną padan
gę. Nuo garbės stalo sei
mui ruošti komiteto 
pirm. inž. V. Gruzdys pa
sveikino baliaus daly
vius palinkėdamas jau
kios nuotaikos ir malo
naus pasisvečiavimo bei 
jaunatviškai pasilinks
minti, o kiek vėliau jis 
supažindino dalyvaujan
čius baliuje žymesnius 
svečius.

Girdėjos nuomonių, 
kad galėjo būti "kilnoja
mųjų asmenų" pamažin
tas skaičius, o ir pačios 
pristatymo kalbos kiek 
trumpesnės. Ką gi, nėra 
žmogas, kurs visiems 
patiktų.

Seimui ruošti komite
to pirm. inž. V.Gruzdys 
ir jo talkininkai tokio ba
liaus suruošimui ėmėsi 
nemaža rizikos, ypač pa
sirenkant ištaikingą vie- 
tą, tačiau po to visi galai 
patenkinamai susivedė. 
Visuomenei, dalyvavu
siai tokiame iškilmin
game baliuje, paliko ge
riausi prisiminimai juo
ba, kad nors rečiausio
mis progomis pasiseka 
ištrukti iš kilbasa ar ko
pūstais pakvipusių pa
talpų, į visapusiškai pa
doresnę ir kultūringes
nę bei jaukesnę aplinką 
ir pasijausti šviesiau sa
voje dvasioje. Tokios 
rūšies parengimais ne
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sunku suvilioti ir jaunes
niuosius, juos pririšant 
prie lietuviškos bendruo
menės. Čia turėta gra
žios progos ne tik pasi
linksminti, bet susitik
ti draugus bei pažįsta-

BIRŽELIS KUDIRKOS ŽENKLE

Li etų vos Atgimimo Są 
jūdžio New Yorko sky
rius, vadovaujamas Juo
zo Valiušaičio, š.m. bir
želio 12 d. paminėjo bai
siojo birželio dienų lie
tuvių tautos kančias. Ge
neralinis konsulas A, Si
mutis atidengė dail. J. 
Juodžio paveikslą "Lais
vės Auka", vaizduojantį 
Simo Kudirkos tragedi
ją. Paveikslo atidengimo 
ceremonijas atlikęs gen. 
konsulas tarė jautrų tos 
dienos rimčiai pritaiky
tą žodį.

Pirm. J. Valiušaitis 
po įžanginio žodžio to
limesniam vadovavimui 
pakvietė Ireną Veblai- 
tienę, kuri vėliau meni
nėj dalyje paskaitė My
kolaičio - Putino įvykių 
momentui tinkamos po
ezijos, perduodama aiš
kiu sodriu žodžiu ir gi
liu įsijautimu.

Paveikslą pristatė ir 
dail. J. Juodžio kūrybi
nius polėkius apibudino 
LAS seniūnų tarybos 
pirm. Leonas Virbickas.

Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo Vilius Bražėnas, 
savo temą pavadinęs "Si
mo Kudirkos Testamen
tas". Kudirkos fone jis 
išsamiai panagrinėjo 
lietuvių išeivijos gyve
nimą, iškėlė, ką tas Si
mo įvykis mums nušvie-' 
tė praeityje ir ką nuro
dė ateičiai. Tarp kitko 
jis kalbėjo:

"Simas Kudirka apa
kino mus savo drąsiu 
šuoliu, sugėdino mus sa 
vo mirties kova išlikti 
laisvu ir įpareigojo sa
vo žygio tragiką. Birže
lio sukaktis, o dar la
biau Simo tragedija tu
ri būti panaudotos visuo 
meninei sąžinės sąskai
tai. Nepažvelgę į save 
net ir tokiomis progo- 

mus atvykusius iš toli
mų JAV krašto vietovių 
o taip pat ir naujas pa
žintis užmegsti. Ir taip, 
anot inž. V. Gruzdžio žo
džių, su kaštanų žydėji
mo laiku, tartum žvaku
tėmis savo žiedais pa
sipuošus ir kartu su ro
žių žydėjimo metu, ilgą 
laiką skelbtasis ALT S- 
gos seimas atlikęs sa
vo darbus užsirašė jos 
istorijos puslapiuose, o 
ta proga suruoštas ba
lius dar ilgai bus mini
mas ir išgyvenamas tų, 
kurie buvo atsilankę kub 
tūringai pasižmonėti ir 
linksmai laiką praleis
ti.

♦ Aleksandras Merkelis. 
ANTANAS SMETONA, Jo 
visuomeninė, kultūrinė ir 
politinė veikla. Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
leidinys. 740 psl. Kaina 
$12.50. Gaunama Dirvoje ir 
tiesiog ALT S-goje, krei
piantis į K. Pocių, 3908 Fir 
St., E. Chicago, Ind. 46313. 
Telef. (219) 397-9487.

mis niekada nežinosime, 
kur esame ir kur eina
me. Mes migdėme sa
ve laisvėjimo - gerėji
mo mitu, gi Bražinskai, 
Kudirka ir Simokaičiai 
tą mitą mums sugrio
vė. Mes ėmėme sau įro
dinėti, kad Maskva kaž
kodėl susirūpino mūsų 
kultūra, gi Simokaitis 
kultūrininkas už jos ne
šimą mums, laisve, jei 
ne gyvybe užmokėjo.

Po Simo Kudirkos bir
želyje mes turime per
galvoti, ar mūsų org- 
jos pateisina savo esi- 
mą, savo kilnius var
dus ir skambius obal- 
sius. Jeigu jos nebegy
vos, turėtų būti krikš
čioniškai palaidotos, di
delės ar mažos. Simas 
ieškojo sąjungininkų lais
vei atgauti; nusivylė, nes 
ieškojo ten, kur nebuvo 
dar žinoma, kad komunis
tai yra barbarai ar dar 
blogiau. Mūsų org-jos tu
ri atsikratyti "liberali
nio intelektualinio tero
ro" ir ieškoti draugų de
šinėje, kurie supranta, 
kas yra raudonoji vergi
ja Lietuvoje ir kokia yra 
komunizmo grėsmė 
JAV".

V. Bražėnas atkreipė 
dėmesį ir įmūsųlietuviš - 
ką spaudą, nurodyda
mas, kad ir j ai pravers
tų Spiro Agnew tiesus kri
tiškas žodis, kaip ir JAV 
liberalų manipuliuoja
mai spaudai ir T.V0 Ne 
dėl prosovietinio šališku 
mo, kurio nėra mūsų pa
triotinėje spaudoje, bet 
dėl abuojumo nutylėti, ne 
matyti, ką veikia, ką nau
dingo atlieka kiti organi
zaciniai vienetai ar indi
vidai, iš tolimesnės apy
linkės, kad ir ne savos. 
O mūsų spauda yra dides
nis veiksnys, negu

J. GRAUDA

Telefonininkių trio
Nevisi žino, kad Varšuva yra ilgadistancinių 

tarpvalstybinių pasikalbėjimų tarpininkė. Sakysim, 
nori (taip rašo Izraelio spauda) Tel Avivas susijung
ti su Maskva — neišvengsi Varšuvos! Ilgadistanci- 
nių kabelių galai sujungiami Varšuvoje.

Ta operacija gana skausminga. Ne dėl to, kad 
labai jau tarškėtų ausin, bet dėl to, kad tenka ilgo
kai laukti, kol Maskvos numeris surišamas su Var
šuvos kabeliu.

Tel Avivo šnekutis bematant gauna Varšuvą. 
Gi Maskvos įjungimo tenka gerokai palaukti, nes 
Maskva turi "prisiderinti”. Maskva turi savo nume
rį įjungti į įrekordavimo aparatą.

Kol vyksta ta "prisiderinimo" operacija, tele- 
fonininkės persimeta žodžiais.

— Ar jūs jau dėvite "karštas" kelnaites? — 
klausia Varšuva.

— Tai pas mus pasenusi naujiena, — išdidžiai 
atsako telavivietė.

— Kuri spalva populiariausia? — klausia var
šuvietė.

— Kartais ugninė, kartais dangiška.
— Kada tinka ugninė?
— Kada atitinkama nuotaika. Bet kada nori pa

sirodyti nepaimama tvirtove tinka, violetinė. Žalia 
reiškia viltį. Juoda reiškia "eik po velnių"!

— Tai tiesiog laimė, kad mums teko susitikti 
ant ilgadistancinio kabelio, — atsiduso varšuvietė. 
— Ką reiškia "karštos" kelnaitės geltonos spalvos. 
Man tokias atsiuntė iš Amerikos.

— Reiškia: aš nesu ištikima. Bet ištepk tas 
kelnaites žaliais pažais ir turėsi pasisekimą.

— Kokiais dažais? — nustebo varšuvietė.
— Paskutinė amerikietiška mada! Tai papras

ti dažai, kuriais dažomos sienos ar tvoros.
— Jeigu geltona reiškia neištikimumą, aš bū

siu nepopuliari, — atsiduso varšuvietė.
— Išdažyk žalia spalva dolerio ženklą ir turėsi 

pasisekimą.
— Ant kelnaičių?
— O kur gi kitur? Negi ant nugaros?
Oia ėmė pypsenti Maskva.
— Palauk, — suriko varšuvietė, — mudvi kal

bame apie "karštas" kelnaites, ^avo abonentas ne
pabėgs.

— Aš žinau, kad jis nepabėgs, — pasakė 
maskvietė, — aš juo nesirūpinu. Aš bijau, kad jud
vi nepabėgtumėt, kol galiu paklausti...

— Klausk, brangioji, — sutiko varšuvietė, — 
žinau, kad tavo abonentas "priderintas” ir nepa
bėgs.

— Aš klasiausi judviejų pasikalbėjimo ir vis 
negaliu suprasti, kodėl jūs aptariamas kelnaites va
dinate karštomis? Ar tai vatinukai? Ar jos turi va
tos pamušalą?

Varšuvietė ir telavivietė garsiai sukikeno.
— Jos dėl to karštos, — kikendama, paaiškino 

varšuvietė, — kad būna karšta tam, kas jomis gro
žisi.

— Paaiškink man, brangioji, daugiau, — gailiai 
paprašė maskvietė.

— Mielai, — sutiko varšuvietė, — tik kaip su 
tavo abonentu?

— Jis nepabėgs, — užtikrintai pasakė maskvie
tė, — jis "priderintas", kaip laivas ant inkaro.

Ir pakaitomis, visažinančioji telavivietė ir links - 
moji varšuvietė, įsijungė į trialogą.

veiksniai norėtų pripa
žinti. Spauda pati yra 
veiksnys. Spauda turėtų 
ir s avė pakedenti. Ne kar
tą skiriama daugiau vie
tos tiems, kurie iš lietu 
vybės gyvena, negu 
tiems, kurie gyvena lie
tuvybei.

Kalbėtojas pabrėžė di
delę individo lietuvio 
reikšmę, nurodydamas, 
kad ir Simo Kudirkos at
veju pirmiausia pabudo 
lietuvis individas, as
muo, nes jį ir pažadino 
individas Simas, be titu
lų, be ordinų, be aukštų 
pareigų, bet jį pažadino 
lietuviška asmenybė.

1971 m. birželio 18 d.

Kaip kaimietis išlaikė 
tautos dvasią caro vergi
jos sutemose, taip išei
vis individas išlaikys ko
vos dvasią tremtyje. Ne 
organizacijos prikels 
asmenis, bet asmenys 
organizacijas.

"Simas Kudirka paliko 
mums lietuvių tautos 
laisvės siekimo testa
mentą. Tai testamentas 
Simo, Sibiro tremtinių, 
Rainių kankinių, Černa- 
vės aukų. Tai pavergtos 
tautos reikalavimai", — 
baigė V. Bražėnas.

Po programos buvo po
nių paruoštos vaišės.

(eč)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —"

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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KAI KRITIKOS BULDOGAS
DRASKO KNYGĄ

Kur m. I. I0HIH1S IŠRECEHZAVO ALANTO KHVGį

JAUNOS ROMANISTES ROMANAS 

APIE JAUNUOSIUS ™,°lsGUAUM

Mėgstu literatūrą, paskaitau 
ne tik savus, bet ir amerikonus 
rašytojus, nepraleidžiu nepas
kaitęs ir mūsų knygų recenzijų. 
Sakysime, Pr. Naujokaičio, Pra
no Visvydo, A. Tyruolio, Stepo 
Vykinto, Vyt. A. Jonyno knygų 
aptarimai.man visada įdomi lek
tūra. Skaičiau katalikų žurnale 
Aiduose (Nr. 4,1971 m.) ir Vy
tauto Alanto novelių knygos "Ne^ 
munas teka per Atlantą" Vyt. 
A. Jonyno parašytą recenziją 
užvardintą "Alanto pakratas 
skaitytojams". Nesupratau iš
kart ką ta antraštė reiškia, tik 
pagalvojęs prisiminiau, kad ma
no tėvų Ūkyje bernai pakratais 
kreikdavo tvartus. Atseit, Aidų 
redaktorius, filosofijos dakta« 
ras J. Girnius ir didysis kri
tikas Vyt. A. Jonynas Alanto kny
gą pavertė pakratais ir kaip 
mėšlakračiai pakreikė jos pus
lapiais tvartą. Kad skaitytojui 
nebūtų jokios abejonės, jog jie 
abu yra talkininkai, tai matyti 
iš Aidų viršelyje dedamo redak 
cijos įspėjimo, kad "recenzijos 
yra redakcijos užsakomos ir dėl 
to neprašytų recenzijų nelaukia

Pakėliau savo baltą galvą, ap
sižvalgiau ir grakščiai pakilau į, 
orą. Saitas vėjas pabaigė mane 
budinti. Pastebėjau, kad į 
”Sovletskaja Litva" pradėjo krau
ti įvairias dėžes ir statines. Pri
artėjau arčiau, kad geriau pama
tyčiau. Išgirdau du jūreivius kal
bant, jie paminėjo kelis kartus 
Ameriką. Ir tada man paaiškėjo: 
jie plauks į Ameriką! Net tada, 
kai dar buvau labai jauna, aš 
norėdavau pamatyti Ameriką, ir 
dabar buvo man gera proga.

Jau jūroje esame viena savaitė. 
Niekas manąs nepastebėjo, tiktai 
vienas labai malonus jūreivis vis 
mane užkalbindavo, duodavo savo 
maisto llekanučių. Jis su manim 
vis kalba. ”0, paukšteli, kaip aš 
norėčiau turėti laisvės sparnus. 
Bet greit būsiu laisvas, nors ir 
sparnų neturiu”. Net man šiltą 
guolį tarp skudurų ir virvių jis 
sutaisė. Jis tikrai buvo mano drau
gas.

Pamačiau Amerikos krantust 
Aš girdėjau, kad tenai yra laisvas 
kraštas ir žmonės gali daryti, ką 
nori. Po kiek laiko Amerikos pa
krančių sargybos laivas priartėjo. 
Man labai įdomu, kokie yra tie 
amerikiečiai?

Staiga žmogus, tas pats žmo

ma". Kitaip sakant, recenzentas 
Alanto knygą kratė, o redakto
rius jį laimino, kad bernas 
uoliau darbuotųsi... Savo gyveni
me dar tokios recenzijos nebu
vau skaitęs: iš pirmųjų ant
raštės žodžių knyga blaškiama 
į mėšlyną. Atrodo, kad daugiau 
apie knygą nebebuvo kas ir ra
šyti, nes pakako ir vienos ant
raštės knygai "sunaikinti", o vis 
dėlto Jonynas dar parašė apie 
1.500 žodžių. Apie ką?Apie"pa- 
kratą"!

RECENZENTAS "VERTINA" 
ALANTO ISTORINĘ NOVELĘ

Taigi, nors Alanto knygoje is
torinė novelė "Viešpats ieško 
Viešpaties" įdėta paskutinė, bet 
kritikos buldogas ją ima drasky
ti pirmą. Pastebėjęs, kad Alan
tas bandąs atgaivinti "pomindau- 
ginės Lietuvos tikrovę" ir "iš
ryškinti mažai kam pažįstamo, 
unikumo mūsų garbingoje isto
rijoje kunigaikščio Dievo ieš
kotojo Vaišvilko asmenybę",bet 
visumoje sako recenzentas, au
toriui tas uždavinys nepasise-

gus,. kuris man buvo tOKs geras, 
bėgo ir šoko į amerikiečių laivą. 
Aš sušukau: "Palauk ir manąs, 
drauge su tavim ir aš noriu 1 
laisvą!” Rusai pradėjo triukš
mingai jį vytis. Susitiko su 
amerikiečiais ir kalbėjo ilgas va
landas, aš jų nesupratau,

Buvau užmigusi ir buvau pa
žadinta mirties riksmo, o... aš 
jų daug esu girdėjusi. Greit nu
skridau į šauksmo puse.

Netikėjau, ką mačiau! Mano 
draugą mušė! As pradėjau šaukti: 
” Gelbėkite jį! Ar nematote, kad 
jį užmuš!” Niekas nepajudėjo, o 
į mano draugo marškinius daugiau 
ir daugiau kraujo sunkėsi. Neži
nodama, ką daryti, bandžiau su 
savo sparnais užstoti draugo vei
dą, bet veltui - jie mane nustūmė. 
Tada savo snapu įsikibau į kaž
kieno ausį ir sugnybau. Tas mane 
čiupo ir smarkai numetė ant že
mės. Jis man sparną sulaužė, 
nebegalėjau skristi, bet vlsdėlto 
pagriebiau kažkieno kulnį.

Iš sužeisto sparno pradėjo 
kraujas bėgt, bet nepastebėjau, 
nes akys žiūrėjo į mano draugą, 
gal mirštantį dėl laisvės.

Gintė Pečiūraitė, 
Ann Arbor, Mich.

(Skautų Aidas Nr.5) 

kęs. "Užuot sukūręs patosišką 
praeities viziją, sudvasinęs vaiz 
duojamą epochą, Alantas pase
kė istorikų skudurninkų ke
liais."

Iš tų Jonyno receptų kaip ra
šyti istorinę novelę matyti kiek 
jis apie tai nusimano. Mūsų li
teratūroje apie Lietuvos pra
eitį buvo tiek ir tiek prirašy
ta patoso, vizijų bei "sudvasi
nimų", kad ta literatūra įkyrė
jo iki gyvo kaulo. Skaitytojas 
mato, kad Alantas savo nove
lėje nuo tų "patosų" bei "sudva
sinimų" nusigręžė ir pasuko nau. 
ju keliu. Jis stengiasi nenukryp
ti nuo istorinių faktų, — žino
ma, pridėdamas ir savo fantazi
jos, — kaip juos pasakoja mūsų 
istorikai "skudurninkai”, jis no
ri sugauti anos gadynės dvasią 
bei vadovaujančių istorinių as
menybių galvoseną, žodžiu,skai
tant jo novelę, man susidarė įs
pūdis, kad autorius stengėsi Lie - 
tuvos XIII amž. tikrovę vaizduo 
ti realiai, žinoma, kiek tai įma
noma iš keleto amžių perspekty 
vos. Pažymėtina dar ir tai, kad 
Alantas pirmas analizavo Vaiš
vilko kaipo Dievo ieškotojo as
menybę.

Galų gale kam man, tik lite
ratūros mėgėjui Alantą ginti: 
tegu kalba apie jį literatūros 
specialistai, plačiai žinomi mū - 
sų rašytojai bei kritikai.

Štai rašytojas Balys Gražu
lis, pristatant Alanto knygą Det
roite, novelę "Viešpats ieško 
Viešpaties" taip aptaria: "No
velėje sukaupta medžiaga ir jos 
istoriškai filosofinė interpreta
cija padeda pažinti ir suprasti 
vieną iš tamsiausių mūsų tautos 
istorinių momentų. Ši novelė sa
vo prasmingumu yra svariausia 
knygos novelė... Kad Alantas iš
vengė joje patriotinio patoso,... 
tik didina kūrinio vertę" (Nepri 
klausoma Lietuva, 1971.1.6). At
seit, Gražulis sveikina Alantą, 
kad išvengė patoso, o Jonynas 
patoso reikalauja. Ir mano nuo
mone, patosas istoriniame vei
kale yra seniai atgyventas daly
kas.

Štai rašytojo ir kritiko Pr. 
Naujokaičio nuomonė apie kalba
mą novelę: "Su istoriko rimtu
mu ir filosofo gilumu autorius 
vedžioja mus po istorijos lau
kus, miškus, pilis, vienuolynus, 
literatūros puslapiuose atgaivi
na senovės asmenis ir juos vaiz 
duoja su tokiu ryškumu, kad gir
dime ne tik jų žingsnius, gilina- 
mės į jų kalbas ir žygius... bet 
pajuntame net visą jų žmogišką
ją buitį... Gal ir nelengva pagau - 
ti Mindaugo laikų gyvenimo at
spalvį, gal jo Alantas ir nesu
kūrė, bet Vaišvilko asmuo, jo 
idėjos, jo tragiką beieiškant ke
lio tarp Rytų ir Vakarų, tarp 
krikščionybės ir senojo lietu
vių tikėjimo atvaizduota ryškio
mis spalvomis, skulptūriniu ryš
kumu". (Tėviškės Žiburiai, 1971 
XII. 10.).

Pranas Visvydas sako: "Vieš-

Nuostabu, kad okupuo
toje Lietuvoje besireiš
kianti prozaikų šeima 
neturi moterų prozaikių 
prieauglio. Tuo tarpu iš
eivijos sąlygose lietuvių 
liter atūron įžengia jau
nos pajėgos — moterys.

Tarp jų Danutė Bra- 
zytė-Bindokienė jau turi 
savo kūrybiniame baga
že gražių laimėjimų. 
Tai dvi gero lygio apysa
kos vaikams, premijuo
toji apysaka jaunimui 
"Mieste nesaugu" ir dau
gis novelių nuolatos be- 
sirodančių perdiodikoje. 
Visuose šiuose darbuose 
autorė įrodė neabejotiną 
patyrimą operuoti pro
zaikui reikalingomis do
rybėmis: jausti veikalo 
konstrukcijos detales ir 
jų ryšį su bendrąja vei
kalo idėja.

N atū r alų buvo 1 aukti, 
kad autorė bandys savo 
jėgas romane. Ir šiais 
metais Lietuviškos kny
gos klubas išleido jos 
stambų romaną "Viena 
pasaulyje".

Romano siužetas iš
rautas iš moderniosios 
išeiviškos realybės, to
dėl veikale atskamba 
skaudus jaunojo šeimos 
nario nūs vetim ėjimas, 
atkaklus klaidžiojimas 
savo ieškojimuose, sąly
tis su eventualaus blo
gio briaunomis, kruope
lytės sentimento vis ne
išnaikinamam priklau - 
somumui lietuviškai vi
suomenei. Tos sociali
nės problemos natūra
liai susipina su grynai 
asmeniškais siekiais — 
savęs realizacijos pas-

pats ieško Viešpaties" turi isto
rinio romano ar net klasiškos 
tragedijos privalumus... Šis ap
sakymas meniškumu išsiskiria 
iš kitų. Istorinę medžiagą Alan
tas įveikia kur kas efektingiau 
negu dabartį. Jo Vaišvilke atsi
skleidžia viduramžius pranokus 
asmenybė su šventumo aureole" 
(Draugas, 197O.XIL5.).

Istoriko Jono Švobos nuomo
ne, "Alantas parodo, kad gero 
literato plunksna gąli labai gra
žiai įvilkti į dailiosios literatū
ros formą ir aktualias mūsų tau 
tinęs problemas" (Dirva, 1970. 
X1.18).

Pagalios dar norėčiau pami
nėti buvusio Laiškų Lietuviams 
redaktoriaus gabaus laikrašti
ninko bei mokslininko intelektu
alo K. Trimako, J.S. žodžius 
paimtus iš jo recenzijos antraš 
te "Susimąsčius prie Alanto 

(Nukelta į 6 psl.) 

tangomis, laimės pagavi
mo pastangomis, vienišu
mo skauduliais.

Romano protagonistė 
Vita pereina per veika
lo puslapius kaipo visą 
romano konstrukciją vie
nijantis tipas. Vita ap
leidžia ją mylinčią šei
mą, išvyksta į didmies
tį ir tikisi čia dirbti, 
studijuoti ir atrasti save 
savyje. Autorė apdovano
ja Vitą artistiniais ga
bumais. Tai išveda temą 
iš banalios pasimetusios 
ir žūvančios merginos is
torijos į kovos ir išsi
laikymo lauką. Žūstan
čių, iš šeimų išbėgusių 
mergaičių, daug ameri
kietiškų knygų puslapiuo
se. Čia smaguriaujama 
žuvimo motyvais,nuspal
vinant scenas erotiškais 
kvapais.

Bindokienė paėmė Vi
tą, kovojančią su iškylan
čiomis problemomis 
merginą, kuri yra rezo- 
nierė, "šaltos moters" 
temperamento, daugiur 
abejojanti, bet skausmin 
gai atrandanti išeitis iš, 
atrodo, neatmezgiamų 
padėčių. Tai suteikia au 
torei daug galimybių su
blizgėti vienur sentimen 
talumu, kitur gi ir ašt
riu sarkazmu. Padėčių 
sąraizga sudaro vieną iš 
gerųjų Bindokienės dės
tymo savybių. Jos perso
nažai tikrai gyvena, klys
ta, siekia, kiekvienas sa. 
vaip suprasdamas etiką, 
moralę, socialinius san
tykius . Tomas, Tonius, 
Sara, Jūratė, net knygos 
scenon neišėję Vitos šei 
mos nariai — visi pilna, 
kraujai žmonės, išrauti 
iš dabartinės išeiviškos 
ar amerikoniškos realy
bės. Geras treningas su 
anksčiau parašytais vei
kalais didžiai talkino Bin 
dokienei sėkmingai iš
eiti su šiuo savo pirmuo
ju romanu.

Jos sakinys kai kada 
ypač vykęs. Jis sako: 
žmonės žingsniavo gat
vėmis su šalčio dovano
ta energija (p. 140). Čia 
kaž kaip reljefiškai - iš
kiliai matyti pastebėtą 
ryšį — žmogus, aplinka, 
nuotaika.

Palikusi šeimą ir pasi
nešusi kovoti, kaip atro
do, vardan kovos, Vita, 
pagaliau, pajunta savo el
gesio tuštybę. Tačiau ji 
atkakliai stumiasi skaity

toją intriguojančio gyve
nimo labirintuose. Jai 
talkina išsilaikyti du ori
entyrai: neišblėstantis 
sentimentas savo šei
mai, o per tai ir lietuviš
kai yisuomenei, ir nuosa
vas artistiškas siekis.

Nūs vetim ėjimas sui
ma ją savo galinga ban
ga. Kartais kaž kaip ne
įmanoma prisipažinti 
esant imigrantų šeimos 
skeveldra. Kosmopoliti
nis įtikėjimas, kad ji tu
rinti būti ne "split" as
menybė, bet ištisinė ame
rikietė, talkinęs paviršu
tiniškoms deklaraci
joms, ima išblukti. Tas 
lemtingas klausimas 
"Kas mes?” dažnas ir ki
tų jaunųjų žmonių lūpo
se. Bet autorė lengvai ir 
su sarkazmu įrodo, kad 
natūralu ir sveika pri
klausyti savo tautiniam 
kamienui. Visos išeivių 
grupės Amerikoje žai
džia tariamu "ameriko- 
nizmu", bet nuolatos at
sigręžus io s į savo tauti 
nį kamieną.

Savo gyvenimo dvasi
niame sunkmetyje net 
galvojusi apie savižudy
bę, Vita nepaskęsta kos
mopolitizmo okeane,nei 
kasdieniško smulkme
niškumo banalybėse. Tai 
gal būt, dalinai suroman - 
tinta figūra, tačiau dide
lis yra autorės laimėji
mas nepalenkti temos di
daktikai, visur išlaikyti 
intriguojančius fabulos 
lūžius ir nepriversti sa
vo herojus veikti prieš 
jų psichikos prigimtį.

Bindokienės pasakoji
mas sugestyvus, be ba
rokinių puošmenų. Apie 
detales, kurių daug ji ma
to, ji kalba lakoniškai ir 
saikiai. Pasakojimo teks
tas pakinta į sentimentą 
lų ar faktinį, lyg palydė
damas herojaus nuotai
ką. Ji vengia perkeltos 
prasmės nusakymų. At- 
skridusios ir nužudytos 
žuvėdros epizodas atlie
pia alegorija. Tas epizo 
das yra tam tikra prieš
prieša Vitos epizodui. Vi
ta nežuvo, ji išsilaikė.

Okupuotos Lietuvos 
prozaikių derlius nuosta 
biai šykštus. Tuo tarpu 
išeiviško gyvenimo sąly 
gose mes galime nuošir
džiai ploti Danutei Bra- 
zytei-Bindokienei įžen
giant į neaprėpiamo dy
džio romano žanrą.

Jurgis Gliaudą

GATVĖS MŪŠIS
|3|
Vos pradėjo kalti kulkosvydis, zenitinio pa

būklo bokštelis pradėjo suktis. Jie bėgo per gatvę 
Kulkosvydis išspiovė savo seriją. Jie jau gulėjo ant 
šventoriaus kelio dulkių. Jie šliaužė kaip driežai, 
rangydamiesi, pasiremdami rankomis, alkūnėmis 
ir keliais, neišleisdami iš delno sunkaus šautuvo. 
Išsvaidyti aplink mūšio vietą, jie visiškai neteko 
orientacijos. Orientacija buvotiktai vienintėlė: veng
ti vietos, kur gali lengvai užmušti.

Visoje gatvės mūšio struktūroje buvo būdinga 
tai, kad priešai vis užeina vienas kitam į užfrontę. 
Tai buvo žaidimas "pasislėpti — surasti"; slėpėsi 
žmonės, o ieškotojas, atkaklus ir gudrus, buvo mir
tis.

Pro tą pat namą, su apleistu jaukiu butu, pro ku
rį išsiveržė Leonas ir jo draugai, prospekto šali- 

gatvin iššoko būrys raudonarmiečių. Tai buvo aki
mirka. Kažinkur pradėjo kalti kulkosvydis,raudon
armiečiai tuoj smuko atgal. Jie dingo tuose namuo
se, pro kur išbėgo partizanai.

Į Leono būrelį tarp dulkinų krūmų šliaužė keli 
partizanai. Jie šliaužė kaip driežai. Vieta buvo at
vira. Vieta buvo kaip tik prieš tą namą, kuriame tū
no raudonarmiečiai.

— Saugokitės! — sudėjęs rankas ruporu, suri
ko jiems Leonas. — Saugokitės namo!

Pagaliau jie išgirdo. Bet toje vietoje jie ir nebe
turėjo kur dingti, ir jie šliaužė į tikrą mirtį. Vienok 
niekas nešaudė iš baisaus namo langų. Partizanai 
prisijungė prie būrelio, kuriame buvo Leonas. Tarp 
jų buvo dvi merginos. Jos ieškojo sužeistųjų.

Ilgėsingai, kaip priešmirtinės minutės, slinko 
tylos akimirka. Ir tuoj smarkus susišaudymas užsi
degė šventoriaus gale, prie senosios bažnyčios. 
Įsispaudęs prie žemės, Leonas matė, kad kulkos, 
gręždamos į akmenį, sukūlė skeveldromis graniti
nį šventoriaus paminklą. Jau kalė keli kulkosvydžiai; 
kurčiai, kaip atsidusdamos, kiauktelėjo rankinės gra
natos. O plati gatvė buvo vis baugiai tuščia. Kulkos 

piovė vartus, kirto medžių šakas. Visi sušliaužė 
prie tvoros. Bėgti iš čia nebuvo kur. Jie buvo čia 
kaip dideliame, atvirame narve. Tereikia, kad tik 
prieitų prie vartų ir šaudytų juos pasirinktinai. Bet 
toji mirties baimė, kuri Vertė juos spaustis į dul
kes ir šliaužti mikliai, kaip šliaužioja driežai, ir 
kitus sulaikė eiti prie vartų ir mėginti įsiveržti į 
šventorių.

Vėl prasidėjo nesuprantami reiškiniai: iš namo 
kur jie tikėjo, pasislėpė raudonarmiečiai, išbėgę 
partizanai. Jie bėgo drąsiai, kaip per manevrus, su 
šautuvais parengty. Ir buvo jų daug.

— Valio! — suriko visi čia šventoriuje. Mir
ties baimė pakito pergalės triumfu! — Valio!

Bet pergalės nebuvo, o buvo bėgimas. Ne, tai 
nebuvo bėgimas. Tai buvo ataka, puolimas zeniti
nio pabūklo. Partizanai bėgo, dangstydamiesi rūks 
tančiu tanku. Degantis namas buvo tos atakos fone. 
Granatos, metamos po šarvuočio tekiniais, pliauš
kė, kaip daužomos elektrinės lemputės. Šarvuotis 
buvo sužalotas. Jau bėgo atgal, išsibarstydami bū
reliais. Jau vilko kaikuriuos iš plačios gatvės už 
pažastų.

(Bus daugiau)
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•Viešpats ieško Viešpaties \ kur 
jis tarp kitko sako, kad ta novelė 
vaizduojanti *įdomų Lietuvos is
torijos laikotarpį, atskleidžia gy
vą lietuvio valdovo - ieškotojo 
charakterį ir gabiai seka žmo
gaus gyvenimo painius vin
gius*. " (Laiškai Lietuviams, 
1971. HL).

Jonyno samprata apie istori
nių literatūros veikalų rašymą 
taip fenomenališkai atsilikusi, 
kad jis, tur būt, nebepajėgs pa
sivyti mūsų laikų, nors ir labai 
raitytų kojas. Kad lengviau jam 
būtų apsišviesti patarsiu pasi
skaityti keletą amerikonų to žan
ro veikalų ir būtent, pirmon gal
von siūlau perskaityti "bestse
lerį” James A. Michener 1000 
psL istorinį romaną "The Sour- 
ce". Visas romanas atremtas į 
žydų istorijos faktus. Patoso 
knygoje nė su žiburiu nerasi!

Kitas pagrindiniai dokumen
tuotas irgi "bestseleris" Mary 
Renault didelis istorinis roma
nas. "Fire from Heaven". Auto
rė pasakoja apie Aleksandro 
Didžiojo jaunystę. Ji stengiasi 
taip sąžiningai atkurti anos ga
dynės tikrovę, kad nė kiek nesi- 
važydama cituoja graikų filoso
fus ir aplamai remiasi visais 
prieinamais istoriniais faktais. 
Patoso, vizijų nė kvapo!

Taip pat patartina Jonynui su
sipažinti su Frank Yerby roma
nu iš viduramžių gadynės "The 
Saracen Blade". Knygos pabai
goje autorius net surašė šalti
nius, iš kurių sėmėsi medžiagą 
ir, žinoma patosą, vizijas ir vi
sokius sudvasinimus palikda
mas mūsų užsikonservavusiam 
kritikui.

PASKUTINIAI KRITIKOS 
BULDOGO AMTELĖJIMAI

Visą Alanto knygą Jonynas 
nucharakterizavo pagal vieną 
šabloną: "nesusipratimas",
"niekalas", "farsas", "grotes
ką”, žodžiu jo recenzija yra to
bulas išverstais kailiais "kūri
nys", sakyčiau, kritiko isterikos 
šedevras! Bet tai dar neviskas: 
negana to, kad kritikas per pus
antro tūkstančio žodžių atkakliai 
varėsi Alantą sudirbti rankioda
mas labiausiai niekinančių žo
džių žodynėlį, bet dar nepasi
tenkindamas savo lūdna gražbi- 
lyste, ir, matyt, bijodamas, kad

• ••.

Alanto vis dar nebus galutinai 
prarijęs, griebėsi jam "sunai
kinti" tokių priemonių, kokių 
joks kritikas mūsų, ir ne tik , 
mūsų rašliavoje dar lig šiol ne
buvo pavartojęs: būtent, parno- 
grafijos! Vieną Alanto veikėją 
jis perkrikštijo tokiu vardu, ku
rio viešai gėda pakartoti. Nėra 
abejonės, kad Jonynas įeis į mū
sų kritikos istoriją su prilibdy- 
ta prie kaktos parnografine eti
kete ir vargu ar bus pamirštas 
tas faktas, kad tą žygį jis padarė 
per katalikų žurnalą. Tiesiog 
nuostabu iki kokios karštligiš
kos neapykantos recenzentas ga
li prieiti!

■ Kritikas dar apšaukia autorių 
"šovinistu", "kitataučių juodinto 
ju", "rasistu". Susidaro įspūdis, 
kad kritikos buldogas plėšosi iŠ 
kišęs liežuvį putodamas ir tryp
damas kreivomis lepečkomispo 
savo psichologinį neapykantos 
permirkusį dumblynėlį, o Aidų 
redaktorius filosofijos daktaras 
J. Girnius glosto jam plaukus 
siundindamas: — Lok garsiau, 
kad išvaikytum Alanto šovinis
tines ir rasistines bacilas, ku
riomis ko gero dar gali apsi- 
krėsti Aidų skaitytojai... Tokį 
kritikos buldogą Girnius palei
do kovoti su literatūros nuo
smukiu, tik abejotina, ar tas kry
žiaus žygis pavyks, bet visiškai 
tikra, kad buldogas puštpuštpa
gadino ne tik Aidų redakcijos, 
bet ir aplamai mūsų literatūri
nių sluoksnių orą...

Baigdamas Jonynas taip, ma
tyt, buvo įsivaręs į azartą tep
lioti baisų Alanto portretą, kad 
ėmė sapalioti pats nebesusigau 
dydamas ką. Jo žodžiais, Alan
to knyga "būdama literatūrine 
prasme absoliučiai bevertė", 
bet vis dėlto išliksianti kaip "to
bulas dvasinio nuosmflkio doku
mentas", kaipo "liudijimas prie 
kokios žmogiškos kapituliacijos 
gali prieiti, berods, net užsie
nyje aukštuosius mokslus baigęs 
rašytojas, kai panaudoja litera
tūrinius gabumus publicistikai 
ir užsidaro tvankiame pagiežos 
pasauliui ghetto". Taigi, matote, 
Alantas "literatūrinių gabumų" 
turi, bet parašė "literatūrine 
prasme absoliučiai bevertę" kny
gą!

Savo pasaulėžiūros rašytojus 
Vyt. A. Jonynas globojančiai 
priglaudžia po savo sparneliu ir 
gausiai apdovanoja "amžino iš
likimo" diplomais, gi ne savo

Vincas Mamaitia

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ

IV DAINŲ ŠVENTE
įvyksta 1971 m. liepos 4 d., 3 vai. popiet 
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE 
4330 So. Halsted Street, Chicago, Illinois

PROGRAMOJE

Jungtinis suaugusių choras

o —

Jungtinis Lituanistinių Mokyklų 
choras

Palydi akordeonų 
orkestras Prudencija Bičkienė

Bronius Jonušas

DIRIGUOJA
Petras Armonas, Bronius Budriūnas 

Bronius Jonušas, Algirdas Kačanauskas
Vincas Mamaitis, Vaclovas Verikaitis

Stasys Sližys, Faustas Strolia
— o —

Solo
Prudencija Bičkienė, sopranas
Jonas Vaznelis, bosas

Akompanuoja
Raimonda Apeikytė 
Man i girdas Motekaitis

BILIETŲ KAINOS: $3.00, $4.00, $5.00, $6.00, $7.00.
įsilietai gaunami "MARGINIUOSE” ir šventės dieną prie įėjimo nuo 1 vai. popiet.

Užsakydami bilietus paštu prašome siųsti čekį LITHUANIAN SONG FESTIVAL pavadinimu, kartu 
su sau pačiam adresuotu voku ir pašto ženklu šiuo adresu: MARGINIAI, 2511 West 69th Street, 

Chicago, Illinois 60629.
Bilietus į banketą, kuris įvyks liepos 4 d., 7 v. vakaro Conrod Hilton viešbutyje, galima įsigyti pas O. Gra- 

dinskienę, 2512 W. 47th Street, Chicago, III. 60632 arba Marginiuose.
DAINŲ ŠVENTĖ YRA MŪSŲ TAUTINĖ IR KULTŪRINĖ MANIFESTACIJA.

VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

srovės jis negąilestingai nulin- 
Čiuoja, tačiau ir jiems kartais 
nepasigaili "išlikimo" diplomo, 
tik, žinoma, atvirkščio. Sakysi
me, Alantas irgi turėjo garbės 
būti apdovanotas anot jo, išlie
kančiu "tobulo dvasinio nuo
smflkio dokumentu". Atseit, įam
žintas! Bet kadangi tas diplo
mas apšlakstytas parnografiniu 
skystimėliu, tai, be abejo, jis 1/ 
biausiai tinka pačiam kritikui. 
Sistema labai panaši į komunis
tinę: savuosius į amžinybės sos
tus, neištikimuosius — įkoncen 
tracijos lagerius! Nes kurgi la
biau tiktų "Žmogiškos kapitulia
cijos " dugną pasiekęs prakeikta
sis? Tikrai, prie kokios niekšiš
kos dvasios kapituliacijos ir 
nuosmūkio gali prieiti nepaykan- 
ta smilkstanis recenzentas!

Neužmiršta Jonynas ir Alan
to mokslo laipsnių paminėti. 
Tikrai, tai nėra jokia paslap
tis: lengva rasti žinių apie Alan
tą Lietuvių Enciklopedijoje ir 
net per kažkokį nesusipratimą 
viena skiltis apie Alantą yra 
parašyta Enciclopedia Lituani- 
ca, tik LE nė vieno žodžio nė
ra parašyta apie Jonyną. Vie
nas iš dviejų: arba nebuvo kas 
apie jį rašyti, arba LE jam bu
vo per siaura jo didelei erudi
cijai apskelbti? Bet, matot, nei 
kritikui, nei pranašui jokių 
mokslo laipsnių nereikia turėti: 
užtenka turėti arogancijos ir, 
pa šlakstant savo raštą parno- 
grafiniais kvapsneliais, gali

LIETUVIO LAIMČJIMAS
Dr. Jonas Genys yra gi

ms prie Pamūšio Marijam
polės vienkiemyje, baigęs 
Linkuvos gimnaziją.

Vokietijoje studijavo ir 
baigė Goettingeno universi
tete miškų mokslo fakulte
tą. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, apie penkis me
tus (kartu su tėvais) gyve
no Racine ir Kenoshoje, 
Wisconsine.

Tačiau teko atsiskirti su 
mielais Kenoshos lietuviais 
ir pasirinkti kitą kelią, ku
ris vedė į atsakomingas pa
reigas, į Amerikos sostinę 
Washingtoną. Trumpai, šis 
kelias vingiavosi šitaip: 
1955-1957 m., šiaurės Wis-

bet kokį rašytoją "sukritikuoti". 
Ar "dvasinės kapituliacijos" ir 
"tobulo dvasinio nuosmflkio" pri
ėjo Alantas ar Jonynas tespren
džia skaitytojas. Ir pagalios, ar 
kritikos buldogas sudraskė Alan
to knygą, ar pats sprogo iš pa
siutimo ir pagadino Aidų redak 
cijos ir mūsų literatūrinių 
sluoksnių orą, vėlgi atiduodu 
spręsti skaitytojui, dar tik pri
durdamas, kad, rodos, bus tei
sybė, jog kritikams dar niekas 
lig šiol paminklų nepastatė.

D. Lesčinskas

consine, Miškų Tyrimų In
stitute; 1957-1960, Michi- 
gan Statė Universitete, 
East Lansing, kur tęsė stu
dijas augalų genetijojė ir 
įgijo Mokslų Daktaro (Ph. 
D.) laipsnį; 1960-61 m., do
centas Wisconsino Univer
sitete; 1961-62, Marylando 
valstybės biologas, Annapo- 
lyje; 1962-1966, jaunesny
sis mokslinių darbų profe
sorius Gamtos Turtų Insti
tute, Marylando Universite
te, College Park (prie Wa- 
shingtono); nuo 1966, ten 
pat, ordinarinis mokslinių 
darbų profesorius (Re- 
search Associate Profes- 
sor).

Nuo 1965 m. dr5 Jonas 
Genys yra redaktorius (As
sociate Editor) vieno iš žy
miausių Rytų Amerikos 
mokslinio žurnalo ”Chesa- 
peake Science”. Jis pats ta
me žurnale yra patalpinęs 
penkis mokslinius straips
nius. Apie dešimt kitų jo 
straipsnių buvo išspausdin
ti kituose žurnaluose.

Gyvendamas Washingto- 
ne, dr. Genys turėjo progos 
vėl įsijungti į lietuviškas 
organizacijas. 1965-66 m., 
buvo Washingtono LB pir-

A

'AUDRONĖ’
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Atidaroma vasarojimui nuo BIRŽELIO 26 D. iki RUG
SĖJO MĖN. 18 D. ir jau DABAR priimami užsakymai.

Kreiptis: DR. ED. JANSONAS, 15 ROSEDALE ST.. 
BOSTON, MASS. 02124. TEL. 288-5999, o po BIRŽELIO 
20 D. tiesiai į vilą AUDRONĖ — CAPE COD, MASS., 
MARIJA JANSONAS.

Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 
didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

Sears
SPltlNG 
MOMMEAT 
SALE

Sears iiionunient says so mileli, so beautifully.

Dabar sumažintos kainos vasaros metu įrengimui

Reg. $289.95 $9^088
N0W ONLY

Antiąue Gray 
Monument 

40* x 24* overall size

Antiąue Gray Marker
24*xl2*
Reg. $84.95 Now Only ♦

Diamond Red Marker

RegU$99.95 Now Only $8988
Bronza Marker—Imperi&l Line

Reg* $124.95 Now Only H0988
Skambinkite arba rašykite susitikimui jūsų namuose jūsų 
patogumui! Į kainą įskaitytas pristatymas 50 mylių spin
duliu nuo krautuvės (išskyrus kapinių sąskaitas). Naudo
kitės Sears Convenient Credit Plan.

Send jor Free Brochure 
and further information

Name

Addresa

Clty

I 
I 
I
I 
I
I

Phone

Sears
West llOth-Lorain

251-3100

mininkas. 1970 m., laike 
Respublikonų Tautybių At
stovų konferencijos buvo 
pakviestas į respublikonų 
lietuvių-amerikiečių federa
cijos valdybą, šiais metais 
Marylando Valstybės res
publikonų tautybių kongre

se dr. Genys buvo išrinktas 
Tautybių Tarybos vicepre
zidentu. Taip pat visų tau
tybių atstovai jį vienbalsiai 
išrinko viceprezidentu į Di
džiojo Washingtono Ethni- 
nių Grupių Konfederacijos 
valdybą, šioje organizacijo
je, taip pat Jungtinėje Bal
tų Taryboje Washingtone, 
dr. Genys yra oficialus 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas. Gyvendamas arti 
Washingtono ir dirbdamas 
organizacijose, dr. Genys 
spėjo įgyti daug draugų lie
tuviams. Sekretorius Mor
ton, senatorius Beall, šen. 
Dole, kongresmanas Hogan, 
Vyriausias R e s p ublikonų 
Komitetas ir kiti palaiko su 
dr. Geniu nuolatinį kontak
tą.

Gegužės 21-23 dienomis 
Washingtone, D. C. įvyku
sioje respublikonų tautybių 
atstovų konferencijoje (Na- 
tional Republican Heritage 
— Group — Nationality 
Council), prof. dr. Jonas 
Genys, dalyvaudamas kaip 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovas, buvo beveik vien
balsiai išrinktas egzekuti- 
viniu sekretoriumi.

Šis lietuvio patrioto iš
rinkimas šioms svarbioms 
pareigoms r e s p u blikonų 
partijoje yra labai reikš
mingas, nes tai parodo kitų 
tautybių atstovų įvertini
mą dr. Jono Genio sugebė
jimų ir pagarbą jo autorite
tui. Dr. Genio laimėjimas 
bus labai naudingas ir visai 
Lietuvos laisvinimo bylai, 

ALT Inf.

Protect Yourself!
New paralizer spray instantly disables one or a gang of 
attackers for 10 to 15 minutes.

Fast, simple, easy to ūse, legal to carry. Twice the 
strenght of most other aerosol devices.

Can be used many times — safe to ūse, will iiot 
affect user.

Cllps onto pocket, or carry in purse. Order today — 
only $4.95.

Delivery in two weeks or less, no shipping charge. 
Check or money order mušt accompany order.

Please send units paralizers to:
Name '
Address
City
Statė Zip Code

Enclose $5.18 (inc. tax) for each unit, and mail to 
M & S Co., 2500 Edgerton Rd., Cleveland, Ohio 44118 

You cannot purehase a safer, stronger, more effective 
devise than this paralizer.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

BIRŽELIO MINĖJIMAS

Net jeigu jūs netaupote pas mus, 
mes norėtumėme turėti jūsų atvaizdą.

Lietuvos okupacijos — 
tragingųjų birželio įvykių 
minėjimas Clevelande įvyk
sta sekmadienį, birželio 20 
d.

10:30 vai. šv. Mišios už 
pavergtą Lietuvą šv. Jur
gio liet, parap. bažnyčioje.

11:45 vai. minėjimas šv. 
Jurgio parap. salėje. Kalbą 
pasakys visuomenini n k a s 
Vladas Pauža iš Detroito. 
Himnus sugiedos ir trumpą 
meninę dalį atliks Clevelan- 
do Lietuvių Choras 4-ajai 
Dainų šventei, vadovauja
mas muziko Prano Ambra- 
zo.

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba prašo organizaci
jas atvykti su vėliavomis. 
Clevelando ir apylinkių lie
tuvių visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti minėjime. 
Minėjimas bus trumpas.

It found plaase retu r n to

Tins Ca-d has been issued by The Cteve- 
land Trust Company at the 'equesi and 
pursuant to the application of the persca 
natned hareor. subject to the ternis and 
conditions ef the cardhaidet apreenient 
The cerd reniams the property of The 

Trust Company and is subjeet 
te cancelfation without nouce and/or 
surrendet upėn repuest. The persėti 
named hereon is tespensihle Icr the 
card's ūse and pessassion end shall 
anmediately notify the ;ssuer tn wriling 
of its loss or theft.

Sk-zv-r.c Ccoponcttot t*!#. WO

Cleveland Trust, Cleveland. Ohio 44Wl

The Cleveland Trust B ąnkAmerįcard yra 
tokia vertinga kortelė, kad mes norėtumėme, 
jog kiekvienas norįs galėtų ją turėti.

Jūs turėsite kortelėje savo spalvotą 
atvaizdą, kaip neginčijamą asmens 
įrodymą.

Jūs gaunate kreditingumo privilegijas 
krautuvėse, benzino stotyse, lėktuvuose ir 
restoranuose visame pasaulyje.

Jūs galite gauti tuojau pat paskolą 
grynais pinigais kiekviename Cleveland Trust 
banko skyriuje ir priede 3,750 kituose 
bankuose visame krašte.

Ir pagaliau, jūs nesate atsakingas už 
neteisėtą kortelės panaudojimą, jei ji buvo 
pavogta ar pamesta.

Taigi, sustokite mūsų banke kada esate 
pakeliui į savąjį. Ir nusifotografuokite ant 
BankAmericard. Tai nieko nekainuoja.

Service Marks Owneo and Licensed by BankAmerica Service Corporation

D. Nasvytytė ateinantį ru
denį išvyksta į Bostono uni
versitetą.

Dalia yra baigusi Vysk. 
Valančiaus Aukštes n i ą j ą 
Lituanistinę mokyklą, ak
tyviai reiškiasi Clevelando 
skaučių veikloje ir yra 
Korp! Neo-Lithuania narė.

or CLEVELAND TRUST

• Dalia Brigita Nasvyty 
tė š. m. gegužes 27 d. baigė 
eum lauae Clevelando Case 
YVestern Reserve Universi
tetą su dvigubu bakalau- 
reato laipsniu (matemati
kos ir prancūzų literatū
ros). Atlikusi šešių mėne
sių praktiką Mentor, Ohio 
High School, ji įsigijo teisę 
dėstyti matematiką viduri
nėse mokyklose. Tolimes
nėms prancūzų studijoms

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų-investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, 
tel. 944-6835.

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

• Mort R. Eugel, iš Day- 
ton, Ohio, paskirtas Stroh’s 
alaus pardavimo skyriaus 
vedėju rytiniam pakraščiui 
Ohio, West Virginia, Penn- 
sylvania, Ne v vork ir Ken- 
tucky.

Kiti keturi — Patrick J. 
Fox, Herve T. Mueller, Tho- 
mas H. Bryant ir Donald C.

Maley paskirti kitų rajonų 
pardavimų skyrių vedėjais.

Stroh’s alaus gamybos 
bendrovė savo nuolatiniais 
skelbimais remia Dirvą.

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ
L.V.S. Ramovė Clevelan

do sk. birželio mėn. 20 d., 2 
vai. p. p., p.Visockio sody
boje, 14307 Superior Avė., 
Cleveland Hts. rengia ge
gužinę. Bus pagerbti birže
lio mėnesio varduvininkai. 
Pietūs, šalti išgėrimai. Na
rius, gimines ir svečius 
prašoma dalyvauti ir pra
leisti popietę gražioje sody
boje.

• Automobilis labai 
daug padeda pamatyti pa
saulį, tačiau mes patys 
turime pasirinkti kurį.

■r

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS 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

Ar mylimas žmogus yra toli?

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

SUPERIOR 
SAVINGS

Tolimos distancijos paskambinimas telefonu gali greitai 
panaikinti atstumą! Jūs neprarandate brangių minučių su
artėjimui, jeigu pats išsuksite reikalingą numerį.
Ir tai yra lengviau, negu galėtumėte pagalvoti.

Išsukit skaičių 1.
Po to Area Code numerį, jei jis kitas 
negu jūsų.
Ir telefono numerį.

Ar esate neužtikrintas Area Code numeriu kituose mies
tuose ir smulkesne informacija ? Tokiu atveju telefono abo
nentų knygoje pirmoje dalyje rasite visas detales.
Turėkite malonų pasimatymą!

BUSINESS 
OPPORTUNITY

We are looking for a par- 
ticular person, man, woman 
or couple who want a digni- 
fied profitable business. No 
gimmieks—No Vending. We 
market a ųuality produet 
through fine shops and 
stores which is not only a 
necessity būt in great de- 
mand. We are a proven 
company with many suc- 
cessful distributors. Mušt 
have a good reputation — 
be able to invest $2,000 to 
$15,000 for inventory. We 
provide complete training 
and have a guaranteed buy 
back agreement and invest- 
ment return. This is a com
plete sėt up operating (turn 
key) business. Each area is 
exclusive and proteeted. For 
information, write Mr. Phil 
Phillips 461 W. 49th Street, 
New York, N. Y. 10019.

(44-46)

MALĖ

(§)OhioBell

WANTED
1ST CLASS or JOURNEYMAN 

TOOL AND DIE MAKER 
OR DIE REPA1RMAN 

Second Shift
Mušt have a minimum of 5 yrs. exp. 
vvorking with metai stamping dies, 
or sheet metai fabrication dies. Good 
wages and benefits.

LE1SURE GROUP
400 Lake Rd., Medina, O.

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 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

BELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & WilliaiA I. Jalrata

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Algis P. Matioška ge
gulės 4 d. universitete, 
Newark, N. J. baigė politi
nių mokslų katedrą ir gavo 
bakalauro mokslo laipsnį.

Algio gabumai pasireiškė 
jau High School gimnazijo
je, kurią baigė vienas iš 7 
gabiausių mokinių.

Malonu tas faktas, kad 
jis baigė su Magna Cum 
Lauda laipsniu ir buvo pa
kviestas į to paties univer
siteto PROFESORIŲ GAR
BĖS DRAUGIJĄ.

Algis yra nusistatęs tame 
pačiame universitete siekti 
Magistro laipsnį. Lietuvių 
tarpe šis darbštus jaunuolis 
nuo 8 metų savo amžiaus 
dalyvauja skautų judėjime 
ir šiuo metu priklauso Bos
tono jūrų skautams. Jis ne
atsilieka ir nuo lietuvių 
akademikų — priklauso 
Korp! Neo-Lithuania Bos
tono skyriui. Taip pat gi
liai yra išstudijavęs lietu

Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės

IV DAINŲ ŠVENTĖS CHICAGOJE 71.VII.4

Programa
I. Suaugusių Jungtinis Choras

1. JAV Himnas
2. Lietuvos Himnas
3. Malda už tėvynę ..................... J. Naujalis

Diriguoja Vincas Mamaitis

4. Meno daina ..................... J. Tallat-Kelpša
5. Mergužėle, lelijėle ............... J. Bendorius
6. Oi, kad išauštų ...................  J. Žilevičius

Diriguoja Algirdas Kačanauskas

7. Einu per kiemą ..................... Br. Jonušas
8. Pirmyn į kovą ....................... A. Aleksis

Diriguoja Bronius Jonušas
9. Oi, lekia, lekia............... M. K. Čiurlionis
10. Atsisveikinimas su giria .......  St. Šimkus

Diriguoja Vaclovas Verikaitis

11. Oi, toli, toli ..................... St. Gailevičius
12. Nei vėjas pučia .................K. V. Banaitis
13. Jaunystės maršas ............... J. Stankūnas

Diriguoja Petras Armonas

Pertrauka

II. Lituanistinių Mokyklų Jungtinis Choras

1. Mūsų žemė Lietuva ...........  B. Budriūnas
2. Ant ežerėlio rymojau........... Liaudies daina

Harm. V. Banaičio - F. Strolios
3. Tėvelių kraštas ......................... St. Sližys
4. Tėvynė šaukia ....................... J. Bertulis

Diriguoja Stasys Sližys

5. Šėrėm žirgus Gardine ............... F. Strolia
6. Į mokyklėlę ........... ...............  J. Kazėnas
7. Partizano mirtis ....................... F. Strolia
8. Su mokslu į rytojų .............. . J. Zdanius

Diriguoja Faustas Strolia

Pertrauka

IH. Lietuvos šviesos keliu, B. Budriūno kantata

Sopranas — solistė Prudencija Bičkienė 
Bosas — solistas Jonas Vaznelis ir 
suaugusių jungtinis choras.

Diriguoja Bronius Budriūnas

Suaugusių jungtiniam chorui akomponuoja 
pianistė Raimonda Apeikytė ir 
Stasys Gailevičius

Lituanistinių mokyklų jungt. chorui akomp. 
akordeonų orkestras.

vių tautos politinį gyveni
mą ir tragediją. Jis savo ži
niomis yra pasidalinęs pa
skaitų formoje su universi
teto studentais.

Algis yra Juzės ir Anta
no Matioškų sūnus, kuris 
taip pat dalyvauja politi
niame lietuvių gyvenime, 
priklauso Tautiniai Sąjun
gai ir per eilę kartų buvo iš
rinktas vadovaujamom vie
toms lietuvių organizacijo
se, o šiuo metu yra LB apyl. 
pirmininkas. Matioškai dar 
turi dukrą Rūtą ir sūnų Ed
vardą, kuris taip pat pri
klauso jūrų skautams ir 
dirba šio krašto gynybos 
tarnyboje.

• NAUJOJI VILTIS Nr.
2 jau išėjo iš spaudos. Kai
na $2.00. Norintieji įsigyti 
kreipiasi į Naujosios Vilties 
administraciją: 7150 So. 
Spaulding Avė., Chicago, 
III. 60629. Telef. .(212) 
778-7707.

Bostono lituanistinės mokyklos abiturientai. Prieky iš kairės: Daiva Izbickaitė, Kristina Baltaitė, 
Milda Dačytė ir Rūta Biknevičifltė. Antroje eilėje: Linas Dabrila, Andrius Ambraziejus, Donatas Baš- 

, Juozo Rentelio nuotraukakys, Gytis Gavelis, Dalius Vasys ir Gytis Žiaugra.

DEŠIMT ABITURIENTU

Koks kuklus skaičius 
"dešimt”. Jeigu tai būtų 
Lietuvoj ir jos gimnazi- 
joj, sakytume, kad tai 
yra skaudu. Svetimuos 
pasviečiuos ir nelabai 
gausioj lietuvių kolonijoj 
Bostone, tai yra labai 
gražus skaičius. De
šimts abiturientų išlei
do Bostono lituanistinė 
mokykla šiais metais. 
Kadangi mokykla veikia 
jau veik dvidešimt metų, 
jeigu tas skaičius būtų 
visada toks, tai per visą 
tą laiką susidarytų gana 
gražus būrys lietuvių, 
pakankamai mokančių 
lietuvių kalbą.

1971 m. birželio 5 d. 
Šv. Petro parapijos baž
nyčia buvo užpildyta dau
giausia jaunimo. Čia bu
vo nuo pirmo skyriaus 
iki paskutiniosios gimna
zijos klasės mokiniai. 
Kunigas klebonas Anta
nas Baltrašūnas kalbėjo 
mokiniams, kaip reikia 
mylėti ir gerbti kas yra 
sava. Lietuviams viskas 
yra sava, kas yra lietu
viška.

Salėje po bažnyčia bu
vo iškilmingai įteikti 
brandos atestatai baigu
siems šią mokyklą. Pa
gal baigimo pažymius 
nuo aukščiausių: And
rius Ambraziejus, Kris
tina Baltaitė, Dalius Va
sys, Rūta Binkevičiūtė, 
Milda Dačytė, Daiva Iz- 
bickaitė, Linas Dabrila, 
Gytis Gavelis, Donatas 
Baškys ir Gytis Žiaugra.

Mokyklos vedėjas An
tanas Gustaitis skundė
si, kad mokykloms trūks
ta vaikų literatūros. Lie
tuvių B-nės švietimo vai 
dybos pareiga užpildyti 
tą spragą. Ir dar. Būtų 
gerai, jeigu būtų paga
mintas lietuviškas fil
mas apie Lietuvą. Tokį 
filmą, esą, būtų galima 
pagaminti. Turime tos 
srities specialistų, o 
taip pat turime ir medžią - 
gos tam filmui. Tai labai 
svarbus reikalas. Aplink
raščiais negalime iš
mokyti vaikų. Vaizdai pa
sako daug daugiau.

Abiturientams buvo 
įteikta po knygą, Bernar
do Brazdžionio "Poezi- 
jos Pilnatis". Knygas pa
rūpino Lietuvių B-nės 
Bostono apylinkė. Visų 
skyrių geriausiems mo
kiniams irgi buvo įteik
ta po knygą, kurias parū
pino mokyklos tėvų ko
mitetas. Mokiniai, pra
dedant pirmuoju sky
rium, atliko savoprogra 
mėlę — deklamacijos ir 
dainos.

Abiturientų tėvai su
rengė vakarienę baigu
siems mokyklą, mokyto
jams ir svečiams, kurio
je dalyvavo ir klebonas 
kun. A. Baltrašūnas. 
>iam parengimui vado

vavo Zigmas Gavelis. Į 
abiturientus kalbėjo kle
bonas Baltrašūnas, Lie
tuviu B-nės apyl. pirm. 
A. Matjoška, mokyklos

ČIURLIONIEČIAI CHICAGOJE
Prieš du su viršum metų ra

šančiam šiuos žodžius spaudai 
duotam pasikalbėjime muz. A. 
Mikuslkis buvo išsireiškęs, kad 
jo vadovaujamo Čiurlionio an
samblio ateitis esanti miglota, 
nes maža jungiasi jaunimo, o 
kurie ateina, ir iš jų nesą di
delės naudos... Tais metais ap
lamai ansamblio vadovo ir 
drauge jo širdies nuotaika buvu 
si rūškana. Nors prieš ketveris 
metus lankydamasis svetinguo
se Mikulskių namuose, buvau pa- 
tyręs džiaugsmą, kaip ten 
kruopščiai buvo renkamos nau
jos kanklės, kaip nuoširdžiai 
kalbama apie lituanistines mo
kyklas lankantį Clevelando jau
nimą, kuris ypač susidomėjęs 
kanklių muzika, kaip kanklinin
kių vadovė O. Mikulskienė jiems 
atiduodanti ir širdį ir laisvalai
kį.

Tarp tų įvairių kontrastų ir 
pasitaikiusios kiek rflškanesnės 
nuotaikos štai spaudoje nuskar
dėjo žinia, kad Čiurlionio an
samblis kyla reprezentacinei 
išvykai p P. Ameriką, po to ki
ta žinia — kad ansamblis jau 
turi apie 100 žmonių. Reiškia, 
staiga viskas atgijo, sužydėjo. 
Visiems tiems, kurie norėjo 
pakviesti Čiurlionį praėjusį ru
denį koncertams, ansamblio va
dovas atsakė, prašydamas pa
laukti pavasario, kai bus pa
ruoštas repertuaras. Ansamblio 
vadovas ir valdyba duotą žodį vy 
riškai tęsėjo ir štai šį pavasarį 
prieš išvykstant ansambliui gas - 
trolėms į P. Ameriką, pasipylė 
koncertai įvairiose lietuvių ko
lonijose.

Tokie koncertai įvyko birželio 
5 ir 6 d.d. Chicagoje.-Juos ren
gė Lietuvių Religinė Šalpa, tai
gi tie žmonės, kurie rūpinasi 
Lietuvoje likusiomis bažnyčio- 

Dalis Čiurlionio ansamblio choristų ir kanklininkių’su vadovu A. Mikulskiu, K. Sragausko nuotrauka

vedėjas A. Gustaitis ir tė
vų komiteto pirm. B. Vel
tas. Visi kalbėtojai ragi
no jaunimą būti gerais 
lietuviais ir gerais žmo 
nėmis. Gytis Gavelis, 
abiturientų vardu, padė
kojo tėvams ir mokyto
jams už jų rūpestį ir var
gą. Jis vadovavo ir kuk
liai programėlei. Po ofi
cialios dalies, po vaka
rienės, jaunimas dar ga
lėjo ir pasišokti. (ei)

mis, kad jos, rusų okupacinės 
valdžios jau per ketvirtį šimt
mečio visai neriamiamos, galė
tų fiziniai egzistuoti: iŠ šalies 
būtų neoficialiai aprūpintos li
turginiais drabužiais bei indais, 
kad ligonys kunigai, jokios pa
šalpos ar pensijos vietoje nė 
nelaukdami, galėtų bent kiek 
prisidurti dideliame nedatekliu 
je. Žodžiu, Lietuvių Religinės 
Šalpos paskirtį nedrąsu pilnai 
atskleisti. Todėl Čiurlionio abu 
koncertai, skirti tos organizaci
jos kasai papildyti, turi gan gi
lią prasmę, nes, Pr. Zundės kaž 
kada spaudoje paskelbtais žo
džiais, sunaikinus ginkluotą re
zistenciją, Bažnyčia Lietuvoje 
liko vienintele dvasinės rezisten
cijos pilimi.

Visi, kurie išklausėm pasku
tinius du Čiurlionio koncertus 
Chicagoje, skirstėmės pakilios 
nuotaikos ir didelio dvasinio 
džiaugsmo pagauti. Nors Dievu
lis nepagailėjo baisaus oro (per 
abi dienas temperatūra siekė 
96 laipsnius), bet Čiurlionis pa
sirodė toks galingas ir imponuo 
jantis, koks buvo savo didybės 
dienos — Alpių papėdės koncer
tuose, Vakarų sąjungininkų per
galės dienos pasirodyme ir kito
se savo žydėjimo akimirkose.

Kai antrojoje koncerto dalyje 
orkestro vietą užėmė jaunos 
kanklininkės, scenos šonuose su 
stojo choristai, o scenos vidurį 
užtvenkė šokėjai, kai pakilo ma
estro lazdelė ir į vieną didžiai 
estetišką bei giliai folklorinę py 
nę įsisuko šokiai, dainos, kank
lės, skudučiai ir kiti instrumen
tai, ne vienas salėje buvęs sakė
si, kad didingesnio vaizdo sava
me gyvenime nėra matęs. Salę 
nusiaubė retai kada girdimi plo
jimai. Su dideliu nuoširdumu

TARMIŲ POPIETĖ

Lietuvių Moterų Klubų 
Federacija, vadovau j a m a 
Vincės Leskaitienės, birže
lio 13 d. Kultūros židinyje, 
Brooklyne, N. Y. surengė 
lietuvių kalbos tarmių po
pietę.

Apie lietuvių tarmes, jų 
šakas ir istoriją kalbėjo iŠ 
Vašingtono pakviestas kal
bininkas Leonardas Damb- 
riūnas. Gyvų visų tarmių 
skaitymo pavyzdžių kiaušy-, 
tojams pademonstravo Ona 
ir Bronius Balčiūnai — dzū
kiškai, Kotryna Grigaitytė 
ir M. Žukauskienė — suval
kietiškai, Leonardas Žitke
vičius — aukštaitiškai, o 
generalinis konsulas A. Si
mutis ir Paulius Jurkus pa-, 
sirodė labai vykusiai per
duodami žemaičių tarmę.

Po programos vyko vai
šės, kurių metu buvo laimė
jimui leidžiamas dail. Rūkš- 
telėš dovanotas paveikslas, 
kurį pakviesta ponia J. Si
mutienė bandyti laimės, iš
traukė laimingąjį bilietą J. 
Mauruko vardu.

Publikos atsilankė apie 
100 žmonių.

bei giliu įspūdžiu taip pat bu- 
palydėtos J. Žilevičiaus, A. Mi
kulskio harmonizuotos ir kitų 
kompozitorių sukurtos dainos. 
Šeštadienio koncerte mūsų mu - 
zikos veteranas prof. J. Žilevi
čius, jo dainą padainavus maest
ro Mikulskio pristatytas, susi
laukė gražių ovacijų. Kiek teko 
girdėti, tas pats buvo ir sekma
dienio koncerte. Tai vienas iŠ is - 
pūdingiausiai išreikštų pagar
bos gestų mūsų veteranui muzi
kui, tik ką neseniai atšventu
siam 80 metų amžiaus sukaktį. 
Mums įdomu, kad maestro A. Mi
kulskis sugeba pagauti netikinu" 
zikos, folkloro imtivųjį Pulsąf 
bet taip pat jis moka pagauti ir 
publiką akcentuojaflf svambiau
sius bėgamojo gyvenimo įvy
kius. Tokiu būdų buvo pagautas 
ir laureatas Kazys Bradūnas ir 
:sukaktuvininkas J. Žilevičius. 
Ir kai kitą rytą su prof. j, Ži
levičium važiavom į Michigano 
gilumą, profesorius dar vis bu
vo sujaudintas vakarykščio įvy
kio — kaip įspūdingai jį čiurlio, 
niečiai ir publika pagerbė. Jis tą 
atsiminsiąs iki grabo lentos. O 
mes, kurie girdėjome paskuti
nius du Čiurlionio koncertus Chi
cagoje, ilgai prisiminsimeČiur- 
lioniečius, jų vadovą maestro A. 
Mikulskį, O. Mikulskienę, chor
meisterį R. Babičką, režisierių 
P. Maželį, tautinių šokių vadovę 
J. Kavaliūnaitę, simpatingus an. 
samblio solistus I, GrigaliŪ- 
naitę, VL Plečkaitį, A. Gilį ir vi
sus kitus, kurie pastatė bei me
niniai išpuošė nenykstančius 
Čiurlionio rūmus — šių dienų 
žydintį Čiurlionio ansamblį.

Ir šeštadienio vakare po kon
certo susirinkus vaišėms,kurio
se šalia svečių čiurlioniečių 
gausiai dalyvavo Dainavos an
samblio, Chicagos Lietuvių ope
ros ir kitų chorų atstovai bei bū
rys garbingų svečių, maestro A. 
Mikulskis nuoširdžiai ir labai ra - 
miai pasakojo apie būsimąją ke - 
lionę į P. Ameriką, į kurią an
samblis vyksta ne su ginklais 
kišenėje, bet su lietuviškuoju me. 
nu kalbėti apie Lietuvą, apie jos 
gražią praeitįir tragišką dabar
tį. Išvyksta kalbėti intelektua
lams ir masėms, kurie apie Lie
tuvą gal nieko nežino, kurie gal 
jos visai nepažįsta.

VI. Ramojus
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