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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Atmetė prašymą 
paleisti iš Sibiro

Rusų pogrindžio leidiny 
"'Paskutinių įvykių kroni
ka” 18 n-je (1971 m. kova 
mėn.) viename skyriuje ra
šoma apie septynis Mordo
vijos stovyklų politinius 
kalinius. Septintasis yra 
lietuvis — Liudvikas Simu
tis, Adomo sūnus, gimęs 
1935 m. Paskelbta, kad Si
mutis esąs laikomas specia
laus režimo (griežto) sąly
gose, kad jis buvęs veiklus 
dalyvis pogrindžio organi
zacijos "Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdis” (LLKS). 
Jis buvo suimtas 1935 me
tais ir nuteistas mirties 
bausme — sušaudymu. So
vietų Sąjungos A. Tarybos 
Prezidiumas mirties baus
mę pakeitė 25 metų sunkių
jų darbų stovykla.

Prašymas paleisti 
nepatenkintas

Simutis, 15 metų iškalė
jęs stovykloje, 1970 m. lie
pos mėn. kreipėsi į Sovietų 
Sąjungos A. Tarybos Pre
zidiumą, prašydamas jį pa
leisti. Jis nurodė nejaučiąs 
simpatijų sovietų valdžiai 
ir ypač dėl įvykių jo jau
nystėje. (čekistai nukanki
no jo tėvą, Lietuvoje buvo 
vykdomas teroras, lietuviai 
buvo vežami į Sibirą ir kt.). 
Be to, Simučio sveikatai pa
šlijus ir jam šiuo metu at
sisakant kovos (nes ji būtų 
beprasmiška), jis prašė jį 
paleisti laisvėn.

Vyriausioji Prokuratūra 
Sovietų Sąjungoje, su Liud
viko Simučio prašymu susi
pažinusi, padarė sprendi
mą ; šiai bylai peržiūrėti nė
ra pagrindo.

"Norėjau gyventi, mokytis 
ir žaisti..

Liudas Simutis savo raš
te — prašyme palietė po
grindžio veiklą Lietuvoje, 
priminė partizanų žygius, 
nusiskundė, kad Lietuvos 
partizanai nesulaukę iš sve
tur jokios pagalbos. Jo žo
džiais, rusai jo tėvą žiau
riai nukankino 1941 m., tuo 
metu, kai dar LLKS ne
veikė.

Jis rašė: "Norėjau gy
venti, mokytis ir žaisti... 
Tačiau koks gyvenimas, kai 
jau trečią parą gatvėje guli 
nužudytas kaimynas ir ne
leidžiama jį palaidoti, koks 
gi mokymasis, kai tai vie
nas, tai kitas mokslo drau
gas neateina į mokyklą, šei
mos išvežamos į Sibirą, ar 
jaunieji gali žaisti, kai su
augusieji verkia?”

Simutis pabrėžė: mano 
širdis ne akmeninė, negalė
jau likti nuošaly. Jo veikla, 
jis rašė, buvo garbinga, jis 
nesiekęs naudos ir jis tik 
vykdęs pareigą savo tėvy
nei, tautai ir visai žmonijai.

Ar galima gerbti .sovietu 
santvarką?

L. Simutis, 15 metų sto
vykloje praleidęs, aprašo 
gyvenimą joje, tai kaip jam 
dažnai teko badauti, vis rei
kėjo klausytis stovyklos 
pareigūnų keiksmų: esi 
banditas, nusikaltėlis ...

Jei jis toliau būsiąs lai
komas stovykloje (tai ir 
įvyko, Maskvai jo nepasi
gailėjus — E.), kai jo svei
kata žymiai pablogėjusi, 
tai, jis rašo, "būsiu teisus, 
manęs, kad 1956 metais 
mirties bausmę pakeitus 
darbo stovykla, buvo pasi
ryžta mane nukankinti ne-

GRANDINELES šokėjos N. Mainelytė, D. Marcinkevičiūtė ir D. Miškinytė ilsisi šokių pertraukos metu. Po sėkmingo koncerto 
Chicagoje, Grandinėlė šį sekmadienį, balandžio 9 d. 3 v.p.p. šoks Detroite, Creswood mokyklos salėje. Vasarą, po tautinių šokių 
šventės Chicagoje, Grandinėlė išvyks koncertams į Europą. J. Garlos nuotrauka

S. BARO IR D. STANKAITYTES
TRIUMFAS AUSTRALIJOJE

Didžiausio Pietų Aus
tralijos dienraščio "The 
Advertiser" muzikos kri
tikas Harold Tidemann, 
išklausęs pirmojo mūsų 
brangių solistų Stasio Ba
ro ir Danos Stankaitytės, 
koncerto Adelaidės Meno 
Festivalyje, rašo: "Jau 
ilgas laikas praėjo, kaip 
Adelaidės miesto rotu
šės didžioji salė girdėjo 
tokio skambesio garsus, 
kurie puikiai ir pilnai už
pildytų bet kokius geriau
sius operos rūmus Euro
poje ar Amerikoje. S. Ba-

Aidoje" ir iš "An- 
Chenier" solistai

pakeliamose sąlygose”. Pa
žymi: tokiai padėčia . esant 
jis, Simutis, negalėjęs so
vietų valdžiai, santvarkai 
įgyti nei pagarbos, nei pa
sitikėjimo.

Jis teigė esąs priešingas 
kerštui ir pabrėžė: tikiu į 
teisingumo laimėjimą.

Prašymą pasigailėti Liu
das Simutis siuntė ne lega
liu, oficialiu keliu — per 
stovyklos specialų skyrių, 
bet kitais būdais. Jis norė
jo išvengti cenzūros, be to, 
jis būtų buvęs nubaustas. 
Maskva Simučio prašymą 
atmetė. (ELTA)

jog jie savo ploji- 
pareiškė labai di-

Rinkimo mašinoms 
sugedus, Vytauto Meš
kausko politinę apžval
gą negalėjome surinkti. 
Ji tilps kitame numery
je. Atsiprašome.

ANTANAS LAUKAITIS
Australija

duotas Muzikos Konser
vatorijos salėje, buvo pil
nai užpildytas virš 600 
klausytojų, kuriuos,kaip 
ir kituose miestuose, ža
vėjo ir jaudino šių dvie
jų solistų nepaprastai pui
kiai išpildytas lietuviškų 
dainų ir operų platus re 
pertuaras, sužavėjęs ne 

Įdomu gi, ką mūsų lie- tik lietuvius, bet ir kon- 
tuvių viena iš daugiausiai 
muzikos srityje patirties 
turinti, mūsų solistė ir di- koncerto metu svečių tar- 
rigentė G. Vasiliauskie-pe buvo pas savo sūnų ir 
nė sako apie abu mūsų so- dukrą viešinti iš Lietu- 
listus. "Kai prieš du me
tus Stasys Baras, apdo
vanotas bumerangais, 
plieniniais sparnais paki
lo iš Sydney aerodromo, 
tai nei jis pats, nei Aus
tralijos lietuviai netikėjo 
kad atsiras galimybė vėl 
greitai susitikti. Bume
rango magiška jėga grą
žino Stasį, o jis atvežė 
dovanų mums ir kitą dai
navimo žvaigždę — Da
nutę Stankaitytę, Savo pir
majame koncerte, vos tik 
nuskambėjo S. Baro pir
mosios dainos garsai, 
mes pajutome, jog solis
tas yra puikios formos, 
kai australai ir svetim
taučiai, kurių buvo virš 
tūkstančio, klausėsi su 
nustebimu. Savo balso

mus apie mūsų mielus 
svečius Australijoje.

ras yrapilno balso tradi
cinis tenoras, kurio aukš
tosios gaidos, operų ari
jų išpildyme, buvo tie
siog stebėtinos, kai D. 
Stankaitis dramatinio so
prano balso kontrolė ir 
pats balsas yra žavėtinai 
puikus. Pats gražiausias 
vakaro momentas buvo 
abiejų solistų arijų išpil 
dymas duetuose, iš kurių 
Verdi " 
drea 
taip sužavėjo klausyto
jus, 
mais 
dėlės ovacijas". Rašyda
mas daugiau, šis kritikas 
pamini, jog šie solistai 
yra lietuviai, abu iš Chi
cagos Lietuvių Operos, 
specialiai iškviesti į šį 
garsėjantį, ne tik Austra
lijoje, bet ir pasaulyje, 
Adelaidės Meno Festiva
lį. Reik pažymėti, kad be
skaitant visų kitų gerų 
australų laikraščių re
cenzijų, paskiruose mies- grožiu ir galingumu Vi
tuose, kur tik šie mūsų 
solistai dainavo, šio H. 
Tidemann recenzija yra 
pati svarbiausia, nes jis, 
pats anksčiau ilgus me
tus buvo operos solistas 
turįs didžiulę patirtį ne 
tik muzikoje, dainavime, 
bet ir kritikoje. Todėl tik
rai mums lietuviams yra 
labai malonu girdėti to
kius puikius atsiliepi-

suose registruose, S. Ba
ras neturi sau lygių. Da
na Stankaitytė pasirodė 
kaip stipri dainininkė- 
menininkė, ne tik savo 
balso didumu, bei stip
rumu, bet ir nepapras
tai puikia technika ji pa
vergė klausytojus. Tai 
reto gražumo dramati
nis sopranas.

Sydnėjaus koncertas,

c ertuos e buvusius sve
timtaučius . Sydnė j aus

Buitinių prekių 
stoka Lietuvoje

Nuolatinė paprasčiau
sių buitinių prekių stoka 
ok. Lietuvos krautuvėse 
kankina žmones. Per dvi 
ilgas dekadas įvairios ga
mybinės įmonės, apsi
sagsčiusios "revoliuci
niais" vardais,vis žada ir 
žada, kad rytoj bus ge
riau. Tačiau padėtis ne- 
gėrėja. Smulkiųjų, kas
dieniško vartojimo pre
kių nėra.

Kas kaltas? Kabineti
nių, teorinių penkmečio 
planavimų sistema, aiš
ku, nekalta. Įtarti, kad 
čia kalta sistema tolygu 
gauti kelialapį įkoncla- 
gerį. Kalti, tad vis žmo
geliai, kurie įvelti į ne
realios gamybinės siste
mos sūkurį.

Tačiau žmonių kantry
bė pradeda sprogti. Sau
lius Petrulis, stambus sa
vo prestižu vyras — Lie 
tuvos ūkinių prekių did
meninės prekybos bazės 
valdytojas — parašė atvi 
rą laišką į "Švyturio" re 
dakciją. Žurnalas laišką 
idėjo. (Nr. 22).

— Parduotuvėse vis 
dar nepakanka puodų, ar
batinukų, kavinukų, puo
delių, lėkščių, stiklinių 
indų, šakučių, peilių, 
spynų ir kitų daiktų, ku
rių daugelį gamina res
publikos vietinė pramo
nė, — verkšlena Saulius 
Petrulis.

Tur būt, kartu su juo 
verkšlena kiekviena šei
mininkė, namų apyvokai 
taupanti metalines dėžu
tes ir tuščias konservų 
stiklinaites. Šaunūs kon
servuoto maisto įpakavi 
mai — metalo ir stiklo 
— kuriuos Amerikos šei
mininkė neturi kur dėti 
ir išmeta, tiktų ekspor
tuoti į ok. Lietuvos 
vargstančios dėl indų sto
kos šeimininkės virtuvę!

Tai tariama su didele 
užuojauta nualintai tary
binio apsileidimo lietu
vei šeimininkei.

— Štai Kauno "Pirmū
no" gamykla mums tei
kia plieninius emaliuo
tus ir aliumininius štam
puotus indus, — dėsto 
kantrybės netekęs Sau
lius Petrulis. "Dar 1965 
metais įmonė turėjo pra
dėti emaliuotų arbatos 
virdulių, kavinukų ga
mybą. Jų mes negauna
me.

— Kauno "Metalisto" 
gamykla be prekybinių 
organizacijų žinios nu
stojo gaminusi reikalin
gus daiktus: žnyples deš
relėms, koštuvus, kito
kius virtuvinius, buiti
nius reikmenis.

— Šios gamybos neto
bulumus kiekvienas pa
junta, kai jam ko nors 
prireikia ir kai jis, už
ėjęs į ūkinių prekių krau
tuvę, norimo daikto ne
suranda — liūdnai sam
protauja nuskriaustas so
vietinis vartotojas.

— Kartais girdime: tai 
smulkmena, —pareiškia 
Petrulis, — iš šių smulk
menų ir susidaro didelė 
buities problema.

Iš tikrųjų, prekių gau
sos išpaikintas amerikie- 

(Nukelta į 2 psl.)

vos Kipro Petrausko žmo
na, žinoma mūsų poetė 
ir artistė E. Žalinkevi- 
čiūtė-Petrauskienė. Pa
darydamas didžiulįsiur
prizą jai, S. Baras, pa
kakęs pagarbos žodžius 
mūsų didžiausiam lietu
viui tenorui Kiprui Pet
rauskui, padainavo jo 
žmonai K, Petrausko 
mėgstamiausią ariją iš 
operos "Žydė", kas buvo, 
kaip ir visos kitos abie
jų solistų dainos, palydė
ta su didžiausiom ovaci
jom.

Sydnėjaus visuomenės 
suruoštame privačiame 
svečių pagerbime, kur 
jiems buvo įteiktos atsi
minimo dovanos ir kur 
Sydnėjaus skautų tunti- 
ninkas B. Barkus.pagerb 
damas S. Baro dukras, 
taip pat skautes Ameri
koj, įteikė joms prisimi
nimo dovanėles, suga
vęs abu solistus,prašiau 
pasidalinti savaisiais įs
pūdžiais ir su Dirvos 
skaitytojais.

— Koks Jūsų įspūdis 
apie Adelaidės Meno 
Festivalį?

(Nukelta į 2 psl.)
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ATENTATAS PRIEŠ DIDŽIUOSIUS (9)

VOKIEČIU ŠNIPAS DIRBA 
ANGLAMS...

Gyvenimas Irane buvo 
monotoniškas, ir kaip vie
nas amerikietis žurnalis
tas rašė, Teheranas buvo 
atskirtas nuo pasaulio 
kaip Lhassa Tibete. Štai 
kodėl kai kurie vokiečių 
agentai, nežiūrint griež
to Berlyno draudimo, su
sitikinėdavo.

Schulze-Holthus susiti
ko su Franz Mayr tuo me
tu, kai sąjungininkai pra
dėjo internuoti vokie
čius. Abu agentai pasi
slėpė Vokietijos ambasa- tymo kelią į Murmans- 
doje. Nors ambasadorius 
nieko negalėjo jiems pa
dėti, juos supažindino ir 
tokiu būdu tarp jų užsi
mezgė pažintis, gal ir ne 
visiška draugystė. Bet 
kai vienas turėdavo- bė
dos, tuoj kreipdavosi pa
galbos į kitą.

Tuo laiku ryšiai su Ber
lynu sudarė svarbiausią 
problemą. Bet Abwehr 
ir SD agentai čia mažiau- mas. Bet reikėjo dar vie 
šiai rodė solidarumo.

Kai parašiutininkai 
atvyko, Mayr nusiuntė 
Schulzei-Holthus, kuris 
slapstėsi pas Nasr Khan 
gentį, pranešimą, kad 
prie Teherano nuparašiu- 
tuoti šeši vyrai ir su gau 
tais aparatais tikisi atsta 
tyti ryšį su Berlynu.

Majoras Schulze-Hol
thus jautė dėkingumą

Mayriui, nes po to, kai 
jo žmona per Kurdistano 
kalnus išvyko į Turkiją, 
jis nebeturėjo jokių ži
nių ir galvojo, kad Ber
lynas galės ką nors apie 
ją žinoti.

Bet Mayr nerodė noro 
rūpintis Abwehro agento 
asmeniškais reikalais.

Tuo metu vokiečių ka
ro laivynas Narviko uos
te sukoncentravo savo 
stiprias jėgas, kad galė
tų perkirsti ginklųprista-

ką. Churchillis rado rei
kalo įspėti Staliną, kad 
šiuo keliu rusai nebega
lės gauti ginklų.

Ginklų siuntos sustab
dymas rusams buvo ka
tastrofiškas ir vokiečių 
štabas trynė iš džiaugs
mo rankas, dėl pasikei- 
siančios Rytų fronte padė
ties. Iš naujo pas vokie
čius atsirado optimiz-

denciniame kvartale, pa 
čiame elegantiškiausia
me ir nekėlė jokio įtari
mo, kaip garbingas Švei- 
carijos pilietis.

Jei kartais pas jį atsi
lankydavo germanofiliš- 
ki iraniečiai, tai tas nekė
lė jokio įtarimo. Niekam 
nekilo mintis net cenzū
ruoti jo korespondenci
ją. Tačiau Wandos Pol- 
lock atsiradimas jo vilo
je kiek pakeitė įpročius. 
Jis dažniau pasilikdavo 
namuose ir kalbėdavosi 
su lenkaite. Tikrumoje 
Wanda kalbėdavo, o jis 
klausydavosi.

Nuo pirmo susitikimo 
Wanda rodė jam visišką 
pasitikėjimą ir papasa
kojo visą savo gyvenimo 
tragediją. Gal kitas bū
tų bandęs tą pasitikėji
mą išnaudoti, bet Merse- 
ris stengėsi santykius su 
mergina palikti draugiš
kumo ribose, nors tai sun
kiai -sekėsi ir kankindavo
si naktimis. Jis visąlai-

nos operacijos, kad per
galė būtų užtikrinta, bū
tent perkirsti ginklų tie- ką apie ją galvodavo, už
kimo kelią per Iraną. Šis miršęs, kad ją pas save 
kelias buvo saugomas ira- apgyvendino tam, kad bū- 
niečių armijos, anglų ir 
sovietų okupacinės ka
riuomenės ir 28,000ame
rikiečių. Tuo tarpu 1943 
m. balandžio mėn. Irane 
vokiečiai turėjo tik 40 
žmonių ir su šitom jė
gom Mayr turėjo vykdyti 
RSHA ambicingus įsaky
mus : sprogdinti naftos 
šaltinius, geležinkelį ir 
daryti spaudimą į Irano

BUITINIU PREKIŲ,..
(Atkelta iš 1 psl.)

tis nepajėgia nė supras- politikus.
ti "buitinės" problemos, Jo atsakymas pradžioj 
kada užėjęs krautuvėnne- pasiekė Schellenbergą, 
rastų ten nupirkti jam vėliau Kaltenbrunnerį. 
pritrūkusios šakutės! To- Abu jie nuvyko pasitarti 
dėl ir mūsų šaunūs turis- pas Himmlerį, kaip suar
tai lyg ir neparveža iš 
ok. Lietuvos aliarmuo
jančių prekių stokos ži
nių. Nei jie, tyrinėdami 
buitį, lanko krautuves, 
nei mato "buitinius" de
ficitus. Kurjoziškai, ši
tą problemą judina patys 
tarybiniai pareigūnai, 
kaltindami vieni kitus ir 
tuo išsisukinėdami iš at
sakomybės.

Kur tikroji atsakomy
bė? Ji sugrūsta į absur 
diškus sovietinius penk
mečius, kurie suvaržo 
bet kurią gamintojų ini
ciatyvą. Be asmeniško 
suinteresuotumo pelny
tis, žmonės žiūri, kaip 
išsisukti.

Emaliuotų gaminių 
įmonei plano nustatyta 
pagaminti, sakysim, šim
tą tonų gaminių. Įmonei 
lengviau ir parankiau pa
gaminti tūkstantį ema
liuotų vonių, "nesismul- 
kinti" su šimtu tūkstan
čių kavinukų.

Vonias begaminant net 
gi galima perviršyti nu
statytą produkciją ir lai
mėti atžymėjimą. Nėra 
pelno stimulo. Todėl ne
tenka rūpintis buitiniais 
niekučiais.

Pagrįstai skundžiasi 
Saulius Petrulis, kad 
krautuvėse jis nerado: ko
tų kastuvams, medinių 
šaukštų, virdulių, kavi
nukų, metalinių šaukštų, 
samčių, sultims spaudi
mo prietaisų, dėžučių 
komplektų tokiems pro
duktams kaip cukrui, 
kruopoms, kavai ir kt„ 
įvairiausių formų ir įvai
rios paskirties šviestu
vų.

dyti Irano kelią. Himmle- 
ris savo keliu kreipėsi į 
Hitlerį, nes Irano opera
cija ir joj dirbą agentai 
neginčijamai buvo tiesio
ginėje Hitlerio žinioje. 
Tai sužinoję, Mayr ir jo 
vyrai, jautė pasididžia
vimą, tačiau vis nesupra
to, kaip jie gali pagelbė
ti.

tų ryšininke su lenkais.
įMerseris stengėsi 

Wandą įtikinti, kad ji daž
niau išeitų susitikti su sa
vo draugais, linksmintų
si. Kartais ji išeidavo, 
bet sugrįžusi viską 
smulkmeniškai jam pa
pasakodavo. Kai pas jį 
atvykdavo draugai, ji pa7 
s įtraukdavo savo kam
barin ir užsidarydavo. 
Ji norėjo būti tik su Mer- 
seriu ir jai buvo nesu- 
pranama, kad jis jos ne
norįs. Palengva abu apsi
prato su padėtimi ir Mer 
seris vėl grįžo prie nor
malaus gyvenimo.

Balandžio 8 vakare jis 
turėjo pasimatymą su 
Percey Downward, anglų 
kultūrinių ir visuomeni
nių reikalų Teherane 
valdininku, Continental 
kavinėje, kur susirinkda
vo vietinė inteligentija.

Čia juodu susitikdavo kar
tą ar du savaitėje.

Kai patarnautojas pasi
šalino nuo stalo, Percy 
pasilenkė prie Merserio 
ausies ir sušnibždėjo.

— Merser, mes turim 
bėdos dėl tos lenkės, ku
ri pas jus gyvena.

— Kas bloga? — pašo
ko kaip įgeltas Merseris.

— Ji dirba dėl Sicher- 
heitsdienst, Franzui Ma
yriui.

— Jūs proto netekote. 
Ta mergaitė paimta iš pa
bėgėlių stovyklos. Ji nie
ko nepažįsta Teherane. 
Ji net nežino, kad yra to
kios špionažo tarnybos. 
Varšuvoje ji buvo išprie
vartauta vokiečių. Jos tė 
vai greičiausiai buvo nu
žudyti. Ar jūs nežinote, 
kad Wanda Pollock yra 
žydė?

— Žydė ar ne, kiekvie
nu atveju ji yra SD apmo gumą ir kita? 
karna jus sekti.

Nors Merseris nepati
kėjo nė žodžiui, bet supra 
to, kad priverstas tęsti 
žaidimą.

— Ar jūs galvojate, 
kad jie žino?

— Ne. Greičiausiai tik 
paprastas nepasitikėji
mas Abwehr žmonėmis. 
Jei jie žinotų, tai jau bū
tų reagavę.

Šį paaiškinimą Merser 
ris laikė tikru. Jei SD ži
notų, kad Abwehr "rezi
dentas" Teherane pri
klauso britų Intelligence 
Service, tai aišku, seniai 
būtų kitaip reagavę.

(Bus daugiau)

Triumfas Australijoje
(Atkelta iš 1 psl.)

— įspūdis labai geras, 
nes jame dalyvavo tikrai 
rimtos pasaulinės meno 
pajėgos iš Anglijos, Ame 
rikos, Europos, jau ne
skaitant pačių australų, 
kai tuo tarpu iš Sov. S- 
gos buvo atvykusi grupė 
net iš 200 menininkų, tar
pe jų ir stiprus, bei ge
ras solistas Edv. Kania
va, su kuriuo teko man 
susipažinti, pradėjo Sta
sys Baras. Abu solistai 
pripažįsta, kad pats Me
no Festivalis buvo labai 
sėkmingas, tačiau jie ma
tė tik mažą dalį jo, nes 
visą laiką daugiausiai te
ko būti lietuvių tarpe.

— Ką Jūs galvojate 
apie mūsų lietuvius, jų 
įsikūrimą, kultūrinį pajė

MACHINISTS
Lalhers. horizontai mills, radial drilla, 

for work on heavy equipment.
TOP WAGES 

PLENTY OF OVERTIME 
2 SHIFTS—BENEFITS 

PRODUCT1ON TOOL CORP. 
1229 E. 74TH STREET 

CHICAGO. ILLINOIS 60619 
312-288-4400 __ -(25-28)

HOUSEMOTHERS:
Malure, stable, unencumbcred wonv 
en, 35 years and older, needed to 
serve as housemothers in our residen- 
tial treatment school for problem 
boys. This is a live-in position wilh 
four days on duty and three days off 
dūly each week. Basic salary range 
is $4200-$6000, with. salary scale 
credit for equivalent experience and/ 
or education beyond high school. 
Fringe benefits include hospitalization 
and medical insurance. life insurance, 
paid vacation, paid siek, leave. re- 
tireinent, room and board, as well as 
free of-duty housing. Also intervievv- 
ing house parents.

Please contact: W. R. Dahm

***
Ernst Merser apie vo

kiečių parašiutininkų at
siradimą Teherane suži
nojo tik už savaitės ir ne 
iš savo kolegų vokiečių, 
bet iš vieno draugo ira
niečio.

Mayr savo sąjunginin
kus vizituodavo tik nak
timis. Dažnai persireng
davo iraniečiu. Net na
muose lovoj nesiskir
davo nuo revolverio. Jo 
slėptuvė buvo tikras ar
senalas, kuriam galėtų 
pavydėti špionažų roma
nų herojai. Ten buvo slap 
ti radijo siųstuvai, gink
lai, grimai, nuodai, nema
tomi rašalai... Tuo tar
pu Merseris gyveno rezi-

(24-27)

STARR COMMONWEALTH
ALBION, MICHIGAN 49224 

Phone: 517-629-3988

— Iš kultūrinio žvilgs
nio žiūrint, lietuviai yra 
daugiau susiorganizavę, 
palyginus su pirmuoju 
kartu, pasakė S. Baras. 
Jeigu pirmą kartą paski
ruose mano koncertuose 
ir matėsi tuščių vietų, tai 
dabar jau to nebuvo. Eko
nominiai esate jūs tikrai 
gerai įsitaisę, o su ekono
mine gerove, kyla ir kul
tūriniai pasireiškimai. 
Tarp Amerikos ir Aus
tralijos lietuvių gyveni
mo skirtumas yra, nes 
pas mus Amerikoje yra 
didesnis skaičius lietu
vių, kas proporcingai 
jiems leido ir geriau iš
plėsti visą savo ekonomi
nę ir kultūrinę būklę.

Mano įspūdžiai, pradė
jo Dana Stankaitytė, apie 
Australiją yra labai ge
ri, ypatingai Sydnėjų, kur 
yra labai gražūs pajū
riai. Canberroje yra la
bai gražu, daug erdvės ir 
pas jus nėra to skubėji
mo kaip pas mus. Austra
lijos lietuviai yra per 
daug nuoširdūs. Kaip jūs 
priėmėte mus, tai jau 
Amerikoje tokių priėmi
mų nėra^ Adelaidės festi
valį labai vertinu, tačiau 
daug jo nemačiau, tačiau 
vieną dieną, belankant jū
sų garsųjį Barossa slė
nį, su jo vyno gamyklo
mis, mus pamatę ekskur 
santų būrys ir tuoj pat at
pažinę pradėjo sveikinti 
ir girti, kas parodo, kad 
ir mes prie jo gražiai pri
sidėjome.

— Mane sužavėjo, įsi
terpė Stasys, jūsų jaunie
ji muzikos talentai Ade
laidėje Masiulytė su Ku- 
biliute, kai Sydnėjuje ne
paprastą įspūdį paliko jū
sų iškilieji dailininkai 
Henrikas Šalkauskas su 
Ieva Kubbos, kurių jums 
tikrai galėtų pavydėti 
Amerika. Jų darbų pa
veikslais aš buvau tik
rai sužavėtas.

— Kas pas mus patiko 
ir kas ne?

— Be jokio abejojimo 
abu solistai pareiškė, 
kad jie nieko neatrado 
kas jiems būtų nepatikę.

Viešėdami Chicagoje aplankykite I) i D A U A
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * Hlllllll/Į

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE. _ _____________

kai Stasys yra sužavėtas 
nepaprastu lietuvių nuo
širdumu. Meilė dainai ir 
jūsų nuoširdumas atvedė 
ir antrą kartą mane pas 
jus. Dana ir buvo nepap
rastai sužavėta Austrai! 
jos lietuvių tuo draugiš
ku nuoširdumu, ko, jos 
žodžiais, jau Amerikoje 
nėra, nes ir mūsų lietu
viai šiuo atžvilgiu dau
giau suamerikonėjo.

— Kaip galima būtų 
arčiau suartėti Ameri
kos ir Australijos lietu- 
vims?

— Geriausias recep
tas, pasakė S. Baras, tai 
užauginti savo naujus me 
nininkus ir su savomis jė 
gomis daugiau pasirodyti 
pas mus. Amerikos mili
joniniai fondai turėtų pa 
dėti organizuojant meni 
nes, sportines, kultūri
nes išvykas iš abiejų 
kraštų, kaip pvz. jau tik 
į Jaunimo Kongresą iš 
jūsų vyks virš 60 žmonių 
ekskursija, kas ir daro 
tą artimesnį bendradar
biavimą.

D. Stankaitytės nuo
mone, nors nuotoliai ir 
yra dideli, bet tarpusa
vis bendradarbiavimas 
yra būtinas ir labai nau
dingas.

— Ar yra generacijų 
skirtumas lietuvių meni
niame ir kultūriniame gy 
venime?

St. Baras — Generaci
jų skirtumas buvo ir bus 
ir jei to nebūtų, tai būtų 
nenormalu. Yra supranta 
ma ir natūralu, kad visą 
laiką, daugiau jaunimo 
yra ieškomi nauji keliai 
mene, kultūroje, gyveni
me ir kt., kas vyresnia
jai kartai yra dažnai ne
suprantama ir priimtina.

D. Stankaitytė — Gene
racijų skirtumas pas 
mus ir, manau, pas jus, 
tikrai yra, tačiau, jei 
jaunimas mato ką nors 
geresnio pas mus vyrės 
niuosius tai jie ateina ir 
su palankumu tai pri
ima.

— Išvažiuojant kokie 
Jūsų įspūdžiai ir linkė
jimai?

S. Baras— Aš išsive- 
žu labai puikų ir gražų 
jausmą ir norėčiau, kad 
tie tūkstančiai mylių su
trumpėtų iki minimumo 
ir mes daugiau vieni pas 
kitus svečiuotumėmės. 
Tai išlaikys mūsų tautą, 
suartins mūsų jaunimą, 
neleidžiant jam pamirš
ti mūsų kalbos ir kt. Iš 
visos širdies aš noriu 
padėkoti Australijos lie
tuviams už mūsų tokį 
puikų priėmimą, kas bu
vo visą laiką tikrai jau
dinantis.

D. Stankaitytė — Mano 
didžiausias linkėjimas 
būtų jums išlikti lietu
viais, ypatingai jauni
mui, kai už viską, ką jūs 
man davėte ir parodėte 
tikrai nuoširdus ačiū.

Ačiū ir Jums mūsų 
brangūs svečiai Dana su 
Stasiu. Gėrėjomės ir 
džiaugėmės mes Jumis, 
nes be gražiausio repre- 
zentavimo lietuvių, būda
mi tikrieji mūsų tautos 
meniniai ambasadoriai 
svetimtaučių tarpe, Jūs 
dar didesnį darbą atliko
te plačioje Australijos 
lietuvių bendruomenėje, 
parodydami mūsų dainos 
grožį ir savo puikiu Jos 
išpildymu uždegdami 
meilę jai mūsų jaunimui. 
Ačiū Jums labai. Mes 
lauksime su ilgesiu Jū
sų ir vėl.
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"MOKSLINĖS” ATEISTINES 
PROPAGANDOS BARUOSE

Užsieny retai pasie
kiamas Lietuvos komu
nistų partijos centro ko
miteto propagandos ir 
agitacijos skyriaus žur
nalėlis "Laikas ir įvy
kiai" kai kada atvirai iš
dėsto propagandinės veik
los praktiką.

Šių metų sausio nume
ryje Laikas ir įvykiai ati
dengia ateistinės propa
gandos metodus. Plato
ku rašiniu Juozas Skoms- 
kis išaiškina kaip "ieš
koti rakto į tikinčiojo 
širdį".

Įdomu, kad "tikinčio
jo širdis" vis ir vis yra 
tvirtovė, kurią privalo 
šturmuoti ateistiniai ri
teriai!

Pasiėmęs savo pasa
kojimo herojumi ateisti
nių kovų riterį, komunis
tinį Donkichotą, vardu 
Andrius Kleiza, propa
gandinio žurnalėlio bend
radarbis Skomskis pasa
koja apie Kleizos orga
nizuojamus parengimus, 
kur "klausimų - atsaky
mų" sistemoje ryškina
mas "mokslinis" ateiz
mas.

Tai sunki veikimo sri
tis, prisipažįsta auto
rius:

— Anksčiau mes, ateiz
mo propagandistai, lyg ir 
pamiršdavome, kad turi
me kovos arenoje ne pa
vienius kulto tarnus su jų 
ideologija, bet nemažą ir 
bažnytininkų aktyvą, ku
ris‘nesėdi rankas sudė
jęs.

— Atsitiktinės paskai
tos, kurias, beje, suskai
čiuodavome paprastai 
metų pabaigoje ataskai
toms, bet nesigilndavo- 
me į jų prasmę, nuosek
lumą ir veiksmingumo 
laipsnį, taip pat liudijo 
apie tam tikrą paviršu
tiniškumą mūsų veiklo
je.

— Per tą laiką visokių 
ateistinės veiklos meto
dų išbandyta, visokiais 
keliais ieškota rakto į ti
kinčiojo širdį.

— Tuo pačiu metu ku
nigai įžūlėja, gudragal- 
viškai griebiasi įvairių 
poveikio metodų. Civili
nių laidotuvių metu tie
siog prie duobės su kra- 
pylomis ir kamšomis pri. 
sistatė nekviesti ^svečiai" 
brutaliai bandydami pa
žeisti tarybinių piliečių 
sąžinės laisvę.

Tomis autentiškomis 
tiradomis Kleiza nusi
skundžia savo darbo są
lygomis.

"Mokslinė" ateistinė 
propaganda eina į žmo
nes su paskaitomis, pa
rodomis, seminarais. 
Agitacinės ateistinės bri
gados važinėja po kolū
kius, ten suvaro žmones 
po darbo valandų šviestis 
ateizmo paskaitomis. 
Kapsuko (buv. Mariampo-

BALFO DIREKTORIAMS SUSIRENKANT

lės) rajone ateizmo dar
buotojas V, Pagnonis su
organizavo "ateistinį 
kambarį". Šiame kamba
ryje sukaupti ekspona
tai, liudiją "bažnytinin
kų" veiklos blogybes. 
"Ne vienas susimąsto 
prie stendų", porina au
torius, "vaizdžiai ilius
truojančių buvusių Ma
rijampolės marijonų vie
nuolių plėšikiškumą, tur
to godulį, tikinčiojo iš
naudojimą savosios kiše
nės naudai..."

Šios citatos ir mums 
liudija, kiek "mokslišku
mo" yra stendų parodo
se. Toks "mokslišku
mas" turi savo specifi
nį pavadinimą: grubi de
magogija.

Kapsuko rajone ateis
tinės demagogijos vagas 
verčia keli mokytojai, 
medikai, žurnalistai. 
Tos brigados yra koor
dinuotos, turi visus bū
dingus gerai organizuo 
to karinio vieneto požy
mius. Veikia netgi ate
istų mokykla. Veikia 
"liaudies universiteto 
ateistinis fakultetas". 
Kapsuko ateistinės pro
pagandos struktūra, aiš
ku, maža dalelė bendros 
struktūros, padengusios 
ok. Lietuvos teritoriją.

— Numatyta ruošti 
klausytojų praktikumus, 
— žada autorius, jų pa
čių paruoštų ateistinių 
renginių aptarimus - ana - 
ližes. Čia bus vietos gin
čams, polemikai, ieškoji
mams naujų, dar efekty
vesnių darbo formų,

'’Žinijos" draugijos 
centre suburtas paskai- 
tinės propagandos cent
ras. Propagandistai čia 
specializuojasi, mokosi 
demaskuoti religines dog
mas, turi savo sbclenk- 
tynes. V. Pangonis yra 
tos ateistinės propagan
dos pirmūnas. Čia paren 
giamos ekskursijos į ate - 
istinius muziejus. Vie
nas jų įkurdintas buv. šv. 
Kazimiero bažnyčios pas- 
tate Vilniuje. Štai, vyks
ta į Gudelių kolūkį, suva
ro žmones į salę ir skai
to paskaitą "Evangelijos 
keistenybės ir tikrovė". 
Po paskaitos surenka 
klausimus. Po dviejų sa
vaičių agitacinė brigada 
sugrįžta ir atsako į per 
pirmą paskaitą patiektus 
klausimus. Tuo būdu, pa
žymi autorius, "atsaky
mai parengti kvalifikuo
tai ir įtikinančiai".

Savaime aišku, kad ei
liniai žmogeliai nedrįs 
tiekti klausimų. Juos už 
duoda brigados bendra
darbiai.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Dažnai mūsų organi
zacijų seimuose daug 
laiko sugaištama tuš
tiems pasikarto j an
tienas, nesibaigian
tiems asmeninių ambi
cijų ginčams ir tuo 
skriaudžiama pati org- 
ja ir jos suvažiavusie
ji atstovai be reikalo 
gaišinant jų brangų lai
ką. Tas itin labai svar
bu Balfo organizacijai, 
kuri iš savo veikėjų, rė
mėjų bei talkininkų rei
kalauja nuolatinio pasi
aukojimo, darbo be per
traukos, be atostogų ir 
aukų telkimo ne vienam 
kuriam įvykiui atžymė
ti, kokiai nors vienkar
tinei šventei ardemons 
tracijai surengti, bet 
nuolatos, kasmet, kas
dien nesibaigia vargan 
patekusių tautiečių skai 
čius. Todėl prieš Balfo 
direktoriams balandžio 
29 dieną Chicagoje su
sirenkant, pravartu pa
žvelgti į praeito direk
torių suvažiavimo 1971 
m. spalio 23d. Clevelan
de eigą ir atkreipti dė
mesį į keletą jame iš
keltų Balfo veiklai jaut
rių klausimų, kurie, ti
kiu, bus svarstomi ir 
bal. 29 d. ***

Balfo būstinė nuo pat 
įsteigimo, jo veiklos 
didesniam išvystymui 
ir patogumui randasi 
New Yorke, nes čia į 
uostus atplaukė tūks
tančiai pagalbos pra
šančių tautiečių ir čia 
buvo laivai, kuriais bu
vo galima siųsti būti
niausius reikmenis į 
vargą patekusiems tau
tiečiams į įvairius kraš
tus. Ar Balfas šian
dieną turi tokią pat pa
skirtį, kaip ir prieš ket
virtį šimtmečio? — bu
vo iškeltas ir neišspręs 
tas klausimas.

Balfo veiklą, jo užda
vinius ir darbus per ei
lę metų gerai pažinda
ma, galiu drąsiai tvir
tinti, jog taip. Balfas ir 
šiandieną turi tą pačią 
paskirtį, tuos pačius rū
pesčius bei darbus kaip 
ir prieš ketvirtį šimt
mečio. Tiesa, atvyks
tančių per New Yorko 
uostus vargšų tautiečių 
retai bepasitaiko, bet 
šalpa siuntomis ištųpa- 
čių uostų į visus pasau
lio kraštus plaukia dar 
daugiau, net ir ten, kur 
tuoj po karo pačių var
gingiausių tauiečių ne
buvo galima pasiekti, 
šiandien įmanoma ir, 
tai pats svarbiausias 
šelpimas.

Siuntas galima siųs
ti iš kiekvieno miesto, 
bet nevienoda jų per
siuntimo kaina ir laikas 
pagal dabartinį JAV su
sisiekimo aptarnavi
mą. O tokiems reika
lams naudojant iš visuo
menės surinktas lėšas 
labai svarbu taupyti kiek
vieną centą. Daug siun
tų padėvėtų drabužių 
plaukia tiesiai iš New 
Yorko uosto, kur Balfo 
darbuotojai pristato.

Be to, centrinės šal
pos org-jos, su kurio
mis Balfas turi koope
ruoti, bendradarbiauti 
ir konferencijose daly
vauti yra New Yorke ir 
Washingtone. Taip pat 
per Washingtonąir Nevv 
Yorką eina beveik visos 
palikimų bylos, kurio
mis rūpinasi Balfo cent
ro valdyba įgaliojusi

EMILIJA ČEKIENĖ

vicepirmininkę adv. dr. 
E. Armanienę bendra
darbiaujant su generali
niu konsulu A. Simučiu 
kuris liko vienintėliu 
tiems reikalams kompe- 
tetingu JAV-se diploma
tinės tarnybos atstovu 
perėmęs ir Chicagos 
konsulato administra
vimą, o tai nepaprastai 
daug nulemia prieš Lie
tuvos okupantų pastan
gas apgaulingai išgauti 
lietuvių palikimus, ku
rie sudaro nemažą ir 
Balfo įnašų procentą.

Balfas yra labdaros 
org-ja ir centro valdy
bai Įvairiais organiza
ciniais reikalais ke
lionių išlaidų neapmo
ka, todėl jo būstinei 
esant New Yorke daug 
darbų bei reikalų atlie
kami savo lėšomis už 
centus, kai tuo tarpu 
iškėlus kai kurių direk
torių pageidavimu įChi- 
cagą, administracinės 
išlaidos nepaprastai pa
didėtų. Nepamirškime, 
jog tai visuomenės pini
gai!

Keista, kadchicagie- 
čiai direktoriai taip no
ri kelti Balfo būstinę į 
Chicagą. Vienas jų pra
eitam suvažiavime mo
tyvavo tuo, kad lenkai 
savo šalpos centrą turi 
Chicagoj, nes ten jų dau-- 
guma, jų bažnyčios, 
spauda, mokyklos ir ki
ta, tadkodėlmums jųpa 
vyzdžiu nepasekti, nes 
ir mūsų Chicagoje dau
giausia judėjimo esą.

Norisi paklausti, ko
dėl mes turėtume sekti 
lenkus? Mes einame sa
vo lietuviškuoju keliu. 
Jeigu ten jau ir taip 
daug mūsiško judėjimo, 
tai kam reikia dar didin 
ti "trafiką". Nevv Yor- 
kas taip pat turi savo 
lietuvišką veidą: tokias 
pat organizacijas, baž
nyčias, spaudą, mokyk
las , tiktai pagal žmonių 
skaičių mažesniame 
kiekyje. Jei tik į vieną 
lietuvių koloniją viską 
sukoncentruosime, tai 
kitoms kolonijoms tik 
pagreitinsime tautinę 
mirtį. Chicagoje tauti
nis lietuvių judėji
mas ir taip jau gyvas. 
Reikia judinti, gaivinti 
aktyvinti ten, kur jis nė
ra toks judrus.

Malonu spaudoje skai
tyti, kaip Chicagos tau
rūs lietuviai šimtines 
kloja operų pastatymui, 
tautinių įvairių švenčių 
rengimui, bet deja, re
tai pasitaiko matyti šim
tinių Balfui, nors ten ir 
didžiausias direktorių 
skaičius šiuo metu yra, 
nes gi daugiausia ir 
lietuvių, tačiau šalpa re
miasi pilkojo lietuvio 
dolerine auka.

♦**

Prieš važiuojant į 
seimus atstovams būti
na gerai susipažinti su 
organizacijos įstatais. 
Ne kartą teko pastebė
ti, kaip dėl to nežinoji
mo gaišinamas laikas 
siūlant priimti įstatais 
nenumatytus pakeiti
mus, tuo vagiant laiką 
nuo svarbių problemų 
sprendimo.

Pav., nuotaikos pa
gautas atstovas nei iš 
šio, nei iš to staiga pa
siūlo išrinkti dar vie
ną direktorių virš įsta
tais numatyto skai
čiaus ir nepatogu siūlo

mojo akyse kam nors 
reikšti protestą. Arba 
prisiminkime mūsų Bal- 
fą, kur vieno direktorių 
posėdžio metu, nelygi
nant iš mėnulio iškritu
siam direktoriui pasiū 
liūs, buvo išrinktas di
rektorių pirmininkas. 
Tuo tarpu įstatai sako, 
kad Balfo vadovybę su 
daro Centro Valdyba su 
Balfo pirmininku prie
šakyje. Dabar atsiran
da du pirmininkai. Vie
nas Balfo direktorių, ki
tas Balfo centro valdy
bos pirmininkas iki šiol 
koordinavęs visą Balfo 
veiklą. Kas yra kas? Ir 
tik po įvykusių nesusi
pratimo faktų pradeda
ma kalbėti apie įstatų 
keitimą ta kryptimi, 
kas jau pakeista dėl di
rektorių nesusigaudy 
mo savo pareigose.

Ta proga norisi pri
minti, kad ne vienos mū 
sų išeivijos org-jos 
veikla labai susilpnėjo, 
kai dėmesį ėmė skirti 
ne tiek veiklos stipri
nimui kiek įstatų kaita
liojimui. Susilpninti 
lengva, bet atstatjrti sun
ku.

, gfr (e<
Pernai Varduvoje buvo iškilmingai švenčiama rašytojo C. K. 

Norvido gimimo 150 metŲ sukaktis. Jo raštai labai originalūs, auto
rius savo laiku buvo nesuprastas ir menkai įvertintas. Tik 20 am
žiaus pirmoje pusėje pradėta jo raštais domėtis, tartum atkastas 
iš užmaršties; juo vis labiau žavimasi, jo raštai nagrinėjami. Jis, 
sakoma, toli pralenkęs savąją epochą, buvęs drąsus novatorius, 
tikrai gabus kūrėjas. Juo šiandien ypatingai domisi modernistai. 
Dėl jo raštų daug ginčijamasi, nes kūryba yra giliaprasmė, neiš
semiamo turinio, o ir forma labai originali. Jis dabar daug ver
čiamas | svetimas kalbas. Lietuviškai keletą kūrinių yra išvertęs 
Tomas Venclova (Antano sūnus). Taip tad įsitikiname, kad dar vieną 
nemažą talentą mūsų tauta yra padovanojusi lenkams.

• Juozo Grušo drama BARBORA RADVILAITE yra sukurta 
plačiau istoriniu užmoju ir giliu išmąstymu — stambus ir rimtas 
literatūros veikalas. Tolimų laikų istorinė medžiaga {galino auto
rių išvengti bolševikinės dabarties priemaišų -- kūrinys išėjo maž
daug visiškai Švarus. Kad Barboros tema jau daugelio rašytojų 
gvildenta, J. Grušui nepavyko atskleisti ką nors ypatingai naujo 
šioje temoje. Tačiau veikalas, sklandžiai sukomponuotas ir gabiai 
parašytas, priskirtinas prie geresniųjų mūsų literatūroje. Kai kur, 
labai retai, atliepia ir dabarties nuotaikas, t.y. gyvenimą okupaci
joje. Pvz. kai Barbora sakosi vien taikos tenorimi, Bona jai iro
niškai atšauna: "Cha! Protingi žodžiai! O kas taika? Ar ne kova 
naujausiais ginklais? Manote, kad mes nukritę iš dangaus? Kad 
mes nematome, kokia pagieža slypi "taikoje"?". Čia iš tikrųjų 
Juozo Grušo trumpai ir jausmingai nusakomas dabartinių Mask
vos viešpačių per pasauli skleidžiamas vadinamasis "taikos šū
kis".

• Didžiu liūdesiu sukrėtė visą mūsų visuomenę žymaus peda
gogo Domo Veličkos staigi mirtis. Tai buvo retos išminties ir sa
vitų sugebėjimų asmuo, grynas idealistas, tautos gyvybei ir lietu
viškai kultūrai, ypač švietimui, visas jėgas aukojęs ir ištvermin
gu darbštumu milžino naštą pakėlęs. Jo netekimas yra neišsako
mas nuostolis. O buvo toks kuklus, kad tik jam mirus išvystame, 
kokio didelio masto kultūrininko netekome. Vincas Kudirka kadai
se sakė: vienam stulpui išvirtus — reikia tuoj kitą jo vietoj staty
ti. Taip ir mes, pagerbdami D. Veličkos atminimą ir {vertindami 
jo idealistinius darbus -- privalome jo užmojus tęsti nemažesniu 
tvirtumu. Sutelkime jėgas, kad Ped. Institutas dar gyviau sukles
tėtų, kad iš jo kasmet išeitų gausūs būriai sąmoningo, savo tautą 
ir jos kultūrą mylinčio jaunimo. Ir pačiam jaunimui telieka gra
žus pavyzdys, kad ir pragmatinėj Amerikoj dar galima būti gry
niausiu idealistu ir nuoširdžiai įsimylėti kultūrini darbą, aukotis 
savajai tautai.

• Vienas paskutinių D. Veličkos darbų — suredaguotas ir iš- 
leisdintas Putino antioktipacinės poezijos rinkinys "Rūsčios Die
nos". Nors kiti Putino raštai dailiai išleidžiami Vilniuje, bet ši 
poezija ten negali pasirodyti, tad buvo prasminga ją šiapus uždan
gos skaitytojams pateikti. O Ped. ins-to studentams bus pravartu 
ne tik pažinti vieno žymiausių mūsų poetų ypatingesnės poezijos 
pluoštą, bet ir patirti, kaip tenai, okupacinėse sąlygose, autoriai 
priversti veidmainiauti: vienaip giedoti valdžios akyse, kitaip sa
vo sąžinėse.

• Energingų švietimo vadovų pastangomis Illinois universite
te {vedamos lituanistinės studijos — tikras žingsnis aukštyn mūsų 
kultūros plėtojime, galima didžiuotis. Bet sykiu nemažas rūpestis, 
kad tie {vairūs kursai būtų gausiai lankomi; čia jau visų mūsų pa
reiga visapusiškai veikti, visas galimybes išnaudoti. Ir garbėprieš 
kitus, ir patiems studentams laimė — praturtinti savo dvasin} ži
nyną savos tautos lobiais. Viena iš priemonių jaunimą {skatinti | 
lituanistines studijas — plačiau ir turiningiau jas nuolatos gar
sinti spaudoj, per mokyklas, draugijose, stovyklose, sueigose. 
Antra, tėvai, šeimos nariai, giminės — gali padaryti daug {takos. 
Trečia: ruošti viešas paskaitas, svarstybas bei pokalbius ne vien 
bendrom temom, bet ypač apsistojant prie {domesnių detalių, pvz. 
Lietuvos vardo etimologija ir kilmė? Nemuno savotiškumai? Vil
nius ir aukštieji mokslai? Lietuviškos pavardės ir vardai? Jau 
nuo pat mažens šeimose, o vėliau lituanistinėse mokyklose reikia 
ypatingiau sukurstyti šiltesni domesį lietuviškiems dalykams. Čia 
mums bus beveik egzaminas, kaip atliekame tautinę pareigą.

Balfas per visą ket
virtį šimtmečio buvo 
viena iš stipriausių 
org-jų, kurioje nuošir
džiai ir labai vieningai 
dirbo įvairių ideologi
nių įsitikinimų žmo
nės. Dabartinis pirmi
ninkas kun. Vaclovas 
Martinkus yra itin aukš 
tos tolerancinės dva
sios santykiuose su 
bendradarbiais ir ypač 
objektyvus ir teisingas 
pašalpų skirstyme, kas 
tokioje org-je yra le
miantis veiksnys, todėl 
svarbu ir kitiems Balfo 
veikėjams šią org-jąir 
toliau išlaikyti tokio vie 
ningumo dvasioje dau
giausia dėmesio ski
riant į Balfo veiklos ak
tyvinimą bei lėšų telki
mą reziduojančių direk 
torių apylinkėse, ko li
gi šiol labai pasigenda
ma. ***

Ne visi Balfo direk
toriai turi galimybių 
vykti į suvažiavimus 
dėl įvairių asmeninių 
priežasčių. Remiantis 
įstatais jie privalo įga
lioti savo atstovą, kuris 
priklauso bet kokiam 
Balfo skyriui. Tačiau,

(Nukelta į 5 psl.)
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■ laiškai Dirvai Atidaroma A. Dargio paroda

VIEŠAS ŽODIS 
"DRAUGO” 

SAVAITGALINIO 
PRIEDO REDAKTORIUI

Paskaičiau "Draugo” ko
vo 11 d. nr-y ilgoką "Nau
josios Vilties” 3-čio nume
rio recenziją. Kaip šio žur
nalo Redakcinės kolegijos 
pirmininkas, esu patenkin
tas už atkreipimą skaityto
jų dėmesio į mūsų žurnalą. 
Tačiau kai ką noriu paaiš
kinti. Ten tarp kita ko yra 
taip parašyta: "Tur būt, ne
atsitiktinai ir šiandieninė 
"Naujoji Viltis”, atrodo yra 
labiau paties redaktoriaus, 
o ne mūsų tautininkų parti
jos tribūna. Daugelyje pa
sirašytų ir nepasirašytų 
straipsnių, išpuolių ir ko
mentarų jaučiama ta pati 
plunksna ... kodėl pritrūks
ta drąsos pasirašyti straips
nį kalbantį apie Vatikano 
politikos sutemas ? Ano 
straipsnio mes čia nej gi
riame, nei peikiame, tik ste
bimės, kad leidinys ... skel
bia anoniminius straips
nius.” Po šitokia ištarme 
"Drauge” irgi niekas nėra 
pasirašęs, vadinasi, straips
nis yra anoniminis. Dabar 
pas mus įsigalėjo tokia ma
da. Tai ko čia piktintis ir 
ar nėra keista, kai elgiama
si lygiai taip pat, už ką ba
rami kiti ? Antra vertus, vi
siems žinoma, kad laikraš
čiai ir žurnalai dažnai deda 
vedamuosius be parašų. Ga
liu pareikšti, kad ir ”N. V.” 
vedamieji ir apžvalginiai 
straipsniai, kurie nepasira
šyti, yra arba Redakcinės 
kolegijos, arba Leidėjų ta
rybos patikrinti ir priimti, 
o esant reikalui ir atitinka
mai moderuoti. Tad jie reiš
kia ne vieno asmens, bet 
tautininkų kolektyvo nuo
monę ar pritarimą. Todėl 
"Draugo” s a v a i t g alinio 
priedo redaktorius suteikė 
man per daug garbės.

Beje, ta proga norėčiau 
priminti, kad per eilę metų 
tas pats "Draugo” redakto
rius prašydavo manęs 
straipsnių ir geroką jų skai
čių, pasirašytų pavarde ar 
pseudonimais, yra įdėjęs, 
dažnai dargi pirmame pus
lapyje. Suskaičiau, kad 1949 
-1970 m. laikotarpy "Drau
ge” į>uvo atspausdinti 72 
mano rašiniai įvairiomis te
momis. Tur būt, tie mano 
straipsniai nebuvo tokie jau 
blogi. Mūsų bendradarbiavi
mas nutrūko, kai tas pats 
redaktorius neįdėjo mano 
atviro laiško Lituanistikos 

Instituto reikalu, pasirašy
to pilna pavarde, tuo tarpu 
įvairius P. Skardžiaus ple
palus ir pletkus pakartoti
nai spausdina, negailėda
mas vietos. Mano žodžio ne
įdėjo todėl, kad redaktorius 
Kazys Bradūnas pradėjo 
pataikauti mūsų naujajai 
kairei. Todėl mūsų keliai iš
siskyrė. Nemanau, kad ir 
daugumai "Draugo” skai
tytojų patinka susidėjimas 
su "papirktaisiais žmonė
mis”, apie kuriuos rašė to 
paties "Draugo” 1971. XII. 
9 d. vedamasis, pasirašytas 
Al. B.

P. Skardžius beveik per 
visą puslapį "Draugo” kovo 
18 d. savaitgaliniame prie
de parašė straipsnį "Kam 
tai reikalinga?” Vis apie tą 
nenaudėlį Balį, kuris laiko
si savo principų. Tačiau su
sirūpinęs mano "nuodėmė
mis”, Skardžius neatsakė į 
pagrindinį jį patį liečiantį 
klausimą, būtent: kas ver
tė P. Skardžių, vos bolševi
kams užėmus Lietuvą, pa
rašyti "Mokykla ir Gyveni
mas” žurnale, 194o m. lie
pos mėn. numery, tą ne
švankų straipsnį, kuriame 
buvo piktai užsipuolamas 
buvęs švietimo ministeris 
prof. J. Tonkūnas ir vice- 
min. K. Masiliūnas? Kiek 
žinau, Skardžius nebuvo 
bolševikų areštuotas ir kan
kinamas. Dabar P. Skar
džius, "būdamas tik litua
nistas kalbininkas” (su
prask: nepolitikas), labai 
nenorėjo atlikti tautinę-pa- 
triotinę "išpažintį”, tačiau 
anuomet jis pasiskubino at
likti "politinę išpažintį”, 
norėdamas įsiteikti bolševi
kams. Gal buvusiai Nepri
klausomos Lietuvos švieti
mo vadovybei Skardžius 
kerštavo ir todėl, kad jo ne
paskyrė Lituanistikos Insti
tuto, veikusio Lietuvoje, 
Lietuvių kalbos skyriaus 
vedėju. Nepaskyrė todėl, 
kad kiti kolegos kalbininkai 
jo nenorėjo, nes su juo būtų 
buvę neįmanoma dirbti. 
Prof. J. Balčikonis labai 
karčiai atsiliepdavo, kaip 
Skardžius jam "padedąs” 
redaguoti didįjį Lietuvių 
kalbos žodyną. Negalėjo jis 
bendradarbiauti ir Kapo
čiaus leidžiamojoje "Lietu
vių Enciklopedijoje”. Kas 
tik jo nuomonei nepritaria 
visu šimtu nuošimčių, tas 
didžiausias nenaudėlis.

Kai man pasisekė atgai
vinti bemerdintį Lituanisti
kos Institutą, tai per ant-

ALFONSAS DARGIS Kompozicija (aliejus)

Dail. Alfonso Dargio tapybos darbųparodaatidaroma balandžio 
15 d. DavidGallery,31NorthMainSt. Pittsford, N.Y. Tel. 586-9000. 
Atidarymas (vyks penktadien}, balandžio 14 d. nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Paroda.bus atidara iki gegužės 3 d. nuo antradienio iki Šeštadienio 
11 iki 4 v. p.p. ir antradieniais vakare nuo 7:30 iki 9:30, Visi Ro- 
chesterio ir apylinkės lietuviai kviečiami aplankyti šią dail. Alfon
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rąjį slaptą balsavimą 1964 
m. už mano kandidatūrą į 
Instituto prezidentus buvo 
paduoti 23 balsai, kai tuo 
tarpu už Skardžių pabalsa
vo tik trys.

Nuolatos iškraipomi fak
tai. Pvz., lietuvių literatū
ros istorijos paruošimas 
anglų kalba nebuvo L. I. 
prezidiumo mano kadenci
jos metu patvirtintas, nes 
projektas buvo laikomas ne
realiu. Be to, ir autorių sąs
tatas tada buvo siūlomas 
kiek kitoks, kai kas kvie
čiamų nesutiko bendradar
biauti. Apie tą projektą 
pradėjo garsinti "Gimtasis 
Kraštas” 1970. XI. 12, jau 
esant naujam prezidiumui. 
Esą, rašę apie tai ir išeivių 
laikraščiai, tačiau nenuro
dytos datos ir negalima pa
tikrinti kada ir kaip. Tokių 
"half-truth” tame kovo 18 
d. straipsnyje pilna ir už
imtų per daug vietos jiems 
atitaisinėti. Labai gerai, jei 
Lietuvių Fondas davė lėšų 
mano įsteigtų "Lituanisti
kos Darbų” III tomui išleis
ti. Koks jis bus — pamaty
sime, nėra ko iš anksto gir
tis.

Eidamas L. I. prezidento 
pareigas, aš paprašiau 
Skardžių atlikti paprasčiau
sią formalumą, užpildyti 
nario anketą, tai gavau net 
kelis plūstančius laiškus ir 
turėjome įdomų susirašinė
jimą. Viename 1967. VI. 8 
d. laiške jis rašė: "Aš boi
kotuoju ne patį In-tą, bet 
Joną Bali kaip In-to prezi
dentą.” Kitame 1967. VI. 17 
d. laiške dai- aiškiau: "Jei 
Sveikas pasiliksi preziden
tu, pasitrauksiu iš In-to.” 
Būtų gerai padaręs, nes 
"boba iš ratų, ratams leng
viau”, anot tos patarlės. Aš 
pasilikau L. I. prezidentu, 
kol atsidūriau ligoninėje 
oneraciiai. Pasiliko nariu ir 
Skardžius po visų tų de
monstracijų ir grasinimų.

šalia to gali būti ir rim
tesnių priežasčių. Savo laiš
ke, man rašytame 1967. VI. 
22, Skardžius dėl L. I. Ta
rybos daugumos nutarimo 
ir taip samprotavo: "Paga
liau, anot JAV Vyriausio 
teismo nutarimo, the law 
can be tested by disobedi- 
ence, jei kas jaučia, kad 
toks įstatymas yra netvar
koj ar jo vykdytojas jį, tą

J. GRAUDA

Faktai, ponai, atestuoja patys save. Liūdni faktai 
atestuoja save liūdnai. Linksmi, džiugesnigi faktai 
pripildo mus džiaugsmu. Su tuo sutinka ir tarybinė 
spauda ir tai jau mažas, tikras žingsnelis įnašų su
sipratimą, į dailų bendradarbiavimą.

Reikalas liečia medžių sodinimo šventes. To
kios šventės buvo buržuazinėje Lietuvoje. Ir buržu
jai nebuvo visai jau baisūs. Ir jie sodindavo ąžuoliu
kus, pušaites ir berželius svyruonėlius. Apie tai by
loja buržuazinės spaudos skuteliai.

Bet iš tų padavimų susidaro gana kuklūs vaiz
deliai. Reikėdavo atrasty dykynę, kurią paranku ap
sodinti medeliais. Dykynė tupėjo būti valdiška, nes 
privatininko sklype, kad ir dykas, su kastuvu ir dai
gu nepasišvaistysi. Išvarys tave privatininkas lauk.

Dabar kitaip. Sakysim, stovėjo - ošė gražus go
jus. Paukšteliai lizdus krovė. Kiškučiai vaikus vedė. 
Bet gojus trukdė melioratoriams, gojus trukdė bend
ram gamtovaizdžiui. Pagaliau, gojus gundė savo 
stuomeningais kamienais, tinkamais statybai arba 
prakuroms. Valdžios žmogaus piršto mostelėjimu, 
su priešakinės technikos talka, per dieną dingo gojus 
kaip nebuvęs.

Dabar atsirado dykynė, rezervuota medžių sodi
nimo šventei.

— Kaip pradedate šventę? —teiraujamės žinan
čių jų.

— Piliečiai sueina kelmynan ir susitaiso cho
relis.

— Chorelis?
— Kaip kitaip. Reikšminga šventė. Reikšmin

gos ir dainos. Traukiame: kur giria žaliuoja.
— O aplinkui, — sarkastiškai pridūrėme, — pa

gal Baranauską, kelios pušelės apykreivės liko.
— Tamsta klysti, — pasakė žinantysis — nė tų 

apykreivių neliko. Apsodinti, po melioratorių reikia 
tikrą dykynę.

— Ir apsodinate?
— Atidedame vėlesniam laikui. Mat medelynas 

pritrūko daigų.

įstatymą, piktnaudžiauja.” 
Tikrenybę neatitinka tvir
tinimas, kad tokį nutarimą 
buvo padaręs Vyr. teismas. 
Tokią frazę pavartojo libe
ralus teisėjas Douglas vie
noje savo knygoje. Tad gal 
čia susimaišė Skardžiaus 
teisinis patarėjas? Tačiau 
mes žinome, kas ir kuriais 
tikslais skelbia "civil diso- 
bedience” šūkį. Ar pritinka 
subrendusiam žmogui susi
dėti su jaunais anarchis
tais? Tad dabar, po visų tų 
kalbų ir rašinėjimų, rodos, 
viskas ir visiems bus aišku.

Dr. Jonas Balys

WANTED 
IST CLASS SKILLED 

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

Operators and aet-up men for: 
DAVENPORT 

Experienced only. Hourly rate and 
benefits.

WEDLER BROS. INC. 
SUBS1D1ARY LAMSON & SESSO1NS 

CO.
1535 E. 38th St. 
Cleveland, Ohio 

216-391-2727 
(27-32)

CARDNER
GREEN THUMB

Along with reliable man, needed for 
full time year round lawn and uarden 
job. Our man vvill really know and 
enjoy carinę for flovvers and ahruba. 
Cood salary and fringes. Man over 40 
preferred. Apply after 9 a. m.

Manhattan Building Co.
518 Jefferaon Avė.

Toledo, Ohio 
Call 419-241-3124

(27-29 >

KARPIUS TAUTINIO ROMANTIZMO LIEPSNOSE
Jo ALPI atskleidus: mintys apie autorių ir skaitytojų

(4)

KONTROVERSINIS HE 
ROJUS — APVALYTA
SIS NUO ISTORINIŲ 
RŪDŽIŲ

ALPIS minimas vo
kiečių kronikose, kur 
jis vadinamas krikščio
niškuoju Adolfo vardu, 
šalia pažymint ir jo pa
goniškąjį vardą. Apie jį 
rašo ir lenkų metrašti
ninkai. Tačiau pati isto
rija apie jį duoda gana 
šykščių, nepilnų ir mig
lotų žinių. Ir kai kur 
netgi prieštaraujančių. 
Jo gyvenimo bruožai ne
ryškūs ir jo gyvenimo 
mozaikoje trūksta daug 
išbyrėjusių akmenėlių. 
Tai — paslaptinga ir ne 
aiški asmenybė. Kontra- 
versinė — kaip dabar 
mėgstama sakyti. Ta
čiau jis yra pakankamai

BALYS AUGINĄS

autentiškas ir istoriš
kas. Jis literatūroje 
maždaug toks pat, kaip 
Šekspyro Hamletas. Ir 
Šekspyro Hamletas at
kastas iš daniškų, mig
lotų kronikų.

Romantiškoji Alpio 
asmenybė žavėjo dauge
lį XIX amžiaus roman 
tizmo rašytojų.

Dėl jo paslaptingu
mo, jį pasirinko savo 
poemos siužetui Ad. 
Mickevičius, padaryda 
mas iš jo kontraversiš
kąjį Konradą Valenro
dą. Poetas iš mistiškos 
asmenybės padaro iš
daviką, atgailautoją, be
sigrumiantį tarp savo 
pagoniškos gimtinės 
laisvės ir atsivertusio 
krikščionio pareigos. 
Autorius jįparodo.kaip 
audringą asmenybę, ap
simetėlis riteris, pa

slaptingas komtūras 
Konradas Valenrodas, 
įsimylėjęs į Kęstučio 
dukrą Aldoną.

Mickevičiaus Alpis
— labiau baironiškas 
charakteris.

Kraševskis ir Kra 
sinskis jį įvilko į nuoty 
kių ieškotojo ir išda
viko rūbą. Tačiau, lipin 
darni iš jo asmenybės, 
kaip iš minkšto molio 
norimą modelį, jie vis 
tiktai palieka jame lie
tuviško patriotizmo pra 
dų. (Kraševskio "Kuni
gas")

Ir Karpius imašįpu- 
siau legendarinį asme
nį savos knygos hero
jumi. Su lietuviška ro
mantikų meile, apvalęs 
jo asmenį nuo svetim
taučių nešvarumų — iš 
galvotų ir primestų ydų
— Karpius savo rašyto 
jiškam šiltadaržyje už
augina Alpį, kaip naują 

istorinės gėlės atmai
ną.

Savo apysakoje Kar
pius Alpį stengias i paro
dyti gyvą lietuvį, nuken
tėjus į nuo kryžiuočių 
(pagrobtą, perkrikštą, 
užsiundytą ant savųjų) 
— kenčiantį dvasioje, 
kurioje atbunda tauti
nis savigarbos pajuti
mas. Jis pajunta savo 
gyslose tekant pagonio 
lietuvio kraują. Jo prie
šų teriojama žemė šau
kiasi visų lietuvių gynė
jų, apginti Tėvynės lais
vę.

Karpiaus legendari- 
nls personažas turi gy
vą vidinį pasaulį: mei
lę, kančias, nusivyli
mus ir žmoniška sielos 
kilnumą. Tuo savo kil
numu, riteriškumu, tei
singumu ir logišku gyve
nimo pinklių sprendi
mu, jis mums yra sa
vas, kaip mūsų lygumų 
artojas, kaip savano
ris — laisvės gynėjas. 
O savo kukliu ir papras 
tu būdu — primenąs 
ūkininką, e, venimo 

klausimus sprendžiantį 
praktiškai ir realiai.

Toks yra Karpio Al
pis. O jo nuotykius ir vi 

. są apys akos pynę, kaip 
ją autorius vysto,pama 
tysite patys perskaitę. 
Pro mus slenka daug 
nuotykių, karo žygių,pi
nantis Alpio asmeniš
kam gyvenimui Kęstu
čio dvare. Pagoniškai 
graži Lietuvos laisvė, 
kuri kiekvieną aki
mirką yra pavojuje, kil
nūs jaunimo lietuviško 
pasiaukojimo pavyz
džiai ir... jautri, švel
ni ir nekalta Alpio mei
lė Ramutei.

Autorius per s e 
yra romantikas — ir 
savo medžiagos apipavi 
dalinimu, ir savo ro
mantiniais elementais 
(senovė, praeitis, egzo
tika...) Alpis — roman 
tiškas personažas, Kar
piaus pieštas romanti
niuose dažuose mirky
ta plunksna. Jis, kaip ir 
visi romantizmo laik
mečio rašytojai, susirū 
pinęs tik vieno, pagrin

dinio veikėjo būsena. Ki 
ti apysakos veikėjai — 
nelyginant statistai, 
padeda pagrindinio pa
veikslo vaizdui: jie 
stumdomi autoriaus, 
kaip šachmatų figūros 
tenai, kur jie būna rei
kalingi pasakojimo 
veiksmui paįvairinti.

Netgi didysis kuni
gaikštis Kęstutis tėvai z- 
duojamas kronikinin
kų aprašais — taurus, 
laikąsis žodžio, tėviš
kas, geras karys,drą
sus vadas; Tačiau šių 
ypatybių autorius frag
mentais neparyškina. 
Atrodo, jis nedrįsta is 
torlnį biustą paauksuo
ti ar savaip išdailinti 
— artindamasis prie 
Kęstučio asmens su pa 
garba, palikdamas jį to
kį, kokį jį vaizduoja ir 
istorija, ir svetimieji 
šaltiniai. O ir pastarie
ji pagonį Kęstutį apta
ria, kaip simpatingą ri
terį, tvirtavalį, garbin
gą pagonį.

(Bus daugiau)
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ŽMOGAUS GENAI ATEITYJE
Jungtinėse Amerikos 

Valstybėse apie 200. 
000 praėjusiais metais 
gimusių vaikų turėjo 
įvairius įgimtus defek
tus. Tokie vaikai negali 
normaliai vystytis ir 
daugelis jų miršta jau
name amžiuje, gi kiti, 
užaugę, sudaro didelę 
naštą tiek savo tėvams 
tiek visuomenei. Tokie 
įgimti defektai persi
duoda iš kartos į kartą 
su paveldimais defekty 
viais genais. Kas gi yra 
tie genai?

Visų pirma mums rei
kia nors paviršutiniai 
susipažinti su pagrindi
ne kūną sudarančia da
limi būtent cele, kurio
je genai randasi. Kiek
vienas gyvas organiz
mas yra sudėtas iš pa
skirų celių. Kiekviena 
celė turi branduolį. 
Kiekvienas branduolys 
turi tam tikrą kiekį 
chromozomų, kurie su* 
kibę savo galūnėmis su 
daro lyg griaučius bran
duolio masei. Žmo
gaus kūno celės bran
duolys turi 46 chromo- 
zomus; kiti gyviai turi 
kitokį skaičių. Chromo- 
zomai yra sudaryti iš 
komplikuotų baltyminių 
junginių, vadinamų ge
nais. Genai yra sukrau
ti chromozomuose lyg 
perlai ant virvutės. Jie 
yra labai maži ir mato
mi tik elektromagneti
nių mikroskopų pagal
ba. Daugelis genų yra 
ištirti ir jų cheminė su
dėtis yra žinoma. Jie eg
zistuoja poromis. Vie
na pora sudaro vieną 
paveldimą savybę, kaip 
pavyzdžiui akių spalvą, 
kūno dydį, veido for
mą ir t.t. Gyvame or
ganizme celės dalybos 
metu genai irgi dalina
si ir iš vieno pasidaro 
du visai vienodi genai. 
Tokiu būdu per milijo
nus metų ir milijonus 
generacijų genai išlai
kė savo tapatybę.

Natūralios evoliuci
jos eigoje, nežiūrint, 
kad genai ir išlaikė sa
vo tapatybę, vis dėl to 
karts nuo karto jų che
minė sudėtis nežymiai 
keitėsi. Kartą pakitęs 
genas duplikuoja save 
pakitusioje sudėtyje tol 
kol jis vėl dėl kokių 
nors priežasčių pakin
ta. Šitoks genų kitimas 
vadinasi genų mutacija. 
Evoliucijos eigoje genų 
mutacija visą laiką vy-

Balfo...
(Atkelta iš 3 psl.) 

siunčiant įgaliojimą su 
teikti jam ne vien teisę 
balsuoti, bet ir painfor
muoti, kad jis galėtų 
aktyviai dalyvauti dis
kusijose ir pareikšti 
įgaliojusio jį direkto
riaus nuomonę visais 
Balfo klausimais.

Jei visi direktoriai 
ar jų įgaliotiniai atvyks 
į suvažiavimą susipaži 
nę su Balfo veikla ir jo 
rūpesčiais, tai per vie
ną dieną suvažiavimas 
teigiamai išspręs visus 
rūpimus klausimus, o 
svarbiausia šalpos dar
bo suaktyvinimą.

Dr. D. DEGĖSYS

ko ir toliau tebevyksta. 
Jeigu pakitęs genas ne
ša pajėgesnes savybes, 
tai jį paveldėjęs gyvis 
ar augalas būna stipres
nis ir geriau prisideri
na prie gyvenimo sąly
gų; jeigu pakitęs genas 
neša silpnesnes savy
bes, tai jį paveldėjęs 
gyvis arba augalas bū
na menkesnis negu jo 
pirmtakūnas.

Evoliucijos raidoje 
genai visą laiką tobulė
jo, todėl juos paveldėję 
gyviai pajėgė išsilai
kyti kovoje už būvį. Gy
viai, kurių genai netobu- 
lėjo, buvo nugalėti kitų, 
stipresnius genus turin
čių ir tokiu būdu jie pa
tys ir jų genai išnyko iš 
evoliucijos raidos. 
Bendrai gyvoje gamto
je yra tendencija prisi
derinti prie esamų są
lygų. Pavyzdžiui, atsi
radus penicilinui jis bu
vo labai efektingas kai 
kuriom bakterijom nai
kinti. Laikui bėgant ir 
bakterijų genams kin
tant, dalis bakterijų pri
siderino ir įgijo atspa
rumą penicilinui. Savo 
laiku DDT milteliai bu
vo labai efektingi įvai
rių vazdžių naikinimui. 
Vėliau tie patys vabz
džiai įgijo atsparumą 
DDT toksiniam veiki- 
jui.

Darant bandymus su 
vabzdžių bei augalų ge
nais, buvo pastebėta, 
kad genai yra jautrūs 
radio aktyviems spindu
liams, aukštai tempe
ratūrai ir kai kuriems 
cheminiams jungi
niams. Šių faktorių įta
koje genai kinta ir kin
ta kur kas greičiau ne
gu natūralioje, evoliu
cinėje eigoje. Radio ak
tyvūs spinduliai turi nei
giamą įtaką į genų savy 
bes. Šių spindulių pa
kenktus genus pavel
dėję gyviai gauna įvai
rius'sklaidos defektus. 
Dėl šios priežasties 
ankstyvame nėštumo 
periode nėščia moteris 
negali būti švitinama 
rentgeno spinduliais. 
Prieš keletą metų-Va
karų Europoje vienų me
tų bėgyje gimė daug 
nenormaliai išsivysčiu
sių vaikų toms mote
rims, kurios nėštumo 
metu vartojo vaistus — 
Thalidomidą. Tyrimai 
parodė, kad šis nervinę 
sistemą raminantis 
vaistas, neigiamai vei
kė besivystančio embri 

. jono genus. Daugelis gy
dymui vartojamų vaistų 
turi neigiamai genus 
veikiančias savybes ir 
todėl nėščios moterys 
savo nuožiūra neturėtų 
vartoti vaistų be gydyto
jo žinios.

Nobelio premijos lau 
reatas, Harman Mul- 
ler, prieš keletą metų 
nuogąstavo, kad ateity
je pasaulis bus ne kas 
kitas, kaip didelė ligo
ninė, nes jo nuomone, 
išsigimimų skaičius 
ateityje didės. Šių die
nų pažengusi medicina 
bei chirurgija sudaro 
sąlygas kai kuriems 
įgimtus defektus turin

tiems asmenims prisi
taikinti prie gyvenimo 
reikalavimų ir net su 
kurti šeimas. Jie susi
laukia vaikų, o per vai 
kus įgimti defektai pa
veldėjimo keliu persi
duoda ateinančioms kar
toms. Jeigu žmonių tu
rinčių įgimtus defekty- 
vius genus skaičius atei
tyje didėtų, tai kyla klau
simas ar nebūtų galima 
tokius defektyvius ge
nus kokiu nors būdu pa
keisti sveikais? Šitokia 
idėja yra aktuali šių die
nų genetikos moksli
ninkų tarpe.

Trys Jungtinių Ame
rikos Valstybių moksli
ninkai, dr. C.R. Merril, 
dr. M.R. Geier, ir dr. J. 
C, Petriciani, savo ban
dymais įrodė, kad tokia 
idėja yra įgyvendina
ma. Savo bandymui jie 
pasirinko mažą vaiką, 
kuris sirgo įgimta liga 
vadinama galactosemia. 
Tokią įgimtą ligą turin
tis vaikas negali maitin
tis pienu, nes jo organiz
mas negamina enzymo, 
paverčiančio pieno virš
kinimo produktą - ga- 
laktozą į glukozą. Che
miškai nepakitusi krau- 
juje cirkuliuojanti ga- 
laktoza, apnuodija vai
ko organizmą ir vaikas 
suserga. Sveiko vaiko 
organizmas turi genus, 
kurie priverčia kūno ce
les pagaminti galaktozą 
keičiantį enzymą. Gi ga 
keičiantį enzymą. Gi 
galactosemia sergančio 
vaiko genai būdami de
fekty vū s nepajėgia pri
versti kūno celių gamin
ti šį enzymą.

Šie trys mokslinin
kai, paėmę tokio galac
tosemia sergančio vai
ko odos gabaliuką, ap
krėtė jį "Lambaphage" 
virusais, turinčiais 
dirbtinus genus, kurie 
savo chemine sudėtimi 
nesiskyrė nuo galakto
zą skaldančio geno. Ši
taip virusais apkrėstos 
odos celės tuč tuojau 
pradėjo gaminti reikia
mą enzymą. Reiškia, vi 
rusai odos celės vidu
je neveiklų defektyvų ge 
ną pakeitė veikliu.

Jeigu panašūs bandy
mai duos tokius pat sėk 
mingus rezultatus ir ki 
tų įgimtų ligų bei defek 
tų atveju, tai ateinan
čioms kartoms susida
rys didelės galimybės 
tiek genetikoje, tiek 
įgimtų ligų bei defektų 
gydyme. Toks bandy
mas yra didelis šuolis 
genų mokslo srityje. 
Tiesa, šiuo metu dar 
nėra žinoma ar taip 
dirbtinai pakeistas ge
nas gali būti perduoda
mas kitoms kartoms; ly 
giai, kaip nėra žinoma, 
ar vien tik rinktiniai ge 
nai turėtų dominuoti at
einančiose kartose. 
Normalios evoliucijos 
eigoje dažnai įvyksta 
paradoksų. Pavyzdžiui, 
kai kada, žmogus pavel
dėjęs vieną normalų, o 
kitą šiek tiek defektyvų 
tos pačios rūšies geną, 
būna daugiau vykęs ir 
apsukresnis negu tašku 
ris yra paveldėjęs du 
normalius genus. Tokiu 
atveju atsiranda taip va

Romo Viesulo meno parodoje Romoje. IS kairės: K. ir G. Lozoraičiai, C. LeClair, Jūra Viesulienė, 
meno kritikas iŠ dienraščio Messaggero Artūro Bovi ir dail. Romas Viesulas. Fone nuospaudos "Zeta" 
dalis.

VIESULO PARODA ROMOJE
Kovo 3 d. Tyler School 

of Art, Temple Universi
teto Romoje galerijoje su 
ypatingu pasisekimu bu
vo atidaryta dail. Romo 
Viesulo grafikos darbų 
paroda — "Metai Romo
je — 1969-1972". Parodo 
je Išstatyti 25 R. Viesu
lo darbai, kurie buvo su
kurti jam būnant Romoje. 
Dail. R. Viesulas du me
tus dėstė grafiką Tyler 
School of Art, Temple 
Universiteto Romos filia- 
lėje, o šiuos 1972 —tre
čius metus — yra lais
vas nuo dėstymo ir atsi
davęs grynai kūrybai.

Parodos atidaryme da
lyvavo virš 600 žmonių 
— italų ir amerikiečių 
dailininkų, užsienio aka
demijų direktoriai, JAV 
ambasados atstovai, ita
lų ir lietuvių laikraščių 
žurnalistai, Romos lie
tuviai, italai, amerikie
čiai, anglai, draugai,pa
žįstami.

Pažvelgus į parodos 
katalogą, dvidešimt pen
ki darbai — atrodytų nė
ra daug tokio masto pa
rodai, gi atsilankius pa
rodoje paaiškėja, kad iš 
to skaičiaus darbų bent 
penki yra beveik monu
mentalaus masto ir yra 
visai skirtingi dail. Vie
sulo kūrybos pasaulyje. 
Jie varijuoja nuo 4x5

dinamas "heterotic vi- 
gor". Suprasti šį para
doksą nėra lengva net ir 
tiems, kurie šį klausi
mą studijuoja. Kas gali 
žinoti, gal mažai defek 
tyvūs genai yra reika
lingi žmonijos progre
sui?

pėdų "Sutemos", 5 x 12 
pėdų "Ant Vario Vartų" 
iki oranžinių spalvų 
"Zetos", kuri siekia nuo 
grindų iki lubų (15 pėdų 
aukščio, 10 pėdų pločio). 
Visi dailininko didieji 
darbai spausti ant dro
bės (baltos arba spal
votos) ir yra presentuoti 
ant porėmių, be stiklo. 
Tai originalūs ir meist
riški kūrybiniai grafi
kos darbai, bene pirmie
ji grafikos srityje spaus
ti ant drobės. Užklausus 
dailininko kaip jie atlieka
mi, paaiškėjo, jog tai 
milžiniškas darbas ne tik 
tokio dydžio plokštę su
kurti ir paruošti, bet rei 
kalauja ir kelių asmenų 
visos dienos rankų darbo 
atspausti vieną darbą. Ta 
čiau rezultatas sakyčiau 
nepaprastas, įdomus ir 
beveik pribloškiantis!

RAUDA Nr. 8 White intaglio relief. 60x70 cm. 1972.

Ypatingo dėmesio ir su- 
sidomėjmo sukėlė de
šimties juodų reljefų se
rija — "Raudos". Jos bu 
vo pristatytos ant specia
laus paaukštinimo galeri
jos grindyse po stiklu su 
specialiai pritaisyta nuo
žulnia šviesa. Toj pačioj 
aptemdytoj salėj buvo 
girdimi magnetofoniniai 
garsai lyg aidai iš "Mo- 
tula Mano" raudos elekt
roniniai paruošta ir pri
taikyta "Raudų" serijai. 
Garsai sudarė atmos
ferą. "Raudos" sukurtos 
lietuviškų liaudies raudų 
inspiracija ir kiekviena 
juoda nuospauda "Raudų" 
rodo kietos vaizdinės są
rangos elementus sankry
žoje su organinėm labai 
ekspresyviom formom.

Tarp pavienių darbų 
įdomus, sakyčiau, duetas 

(Nukelta į 6 psl.)
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R. Viesulo parodoje dalis lankytojų. Iš kairės: dail.R. Viesulas, kun. Cieliešius, kun. Razminas (penk
tas iš kairės), K. Lozoraitis ir kun, Krasauskas. Vidury galerijos išdėstyta "Raudų" serija.

Viesulo paroda Romoje...
(Atkelta iš 5 psl.) 

"Pamišimo Daina (I, II). 
Pirmoji amerikiečio 
kompozitoriaus Frohne 
rankraščio (Mad Song) re- 
liefai ir antroji — daili
ninko juoda-balta inter
pretacija.

Keturių litografijų se
rija "Sankryžos nr. 23, 
24, 25 ir "Sankryžos X" 
skiriasi nuo kitų Viesu
lo darbų savo tapybiniai 
švelniom bei staigiom li
nijom susiliejančiom
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tamsiam rudame, juoda
me ar žaliame fone.

Savo trijų metų laiko
tarpyje dail. Romas Vie
sulas dalyvavo tarptauti
nėse parodose, kaip Ve
necijos Bienalėje, 1970 
(bendroje Bienalės paro
doje ir turėjo individuali
nę savo darbų parodą 
JAV pavilione), Trečioje 
Tarptautinėje Grafikos 
Bienalėje, 1970 Krokuvo
je, kur laimėjo medalį, 
Ketvirtoje Amerikos Gra
fikos Parodoje Chilėje,

1970 ir laimėjo "Terce- 
ra de la Hora" premiją, 
Tarptautinėje Grafikos 
Parodoje Italijoje (lai
mėjo prizą).. Dalyvavo di
deliam skaičiuje grupi
nių parodų Italijoje, Vo
kietijoje ir kitur, turėjo 
individualinę parodą Kro
kuvoj, Lenkijoj. Tųpačių 
trijų metų laikotarpyje 
dail. Viesulas dalyvauja 
didesnėse grafikos darbų 
parodose Jungtinėse
Amerikos Valstybėse.
JAV tarptautinės meno 
mainų programos buvo 
pakviestas pravesti gra
fikos studiją Barcelono- 
je, Ispanijoj, 1971 spalio 
mėn.

Šiais mokslo metais 
dail. Romas Viesulas 
grįžta atgal į Philadel- 
phiją, kur Tyler School 
of Art, Temple Uniyersi- 
tete jis profesoriauja ir 
yra grafikos skyriaus ve 
dėjas.

Paroda Romoje, Itali
joje tęsėsi visą kovo mė
nesį. (k)

Sniego gausa ski ku
rortuose džiugina pa- 
šliūžninkus. Baltasis 
apdangalas, užklojęs 
šlaitus ir slėnius, su
traukia tūkstančius 
sportininkų į nepapras
to grožio ir baletinio 
lengvumo pramogą, įpa- 
šliūžų sportą. Čia snie
gas būna mieliausias 
svečias. Tegu sninga, 
tegu puraus ir slidaus 
sniego prisipila iki va
liai.

Kitaip yra mieste. 
Čia sniego purumu gal 
ir galima pasigrožėti 
savo kieme arba vieša
me parke. Bet aplink 
namus, kada sniegas už
verčia takus, sniegą rei - 
kia valyti. Tai sunkus 
darbas, o kada amžius 
ir širdies problemos, 
tai labai pavojingas dar 
bas. Staigių mirčių sta
tistika arti sueina su pu
raus, gražaus sniego 
sluoksniu ant miesto

Sniego kasimas, širdies ataka ir 
izometrinis raumenį; Įtempimas 

ba dinaminis. Imkime 
pvz. tą nelemtą sniego 
kasėją. Jei jam — snie
go kasėjui įduoti į ran
kas, laisvai nuleistą že 
myn, pilną kibirą van
dens ar to pat šlapio 
sniego (sunkesnis) ir 
įsakyti, kad jis šį kibi
rą, sulenkdamas ranką 
per alkūnę, pakeltų 
aukštyn, neįjungdamas 
kitų jėgų, tai rankos 
raumuo, vadinamas bi- 
zepsu, susitrauks, t.y. 
sutrumpės, bet rau
mens vidinė įtampa dėl 
vienodo svorio pasiliks 
vienoda arba kaip spe
cialiu terminu sakome 
izotoninė - dinaminė. 
Toliau eikime ir tam 
pačiam veikėjui —snie
go kasėjui įduokime tuš
čią kibirą ir tegul ran 
ką nuo alkūnės ligi pe
ties laiko priglaustą 
prie šono, o nuo alkū
nės — alkūnę su kibi
ru statmenai ir į šį in
dą palengva ir vienodai 
leisime - pilsime van
denį, tada bizepso rau
muo — vidujinė rau
mens įtampa didės- Ši 
didėjanti raumens įtam 
pa paskiram raumeny 
vadinama izometriniu 
arba statiniu darbu.

Todėl sniego kasi
mas yra dinaminis ir 
izotoninis darbas, bet 
ne izometrinis, kurį 
kaip ryškiausią veiksnį 
(kumšties spaudžioji- 
mą) aiškina autorius. 

Sunkiausia sniego 
kasime problema yra ta 
kad kasėjas dėl nenor
malios kūno padėties — 
susilenkęs greitai pra
randa normalų alsavi
mą - kvėpavimą, o dėl 
to ir raumenų talka dar 
bo atlikimui, stokojant 
deguonies, iššaukia di
desnį širdies darbą.

Draugo "Kelias į Svei
katą skyriuje" š.m. va
sario 15 d. vienas iš 
skaitytojų klausia re
daktoriaus — dr. J. Ado
mavičiaus, kuo paaiš
kinti priežastingumą 
sniego kasime, kad žmo
nės nuo šio darbo daž
nai miršta gaudami šir
dies ataką.

Darbštusis daktaras 
pirmiausiai pažymi, 
kad medicinai jau yra 
žinomas vienodas rau
menų įtempimas vadina
mas izometric, pvz. 
kumščio spaudžiojimas 
sniegą kasant dažnai su 
kelia nesveikos širdies 
nereguliarų plakimą 
(arrythmia). O tai ir 
yra, buvo ir bus, daž
niausioj! širdies susto
jimo priežastis. Toli
mesnius, mano įsitikini
mu, šalutinius aiškini
mus, kaip stikliuko pa
ėmimą šilumai ar stip 
resnį sveikinimasi ran 
kų paspaudimu, taip pat 
turinčius įtakos širdies 
atakos grėsmei, nelie- 
siu.

Kaip suprasti žodį 
izometric ir ar sniego 
kasimas yra šios sri
ties darbas. Kalbėkime 
aiškiais pvz., tada klau
simo plotmė bus ryškes
nė ir matysime, kad 
anas daktaro paaiškini
mas nėra pilnas, nes 
sniego kasimas kaip fi
zinis veiksmas ir dar 
sunkioje kūno padėty — 
visada susilenkus, turi 
kitas širdies apsunkini
mo priežastis, bet ne 
tik kumšties spaudžio- 
jimą.

Darbo medicinoje ir 
sportiniam pasiruoši
me yra žinomos dvi rau
menų veikimo funkci
jos : izometrinis arba 
statinis ir izotoninis ar- 

šaligatvių, ant takų ap
link namą, ant įvažiavi
mo garažan kelio.

Bet, koks paradoksas 
sniego problema tapo 
dėkinga komunizmo sis
temos pristatymo vaiz
du per Nixono kelionės 
reportažus iš Pekino.

Pekino gatvės valo
mos nuo snieginės pū
gos šūsnių. Reikalas 
išsprendžiamas labai 
paprastai. Didžiulei 
centrinei aikštei prie 
Dangiškosios Taikos 
vartų nuvalyti (jeigu 
sniego nedaug) išvaro
ma dvidešimt tūkstan
čių moksleivių ir stu
dentų! Apsiginklavę me
diniais sniego grandik- 
liais, nutriušusių staga- 
riukų šluotomis, nešio 
dami sniegą iš vietos į 
vietą krepšiais, jaunie 
ji valytojai pluša apsnig
tuose plotuose. Darbas 
sunkus, valymo priemo
nės ’rimity s. Dar-

į kitą plotą. Jie 
nešioja ir krep- 
prikrautus snie-

bas ilgas, nes sniegas 
verčia naujas šūsnis 
jau pravalytame plote. 
Bet jeigu šiai aikštei 
išvalyti trūksta darbo 
rankų, bematant išvaro 
gatvėn kitus dvidešimt 
tūkstančių moksleivių! 
Jie dirba be atvangos. 
Ragindami vienas kitą 
šūksniais, panašiais 
kaip kadaise vežikas ra
gino arklį. Jie viską at
lieka bėgte, iš vietos į 
vietą, 
bėgte 
šius, 
go.

Aišku, valymo laikui 
jie skiria laiką,kuris, 
kitu atveju, būtų skirtas 
pamokoms, knygų skai
tymui, ir kt. Gatvės va
lymo laiką jie turi iš
plėšti iš savo darbo
tvarkės.

Televizija pristatė 
šią, laisvam pasauliui 
neįsivaizduojamą ope
raciją su nuostabiu aiš
kumu, su sveiko proto 
žmogaus emocijas 
triuškinančiomis deta
lėmis.

Komentatoriai pra
nešė, kad Nixono išvy
kimo dieną, Kinijoje 
siautė sniego pūga ir į 
Pekino gatves sniego 
valyti buvo išvaryta 
pusė milijono žmonių! 

Vaizdas: visi skur
džiai apsirengę sovie
tiniais vatinukais, užsi
maukšlinę vienodas ke 
pures, moterys ir vy
rai kelnėti. Jų rankose 
primityviausios for-
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Sniegą stumti, pakelti 
ant kastuvo, mesti to
lyn ar aukštyn į krfy- 
vą, dar nemokant pil
nai ir teisingai stovėti 
ir liemenį laikyti, suda
ro sunkumus, kurie taip 
pakerta nereguliarų 
kvėpavimą. Jeigu dar 
pridėti jog svoris snie. 
go, o ypač šlapio, sun
kokas ir kėlimo metu 
laikomas per toli nuo 
kūno svorio centro, la
bai spaudžia nugarkau
lio ar strėnų sritį, kas 
nejučiomis iššaukia 
kvėpavimo sustabdymą 
ar žymų sumažinimą, 
matome priežastis, ku
rios ypatingu veikimu 
kenkia silpnašir-
džiams.

Todėl patartina kasė
jams pirmiau truputį (2 
- min. apšilt, vaikščio
jant ir giliai kvėpuo
jant), o kasimo metu pa
silenkiant iškvėpti, o 
išsitiesimo metu pil
niau, be įtampos atsi
kvėpti — įtraukti oro, o 
po keletos metimų, vėl 
čia pat lėtai vaikščio
jant atsigauti — nepra
randant normalaus kvė
pavimo. Šitokias apy-. 
braižas matome iš spor 
to ir darbo medicinos, 
kurių pagrindines min
ties perduodu iš skaity
tų straipsnių "Sport- 
arzt & Sportmedizin" 
ir eilės fiz. lavinimo 
rinktinių nurodymų.

Br. Keturakis

mos kastuvai, grandik- 
liai ir šluotos. Jie ne
gali nė sustoti žadui at
gauti, bet bėgte bėga iš 
vietos į vietą.

Tai vaizdas instink
to tvarkomų skruzdžių: 
beveidis panašumas, 
absoliutus neindividua- 
lumas, bevardybė. 
Juos suvedė krūvon be
prasmis darbas, kurį 
nuveiktų porą sniego va
lymo mašinų.

Pekino gatvių sniego — 
valymo scenos alegoriš
kai parodė laisvam pa
sauliui, kur veda pilnu
tinio komunizmo staty
ba, koks yra to siekto 
vaizdas. Tai žmogau^ 
pavertimas instinkto 
valdomu gyviu. Nesvar
bu ar jų rankose Peki
ne yra rykštinės šluo
tos , ar Kaune yra kelios 
aptarnauti įpareigotos 
audimo staklės. Pras
mė yra ta pati ir prin
cipas yra tas pats.

Pilnutinis siekis yra 
individualybės išrovi- 
mas iš žmogaus dva
sios, jo smegenų išplo
vimas, įtikinant jį, kad 
taip jis dirba kolekty
vui ir sau.

Sniego valymo sce
nos Pekine pr&plėsti- 
nos platesne prasme. 
Tai komunizmo "staty
bos" baigmė, tragiška
sis žmonijos kultūros 
finalas. A. Pr-tis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED 
JOURNEYMAN 

DIE REPAIRMAN 
Journeynian stalu* repuired for thla 
poailion. Sleftdy ye«r rvunrl wr»k. 
overlirue, vtteellenl vvages and bcn- 
efilH. Apply

UTILEX
425 FRANK ST. 

FOWLF.RVILLE, MICH.
(27-30

WANTED 
F.XPr.RIF.NCF.D 

FOREMAN 
Plaslic injection inolder repuires ai- 
lernoon shift foretnan.

Apply in vvrilinu or cnll 

HAIGH PLASTIC PRODUCTS 
3240 WEST GRAND RIVER 

1IOWELL, MICH. 48843 
517-546-5250

(27-30
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RUOŠIAMAS TRADICINIS PAVASARIO

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• CIevelande Jūrų skau
tu Klaipėdos Vietininkijos 
š. m. kovo mėn. 24 d. posė
dyje buvo pertvarkytas ir 
sudarytas naujas vadijos 
sąstatas:

Vietininkas j. ps. D. Ki
žys, pavaduotojas j. s. A. 
Andrašiūnas, sekretorius j. 
ps. G. Aras ir adjutantas 
var. Br. Kazėnas.

Kap..Stepono Dariaus Jū
rų skautų laivo vadas var. 
Ed. Klimas.

Jūrininko Simo Kudirkos 
jūrų jaunių-bebrų laivo va
das v. A. Narbutaitis.

Vadija savo posėdyje, 
svarstė ir Jūrų skautų jubi
liejinės stovyklos klausimą 
bei naujų laivų pirkimo rei
kalą.

Atrodo, kad jauni vado
vai yra pasiruošę pagyvinti 
jūrinį skautavimą CIeve
lande. Linkime gero vėjo 
mūsų jūrų skautams! Vie
tininkijos adresas: j. ps. D. 
Kižys, 18021 Hiller Avė., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel.: 
531-8429. (vp)

VYSK. M. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO

BALIUS
įvyksta balandžio mėn. 8 d., 8 vai. vak.,

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE.
Programą išpildo Grandinėlės jaunesniųjų ir vyresniųjų šokėjų grupės, šilta vakarienė, šokiams gros 

"Continental Music’’ orkestras. Kaina vienam asmeniui 8 dol., dviem — 15 dol., jaunimui — 3 dol.
Galima užsisakyti stalus ar pavieniai. Skambinti: E. Alšėnienej 526-6831, Z. Gobiui 442-0022, B. Mai- 

nelienei 692-1690, L. Nagevičienei 845-4954.

Clevelando jūrą skautijai 20 metą

Clevelando jūrą skautijos vadovai Kaziuko mugėje 1967 metais. Kairėje jūrą skautai P. Gaižutis ir P. 
Petukauskas. I dešinę junginio vadas Pranas Petraitis, Vladas Petukauskas, Džinaras Kižys ir Alg, 
Andrašiūnas.

Clevelando lietuviai, 
suprasdami naujųjų na
mų statybos reikalingu
mą, perka statybos ak
cijas, investuodami sa
vo kapitalą lietuvybės 
ateičiai ir lietuvių ekono
miniam gerbūviui. Nauji 
namai bus visų lietuvių 
ir visų lietuviškų orga
nizacijų namai. Lithua
nian Village Ine. direk
cija kviečia visus lie
tuvius įsigyti akcijų ir 
paremti namų statybą. 
Pasiteiravimai ir če
kiai turi būti siunčiami 
šiuo adresu: LITHUA
NIAN VILLAGE INC., 
877 East 185 St., Cleve
land, Ohio 44119.

Verby sekmadienio žygio dėl naujy Clevelando lietuviynamy me
tu buvo aplankyta visa eilė mūšy visuomenininky, kurie pirko namy 
akcijas. Nuotraukoje p. A. ir O. Mikulskiai Įteikia čekĮ už nupirktas 
akcijas. Iš Kairės muz. A. Mikulskis, finansų komisijos vykd. vice
pirm. E. Stepas, p. O. Mikulskienė ir finansų komisijos vicepirm. 
A. Pautienis. Vajus vyksta toliau, kol bus sutelktos reikiamos lėšos.

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 
INDĖLIUS.

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

$20,0000.
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

I

(Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Atvykus į JAV, lietu
viškas jaunimas suska
to dirbti. CIevelande 
ps. Vytautas Jokūbai
tis, būdamas jūrų skau
tas, subūrė jaunimą į 
vienetą. Jau 1951 m. ge
gužės 10 d. Tunto įsaky 
mu oficialiai įsteigta jū
rų skautų valtis, kuri 
pavesta vadovauti jos 
steigėjui ps. Vyt. Jokū
baičiui.

1952 m. rugpiūčio 8 
dieną vienetas buvo per 
organizuotas duodant 
"Narų" valties vardą. 
Valties vadu išrinktas 
Emanuelis Jarašūnas. 
Valtį sudarė 13 jūrų 
skautų, kuri išvystė la
bai gyvą veiklą. Ener
gingas vadovas E. Ja
rašūnas sugebėjo įgyti 
24 pėdų aštuoniairklį 
barkasą. Turėjo gra
žiai suorganizuotą ok
tetą, kuris ne kartą pa
sirodė CIevelande, Ro- 
chesteryje ir kitose lie
tuvių kolonijose.

Pirmą kartą CIeve
lande, kaip lietuvių jū
rų skautų vienetas su 
savo oktetu buvo paro
dytas televizijoje. "Na
rų" valtis suruošė ke
lis vakarus su progra
ma mūsų visuomenei. 
Iš parengimų padarė 
pelno laivo inventoriui 
papildyti.

1953 m. vienetas išau
go narių skaičiumi į lai
vo sudėtį, kuriam buvo 
duotas kapt. Stepono Da 
riaus vardas. Vadu pa
skirtas v.v. E. Jarašū
nas. Vienetas augo, stip
rėjo nariais ir veikla.

1955 m. gegužės mėn. 
laivo vado pareigas per
ėmė v.v. Pranas Petrai
tis ir dirbo iki 1959 me
tų. Jam vadovaujant bu
vo daug kreipiama dė
mesio į jaunų skautų 
verbavimą vieneto veik
lom Reikia pažymėti, 
kad Pranas parodė dide
lės rizikos siekiantpa- 
statyti vienetą ant tvir 
tų ekonominių pagrin
dų. Iš Montrealio atsi-

kvietė lietuvių dramos 
grupę su "Baltaragio 
malūnu". Tai buvo di
delis darbas bei rizika. 
Visi vieneto jūrų skau
tai daug dirbo, kad būtų

V. Bacevičiaus nuotrauka 
užtikrintas pasiseki
mas

Petraičiui vadovau
jant vienetas likvidavo 
24 pėdų barkasą, kaip 
pasenusį ir įgijo dvi 17 
pėdų "international" 
klasės joles, kurias jū 
rų skautai atremontavę

Prieš dvidešimt metų (1952) CIevelande Įsikūrusios jūry skautų 
Narų valties Įgula. Didžiumoj šiandien daugelis yra sukūrę šeimas 
ir jų vaikai jau skautauja.

Clevelando jūrą skautą stovykloje 1968 m. Tfevy kom. pirm, A. 
Kijauskas, ir jūrą skauty vadovai V. Petukauskas, P, Petraitis ir 
D. Kižys.

Clevelando jūry skautai 1954 m, užsiėmimo metu.
V. Bacevičiaus nuotraukos

iki šiam laikui naudo
ja.

1959 m. laivo vadova
vimą perėmė v.v. Dži
naras Kižys,kuris vado
vavo iki 1962 metų. Vie
neto jūrų skautai ruošė 
sueigas, organizavo 
vasaros metu stovyk
las bei iškylas.

Nuo 1962 m. gegužės 
mėn. 12 dienos laivui 
vadovavo v.j.s. VI. Petu
kauskas. 1963 m. gegu
žės mėn. 12 d. laivas 
perorganizuojamas į 
Junginį, kuris pavadina
mas "Klaipėdos" var
du. Čia jąu matome Mar
tyno Jankaus jūrų bu
džių įgulą, jų vadas j. 
ps. Pr. Petraitis, kapt. 
Stp. Dariaus jūrų skau
tų laivą — jo vadas v. 
v, A. Andrašiūnas ir 
Jūrų jaunių vienetą, 
kurio vadovas v.v. D. 
Kižys.

Junginys veikė ruoš
damas stovyklas, buria
vimo pratimus ir žengė 
pirmyn patyrimo laips
niais.

1967 m. sausio 25die
ną junginio vadovavimą 
perėmė j.s. Pranas Pet
raitis, kuris vėl su di
deli užsidegimu dirbo 
kaip galėdamas. Daug 
darbo įdėjo mūsų "lai
vynui" pagerinti. Pats 
savo rankomis pastatė 
dingę. Talkinant ps. 
D. Kižiui, j.s. A.Andra- 
šiūnui ir bud. kand. H. 
Tatarūnui daug valandų 
paaukojo beruošdamas 
eksponatus Kaziuko mu
gėms, kad tik Junginio 
iždas didėtų. Pravedė 
eilę stovyklų. Vienetas 
buvo gyvas ir stiprus.

1969 m. gruodžio 15 
dieną junginį perėmė j. 
ps. D. Kižys, kuris dir
ba su pasišventimu ir 
kantrybe. Jis išaugęs iš 
pirmųjų šio vieneto "Na
rų" valties skautų turi 
pilną supratimą apie 
esamas jūrinio skauta- 
vimo sąlygas, daug lai
ko aukodamas mugių 
rengimui, stovyklų bei 
išvykų organizavimui. 
Jo trys sūnūs yra jūrų 
jaunių bebrų eilėse.

Klaipėdos Junginio 
santykiai su Neringos 
skaučių ir Pilėnų skau
tų tuntais buvo ir yra 
nuoširdūs. Clevelando 
lietuviai jūrų skautų 
veikla domisi ir remia. 
Padėka priklauso už pa
ramą vienetui mūsų bi 
Čiuliams B.N. Gaidžifl- 
nams, B. U. Grinciams, 
S.D. Jurgaičiams, Tė
vų Komitetui ir visiems 
jūrų skautų tėvams.

Š. m. kovo mėn. 11-12 
dienomis lankantis L. 
S. Brolijos vyr. skauti
ninkui v.s. P. Moliui, 
"Klaipėdos" jūrų sk. 
junginys buvo pristaty
tas (Kaziuko mugės me
tu) junginio vado j. ps. 
D. Kižio.

Vyriausio skautinin
ko kvietimu j. ps. D. Ki
žys sutiko dar dvejus 
metus pasilikti vadu.

Per dvidešimt metų 
jūrų skautų veiklos lai
kotarpį Clevelando vie 
netuose perėjo virš 100 
jaunuolių. Clevelando 
jūrų skautija davė du 
kvalifikuotus jūreivius: 
jūrų Įeit. R. Dumbrį ir 
jūrų Įeit. B. Karalių.

Šiuo metu Klaipėdos 
Vietininkijoje - Jungi
nyje yra 40 jūrų skautų 
bei vadovų.

Linkėtina Clevelando 
jūrų skautijai ir toliau 
sėkmingai puoselėti lie
tuvišką jūrinį skautavi
mą. Vi. Petukauskas



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dr. Kazys Bobelis, ALT 
pirmininkas, buvo išvykęs į 
Washingtoną dalyvauti val
stybės sekretoriaus Rogers 
suruoštoje konferencijoje, 
Foreign Policy Conference 
for the Leaders of Non- Go- 
vernmental Organizations, 
kovo 28 ir 29 d. Pirmininką 
pavadavo Teodoras Blins- 
trubas, ALTos vicepirmi
ninkas.

• Mieli lietuviai, dar 
100,000 protesto peticijos 
parašų nesame surinkę — 
trūksta apie 15,000. Taigi, 
Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo visus, kurie dar nesu
grąžino peticijas, kuo grei
čiau prisiųsti jas ALTui, 
2606 West 63rd Street, Chi- 
cago, Illinois, kad galėtu
mėm pilną 100,000 skaičių 
parašų įteikti Prezidentui 
Nixonui.

ĮSIDĖMĖTINAS 
KONCERTAS

Nerija Linkevičiū
tė — sopranas, Vytautas 
Nakas — bosas, ir Ber
nardas Prapuolenis 
— baritonas labai sėkmin
gai atliko "Laiškai Lietu
viams” koncerto programą 
š. m. kovo mėn. 26 d. Chi- 
cagoje, Jaunimo Centro sa
lėje.

Koncertui parinktos dai
nos, pradedant 15-16 šimt
mečio kompozicijomis, buvo 
nepaprastai originalios, nuo 
taikingos ir negirdėtos

Solo, duetai ir trio buvo 
perpinti giliu trijų meninin
kų muzikaliniu pajautimu 
ir sugebėjimu balsiniai iš
reikšti subtelią senoviškų 
dainų nuotaiką. Įsidėmėti
nos ištraukos iš operos 
"Lietuviai” A. Ponchielli, 
kurios praskambėjo labai 
nuotaikingai.

Retai girdimos šešios lie
tuvių liaudies dainos reikia 
priskaityti prie labai iški
laus koncerto užbaigos.

Retai kada tokie nuotai
kingi koncertai suruošiami 
ir palieka tokį malonų pri
siminimą. Koncertui akom- 
ponavo A. Vasaitis.

A.A. JUOZĄ CESONį PRISIMINUS
Š.m, kovo 14 d. suėjo 

metai, kai išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo atsistatan- 
čios Lietuvos kariuome
nės savanoris - kūrė
jas, karo aviacijos kapi
tonas Juozas Cesonis.

Jo šakotas gyvenimo 
kelias, pilnas tėvynės 
meilės, dėl kurios pa
liko eilę nuveiktų darbų 
ir neišdildomą atmintį.

Juozas Cesonis gimė 
1902 m. gegužės 14 d., 
Šeštokų kaime, Kros
nos vaisė., Marijampo
lės apskr., vidutinio ūki
ninko šeimoje. Pra-

Genocido Parodos įsteigėjui ir or

ganizatoriui

A. A.

ZENONUI KOLBAI 

mirus, žmonai EMILIJAI ir dukrai 

DALIAI, reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

• Poetas Bernardas Braz- 
džionis, laiške Chicagos 
Lietuvių Operai rašo: "lai
kydamas, kad šios lietuviš
kos originalios operos pa
statymas yra neeilinis įvy
kis mūsų išeiviškos kultū
ros istorijoje ...” užsako 
bilietus ir atvyksta iš Los 
Angeles dalyvauti "Jūratės 
ir Kastyčio” operos premje
roje.

• Jonas Paštukas tvarkys 
ir koordinuos šokėjų išėji
mų ir įstojimų eigą Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių IV-toje 
Tautinių šokių šventėje.

LOS ANGELES

LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIO VEIKLA

Los Angeles Dramos 
Sambūris išsirinko naują 
valdybą: pirmininkė — 
Gražina Raibienė, vicepir
mininkas — Vincas Dovy
daitis, sekretorius — Balys 
Mackiala, iždininkė — Al
ma Prišmantienė ir valdy
bos narė — Raiša Urbanie- 
nė.

Naujoji valdyba pastaty
mus režisuoti pakvietė Da
ilią Mackialienę. Buvo ap
tarta teatrinė veikla ir nu
matyta šį rudenį pastatyti 
didesnį veikalą. Lietuvių 
Fondo Los Angeles sky
riaus valdyba pakvietė Dra
mos Sambūrį išpildyti pro
gramą Fondo pavasariniam 
baliuj.

Dalila Mackialienė suor
ganizavo dainuojančių mo
terų grupę, kurios praeitų 
metų Lietuvių Fondo baliu
je atliko programą pavadin
ta "Išlaisvintos Moterys” ir 
ateičiai pasilieka šį pavadi
nimą, bet dirbs drauge su 
Dramos Sambūriu, šiai gru
pei priklauso dainininkės: 
Janina Čekanauskienė, Žen
tą čėsnaitė-Hardwick, Biru
tė Dabšienė, Ona Deveikie
nė, Ema Dovydaitienė, Agu- 
tė Dūdienė, Regina Kungie- 
nė, Dalila Mackialienė, Rai
ša Urbanienė.

A.A. Juozas Česonis 

džios mokyklą lankė Ru 
daminoj. Toliau tęsė 
mokslą Seinuose ir iMa- 
rijampolės gimnazijoj. 
Jam dar esant mokyk

los suole, ėjo Lietuvos 
laisvės kovos. Esant tė
vynei pavojui, dar jau
nas 5-tos klasės moki
nys, patriotinių jausmų 
vedinas, Juozas išeina 
savanoriu Lietuvos lais
vę ginti. 1920 m. prisi
stato Kauno komendan
tūroje ir lapkričio 15 d. 
įstoja Karo mokyklon, 
kurią baigia 1921 m. 
gruodžio 18 d. gauda
mas leitenanto laipsnį. 
Tuo metu esant trūku
mui nusimanančių žmo
nių vadovauti ir dirbti 
įvairiose karinės žiny
bos dalyse, leitenantas
J. Cesonis stoja į inži
nerijos pulką kelių ir til
tų statybos tarnyboje.. 
Čia tarnaudamas toliau 
tobulinasi karo moksle. 
Jis lanko karo techni
kos bei fiz. lavinimosi 
kursus. Turimu karo 
mokslu Juozas nepasi
tenkino, jį įdomavo avi
acijos tarnyba. 1926 m. 
sausio 1 d. įstoja Karo 
Aviacijos Mokyklon. Ją 
baigęs tampa Lietuvos 
karo aviacijos lakūnu. 
1927 m. baigia Aukšt. 
Karininkų D.L.K. Vytau
to kursų aviacijos sky
riaus 1—ją laidą. 1928 
m. gruodžio 23 d. pake, 
liamas įkapitono laips
nį. 1935 m. pereina į at
sargą. Karo tarnybos 
metu buvo apdovanotas 
už nuopelnus: Lietuvos 
Nepr. medaliu, Savano
rio - kūrėjo medaliu ir 
Plieno Sparnų Garbės 
ženklu. Aviacijos tarny
boje apart skraidymų J. 
Česonis turėjo įvairių 
pareigų. Buvo komandi
ruotas Kariuomenės 
Teismo nariu, sporto 
vadovo pareigose, foto 
laboratorijos vedėjas, 
kurį laiką 6-tos eskad
rilės vadas, bombarda
vimo kursų instrukto
rius ir eilėje kitų karo 
tarnybos šakų, bei dar
bų.

1941 m. kartu su ki
tais partizanais Juozas 
antru kart išeina tėvy
nės laisvę ginti.

1944 m., kaip ir nema
ža mūsų tautos dalis, J. 
Cesonis su šeima pasi
traukė į Europos vaka
rus. Ilgesnį laiką apsi
gyveno Muenchene, kol 
pagaliau su didesniu lie
tuvių būriu 1949 m. pa
siekė Amerikos kraštą 
ir nuolatiniam gyveni
mui apsistojo Philadel- 
phijoje. Pasiekęs šią 
laisvės šalį, jis visas 
savo jėgas, bei išmin
tį pašventė savo tautos 
labui, o taip pat ir jos 
laisvės kovai. Visur jis 
prisidėjo, kur tautos 
reikalai šaukė. Visur 
pats dirbdamas ir ki
tus ragindamas, patar
damas. Ne veltui jis ki
tų buvo tėveliu vadina
mas. Buvo ilgametis 
ALT S-gos PhiladelphL 
jos skyriaus pirminin
kas, L.V. S-gos Ramo, 
vė Philadelphijos sky
riaus pirmininkas, pa
vyzdingas L.B. narys.

1971 m. kovo 14 d. Juo
zas Cesonis mirėPhila- 
delphijoje.

1928 m. J. Česonis ve
dė Aleksandrą Valtery- 
tę. Išaugino sūnų Algi
mantą, kuris tarnauja 
JAV kariuomenėje ir 
dukrą Dalią, jau ište
kėjusią.

J. Cesonio tvirtai 
įmintos pėdos lietuviš
ko gyvenimo kelyje ir 
nuoširdūs darbai tebū
na gražiu pavyzdžiu vi
siems, kaip reikia tėvy
nę mylėti, dėl jos dirb
ti ir aukotis. Turėjo jis

Laisvės Varpo 
koncertas 
Bostone
Tiesioginis Petro Viš

činio vadovaujamos lie
tuvių radijo valandos 
Laisvės Varpo tikslas — 
duoti kiekvieną sekmadie
nį visuomeninio ir kultū
rinio pobūdžio lietuvių 
radijo programą. Tačiau 
šalia šio tiesioginio už
davinio Laisvės Varpas 
atlieka dar du kitus svar
bius uždavinius. Tai spe
cialių radijo programų 
ruošimas anglų kalba Va
sario 16-sios ir Tragiš
kųjų birželio įvykių pro
ga įvairioms amerikie
čių radijo stotims, ku
rios tas programas per
duoda savo klausyto
jams, o taip pat kasmet 
rengimas koncertų šū
kiu: "Pažinkime ir rem
kime savo talentus", šie 
trys uždaviniai yra glau
džiai susiję. Kiekvienas 
jų aukštai iškelia Lais
vės Varpą bendroje Nau
josios Anglijos lietuvių 
veikloje.

Sol. Roma Mastienė

Šiemet rengiamas 
Laisvės Varpo koncer
tas bus jau 17-tasis tos 
rūšies koncertas. Jis 
įvyks balandžio 9 d. 3 vai. 
po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių D-jos di
džiojoje salėje trečiame 
aukšte. Jame programą 
atliks iškilioji Chicagos 
Lietuvių Operos solistė 
Roma Mastienė, mezzo- 
sopranas, jai akompa
nuos muz. Vytenis Vasy- 
liflnas.

Šis dainos koncertas 
bus pirmas aukštesnio 
lygio kultūrinis parengi
mas šiais metais Bosto
ne. Kai Baltijos draugi
jos rengti koncertai jau 
nutraukti, tai Laisvės 
Varpo koncertai lieka be 
veik vienintėliai. Šalia jų 
laikosi dar smuikininko 
Izidoriaus Vasyliūno ir 
pianisto Vytenio Vasyliū-. 
no ruošiami koncertai. 
Bet tai ne dainos, o ins
trumentinės muzikos kon 
certai.

tvirtą tautinę pasaulė
žiūrą, bet visiems bu
vo tolerantiškas, drau
giškas, atlaidus. Mylė
jo jis visus žmones ir 
su visais buvo links
mas. Ne tik jo šeima, jo 
draugai, bet ir visa Phi
ladelphijos lietuviška 
visuomenė prisimena 
Juozą, kaippavzydingą, 
taurų lietuvį.

Ilsėkis ramybėje, sū
nau gražių Dzūkijos ly
gumų, sakale plačių Lie
tuvos padangių, suglau
dęs sparnus tolimoj, 
nors ir svetingoj, bet 
svetimoj šaly.

V Gruzdys

A. L. T AUT. S-GOS BALTIMORĖS
SKYRIUS

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
Š. M. BALANDŽIO MĖN. 8 DIENĄ,

PAVASARIO KONCERTĄ,
Dainuoja: GINA ČAPKAUSKIENĖ, Chica

gos operos solistė, "Aušros Vartų" 
vyrų oktetas ir ANTANAS KEB- 
LYS, okteto solistas.

Piano palydės: MADELEINE ROCH okteto 
dirigentė, prancūzų kilmės 
muzikė.

Visi menininkai iš Mpntrealio, Kanadoje.

Šokiams gros italų MONALDI kapela. Bus už
kandžių stalas, gėrimų baras ir turtinga loterija.

Maloniai kviečiami brangūs kaimynai iš Wa- 
shingtono, Philadelphijos ir Elizabetho.

Koncerto pradžia 7 vai. tiksliai.

SKYRIAUS VALDYBA

Sol, R. Mastienė yra 
plačiai žinoma, kaip la
bai gera dainininkė, stip
riai besireiškianti ne tik 
lietuvių, bet taip pat ame
rikiečių visuomenėje. 
Bostone ji dar nėra buvu
si, tad susidomėjimas 
koncertu yra didelis viso
je plačioje apylinkėje.

Kaip prof. J. Žilevi
čius nurodo, "Roma Mas
tienė turi galingą, skam
bų mezzo-sopraną, nepa
prastai plačios apimties 
kaip žemutiniame bare, 
taip ir aukštutiniame.Tu
ri išvystytą greitą suge
bėjimą jautriai "perjung 
ti" (lyg mygtukas) me
niškuosius sielos pojū
čius vienam ar kitam iš
pildomam kūriniui. Ta
me ir glūdi jos pasiseki
mas, priverčiantis klau
sytojo dvasią suvirpėti. 
Prie to dar prisideda aiš
ki tartis, platus rinktinis 
repertuaras, sudėtingiau 
si savųjų ir svetimų kū
riniai".

O po vieno koncerto 
muz. J. Bertulis rašė, 
kad reikia stebėtis sol. 
R. Mastienės balso dia
pazonu: tai ji ima žemą
sias alto gaidas (Azuče 
nos arijoje), tai ji skrai
do staccato sparnais ly
riniu sopranu (Cavatina 
iš operos Sevilijos kir
pėjas)...

Įdomu, kad koncerte 
sol. Roma Mastienė at
liks ištraukas iš J. Gai
delio operos Dana (žo
džiai St. Santvaroj, o taip 
pat iš K.V. Banaičio ope 
ros Jūratė ir Kastytis 
(žodžiai B. Buivydaitės) 
Tai dvi lietuvių operos, 
kurių pastatymu Chica
gos Lietuvių Opera gali 
pagrįstai didžiuotis. Bos 
tono ir apylinkės lietu
viams dabar bus sudary 
tos sąlygos pasiklausyti 
bent ištraukų iš jų.

M. P.
HARTFORD

KONCERTAS-BALIUS
LVS "Ramovė” Hartfor

do skyrius rengia tradicinį 
pavasario koncertą-balių š. 
m., balandžio 8 d., 7 v. v., 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose, 227 Law- 
rence gatvėje, Hartford, 
Conn.

Programoje: solo, duetai 
ir kitos staigmenos. Gera 
muzika, šilta vakarienė, 
taurieji gėrimai, kava, sau
sainiai ir kt.

Valdyba nuoširdžiai kvie

čia apylinkių ir tolimesnių 
vietovių lietuvius į paren
gimą atsilankyti.

UŽPRENUMERUOKITE
DIRVĄ
PAPIGINTA
KAINA
STUDENTUI AR
SAVO BIČIULIUI

PIRMIEMS METAMS
TIK 1O DOLERIU.

Physician, retired or semi 
retired with Ohio M. D. Li- 
cense. Opportunity for part 
time salaried employment. 
No house or office calls. 
Write to C. M. S. c/o Dirva: 
6907 Superior Avė., Cleve- 
land, Ohio 4410'3. (26-29)

ŠVELNUS 
PALENG
VINIMAS 
UŽMETĖ
JUSIEMS
VIDURIAMS

LEOPILLEN tikras augalinis 
produktas ir sėkminga priemonė 
užkietėjimui pašalinti, kurio var
tojimas yra paprastas ir nesu
dėtingas. Visoje Europoje yra 
žinomas ir vartojamas virš 60 
metų. Trijų generacijų gydyto
jai Leopillen veikimu taip pat 
buvo patenkinti, kad dabar šį 
augalinį produktą galima gauti 
vaistinėse be recepto. Leopillen 
veikia kaip nekenksmingas pro
duktas ne tik vidurių užkietėji
mo sutvarkymui, bet dar pa
gelbsti ir virškinimui. Gauname 
daugybę laiškų, giriančių Leo
pillen veikimą. Viename iš jų ra
šo, kad kiekvienas, kuris nori 
atstatyti savo kūno ir dvasios 
jėgas, privalo turėti namuose 
Leopillen. Jos prašalina dujas ir 
veikimas yra toks švelnus, kad 
jūs jaučiatės visiškai atsigaivi
nęs ir sustiprėjęs.

Jeigu negautumėt Leopillen 
savo vaistinėje, tai kreipkitės 
betarpiai į

LEO PRODUCTS
P. O. Box 285

Chagrin Falls, Ohio 44022
Prašau atsiųsti man LEOPIL

LEN — 100 tablečių už $2.85 
arba ekonominio dydžio 250 tab
lečių už $5.50. I-os klasės per
siuntimas įskaitytas. Užsakant 
iš Ohio pridėti 4% sales tax.

Pavardė____________________

Adresas____________________

Miestas........ ......... Statė______

Zip__ ____


	1972 Bal.05 0001
	1972 Bal.05 0002
	1972 Bal.05 0003
	1972 Bal.05 0004
	1972 Bal.05 0005
	1972 Bal.05 0006
	1972 Bal.05 0007
	1972 Bal.05 0008

