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SIMTANUOŠIMTINIS LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alanta* 

Dar viena iliuzija išgaravo 
Nors šimtanuošimtinis lietu

vis Jonas Pakrantis, atvažiuoda
mas į Ameriką, savo lagamine 
daug iliuzijų neatsivežė, tačiau 
Švarko mažojoje kišenėlėje vie
na kita maža iliuzijėlė pasiliko. 
Vieną tokią iliuziją jis, galima 
sakyti, visą laiką puoselėjo Lie
tuvoje ir paskum tremtyje: bū
tent, jis negalėjo įsivaizduoti 
amerikiečių be šypsenos ant lū
pų. Jei jam anais laikais patek

ėdavo j rankas amerikinis laik
raštis ar žurnalas, jis visur ma
tydavo vyrų ir moterų atvaiz
dus su plačiai besišypsančiais 
veidais. Pakrantis atsimena ir 
Amerikos lietuvius, kai jie par
važiuodavo į Lietuvą apsilanky
ti. Visi jie atrodė patenkinti, so
tūs ir giedrios nuotaikos. Paga
liau, kai jis pamatė Amerikos 
kareivius Vokietijoje, ta nuomo
nė apie amerikiečių optimizmą 
dar labiau sustiprėjo, nes iš tik
rųjų dėdės Samo kariautojai bu
vo turtingai aprengti, valgė pui
kiausius valgias ir visada buvo 
patenkinti. 

Amerikos turtingumas, karinė 
galybė bei ekonominis spindulia
vimas ne vienam Pakrančiui, bet 
kiekvienam europiečiui sudarė 
gerai apsirengusios, sočiai pa
valgiusios ir plačiai besišypsan
čios dėdės Samo žemės vaizdą. 
Su tokiu Amerikos vaizdu Pa
krantis atkeliavo ir į šį kraštą. 

Pirmieji žingsniai Amerikoje 
Bakrančio atsivežtos nuomonės 
life tik neišblaškė, bet ją dar pa
tvirtino. Kai jis važiavo iš New 
Yorko uosto savo draugo ištai
gingu automobiliu, ant priešaki
nio lango buvo prilipintas popie
rėlis su parašu: Keep smiling! 
Paurantis pagalvojo, kad tai yra 
iškaba visai Amerikai. Tą jo 
mintį akivaizdžiai patviritno 
milžiniški turtingi miestai, jū
ros automobilių, ištaigingi, be
veik prabangūs draugų butai ir 
t.t. Į • -*• 

Neišblaškė jam to nė 
pirmieji gyvenimo metai Ame
rikoje. Ne dėl to, kad Pakrantis 
llebūtų mokėjęs stebėti aplinkos, 
fcur jis gyveno, bet dėl to, kad 
į amerikinį optimizmą ėmė žiū
rėti daugiau iš filosofinio po
žiūrio. Kasdieniame amerikinia
me gyvenime tų "keep smiling" 
piavyzdžių jis kaip ir nematė, 
bet jis galvojo, kad geru opti
mistu galima būti ir nebūtinai 
Užsidėjus ant veido plačios šyp
senos kaukę. Juk gali ir visai 
besišypsoti ir nesijuokti, o vis-
dėlto būti dideliu optimistu. Vis
kas priklauso nuo to, ne koks at
rodai, bet svarbiausia koks iš 
tikrųjų esi. Kitaip sakant, ne
matydamas veidų su plačiomis 
šypsenomis nei gatvėse, nei fab
rikuose, nei kinuose, Pakrantis 
8mė galvoti, kad amerikiečiai sa
vo dvasioje yra giedriai nusitei
kę, kad, būdami turtingi, jie ne
turi ko perdaug rūpintis rytoju
mi, kad jų gyvenimas, jei ir ne
visai, tai bent žymiai gausin-

giau išklotas rožėmis", kaip kitų-
tautų. f- • 

Jam, kifip kiekvienam atvy
kusiam į šį kraštą, gyvenimas 
nebuvo lengvas, ir jis pats ne
turėjo pakankamai medžiagos 
puoselėti "keep smiling" pasau
lėžiūros, bet argi gali spręsti pa
gal save apie senuosius ameri
kiečius, kurie čia gimė ir augo 
ir buvo giliai įleidę šaknis į der
lingą dėdės Samo žemę? Ameri
kinis optimizmas jam ėmė kelti 
abejonių, bet Pakrantis nenorėjo 
taip lengvai atsisakyti nuo savo 
senosios pažiųros, kad amerikie
čiai yra optimistiškiausiai nusi
teikusi pasaulio tauta, kad jie 
yra taip išauklėti, o ypatingai, 
kad tam optimizmui yra realus 
pagrindas, būtent, augštas pra
gyvenimo standartas. Jis grei
čiau buvo linkęs kaltinti save, 
jog dar permažai pažįstąs Ame
riką ir amerikiečius, kad galėtų 
susidaryti tikrą ir bešališką vaiz
dą apie didelę tautą ir pajėgtų 
suprasti tuos kasdienio gyveni
mo reiškinius, kurie toli gražu 
neatstovavo "keaf> amiling" pa
saulėžiūros. 

Pirma abejonė dėl amerikinio 
optimizmo Pakrančiui kilo tada, 
kai jis nuėjo pasigaminti nuo
traukos pirmiesiems pilietybės 
popieriams. Automatą aptarnau
jąs vyrukas pasodino jį prieš di
delę šviesą ir suriko: "Keep 
smiling!" Fotografavimas buvo 
varomas tokiu pašėlusiu greičiu, 
kad Pakrantis vos suspėjo pa
kelti vieną lūpų kampą palai
mingai šypsenai sudėti, kai fo
tografas, iškišęs galvą pro ka
žin kokią skylę, suriko: "Okei". 
Tuo būdu, kai po valandos jis 
gavo savo nuotrauką, tai pirmie
ji pilietybės popieriai turėjo pa
sipuošti su Pakrančio pusiau 
šypsančiu veidu, kuris labai vaiz
džiai iliustravo tą gerai žinomą 
posakį: tavo žandas kreivas ... 

Nuo tos dienos jam įkyriai 
ėmė lįsti į galvą mintis, kad ame
rikinis optimizmas yra ne kas 
kita, kaip fotografų darbas. Jis 
suprato, kad visi tie laikraščių 
puslapiuose besišypsą valstybės 
vyrai, artistai, ypač artistės, lo
šikai ir net gangsteriai sąžinin
gai vykdo fotografo įsakymą: 
"Keep smiling!" Jam net šiurpu 
pasidarė, kai jis kartą pamatė iš 
laikraščio puslapių besišypsan
čią nuteistą mirti šnipę ... 

Kartą, lankant Pakrančiui 
anglų kalbos pamokas, mokyto
ja — gryna, čia gimusi ir augusi 
apie 60 metų išmintinga ameri
kietė — ėmė aiškinti žodžio 
"worry" reikšmę. Ta proga ji 
kiek nukrypo nuo temos ir rim
tai pastebėjo, kad "nė viena tau
ta pasaulyje tiek nesirūpina, 
kaip amerikiečiai. Kas turį dar
bo, tas rūpinasi, kad jo nenusto
tų, kas turi biznį, tas bijo, kad 
konkurentas jo nenušluotų, po
litikai rūpinasi, kad jų. partija 
laimėtų rinkimus ir t.t. Niekas 
Amerikoje nepatenkintas, nors 

iš tikrųjų turėtų bilti priešin
gai". 

Tie senos amerikietes žodžiai 
Pakrančiui padarė didelį įspūdį, 
ir jis jų nepamiršo. Netrukus po 
to jis viename žurnale perskai
tė straipsnį vieno rimto daktaro, 
kuris tvirtino, kad Amerikoje 
daugiau žmonių mirštą nuo rū
pesčių, kaip kad nuo ligų ... 

Po to Pakrančio nuomone apie 
amerikinį optimizmą pasikeitė 
iš pagrindų. Jis nepatikėjo, kad 
čia daugiau žmonių mirštą nuo 
rūpesčių kaip nuo ligų, tačiau 
jam pasidarė aišku, kad spaudos 
taip sistemingai ir atkakliai puo
selėjama šypsena yra ne kas 
kita, kaip muilo burbulas ,nieko 
bendra neturįs su tikrove. Jo
kio ypatingo amerikinio optimiz
mo nėra. Milionai amerikiečių 
gyvena tais pačiais rūpesčiais, 
kaip ir bet kuris planetos gyven
tojas. Kaip danguje, taip ir že
mėje ... 

Žemės balsas 
Einu aušros įavipgos nepažinęs, • 
bel8žiu duris graudus ir neprašytas 
pačiam dugne palūžusios krūtinės 
nešu eiles neparašytas. 

Juozas Kėkštas 
Ne broli Kėkštai, tai netiesa. 

Netiesa ketvirtojoje eilutėje. Ei
lės parašytos, Tavo ir kitų. Gal 
dar nelabai daug, tikriausia ne 
visos. Ir tai gerai, nes dar naujų 
sulauksime. Jau mano paties 
"bibliotekoje" stovi išsirikiavu
sios knygelės, plonytės ir stores
nės, Tavo ir kaikurių kitų. Per 
keleris pastaruosius metus pa
rašytos. 

Ir štai dabar visa knyga — 
Tavo ir keturių kitų. Naujosios 
mūsų poezijos rinkinys, antolo
gija — ŽEMĖ. (Išleido "Lietu
vių Dienos", Los Angeles, Calif., 
1951 m., 200 pusi., kaina 4 dol.). 

Ir jūs visi kiti, nebekalbėkite, 
kad merdi lietuviška knyga 
"tremtyje". Kad naujų gerų 
knygų vis mažiau bepasirodo, 
kad krizė, kad grafomanai už
viešpatauja rinką. Ne, tai gal 
fcnygų rinkos krizė, nes vis la
biau apsamanojantis pirkėjas 
merdi. Bet gerų knygų yra, jų 
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Diplomatai 

Tai nenutrūkusiai veikianti 
Nepriklausomos Lietuvos vals
tybinio aparato dalis. Tiesa, tai 
yra valdininkai, vykdą savo 
funkcijas. Tačiau tuo pat metu 
tai yra tarptautinės teisės fik
suota institucija. Tikrai džiaug
tis galime, kad šią instituciją 
turime ir kad ji dar daugelio 
valstybių pripažįstama, kaip Ne* 
priklausomos Lietuvos instituci
ja, visiškai oficialiai vykdanti 
savo funkcijas, ypač nepaprastai 
vertingoje, pirmojo pasaulinio 
vaidmens valstybėje, kaip Jung
tinės Amerikos Valstybės. Mes 
tiesiog laimingi ten turėdami sa
vo atstovus — ir diplomatinėje 
ir konsuliarinėje srityse. 

• 

Visai nepagrįstai ir tiesiog už
gaulingai tūlos spaudos pulti dip
lomatai. Jie savo pareigas, kiek 
buvo jų galioje, atliko dar tada, 
kai VLIKo nei nebuvo, kai tik
tai vieni diplomatai begalėjo 
veikti. Ir jie veikė. Garbė jiems, 
kad sunkiausiu tautos ir valsty
bės metu jie iškėlė teisės, teisė
tumo balsą ir užprotestavo prieš 
smurtą. 

Juk jie ir VLIKą eksponavo 
užsieniams, kai niekas apie jį 
dar nežinojo. Jie ir dabar atlieka 
didelį vaidmenį, nors kai kam ir 
nematomą, o kai kieno tyčia ne
pastebimą. Jie gi, suvaržyti sun
kios padėties ir nusistovėjusių 
diplomatinių tradicijų, kartais 
ir dar dėl svarbesnių priežasčių, 
girtis savo veikla negali. Ir tū
los spaudos nedžentelmeniškus 
užsipuolimus jie tylomis "nuri
jo, kaip karčią piliulę". 

Jiems reikia bendradarbiavi
mo. Gero patarimo ir geros su
gestijos jie tikrai neatmes. Jų 
darbas nematomas, bet sunkus. 
Padėkime jiems kuo galėdami, 
o ne užsipuldinėtam, kad ir be 
maskuotai piktcą valios, tai vis 
dėlto neprotingai, 

CN-ganizacijof 

Nėra sąmoningos tautos be 
organizacijų. Nėra demokratijos 
be politinių organizacijų. Nes 
organizacijose gimsta gyvenimo 
tobulinimo idėjos, kristalizuojasi 
joms gyvendinti priemonės. To
dėl organizacijas reikia pozity
viai vertinti. 

Nepaprastai augštos vertis ir 
didžių darbų yra Amerikos Lie
tuvių Taryba — ALT, kuri jau 
pirmomis Lietuvos okupacijos 
dienomis darė žygių prieš oku
paciją, už laisvę. Tai — viena 

vedamųjų organizacijų lietuvių 
tautos kovoje už Lietuvos laisvę. 

BALFas taip gi, nors pasista
tęs medžiaginės paramos užda
vinius, taip pat netiesiogiu būdų 
yra viena tų organizacijų, kuri 
bendradarbiauja ALTui jo už
daviniuose. 

Mažosios Lietuvos Taryba rū
pinasi Mažosios Lietuvos reika
lais ir tautos dalių ir lietuviškų
jų žiemių vienybe. 

Visur susiorganizavę Tautos 
Fondo skyriai taip gi yra vieni 
didžiųjų talkininkų, ir ne vien 
tuo, kad surenka lėšų, bet kad 
ir moraliai palaiko tautiečiuose 
įsipareigojimų Tėvynei ugnelę. 

Politinės srovės — partijos ir 
sąjungos — profesinės organi
zacijos ir t.t., — visds dedasi 
bendron talkon. Tai yra labai 
pozityvus ir gražus reiškinys. 
Tai yra didelė talka, kurią VLIK 
turėtų branginti. Svarbių orga
nizacijų yra ir daugiau. 

Jeigu VLIKas yra vadovaująs 
organas, tai jo pareiga telkti į 
vienybę visus lietuvius ir visas 
jų organizacijas. Jo pareiga su
žinoti jas ir kviesti dėtis į bend
rą darbą. VLIKas turėtų būti 
mobilizatorium. 

Jei sakysim, į viešumą išėjo 
Lietuvių Rezistencinė Santarvė, 
tai, kaip iš jos pirmininko pa
reiškimų matyti, tas įvyko kaip 
reakcija į aiškius VLIKo neto
bulumus. Bet ne viena LRS pa
sireiškė, nes galima konstatuoti 
tai menkesnių, tai stipresnių 
audrojimų ir daugiau. Galima 
sakyti, kad tai yra tartum or
ganizuotas pasipriešinimas prieš 
egoistinius pasireiškimus, kurie 
kaip tiktai VLIKan įneša nedar
nos ir greičiausia todėl, kad tai 
daro asmens, kurie neturi atsa
komybės prieš organizacijas, nes 
faktinai jie jų neturi. Juk tie 
VLIKo nariai, kurie turi ypač 
senas organizacijas savo užnu
gary, prieš kurias, — o tas reiš
kia, kad ir prieš plačiąją visuo
menę, — yra atsakingi, jie visi 
gražiau ir laikosi. Jie ir vieny
bės siekia, jie ir su Diplomatija 
susitarė, jie sugeba rasti bend
rą kalbą kiekvienu rimtu klau
simu. 

Rezistencija, kuri, — kaikas 
to nežino, — yra nusipelniusi 
labai svarbioje pozicijoje. VLIK 
reikėjo pa j ieškoti gražių būdų 
su ja susitarti ir suderinti savo 
veikimą, tose labai svarbiose 
tautos kovose už laisvę $g£įci 
jose. 

Išvados 

kokios ypatingos nėra reikalin-

vis dažniau išeina tr Vokietijoje, 
ir Brooklyne, ir Chicagoje, ir 
Kanadoje, ir Australijoje, ir net 
Kalifornijoje... 

O ta kaliforniškė — viena iš 
pačių gražiausių. Puikus leidi
nys, kurį, prisimenant įprastinį 
mūsų leistųjų knygų standartą, 
reikėtų vadinti liuksusiniu. Sod
rus ir josios turinys — lietuviš
kos žemės ilgesio ir jos praradi
mo skausmo poezija. Pakanka
mai subrendusi meniškai, nuo
širdi, stipri. Kaip žemės trau
ka... 

Dar keistų žmonių tebesama 
mūsų tarpe. Europoje turiu pa
likęs pažįstamą, labai aktyvų 
rezistentą, kuris, būdamas itin 
sausos profesijos žmogus, prieš 
karą niekad nėrą domėjęsis po
ezija ir kitokiais švelnesniais 
menais. Dabar — pusę metų ke
liuose laiškuose jis man rūsčiai 
prikaišiojo, kam nepadėjau jam 
iš Amerikos persiųsdinti Henri
ko Radausko "Strėlę danguje". 
O gerai žinau, jog laisvo laiko 
jis turi bene mažiau už mus, 
fabrikuose plušančius. 

Neabejoju, jog vėliau jis ma
ne dar daug bars, jei nenusių-
siu jam "ŽEMĖS". Galima sa
kyti, kad yra jau patirta, jog 
meno ir savos poezijos ilgisi ir 
jąja savo dvasines jėgas gaivi
na daugiausia tie, kurie, rodos, 
ir taip jau stiprūs dvasioje, užsi
spyrę tautinėse pareigose, veik
lūs darbuose. Savosios žemės ir 
savųjų namų poezijos netrokš
ta tie, kuriuos pilnai patenkina 
nusipirktas žemės sklypas įr na
mas bet kur, kuriuos pilnai pa
sotina "motorizuota trauka", ku
rių maloniausias skaitymas jau 
yra — inkasuoto čekio apskai
tymas ... Nesisvaidau akmeni 
mis, bet laikas šnekėti be bovel-
nos. Nutrūkimas nuo savosios li 
teratūros ir poezijos, mūsų gy
venimo aplinkybėmis, beveik vi 
suomet yra mūsų visuomeninio, 
kultūrinio, rezistencinio apsa-
manojimo rodiklis. 

Penki jauni lietuvių poetai į 
vieną knygą sudeda savo dva
sios, jausmų ir meditacijų do
kumentą — gimtosios žemės 
šauksmą, ilgesį ir gėlą, j ieško 
meninių formų beviltiškumo ir 
tikėjimo išraiškai. Man rodos, 
kad visa tai rasta ir pateisinta. 
Artimos nuotaikos ir krypties, 
nors ne Vienodo lygmens poezi
ja. Pavyzdžiais tai mėginti pa
rodyti — ne laikraštyje vieta. 

Neabejotinai stipriausias iš 
visų — Vilnijos "argentinietis" 
Juozas Kėkštas. Jo eilėraščiai, 
kaip Rudens dugnu, Ant Kaspi
jos kranto, Alkanos gatvės, Už
rašas, šiaurės sonata ar ypač 
Maioli žydi aguonom, — yra di
džiulės įtampos, žmogiškosios ir 
meninės, sužaibavimai, tikri še
devrai. Stambaus ir buriančio 
pajėgumo Alfonsas Nyka Niliū-
nas, ypač savo Pavasario ir Pra
radimo simfonijomis, Elegijo
mis ... Daugiau "sausesnis", in
telektualesnis, gal net be reika
lo tikrąją savo prigimtį, emocia-
lumą, slopinantis Henrikas Na-
g y s. Ryškaus talento žybčioji
mais Vytautas Mačernis atsklei
džia savo vizijų pasaulį, nors 
perankstyva mirtis nutraukė jo 
kūrybos siūlą, nebeduodama pla

čiau pasireikšti. Tame penkeriu-
kės santykyje bene kukliausiai 
Dievo apdovanotas, nors Jį kone 
daugiausia pagerbiantis, gal bū
tų Kazys Bradūnas. Bet gal aš 
ir klystu... Kiekvienu atveju 
jis suteikė vertingą įnašą anto
logijai, ją taip rūpestingai sure
daguodamas. 

Juozas Girnius antologijai pa
rašė ilgoką (60 puslapių) įvadą. 
Tai skaidrios nuotaikos, lojalūs, 
labai simpatingi komentarai mū
sų "juodo pesimizmo" ir "nevil
ties" naujajai poezijai. Drąsių 
ir taiklių minčių pluoštas apie 
tremtinių dvasinio gyvenimo 
tikrovę, {tikinantis paaiškini
mas, kodėl pabėgėliai (nors ir 
politiniai...) negali ir neturi 
teisės šiuo metu dar reikalauti 
iš savo poetų būti naujo atgimi
mo maironiais. Pagrįstas įrody
mas, kad šioje pesimistinėje, be 
galo "nevisuomeninėje" poezijo
je iš tikrųjų esama ne mažiau 
patriotizmo ir aktualumo, negu 
toje, kuri stačiai deklamuoja tė
vynės meilę ir "dega partizanų 
krauju". 

Gaila, kad Girniaus įvadas aiš
kiai per nepopuliariai parašytas 
ir įkandamas bus tik specialis
tams. Be žalos turiniui, galėjo 
jis. būti ir iš dvigubai mažiau 
žodžių. Jo duotasis mūsų litera
tūrinių generacijų suskirstymas 
(ŽEMĖS dalyvius laikant trečią
ja mūsų literatūros karta ...) 
ir to paskirstymo pagrindų iš
dėstymas, būčiau veik tikras, 
mūsų literatūros mokslui niekad 
nebus priimtinas. Dailiojo žodžio 
kūryba, be abejo, visuomet ga
lima aiškinti ir filosofiškai, ir 
visokeriopai, bet jos tikrajam 
vertinimui ir supratimui meto
dai tegali būti tik literatūriniai, 
pirmiausia estetiniai ir forma
listiniai. Kiti metodai veik vi
sada ir neišvengiamai klaidin
gai, bent šališkai nustato meiio 
kūrybos vietą bei vertę. 

Tačiau šiuo atveju dėl to nie
kas perdaug nesisielosime. Įvado 
tikslas buvo šiaipjau tikrai ne
lengvo pobūdžio mūsų penkių 
jaunųjų poetų kūrybą padaryti 
visuomenei suprantamą ir jos 
gilesnę prasmę atskleisti. Tas 
jam pavyko. Man dingojas, kad 
jam pavyko įrodyti ir vieną, iš 
pažiūros, net labai paradoksinę 
mintį: — mūsų poetai dainuoja 
nusivylimą ir mes patys dauge
lis jaučiamės nusivylę: anot Gir
niaus, esame dar permažai nusi
vylę, ir juo didesnis bus mūsų 
nusivylimas, juo skaudesnė gim
tosios žemės netekimo žaizda, 
juo sunkiau ji gys, tuo lėčiau 
pastoviai ir su pasitenkinimu 
svetur "įsikursime", tuo aštres
nis bus mūsų pasiryžimas atko

voti Tėvynei naują laisvę, bent 
jau nuoširdžiau padėti tiemagf* 
kurie dėl jos kovoja ir kovos . ; 

Jei teisingai supratau painoku 
Girniaus mintį, niekada kitaip J 

negalėčiau pasisakytį, dar nę-*, 
išmokau kitaip galvoti. Gal d<it 
to tas mūsų poetų juodasis pe-n 
simizmas, beveik megavimasi#' 
kančia, tas nusivylimas, ta šiur
pi neviltis, tas skaudusis gim
tosios žemės ilgesys, tas, anot 
Kėkšto, "tragingos epochos tra-
gingo dangaus nešiojimas akyse, 
kai akys neranda spinduliu žė
rinčio rytdienos kranto", — vi
sa tai manyje žadina viltį, tikė
jimą, užsispyrimą pasiekti* žė
rintį rytdienos krantą kovojan
čios tėvų žemės balsą... 

Antanas Skirius, savo spaus* 
tuvėje taip rūpestingai išleidę# 
ŽEMĖS antologiją, yra graži#' 
darbu prisidėjęs mūsų kultūrai#' 
Man tik kiek gaila to, apie k% 
dabar kalbėti jau pervėlu. Dau
giau sukondensavus Girniau# 
įvadą ir pridėjus dar keliolika'1 

puslapių, joje galėjo užtarnautu 
vietą rasti savo meniniu lygme-" 
niu ir literatūrine kryptimi no 
taip jau iš tos penkeriukės besi* 
skirią tokie išnokę ir stiprūs po
etai, kaip Henrikas Radauskas, 
ir neseniai pasimiręs JuozaSM' 
Krūminas, gal dar koks vienaip 

Tada be abejonės visi pasaky* 
tume, kad štai sulaukėme beveik 
pilnos ir stipriausios mūsų naii* 
josios ir jaunosios modernines 
lyrikos antologijos. Lieka tik ja 
naudotis ir stebėti, kaip našiai ' 
toliau rutuliojasi mūsų poezijos 
kūryba ... net ir laikinai nete* 
kusi po kojų savo gimtosiom 
žemės. Bronys Raila 

GARY BALFas 
PRADEDA VAJU 

Gary BALF'o skyrius pradeda 
vietos lietuvių lankymą. Iš viso 
Gary esama per 350 šeimų ir 
paskirai gyvenančių lietuviu 
Kiekvienam rinkėjui teks aplan
kyti 15-20. Praeitų metų pana
šus vajus davė per $300 pajamų 

Vajaus užbaigtuvėms, lapkri
čio 24 d., numatoma suruošti 
"užbaigtuvių vakarą" su meni
ne programa, loterija, šokiais ir 
pan. 

V. B e 1 i a j a u s 
THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 
žaidimai 

Užsakymus ir pinigus siųsti 
DIRVOS redakcijai 

Kaina — $5. 

gos, nes jos aiškios ir išdėstytos. 
Nebent pabrėžti tą mintį, kad 
reikia tiktai geros valios, kurios 
daugumui VLIKo organizacijų 
ir jų atstovų jame netrūksta. O 
geros valios neturi trūkti, nes 
į VLIKą nukreiptos visų tautie
čių akys, jo veiklon dedamos 
viltys, iš jo laukiama ir tikima
si to, kam jis sudarytas ir kam 
egzistuoja. 

Galima nedvejojant teigti, kad 
visi tautiečiai dvasios pakilimu 
sutiks kiekvieną jame geresnį 
nusiteikimą, rimtį ir darną ir 
nenurims dėl ligšiolinių trūku
mų. J. Kardelis 

(Pabaiga) 

Didžiulis komiškų vaidinimų ir šakiu 

įvyksta SekmadienĮ 

LAPKRIČIO - NOVEMBER 4 dieną 
MALONIOJ IR JAUKIOJ 

Lietuvių Šv. Jurgio Draugijos Salėje 
180-182 New York Ave., Newark, N. J. 

Programoje: KOMIŠKI VAIDINIMAI 
kuriuos atliks LINKSMIEJI BROLIAI (pirmą kartą M»* 
warke) vadovaujami buvusio Vilniaus valstybinio teatro 

artisto 

VITALIO ŽUKAUSKO 
. Po vaidinimų bus ŠOKIAI 

BUFETAS — gausus užkandžiais Ir gėrimais 
PRADŽIA 6 vai. vak. (durys atdaros 5:30 vai. vak.) 

pJIMAS $1.0# > 
Rengia Amerikos Lietuvių Tautine Šąjunga 


