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IRAKAS TARP DVIEJU FRONTŲ
žinios apie sekmadienį
prasidėjusį sukilimą Irake
vis dar tebėra prieštarau
jančios: Kassemo vyriausy
bė kelis kartus per dieną
kartoja, kad sukilimas jau
esąs visiškai numalšintas,
”Mosulo radijas”, atstovau
jąs sukilėlius, skelbia, kad
kovos tebevykstančios ir
apylinkių gyventojai gau
siai jungiąsi į sukilėlių ei
les. Apie ”Mosulo radiją”
taip pat nėra tikslių duome
nų: iš Izraelio sluoksnių
skelbiama, kad sukilėlių
vardu veikianti radijo sto
tis iš tikrųjų esanti Sirijos
teritorijoje, o Libane sako
ma, kad Mosulo mieste yra
buvusi stotis, tik labai silp
na, ir dabar libaniečius nu
stebinęs jos galingumas.
Grįžę iš Irako ištremtieji
Jungt. Arabų Respublikos
diplomatai ir jų šeimos pa
sakoja, kad Bagdade vieš
pataująs chaosas ir atrodą,
kad gatves valdančios mi
nios. Praėjus trims valan
doms po diplomatų ištrėmi
mo, Irako aviacija bombar
davo Sirijos miestelį Hamoudiya. Iš to reikia taip
pat spėti, kad šiauriniame
Irake dar tebėra nenumal
šintas, nors Kassemas jau
ir pradėjo kariuomenės va
lymą.
Apsukrus karys, bet silp
nas politikas Kassemas Ira
ką valdyti pradėjo prieš,8
mėnesius — po nepaprastai
žiaurių skerdynių, kurių
metu nužudytas karalius
Feisalas II ir ištikimas Va
karų sąjungininkas prem
jeras Nuri es-Said. Jis galė
jo pasirinkti tris kelius:
• tęsti senąją draugystės
su Vakarais politiką, liekant
Bagdado pakto nariu (ofi
cialiai iš Bagdado pakto
Irakas dar nėra išstojęs,
bet praktiškai jau nebelai
komas) ;
• Įstoti į Nasserio Jungt.
Arabų Respubliką;
• susižavėti Maskvos vi
lionėmis.
šiuo metu, kaip atrodo,
Kassemas yra linkęs pasuk
ti trečiuoju keliu.
Daugumas liepos 14 d.
sukilimo dalyvių buvo karš
ti arabų nacionalistai, ku
riuos žavėjo Nasserio sva
jonės. Jie tikėjo, kad Irakas
tuoj stos arabų imperijos
kūrimo talkon. Bet Kasse
mas, kuris, kaip sakoma, dė
jęsis labai geru nužudytojo
premjero es-Said draugu, ir

ši kartą parodė savo klas
tingumą : netrukus suėmė
savo pagrindinį talkininką,
Nasserio šalininką, pik. Arefą. Krašte pradėjo augti ne
pasitenkinimas.
Prieš tris mėnesius švei
carų laikraštininkas B. Rė
mus, tuo metu lankęsis Bag
dade, pasakojo: ”Pilkoje,
nešvarioje Irako sostinėje
nėra ”1000 ir 1 nakties” at
mosferos. Visos gatvių san
kryžos knibžda kariuomene
ir tankais. Gen. Kassemas,
Iegendarinio rojaus šiandie
nis diktatorius, viešumoje
pasirodo, tik stiprios as
mens sargybos lydimas”.
Ir šis sukilimas yra bene
trečiasis bandymas per 8
mėnesius jį nuversti.
*
Po liepos 14 perversmo,
Kassemui oficialiai neišstojant iš Bagdado pakto, JAV
tęsė savo įsipareigojimus,
teikdama Irakui pažadėtus
ginklus. Paskutinės dvi
siuntos buvo atiduotos rug
pjūčio mėnesį. Tik, kai Kas
semas ištrėmė 50 britų pi
lotų, komandiruotų apmo
kyti Irako lakūnus, JAV
parama buvo nutraukta.
Spalio 11 Irakas pasirašė
sutartį su sovietais. Po to
sekė sutartys su kitomis ko
munistinėmis valstybėmis,
kurių pažymėtinos Čekoslo

vakija ir Kinija. Rusija pra
dėjo tiekti Irakui ginklus.
Tada britų, italų ir libanie
čių firmos atšaukė savo
projektus. Irakas liko komu
nistinėje srovėje. Sukilimo
organizatoriai, Nasserio Ša
lininkai, sakosi norėję Ira
ką iš tos srovės ištraukti.
•
Kassemas nėra komunis
tas, ir jis sakosi žinąs, ką
darąs. Viename pasikalbėji
me* su londoniškio ”Times”
korespondentu jis pabrėžė,
kad jis ieškąs ”savo neutra
laus kurso”.
Bet Bagdado gatvėse ko
munistai darosi vis aršesni
ir nuolatiniai incidentai tarp
raudonųjų ir muzulmonų
įvairiuose religiniuose cent
ruose vis dažnėja.
Kai kurie stebėtojai pa
reiškia susirūpinimą, kad
po šio, dar nebaigto, sukili
mo, jei Kassemui pasiseks
jį galutinai numalšinti, Ira
ką gali galutinai laimėti ko
munistai. (ips.)

• Prancūzijos prezidentas
de Gaulle, priėmęs sovietų
a m b asadorių Vinogradov,
su kuriuo kalbėjusi 55 mi
nutes, pareiškė, kad Pran
cūzija nori tartis, bet ne
nusileis grasinimams.

Vilties Draugijos namai Clevelande, kuriuos atida
rom kovo mėn. 14 d. Plačiau žiūrėk 7 psl.
Dirvos nuotrauka

Rengiantis Vilties Draugijos namų ir ofsetinės spaustuvės atidarymui Dirvos re
daktoriai kalbasi su lietuvių radijo valandėlės atstovu. Iš kairės: J. Stempužis, V. Ged
gaudas, J. P. Palukaitis ir B. Gaidžiūnas.
Dirvos nuotrauka

New Yorke įvyko A. Olio ir A. Vanagaičio garbei skirta akademija, kurios ren
gimui pirmininkavo St. Gudas. Nuotraukose akademijos prezidiumas ir dalyviai. Prezi
diume matyti gen. konsulas J. Budrys, p. Olienė, p. Vanagaitienė, Dr. S. Biežis, V.
Abraitis, J. Paplėnas, E. Bartkus, A. Trimakas, V. Rastenis ir kt. Plačiau apie įvyku
sią akademiją kitame Dirvos numeryje.
V. Maželio nuotraukos.

NORI, KAD VAKARAI FORMULUOTU AIŠKIA
TAIKOS PROGRAMA EUROPAI
Pavergtųjų Europos Tautų delegacija Įteikė Kong
reso lyderiams tuo reikalu išsamų memorandumg.
Seimo pirmininko pareigas einąs V. Sidzikauskas
apie šio Seimo darbus ir siekimus.
šiomis dienomis Washingtone lankėsi Pavergtųjų
Europos Tautų generalinė
delegacija, įteikusi Kongre
so lyderiams tarptautinės
politikos klausimu išsamų
memorandumą. Ta proga
Amerikos Balso lietuviško
jo skyriaus viršininkas dr.
Kostas Jurgela su Vaclovu
Sidzikausku, šiuo metu ei
nančiu Pavergtųjų Europos
Tautų Seimo pirmininko
pareigas, padarė pasikalbė
jimą, kuris buvo perduotas
per radiją į Lietuvą.
— Gal galėtumėte nusa
kyti Pavergtųjų Europos
Tautų Seimo siekimus? —
paklausė dr. K. Jurgėla.
— Pavergtosios Europos
Tautos, arba kaip kada čia
vadinamos Mažosios Jung
tinės Tautos, susiorganiza
vo 1954 metais New Yorke,
siekdamas atstatyti paverg
tųjų Centro ir Rytų Euro
pos tautų arba valstybių
nepriklausomybę ir laisvę,
— paaiškino Vaclovas Si
dzikauskas. — šiai organi
zacijai priklauso Albanija,
B u 1 g arija, Čekoslovakija,
Estija, Vengrija, Latvija,
Lenkija, LIETUVA ir Ru
munija. Viso devynios prieš
karą buvusios suverenės ir
nepriklausomos valstybės.
— Kas parenka delegaci
ją į šį Seimą?
— Delegacija parenka
seimo nariai, kuriais yra
egzilinės politinės organiza
cijos, tų kraštų tautinės ta
rybos ir komitetai. Lietuvos
atveju Pavergtųjų Europos
Tautų narys yra Lietuvos
Laisvės Komitetas. Jis ir
parenka delegaciją, bet, ži
noma. susitaręs ir pasita
ręs su kitais laisvinimo
veiksniais, įjungiant taip
pat ir diplomatinę atstovy
bę.
—- Kuriuo pagrindu tie
atstovai yra parenkami? Ar
visos politinės srovės atsto
vaujamos?
— Taip. Delegacijoj at
stovaujamos visos politinės
srovės ir visi mūsų politi
niai veiksniai.
V. Sidzikauskas, kuris
kartu yra ir Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas,
ketverius metus vadovavęs

PET Seimo politinei komisi
jai, šiuo metu, Seimo pirmi
ninkui lenkui Korbonskiui
lankantis Tolimuose Rytuo
se, eina Seimo pirmininko
pareigas. Pirmuosius keturius metus Seimo pirminin
ku buvo latvis Massens, lie
tuviškai kalbąs latvių dip
lomatas. Dabar yra susi
tarta, kad kiekvienais me
tais bus renkamas vis kitas
pirmininkas iš kitos tauty
bės.
— Kokie yra PET Seimo
žymesnieji darbai?
— Mūsų pagrindinis rū
pestis, sakysim, šiuo metu
Sovietams išprov o k a v u s
Berlyno krizę, dėti visas pa
stangas, kad būtų įgyven
dinta teisinga ir pastovi
taika Europoje. Mūsų pa
stangos eina ta kryptimi ne
tiktai Vokietijos ar Euro
pos saugumo klausimu, bet
taip pat, kad būtų svarsto
mas klausimas atstatymo
nepriklausomybės ir laisvės
visų pavergtųjų Europos
valstybių.
—- Kodėl pastovia būsti
ne pasirinkote New Yorką?
— Dėl to, kad New Yorkas yra Jungtinių Tautų
būstinė, o mes esame Pa
vergtos Jungtinės Tautos.
Mūsų balso nėra aname pa
state, todėl ir mūsų vieta
kur posėdžiaujame yra ki
toj pusėj gatvės, priešais JT
rūmus, tuo tarpu kai mūsų
raštinės yra New Yorko
centre.
— Kodėl jūs dažnai posė
džiaujate Europoje?
— Mat mūsų visi devyni
kraštai yra Europos valsty
bės ir mums rūpi Europa,
o taip pat ir jos apjungimas.
Mes posėdžiaujame Strasburge, kadangi jis yra apsi
jungiančios Europos laiki
noji sostinė, štai ir šį pa
vasari po Velykų ten susi
rinksime svarstyti tokius
klausimus, kaip teisingos ir
pastovios taikos Europoje
įgyvendinimas, sovietų pa
vergtųjų (maža pauza per
trauktas AB perdavimas) ir
laisvės atstatymo klausi
mas, Europos apsijungimas,
Europos Tarybos politika ir
Pavergtos Europos tautos,
Rytų ir Vakarų kultūriniai

mainai, Vengrijos klausi
mas Jungtinėse Tautose ir
galimybė išplėsti tą klausi
mą Į visas devynias paverg
tas valstybes, tremtinių ir
pabėgėlių klausimas.
— Kuo Vengrijos klausi
mas išsiskira iš kitų vals
tybių būklės?
r— Išsiskiria tuo kad ry
šium su 1956 m. vykusia
revoliucija Vengrijoje, šis
klausimas buvo iš karto
įneštas į JT Saugumo Ta
rybos darbotvarkę ir, kai
ten rezoliuciją vetavo So
vietų atstovas, klausimas
buvo perkeltas i JT visuoti
ną asamblėją. Tuo būdu jis
yra darbotvarkėje, o mūsų
kitų astuonių pavergtųjų
valstybių klausimą mes
stengiamės taip pat įrašyti
i JT darbotvarkę, arba bent
Vengrijos klausimą išplėsti
i visas devynias.
Toliau V. Sidzikauskas
nupasakojo apie PET lei
džiamą informaciją ir kam
ji skiriama.
— šiuo metu Washingtone lankotės su delegacija?
— Taip. Atvykau čia su
Pavergtųjų Europos Tautų
generaline delegacija. Mūsų
tikslas čia lankyti Amerikos
kongreso lyderius, daugiau
siai užsienio reikalų komisi
jų narius ir įtakingesniuo(Nukelta į 2 psl.)

NAUJAUSIOS
ŽINIOS
• Ženevoje, branduolinių
bandymų nutraukimo kon
ferencijoje, Amerika pasiū
lė, kad susitarimas būtų pa
sirašytas neribotam laikui,
iki tol kol jis bus pildomas
visų kraštų
• Sovietai įsteigė savano
rių liaudies brigadas, ku
rios turės pagelbėti milici
jai viešose vietose prižiūrėti sovietų piliečių elgesį.
• Alžyre sukilėliai nužudė
amerikietį fotografą Flint
Keliems, 65 metų amžiaus,
buvusi aviacijos pulkininką,
kuris ruošė žurnalui National Geographics reportažą.
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AČIŪ VISIEMS ir kurie dosniai rėmėte ir kurie
pabarėte

Dalis lietuvių delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų Seime. Iš kairės (sėdi): Dr.
A. Trimakas, V. Sidzikauskas, šiuo metu einantis Seimo pirmininko pareigas, M.Brakas, (stovi) K. Bielinis, V. Vaitiekūnas, Dr. B. Nemickas, J. Brazaitis, P. Vainauskas,
J. Audėnas. Trūksta V. Rastenio ir Europoje gyvenančių delegacijos narių.

NORI, KAD VAKARAI FORMULUOTŲ...

Berlyno krize, ir mes nori
me, kad Vakarai formuluo
sius senatorius bei kongres- tų aiškią taikos programą
manus. Mes jiems reiškia Europai, nes Antrasis Pa
BALYS GAIDŽIŪNAS
me mūsų susirūpinimą dėl saulinis karas politiškai nė
paskutinių įvykių tarptau ra dar baigtas, taikos sutar
Šį šeštadienį atidarome kad ir dabar> Vilties Drau tinėje politikoje ryšium su tis su Vokietija nėra pasiVilties Draugijos namus ir gijos namų ir spaustuvės
ofsetinę spaustuvę. Atseit, atidarymo proga, bus su
tuo norime lyg ir pasakyti, plaukę per $2,000.00. Ta
Iš VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
kad naujų įrengimų ir per nauja parama bus vėl labai
sitvarkymų laikas jau pasi tiksliai sunaudota, ir jos
baigęs. Namai, be mažų iš įliejimą į bendrąjį mūsų
minint girdėtų minčių
imčių, sutvarkyti, redakci turtą, skaitytojai neužilgo
*★★
jai ir spaustuvei patalpos pajus.
VPties Draugijos namų ir
įrengtos, o ir pati spaustu
Yra senas priežodis: pirma gyvenk, paskui filo
vė jau gali dirbti pilnu ap ofsetinės spaustuvės atida
sofuok.
krovimu. Taigi atėjęs lai rymo proga mes norime pa
Mūsų aplinkybėse tinka sakyti: pirma gyvenk,
kas, kada visus tuos įrengi dėkoti visiems Vilties Drau
paskui politikuok arba visuomeniškai veik. Ir Lietu
mus galim parodyti Vilties gijos nariams, kurių dabar
vos nepriklausomybei siekti galim pašvęsti jėgas,
Draugijos nariams ir gau yra virš 400, visiems Dir
atliekančias nuo tų, kurios būtinos gyventi. Neskai
vos skaitytojams ir visiems
siems Dirvos bičiuliams.
tant turimojo mažesnio ar didesnio nusimanymo,
Vilties Draugija, kaip mūsų darbo rėmėjams. Tik
talento, kurių irgi kiekvienas mažiaus ar daugiau
daugelis gerai atsimena, visų sutelktinėmis pastan
turi,
kitos jėgos gali būti išreikštos laiku ar pinigu.
gomis
galėjome
šiuos
dar

pradėjo veikti 1951 metų
Atmetus nelabai daugelį išimčių, mes, įsikūrę
rugpjūčio mėnesį. Pradėjo bus atlikti. Atlikdami ne
ar nors šiaip taip įsikibę laisvuose kraštuose^rodos
iš nieko, bet pradėjo tikė kurio nors privataus asmens
prasimanom to laiko ar pinigo — jei ne vieno, tai
dama, kad į jos veiklą įsi turtui didinti, bet savo pa
kito — bent kiek daugiau, negu būtinai reikia tik.
jungs daug energingų vei čių sukurtai organizacijai
tam, kad gyventumėm. žinoma, jei į gyvenimo bei
kėjų, kurie sudės pradinį stiprinti.
pragyvenimo sąvoką neįtraukiame su išdykavimu
Ačiū ir tiems, kurie mū
kapitalą ir sudarys sąlygas
artimoj kaimynystėj atsiduriančių ištaigų ...
plėsti tautinės spaudos dar sų neparėmė, kurie mus ba
Lietuvos nepriklausomybės idėjos labui deda
bą. Ir šiandien galima pa rė ir įvairiais pamoksliukais
mos pastangos reikalauja iš visų mūsų bent dalies
sakyti. kad tas tikėjimas graudeno, kad tik to darbo
tų atliekamųjų pajėgų, laiko ar pinigo pavidalu,
nesiimtume, nes jo netęsėpasitvirtino.
dažniausia ir abiem pavidalais.
Pirmiausia,
į
Vilties sime, ypač dabar, blogiems
Kiek? štai klausimas, atsakymo į kurį kiekvie
Draugijos rankas perėjo pa laikams esant. Dėkodami ir
nam tenka teirautis savo sąžinėj ir savame tauti
ti Dirva. Vėliau buvo su jiems, mes pilnai tikime,
niame susipratime.
telktas kelių tūkstančių ka kad dabar, matydami mūsų
Ak, kaip šiandien gerbiame Vincą Kudirką, kad
pitalas namams pirkti, o po visu pažadų tęsėjimą, jie
jis tiek daug atidavė Lietuvos idėjai! O jis atidavė
ilgesnio pasiruošimo ir Dir pagaliau i talką įsijungs ir
ne tik tą, kas atliko nuo gyvenimo ... Jis atidavė
vai du kartus per savaitę mums padės. O gausiau ta
ne liekanas, o viską ... Ir daug kas atidavė už tau
me
darbe
susibūrę,
ir
dau

leisti. Pagaliau, prieš pustos laisvės idėją viską, net patį gyvenimą. Ne tik
ahtru metų, buvo atlikti pa giau padaryti galėsime. Juk
tie, kurie žuvo kovoj dėl Lietuvos, gyvenimą atidavė.
rengiamieji darbai akcijai, jei visi pasispausime, Dir
Yra ir tokių, kurie gyveno ir visą gyvenimą atidavė
kad galėtume įsigyti spau va gali ir tris kartus per
idėjai.
dos darbui patogesnius na savaitę eiti.
štai šios mintys šiandien, susikaupiant ties Lie
mus. Įrengti gerą ofsetinę
Namų ir ofsetinės spaus
tuvos nepriklausomybės simboliu, yra vienos iš tų,
spaustuvę ir Dirvą leisti,
kuriom dera vieta pačiame mūsų minčių susirinkimo
iliustruojant gausiomis nuo tuvės atidarymo šventėje
garbes prezidiume! Iki kokio laipsnio Lietuvos lais
traukomis iš lietuvių gyve džiaugsmo nestinga, bet
drauge, pro tą džiaugsmą ir
vės idėja mums svarbi? Su kokiu kitu gyvenimo
nimo.
tikslu ji mums lygi? Su kuo lygiai mes tai idėjai
Visi tie darbai, suorgani būsimi darbai matyti, kurie
skiriam savo pastangų: energijos, sumanumo, laiko,
zavus $20,000.00 piniginį nėra iš lengvųjų. Jie neleng
lėšų? Ar ta idėja mums verta valandos, dienos, sa
vajų, laiku buvo atlikti ir vi todėl, kad lietuviškas
vaitės ar daugiau darbo?
visi pažadai pilnai tęsėti. spausdintas žodis susiduria
Tais atliktais darbais dabar, su kasdien gausėjančiais
Vilties namus ir ofsetinę sunkumais: senųjų skaity
spaustuvę atidarant, ir no tojų išmirimu ir naujųjų
dažnėjančiu atšalimu. Mes
rima pasidžiaugti.
GERESNI NAMU STATYTOJAI
Vilties Draugijos grynas įžiūrime, kad teks ieškoti
turtas, įskaitant namus, of vis naujų ir naujų kelių ne
VISUOMET ĮSTATO
setinę spaustuvę ir Dirvos tik esantiems skaitytojams
vertę, dabar sudaro apie išlaikyti, bet ir naujiems
$65,000.00. Toji suma pri surasti. Tik viena mums ra
klauso ne kuriam vienam mu, kad tam darbui dabar
asmeniui, bet Vilties Drau esam pasiruošę. Pasiruošę
gijai, kuri buvo sukurta tau ir savo naujos spaustuvės
tinei spaudai leisti, jai ge pajėgumu, ir savo bendra
rinti ir dažninti. O jos tvar darbių sugebėjimais, ir sa
kyme dalyvauja visi nariai vo talkininkų nuoširdumu.
per įvykstančius metinius
suvažiavimus ir naujos va
dovybės rinkimus.
J. CIJUNSKAS
Vilties Draugijos turtas
paaugo, atsirado geresnės
LAIKRODININKAS
darbo sąlygos, bet, turint
SPECIAL BUDCET CHECKINC ACCOUNTS
ateičiai vis naujų planų, ku
Taiso ir parduoda laikro
REGULAN CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOt YOUI I
rių įgyvendinimas neįmano džius, apyrankes ir kitas
mas be jos narių ir Dirvos brangenybes. Sąžiningas ir.
skaitytojų paramos, tenka garantuotas darbas prieina
laiks nuo laiko su tais nau momis kainomis.
jais planais prisistatyti ir
753 E. 118 St.
naujos talkos paprašyti. Ir
65 CONVENIENT BANKING OFFICES
CIeveland
8, Ohio
mes džiaugiamės, kad tos
Telef.: LI 1-5166
paramos sulaukiame, štai,
(Atkelta iš 1 psl.)
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DEJA, JIE TREMTINIAI.Niekas gal kitas negalėtų
man daug pasakyti apie mū
sų spaudos vargus, kada aš
pats grįžęs iš Lietuvos dir
bau ir vargau "Amerikos
Lietuvyje" ir "Vienybėje"
virš keturių metų beveik už
dyką ir niekada tikrosios
algos negaudamas. Reikėjo
pasišvęsti ir pasiaukoti!...
Tūlas sakė, kvailas buvai
tat ir dirbai... Well, geriau
kvailu patriotu būti, negu
inteligentišku durnium ...
Tūli vis dar sergame ma
nijų ir panegirikų ligomis.
Pav., iš kur dar ištraukiate
"Dr. inž." Well, jeigu jau
inžinierius, tai žinia, kad
jau ne daktaras ... šioje
šalyje titulinių profesijos
vardų nenaudojama — jais
nesivadinama. Garbės jau
tikrai nesuteikia, svetim
taučiams gėdos sudaro klau
sant. Daktaratų laikai jau
tūrėtų, bent mano nuomo
nę, būti kiek apmiršti ir
sirgti tuo jau laikas būtų iš
sigydyti ...
Beje, ekstra gaunamų
DIRVOS numerių į šalį nenumečiau ... Juos daviau
kaimynams ir tiems, kurie
laikraščių ar laikraščio ne
skaitą. Deja, jieji tremti
niai ... Namai, automobiliai
ir kiti galai...
Sveikinimai Mielam re
daktoriui p. Gaidžiūnui ir
mano geram pažįstamam
Vyt. Gedgaudui.
Petras Juknys,
Brooklyn

rašyta, ir yra du klausimai,
kurie šiandien sudaro pa
grindą tarptautinėj įtampoj
— Vokietijos ir Europos
padalinimai. O pastarasis
reiškia mūsų devynių vals
tybių okupacijas. Tad, mū
sų manymu, tie du klausi
mai turi būti surišti, jie tu
ri būti drauge svarstomi.
Tad mes ir norime, kad va
karietiškos taikos Europoie programa apimtų abu
šiuos klausimus ir, ryšium
su Europos saugumo ir Vo
kietijos klausimais, turi bū
ti svarstomas ir mūsų kraš
tu nepriklausomybės ir lais
vės atstatymas. Tam tiks
lui mes turime paruošę išsa
mų memorandumą, kurį čia
MANO NUOMONĖ
ir padalinome, o netrukus
Dirva padarė didelę pa
vėl lankysimės čia ir dary
žangą.
Technika gera, spau
sime tolimesnius žygius, —
da
aiški,
turinys eina ge
baigė savo pasikalbėjimą
ryn.
Vaclovas Sidzikauskas.
Pastebėjau iš laiškų, kad
tūli skaitytojai nepatenkin
ti, kam laikraštis deda nuo
traukas. Manau, kad nuo
traukos laikraštį tikrai pa
daro įdomesniu. Pažiūrėkim
i amerikoniškus dienraščius,
tai nereikės savųjų kriti
kuoti.
Kaip kurių skaitytojų pa
reikšta nuomonė, kad Dirvą
reikia padaryti triskart sa
vaitiniu ar dienraščiu, visai
nepraktiška. Ką tas duos
gero? Dvigubos išlaidos, o
naudos maža. Manau, kad
visi Dirvos skaitytojai pa
kankamai gerai moka pasi
skaityti savo vietovėse iš
einančius dienraščius. Jie tą
pačią dieną sužino visas pa
saulines
naujienas. O mums,
Senosios Lietuvos legendų ir
padavimų rinkinys ką tik išėjo savo lietuviškiems reika
iš spaudos. Čia surinkta Pau lams, pakanka savaitraščių
liaus Jurkaus, Vinco Krėvės, Ne arba dukart savaitinių.
Vieną ką būtų galima pa
lės Mazalaitės, Juozo Pronskaus,
stebėti,
tai kiek galint veng
Jono Remeikos, Šatrijos Raga
nos, Antano Vaičiulaičio, Vaiž ti Į savo kalbą rašyti tuos
ganto ir Antano Vienuolio kūri angliškus žodžius. Neperse
niais. Kieti viršeliai, iliustravo niai nusikratėme slavizmo,
dail’.’ Ada Korsakaitė. Kaina dabar užėjo naujas pavojus
$2.00. Gaunama pas visus spau — anglikonizmas. Tai ypač
pastebiama studentijos ra
dos platintojus ir leidykloje:
šiniuose.
GABIJA
Pr. Narvydas, Brooklyn

KARALIAUS
VAINIKAS

Straight Path Wyandach, N. Y.

NELAIMĖ IR LIGA
Liga ir nelaimė ištinka
netikėtai. Todėl tu turi už
sitikrinti, kad TAVO šeima
būtų apsaugota pagal Aecident and Sickness planu.
NATION\VIDE INSU
RANCE COMPANY siūlo
platu ligoninės, medicinių,
operacinių ir nedarbingumo
pajamų draudimą žemomis
kainomis!
Dėl smulkesnių informa
cijų .-Rambi nt i:

PAULINA
MOZURAITIS,
Agentas

13706 Benwood Avė.
CLEVELAND 5, Ohio
Tel. SK 1-2183

KOKIA PUIKI DIRVA!
Tikrai malonu skaityti to
kį puikįi laikraštį.
Gyvenant taip toli nuo
Clevelando, ir bendrai lietu
viškos visuomenės, Jūsų
laikraštis, mūsų namuose
skaitomas su dideliu malo
numu.
Nelė Brazis,
Phoenix, Arizona
♦
Dirvos skaitytojas J.
Šiaučiūnas, iš Montreal, ra
šo:
"Dirva man patinka. Ji
savo išvaizda pagrožėjo —
pajaunėjo. Dėl turinio pa
geidaučiau mažiau įvairių
ginčų, o daugiau tautinį
s a m o n i n gumą keliančių
straipsnių. Linkiu gero ir
našaus pasisekimo."

1959 m. kovo 12 (L

DIRVA

3

RIŠAM RAŠYTOJĄ PRIE STULPO BE TEISMO
"Partizanų gadynė liks
mūsų istorijoje, kaip skais
taus heroizmo amžių akira
čius apšviečia gaisai..
. perkeliant jų kovų į
idėjinę bei moralinę plot
mę, mes niekad nesutiksi
me, kad jie stovėjo žemiau
savo priešų, kad pralaimėjo
jų idėja ...
"Visus paskutiniuo sius
partizanus Landsbergis sa
vo veikale išžudo ...
”... autorius iš partizanų
sąjūdžio padaro lavoninę. Iš
priešingos pusės žūva tik
tardytojas...
"Tai visiškas kraugerių
triumfas...
"Jei Landsbergis savo
veikalu norėjo nuvainikuo
ti partizanų sąjūdį, tai jam
visai pavyko...
"Tik aš nemanau, kad
jam būtų pavykę tūkstan
čių lietuvių širdyse ..
Tokius sprendimus pada
rė ir paskelbė (Dirvos 11
nr.) V. Alantas. Kitais žo
džiais, bet tas pačias min
tis pakartojo Drauge V.
Kutkus iš Detroito (ne A.
Kutkus, Lietuvos operos so
listas).
Beskaitant tuos sprendi
mus, lyg k;oks grąžtelis ėmė
gilyn ir gilyn spraustis pri
siminimas; kur aš ką tik
neseniai kažką panašaus jau
skaičiau? Ne taip narsiai,
ne taip išsamiai, bet kažkas
jau panašiai kalbėjo ...
Suradau. Tai mūsų geras
p a ž į s t amas, Augustinas
Gricius, Tiesoje, šių metų
sausio 25 d. kritikavo A.
Gudaičio - Guzevičiaus, bu
vusio enkavedisto (todėl
kritikavo nedrąsiai) naują
scenos veikalą, kurio meni
niu požiūriu kritikuoti jis
nei nesikėsino. Neįtikėtiną
harsybę Gricius parodė, sua b e j o damas Guzevičiaus
Veikalo idėjiniu vertingumu;
Jis rašė:
"1940 metų birželio mė
nesio dienomis laimėjusios
liaudies tikslai nebuvo tik
tie, kad į paleistų politkali
nių kameras būtų sutupdyti
Skučas, Povilaitis ir kiti į
juos panašūs. Kovojusios
liaudies tikslai buvo labai
dideli, visai lietuvių tautai
labai svarbūs. Tie tikslai tu
rėjo būti (m. p.) iškelti ir
pabrėžti”.
Gricius taip rašo, kad taip
rašyti reikalauja Sluckis.
Sluckis reikalauja, kad rei
kalauja Sničkus. Sniečkus
reikalauja, kad reikalauja
Chruščiovas, kuris savo gar
siajam dokumente apie li
teratūrą aiškiai nurodė,
kaip literatūros kūrinius
vertinti ir ko iš jų reikalau
ti:
”... spauda yra pagrindi
nis mūsų idėjinis ginklas. Ji
tūri kirsti smūgius darbi-

V. RASTENIS
ninku klasės priešams ...
Vienas svarbiausių principų
yra nenutrūkstamas tarybi
nės literatūros ir meno ry
šis su komunistų partijos
politika... Literatūra ir me
nas vystosi vykstant idėji
nei kovai prieš svetimos
mums buržuazinės kultūros
įtakas, prieš atgyvenusius
vaizdinius ir pažiūras, var
dan mūsų komunistinės ide
ologijos įtvirtinimo" (Cituo
ta iš Pergalės, 1957 m. 10
nr.).
Galbūt ir mums čia, bevaizduojantiems kovotojus
dėl laisvės, kovotojus prieš
prievartavimą, ypač prieš
kūrybos prieva r t a v i m ą,
prieš menininko pajungimą
tik politiniuose centruose
patvirtintoms idėjoms ir li
nijai, galbūt reikia atsakyti
priešui jo paties ginklu ir...
literatūros bei apskritai me
no kritikai taikyti mutatis
mutandis tokį patį princi
pą, kokį nurodo naujasis
bolševikų išminčius, nusi
manąs apie viską, taigi ir
apie literatūrą, panašiai,
kaip ir jo šiek tiek pasmerk
tasis Stalinas.. o
Atleiskite, bet minėtieji
pasisakymai apie Landsber
gio "Penkis stulpus” man
atrodo, paremti tokia pačia
formule, kaip ir Chruščio
vo, tik į formulės simbolius
įstatyti kiti konkretūs dy
džiai.
Nei per nago juodymą
neginčiju niekam teisės ši
taip vertinti literatūros kū
rinius. Nors, turbūt, ne nuo
dėmė literatūrai taikyti ir
kitokį mastą. Ypač, kad
daugeliu kitų atvejų mes
kritikuojame, net smerkia
me bekompromisinį meno
pajungimą tam tikrai idėji
nei linijai. O neiškenčiu ne
prabilęs apie tą reikalą to
dėl, kad dalykai nepasibai
gė V. Alanto ar V. Kutkaus
pasisakymais..
štai Darbininke, ryšium
su tais pasisakymais ii* ži

ANTANAS VIENUOLIS
Iš legendų rinkinio "Karaliaus vainikas"

Tai atsitiko dar prieš Vaidevučio laikus. Gyveno tuo
met žemaičiai gentimis ir gyvenvietėmis, neturėjo ka
riaunos, niekam nemokėjo mokesčių, nedavė duoklės ir,
tik reikalui esant, padėdavo vieni kitiems bėdoje, ligoje
ar nelaimėje. Į svetimas žemes nesiveržė, o savųjų nier
kam ir pėdos nenorėjo užleisti. Linksmino juos daina,
skambūs šilai, įvairių paukščių čiulbuonėlių pilni miškai,
girios ir gojai. Tie patys miškai, girios ir gojai, kaip tei
kė jiems paguodos nuliūdime ir dvigubą laimę linksmy
bėje, taip aprūpindavo juos ir maistu.
Garbino žemaičiai saulę močiutę, tėvą mėnulį, šven
tąją ugnelę ir kitus gamtos reiškinius, įasmenintus į dei
ves ir dievaičius, kurie saugojo juos nuo ligų, nuo bėdų,
nuo bado, maro ir gynė nuo priešų piktųjų.
žemaičių krašto širdyje, tarp miškų, balų ir raistų,
iš daubos kilo į dangų aukščiausias toje žemėje kalnas.
Kada jis ten atsirado, kas jį supylė, — galingieji dievai
ar žmonės milžinai, — žemaičiai nežinojo, ir jiems nerū
pėjo. Ant to kaino nuo neatmenamų laikų gyveno die
vams pasišventusius žemaitės mergelės — vaidilutės ir
kurstė deivės Mildos garbei amžinąją ugnelę. Tuo tarpu,
kai prie to kalno pavasarį, rudenį, o kai kada ir žiemą nė
vienas žmogus, nežinodamas kūlgrindžio, negalėdavo ir
prisiartinti, vasaros gi metu pradžiūdavo raistai, nusek

nute, kad "Penkių stulpų”
vertimas ar variantas anglų
kalba rengiamasi vaidinti
viename "Lambs Club" te
atre, New Yorke, pasirodė
samprotavimai, esą, gal ir
tas teatras "rausvas", jeigu
tokį Lietuvos laisvės kovo
tojus nuvertinantį veikalą
griebia vaidinti*...
Nuo šios pastabos atsira
dimo momento padėtis ima
atrodyti visiškai rimta. Vei
kalo neskaitę, nematę, tik
dviejų mačiusių nuomonė
mis pasiremdami, nekreip
dami dėmesio į kitas irgi
viešai pasakytas kitokias
nuomones, rišame prie stul
po rašytoją ir net teatrą,
apie kurį, rodos, nieko ne
sam girdėję ir neturim jo
kių duomenų apie jo "raus
vumą”, "žalsvumą” ar ko
kią kitokią "spalvą”.

Tokiai padėčiai susida
rius, gavau veikalą paskai
tyti. Kol veikalas neatspaus
dintas, o tik kartą kitą sce
noje vaidintas, dar nėra pa
ranku smulkiau jį nagrinė
ti, kadangi dar tik nedau
gelis gali patys patikrinti
svarstomuosius faktus (vei
kalo turinį) ir vertinti vie
no ar kito apie juos sako
mas nuomones.
Tačiau, jeigu jau yra vie
šai tvirtinama, kad autoriui
tuo veikalu pavyko nuvaini
kuoti Lietuvos partizanų
sąjūdį, tai leiskite pareikšti
ir tokią nuomonę, kad —
mano supratimu — autoriui
kaip tik pusėtinai pavyko
Lietuvos laisvės kovotojus
reabilituoti, tai yra, atsklei
sti jų kovos tragiškumą, tą
kovą įprasminusį jų tikė
jimą, toj kovoj sutiktas
kliūtis ne tik iš priešo pu
sės, o ir iš savo tarpo bei iš
pačių savęs; atskleisti jų
padėties beviltiškumą ir vis
dėlto išlaikytą idėjinį, dva
sinį atsparumą, tiesiog at
kaklumą aiškaus fizinio
p r ai ai m ėjimo akivaizdoj.
Dar daugiau. Atskleidžia
mas ir bandymas psicholo
giškai persiorientuoti, pa
keisti kovos metodus, į ku
riuos įkalkuliuota kantrybė,
prisitaikymas prie aplinky
bių ir net įsiliejimas į patį
priešų tarpą, ir naujos kliū
tys, šiuose metoduose irgi
dygstančios ne tik iš prie
šų, bet ir iš savos progimties.

Gyvų liudininkų yra pa
liudyta, kad toki reiškiniai
tikrai buvo pergyventi, vy
ko ir įvairiausiomis formo
mis tebevyksta. Tai yra tie
sa, o ne partizaninio sąjū
džio abstraktus vaizdavimasis vien tik šviesiais hero
izmo gaisais.
Tęsinys 6 psl.

J. ir A. Landsbergiai skaito ištrauką iš Penkių stulpų turgaus aikštėje, Santaros
rytinių pakraščių konferencijoj, įvykusioj New Yorke.
Nuotrauka G. P e n i k o.

Dailininkai veteranai šiandien
A. Žmuidzinavičius teberenka "velnius”.- P.Rimšos
regėjimas silpsta.
A. Žmuidzinavičius šių
metų pradžioje pas jį Kau
ne apsilankiusiam kores
pondentui tarp ko kita ta
ręs:
— Jūs jau, turbūt, girdė
jote, kad renku velnius.
Štai, pasižiūrėkite į mano
numylėtinius ...
Tai esanti ištisa velnių
kolekcija: išdrožinėtų iš
medžio, nulipdytų iš molio,
gipso, nulietų iš metalo ir
net pavaizduotų porceliane.
Dailininkas aiškina:
— Pradėjau rinkti juos
dar jaunystėje. Surinksiu,
sakau, tryliką — velnio tu
ziną, ir pakaks. Surinkau
tryliką — gavau keturiolik
tą. Dabar jų turiu apie de
vyniasdešimt. Nutariau su

rinkti tryliką velnio tuzi
nų!...
Tačiau velnių kolekcija
yra tik tarp ko kita. Nors
ir jau Į devintą amžiaus de
šimtmeti įžengęs, A. Žmui
dzinavičius, nevengda m a s
padaryti mandagių reveran
sų ir pasakyti puošnių kom
plimentų okupantų valdžiai,
tebekuria Lietuvos vaizdus
drobėje. Apie savo planus
taip kalba:
— Planų — daug. Pir
miausia — užbaigti pradė
tus ir įpusėtus paveikslus.
O toliau — piešti kitus ma
no kraštui charakteringus
vaizdus. Be to gi, leidyklai
jau Įteikiau du stambius
atsiminimų tomus. Netru
kus žadu atiduoti paskutinį
— trečią. Neseniai baigiau

paveikslus "Gręžimo bokš
tas Palangoje" ir "Paežerio
pušys". Padariau eskizą bū
simam paveikslui "Prie bal
tųjų kopų”. O čia — baigia
mas tapyti paveikslas "že
maičių dirvos”.

*

♦

♦

Skulptorių Petrą Rimšą
korespondentas rado lovoje,
sergantį, nusiskundžiantį:

— Niekada nesirgau jo
kiomis ligomis. O dabar
štai... Jei ne akys — būtų
viskas tvarkoj. Bet blogai
matau. O taip norisi dirb
ti...
Vis dėlto pakyla iš lovos
ir korespondentui rodinėja
savo kūrinių rinkinius, ypač
medalių rinkinį.
— Gaila, kad mes meda
liais taip maža domimės, —
atsidūsta.
1957 metais baigęs atrestauruoti gipse ”Vargo mo
kyklą”, kuri karo metu bu
vusi (anot korespondento,
bes Įtraukiančių Vokiečių)
sunaikinta. Neseniai užbai
gęs medalį, vaizduojantį
Kristijoną Donelaitį. Ne vi
sai dar užbaigtas medalis
— paties skulptoriaus au
toportretas. Dar neužbaig
tas medalis, skirtas M. K.
Čiurlioniui.

Dailininkas A. Žmuidzinavičius rodo vieną iš savo
kolekcijos velnių, sakydamas; — šitas, sako, labai į mane
panašus...

davo pelkės ir akivarai, lankydavo Mildos aukurą žemai
čiai, aukštaičiai, ateidavo maldininkės net iš tolimųjų
Prūsų ir sunešdavo vaidilutėms tiek maisto, kad jo už
tekdavo joms visiems metams.
Vieną kartą to kalno apylinkės miškuose medžiojo
žemaičių kunigaikštis su savo svečiu gudų kniaziumi Danyla. Išjojęs iš miško, pamatė Danyla nuostabų vande
nyje plūduriuojantį kalną, išvydo jo viršūnėje rusenan
čią ugnelę ir išgirdo žavinčią moteriškų balsų sutartinę,
iš kurios išsiskyrė vienas ypač gražus balsas.
— Kas per vaidinys? — paklausė nustebęs svečias.
— Tai mūsų žemaitės mergelės-vaidilūtės deivės Mil
dos garbei šventąją ugnlę kursto ir giesme galinguosius
dievus garbina, — atsakė svečiui kunigaikštis.
— Kokie gražūs balsai. .. Ypač tos daina vedės, —
pasigėrėjo kniazius.
— O, tai mūsų gražiabalsės, skaisčiaveidės Dainoros
balsas, — pasigyrė kunigaikštis.
— Užkopkime ant to kalno. Aš norėčiau toms mer
gelėms nusilenkti ir jų garbinamai deivei auką sudėti.
— Tai negalima kniaziau, ir dėl dviejų priežasčių
negalima: mums, vyrams, ten nedera rodytis, o šventoms
mergelėms — mus priimti. Be to, kniaziau, šiuo laiku
per balas ir raistus niekas gyvas prie to kalno neprieis.
— Mano družinai visi keliai atviri! — užsidegė knia
zius ir panoro žūt būt pamatyti vaidilutes, o ypač tą
vieną gražiabalsę dainininkę Dainorą.
— Už pasikėsinimą prieš jų skaistybę jus skaudžiai
nubaustų mūsų dievai... O pelkėse gal ir savo gyvybę
prarastumėte, — įspėjo jį kunigaikštis.
— Mes krikštyti šventuoju Dniepro vandeniu ir jūsų
dievų nebijome, o pelkė mums — tai ne marios, — užsi
spyrė kniazius Danyla.
— Pamėginkite, — pakraipė galvą kunigaikštis.

— O aš dar dirbsiu. Ma
tote, kiek dar neužbaigtų
darbų <,«a

— Ei, Medved! — pašaukė kniazius vyresnįjį savo
družininką, vardu Medvedį ir, parodęs jam į kalną, pa
klausė: — Ar galėtumei tu pereiti per šias balas ir rais
tus, užkopti ant šito kalno ir pristatyti mums čia aną
gražiabalsę mergą Dainorą?
— Galiu, — drąsiai atšovė jam Medvedis.
— Tu per šiuos raistus ir balas šiuo laiku nei pės
čias pereisi, nei raitas perjosi, nei su plaustu ar eldija
prisiirsi, — pastebėjo žemaičių kunigaikštis.
— Aš vilkolakis! Aš visa galiu: aš adata pasinersiu,
plunksna išsikelsiu, aš marias pereisiu, o ne šitokias ba
las ! — pasigyrė ir Medvedis.
— Jūs. girdite, jūs girdite! Medvedis nori išvogti
mums vaidilutę Dainorą; jis galįs! Girdite — jis galįs!
— subruzdo žemaičiai, kunigaikščio medžiotojai palydo
vai.
— Kur Medvedis? Kuris? Ar šitas? — Ir visi įsi
siurbė į jį akimis. Ir tuo tdrpu, kai vieni ėmė iš pagyrų
puodo juoktis ir iš jo tyčiotis, kiti rimtai susirūpino aki
plėšos Medvedžio pasigyrimu.
— Jei tik vilkolakiu pasivertęs! Jei tik vilkolakiu! —
šnibždėjosi savo tarpe žemaičiai medžiotojai ir piktai šnai
ravo į pagyrūną.
— Pamėginkite! Pažiūrėsime! — vėl pakraipė galvą
kunigaikštis ir patarė kniaziui sudrausti išsišokėlį.
Kniazius jam nieko nebeatsakė ir družininko nesudraudė, jis tik rijo savo godžiomis akimis nuostabų kalną
ir neatsigėrėdamas visą vakarą klausėsi mergelių sutar
tinių.
Nebesisekė kniaziui Danylai medžioti žemaičių girio
se. Didesnieji žvėrys jam spruko pro šalį, į mažesniuosius
nebegalėjo pataikyti, vis nenorėjo traukti toliau nuo vai
dilučių kalno ir medžiodamas suko aplink jį ratą.
(Bus daugiau)
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Neteptas ratas nevažiuo
ja. O geriausias ir vienin
telis tepalas mūsų lietuviš
kiems ratams — pinigai.
Tokį įspūdį išsinešiau va
sario 14 dieną, nuvykęs į
ALT Los Angeles skyriaus
suruoštą Vasario 16 minė
jimą Patriotic 'Hali salėje.
Minėjimas buvo irgi nepa
prastas nes kaip Nepriklau
somybės Talkos minėjime
Biltmore viešbutyje pirmu
smuiku grojo svečiai iš Chi
cagos ar aplink Chicagą,
taip ir šį kartą sulaukėme
čia kito Chicagos auksabur
nio — Amerikos Lietuvių
Tarybos sekretoriaus ir
"Naujienų”7 redaktor i a u s
Pijaus Grigaičio.
Vis labiau jiems patinka
pietinė Kalifornija ir Los
Angeles! Giria jie visi mūsų
klimatą saulę ir palmes. Tai
didelė ir sveikintina pažan
ga. Tik tie pinigai gal vis
nepakankamai byra iš mūsų
kišenių
"tautos
reika
lamš”...
'Kaip nenuvykti pirmą
kartą gyvenime pasiklausy
ti "Naujienų” Grigaičio?
Kai dėl manęs, tai turbūt
nė vienas kitas lietuviškas
laikraštis nėra mano as
mens ir parašytų žodžių
tiek prikoliojęs ir pribaręs,
kiek "Naujienos”. Ir dėl
Smetonos, ir dėl rezistenci
jos, ir dėl Markso ir Lenino
nesupratimo, ir dėl ko tik
ponas nori. Įdomu buvo ar
čiau susipažinti su orkestro
dirigentu.
*
*
*
Nuvykau, klausausi ir
nustebau: mažas, visiškai
senas ir žilutėlis žmogutis.
Nepatikėtum, kad jis būtų
galėjęs turėti tiek pykčio,
pagiežos ir tulžies Smetonos
tautininkams, kaip lygiai ir
dabartiniams tautininkams
ir visiems, kuriems tik ALT
sekretoriaus "didžioji washingtoninė politika” neat
rodo tokia baisiai didelė. Bet
kalba smarkiai, visai neblo
gai, gyvas ir mostaguoja
rankomis. Vis dėlto amžius
atrodo toks, kad jau laikas
pagalvoti apie kitą gyveni
mą, nurimti ir suprasti, jog
esi pelenas ir į peleną pavir
si.
Nustebau dar daugiau.
Svetur atvažiavęs, Grigai
tis kalba visai nebe taip,
kaip "Naujienose” metų
metais rašo jis pats ir jo
bičiuliai.
Jis pirmiausia pareiškė
atvykęs kalbėti ne apie tai,
kas mus skiria, bet kas mus
visus lietuvius jungia. Ir ne
pasakyčiau, kad savo paža
do būtų neišlaikęs. Net ir
labai norint, nebūtų galima
jo prakalbai prikišti kokio
nors skaldymo, puolimų ar
kitaip manančių užpuldinė
jimų. Vadinasi, kai žmogus
nori ir kai supranta, kad ki
tu būdu nebus galima gauti
daugiau aukų, tai pasidaro
ir džentelmenas ir krikščio
nis, ir beveik jau nekalčiau
sias, ramiausias, tėvynę
karštai mvlintis avinėlis ...
Bolševikiniai žulikai, lais
vė, nepriklausomybė, kova,
demokratija taip ir tirpo jo
lūpose, ir mes kartais ploji
mais tuos šūkius palydėjo
me. Jei man kilo neaišku
mų, tai tik dėl demokrati
jos. Grigaitis taip pabrėžė
reikalą kovoti už demokra
tinės Lietuvos atstatymą,
jog vrileidau mintį, kad jei
dėl kokio paibelio naujoji
Lietuva nebūtų pakankamai
demokratiška, tai nevertė
tų dėl jos laisvės ir kovoti.
Ir, be to, nepatikėjau, kad
kalbėtojo linija būtų nuo
širdi. Kalbėdamas apie de
mokratiją, jis juk turėjo
galvoje socialdemokratiją,
tikėdamas, kad mes niekas
nebeatskirsime.
*
*
*
Kai praėjusį sekmadienį
J. Bačiūnas mums kalbėjo,

laikė kalbėtojo mintį, gra
žiai ją su vesdamas į savo
p a r e miamosios prakalbos
kad kai kurie ALT vadai užbaigiamąjį šūkį; — Duo
■nėra pažengę toliau 1905 kit daugiau pinigų, that’s
metų dvasios ir veikimo me all!...
todų, tai man rodos, kad
taip pasakyti apie Grigaitį
*
*
*
būtų kiek per žiauru. Jo kal
Jeigu ne B. Budriūno di
bėjimo manieros, stilius ir riguojamas parapijos cho
a r g u m e ntų parinkimas, ras ir jo puikus oktetas sa
man rodos, labai tiko 1923 vo dainomis antrojoje mi
metu Chicagos vyrų ir mo nėjimo dalyje, tai žmogus
terėlių susirinkime, o tai būtum visai tikras, kad Va
jau visai graži pažanga ir sario 16 šventės teruošiaprisitaikymas laiko dvasiai. mos pasipinigauti ir kad ki
tokiu prasmių ir šilimos jos
nė nebeturi. Vadinasi, jos
greit turėtų baigtis.

BRONYS RAILA

"Naujienų" redaktorius P.
Grigaitis pirmą kartą nuvyko į
Los Angeles parinkti aukų "ne
oficialiai lietuvių vyriausybei”
frontininko pirmininkaujamame
ALT skyriuje.

Jo argumentai dėl dypukų įsileidimo Amerikon, dėl
dabartinių darbo kuopų Vo
kietijoje apsaugojimo nuo
sovietiškų vėliavų vartoji
mo. dėl sovietų sauvalės su
stabdymo repatriacijos komisiiose manyje sustiprino
šį ispūdį. Visa tai padarė
ALT savo kelionėmis į Washingtoną. Ir jeigu kongresmanai gina Lietuvą ir jeigu
J. F. Dulles išleidžia pro
klamacijas Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga,
tai vis ALT ir jo keliaunin
kų nuopelnas ...
Jis tiek nuopelnų išminė
jo, kad stačiai nepatikėtum,
iog senas žmogus taip trok
štų pagyrimo ir nusipelny
mo laurų. Sutrauktai pa
kartojo visas naujienas, ku
rios kartų kartais buvo su
rašytos per dešimtmetį
' Naujienose”.
O tolimos kelionės į Kali
forniją tikslas, kurio kal
bėtojas visai neslėpė, buvo:
— Remkit ir toliau ALT,
aukokit gausiau! Turėdami
daugiau pinigų, mes dar
daugiau Lietuvai padarysim!
O mūsų vietinis ekono
mistas Dr. G. Valančius dar
trumpiau ir vaizdingiau pa-

O būtų gaila, nes pasiro
dė, kad bent Los Angeles
ALT skyrius šiuo metu yra,
turbūt, vienas iš tų mohi
kanų, kuris tebestebina pa
saulį ir lietuvius savo labai
o r i g inaliomis koncepcijo
mis. Pakvietimuose į šventę
jis rašo anglų kalba: "Kiekvienas Amerikos lietuvis
raginamas palaikyti Lietu
vos kovą už laisvę. Ameri
kos Lietuvių Taryba vado
vauja (leads) tai kovai, pa
rūpindama lėšas ir padėda
ma Vlikui, neoficialiai lie
tuviu vyriausybei egzilyje”(!) ...

Iš dail. J. Pautieniaus parodos atidarymo: dail. K. Žilinskas, dail, V. StančikaitėAbraitienė, p. Pautier.ienė ir p. Žilinskienė.
Dirvos nuotrauka

Dailininkas Pautienius yra
padaręs didelę pažangą
DAIL. A. VAIKŠNORO PASISAKYMAS APIE JUOZO PAUTIENIAUS PARODĄ

Kovo 7 d., Čiurlionio an- Virbalis, nes šios apylinkės
samblio namuose, dalyvau- vadovybė talkininkavo, pa
jant čia gyvenantiems lie roda ruošiant ir pravedant.
tuviams dailininkams, ALB Išstatyta apie 30 įvairių
pirm.
S. Barzdukui, Dirvos aliejinės tapybos darbų. At
Matot, kokių siurprizų
redaktoriams
B. Gaidžiūnui silankę lietuviai, latviai ir
dar turime Los Angeles
ir
J.
P.
Paulukaičiui,
būre amerikiečiai dailininkai pa
ALT skyriuje!
ALT juk nevadovauja liui kultūrininkų ir visuo- lankiai įvertino J. Pautiebuvo atidaryta niaus kūrinius.
v>
Lietuvos kovai už laisvę, o meninkų,
dailininko
J. Pautieniaus
Clevelando meno muzie
tik joje atokiai dalyvauja,
paveikslų
paroda.
Ją
atida

jaus
vadovybės laikomas
kaip partneris. Ką turėtų
vienu
įtakingiausių
tapytorė
B-nės
I
Apyl.
pirm.
J.
sakyti Kanados, Australi
jos, Europos, pagaliau Lie
tuvos lietuviai?
Ir jei ALT vadovauja, tai
kokios teisės belieka tai
"neoficialiai vyriausybei”?
Los Angeles ALT šian
dien, turbūt, yra vienintelis,
kuris Vliką skelbia esant
”neoficialia lietuvių vyriau
sybe egzilyje”, kada jau nei
pats Vlikas, nei joks rim
tesnis jį palaikantis politi
nis sąjūdis nebesisagsto to
kiomis "vyriausybinė m i s”
plunksnomis ir gėdintųsi be
skelbti tokias nesąmones.

Dabartinis Los Angeles
ALT skyriaus pirmininkas
yra p. A. P. Raulinaitis, čia
visiems žinomas, kaip Lie
tuvių Fronto narys ir veikė
jas. O Lietuvių Frontas jau
keli metai yra išstojęs iš
tos Vliko "vyriausybės”,
pareikšdamas, kad Vlikas.
esąs nutraukęs santykius su
lietuvių rezistencija, su lai
kinąja vyriausybe, esąs mo
rališkai išsigimęs ir politiš
kai subankrutavęs.

jų Antanas Vaikšnoras, ku
rio bene penkiais darbais
pasipuošęs šis muziejus,
apie J. Pautieniaus darbus
taip pasisako:
Juozo Pautieniaus paveik
slai, kuriuos turėjau progos
matyti Clevelando meno
parodoj, turi ryšio su Saurato pointelistine technika,
bet, vietoj taškų ir brūkš
nių teptuku, dail. Pautie
nius naudoja špaktelį.
Apžiūrėdamas spalvingus
J. Pautieniaus darbus, jau
čiau- juose daug nuoširdu
mo. Vėlyvesniuose darbuo
se -ypač justi mokėjimas
suvesti šiltas ir šaltas spal
vines gamas.
Giliausią įspūdį man pa
darė kūrinys "žiema”, nese
niai nutapytas Kanadoje.
Jis patraukia savo kompozi
cija: kontūro forma, einan
ti per vidurio foną yra ne
paprastai vykusi. Esu tik
ras, kad tai nėra atsitikti
nis, bet apgalvotas sprendi
mas. Spalvos yra tikrai pa
trauklios, ypač medžių for
mose. šis paveikslas yra
tikras šedevras. Jo vieta
būtų muziejaus kolekcijoje.
Antrasis įspūdingas dar
bas yra "Ežeras". Jis tur
tingas spalvomis, neper
krautas kompozicijoje ir
įdomus forma, šis paveiks
las parodos lankytoją ver
čia ilgiau ties juo sustoti.
Darbas rodo, kad J. Pautie
Dailininkai Antanas Vaikšnoras ir Juozas Pautienius. nius nevengia naujesnių, su
Dirvos nuotrauka. dėtingesnių kompozicijų.
Stipriuose kontrastu o s c
sukurtame "žiemos peisaže” mėlyna medžių spalva
ir blankiai gelsvas saulės
spindulių žaismas duoda la
bai ryškų gilumos pajauti
mą. Kūrinys aiškiai skiriasi
iš visų kitų. Man norėtųsi,
matyti dailininko kūryboje
daugiau panašių tapybinių
sprendimų, kuriuose jaučia
mas didelis dailininko lais
vumas.
Kūrinys "Miškas” prime
na akvarelę. Jis patraukia
švelnumu ir formų apvalu
mu. Jis sukelia iliuziją, lyg
tikrai būtum miške.
Griežtai priešinga "Miš
LOVŲ UŽTIESIMAI IŠDŽIŪSTA MINKŠTESNĮ... GREI
kui” yra "Gluosnių sala”,
ČIAU! Jūs gaunate profesionalinius rezultatus už centą...
sukurta žymiai anksčiau.
be to pabaigia nešimą laukan. Dujų džiovintuvas kainuoja
Tai tamsių tonų ir nuotai
mažiau įstatyti, mažiau išlaikyti, veikia už 1/5 kainos kitų
kos paveikslas, bet kupinas
tipų! Jūs sutaupote dolerius su DUJOMIS!
emocijos.
Parodoje yra dar daug
Taupykite visą darbą su DUJŲ džiovintuvu
kūrinių, turtingų koloritu,
... kainuoja tiktai centas kartui
pripildančių aplinką saulės
šviesa, tokia tipinga visiems
PIRKITE DABAR - DUJU
dailininko J. Pautieniaus
kūriniams.
DŽIOVINTUVU MĖNESĮ!
Juozas Pautienius yra
jautri ir nuoširdi asmeny
8 garsių firmų pasirinkimas: Easy • Hamilton • Maytag
bė, tikrai kūrybingas meni
Norge • Philco • RCA Whirlpool • Sears-Kenmore
ninkas. Sekant jo darbų ta
• Speed Queen
pybinę raidą, matyti, kad
THE EAST OHIO GAS () COMPANY dailininkas yra padaręs di
delę pažangą.

Greitai sutaupysit darbą su penny-a-load DUJU džiovintuvu

GREITAS ATNAUJINIMAS SKALBIAMIEM
MAM. Naujas žemos temperatūros užstatymas
ir išlygina! Jokio lašėjimo. Jokio pasunkėjimo.
kimo! Jūs galite atnaujinti kostiuhius ir be
Drėgna kempinė tai puikiai atlieka!

KOSTIU
išdžiovina
Jokio lau
skalbimo.
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Fantastiškiausi karo uždaviniai

IEŠKAU PAVOGTŲ LAGAMINŲ
žmogaus, kuris pačiame
vidudieny eina per New
Yorką su dviem lagaminais
rankose, pėdsakus nesunku
rasti. Viešbučio durininkas
žinojo, kuria kryptimi Bilis
nuėjo. Ir laikraščių parda
vėjas jį matė, Ir batų valy
tojas.
Bilis buvo susidomėjęs
tik pinigais ir deimantais.
Lagaminai turėjo labai sun
kia spynas, o raktai buvo
mano kišenėje. Atidaryti
lagaminus be specialisto pa
galbos buvo neįmanoma. Jis
grobį pirma turėjo nuga
benti saugion vieton, o pas
kui išsigalvoti istoriją, ku
rią papasakotų šaltkalviui.
Atsimintina, kad jis Ame
rikoje buvo paieškomas,
kaip dezertyras. Tuo požiū
riu jo būklė buvo sunkesnė,
negu mano. Aš taip pat esu
buvęs amerikinėje belaisvė
je — 1942 m., kai buvau iš
keistas į amerikinį agentą,
Bet FBI tuomet užmiršo
titane nufotografuoti ir pa
daryti mano pirštų nuo
spaudas ...
Ką tu darytum, būdamas
Bilio vietoje? — kelintą
kartą klausiau savęs. Bėg
čiau iš New Yorko! Kaip
galima greičiau! Traukiniu,
nes ten mažiausiai atkrei
piamas dėmesys.
Kuri stotis arčiausiai ?
Užsuktu į kavinę ir nagri
nėju miesto planą. Savinin
kas klausia, ko ieškau. Sa
kaus, norįs pasidairyti po
miestą. Stengiuosi nesikarš
čiuoti, nesinervinti, nepada
ryti klaidingo žingsnio.
Staiga man dingteli, kur
lagaminai
galėtų
būti.
Grand Centrai Station! Bi-

lis ja žino. Ji netoli. Jei tik
nepasitaikė traukinys, jis
kur nors ten lūkuriuoja.
Stotyje Bilio nematyti. Iš
tvarkaraščio nustatau, kad
per paskutines dvi valandas
joks tolimų distancijų trau
kinys neišėjo. Pereinu res
toranus, peronus, išvietes —
jo nėra. Paskutinė, gana
maža viltis: lagaminai ga
lėtų būti paduoti bagažo ap
saugom
Pusė šeštos. Stotį užplūs
ta tūkstantinės iš darbo
grįžtančių jų minios. Mai
šaus1* susigrūdime, stengda
masis laikytis arti bagažo
apsaugos. Akys įtemptai
stebi šimtus ant lentynų su
krautu lagaminų.
Ir tą pačią akimirką pa
matau juos — mano laga
minus. Penkiolika ligi šešių.
Stoviu ir galvoju. Kiekvie
ną sekundę gali pasirodyti
Bilis. Jis mane pamatytų —
tai neišvengiama. Ką jis da
rytų? Eitų prie manęs, ar
bėgtų šalin?
Prie langelio trys valdi
ninkai. Kada ateis kita pa
maina? Aš čia jau taip il
gai vaikščiojau, kad jiems
gali kilti įtarimas. '
Atsimenu, kai pirmą kar
tą atidavėme lagaminus,
juokais paklausiau Bilio:
— O kas būtų, jei kvitą
pamestume?
— Nėra baisu, — atsakė
Bilis. Atiduotų parodžius,
kad raktas tinka. Ameriko
je perdaug nekreipiama dė
mesio. Vagių čia maža, o ir
tie domisi stambesniais da
lykais.
Ar tai tiesa? Reikia pa
bandyti. Bet tik tada, kai

valdininkai pasikeis. Atsi
traukiu tolyn ir stebiu lan
gelį. Ar neateis Bilis?
Pagaliau pamaina ateina.
Jie ilgai kalbasi. Galų gale
pirmoji pamaina išeina. Da
bar ! Ar pakaks mano anglų
kalbos? Turi pakakti! Drą
sos! Paskutinius žingsnius
n e j a usdamas paskubinu.
Vienas valdininkų tuoj prieina prie langelio.

— Jūsų kvitas?
Ieškau kišenėse. Palto,
švarko, kelnių. Tikrinu vis
skubiau, vis nervingiau.
— Neskubėkite, — sako
valdininkas. Geriau praleis
ti traukinį, negu prarasti
lagaminus.
Prieš 36 metus ... Lietūkis Kauno žemės Ūkio parodoje pradėjus pirmuosius sa
— Negaliu praleisti trau
vo
veiklos
metus.
kinio.
— O kurie jūsų lagami
Taip augo nepriklausoma Lietuva
nai.
— Tie, ana ten, — rodau.
— Dabar ramiai paieško
kite kvito, — sako valdinin
kas.
Vaidinimą pradedu iš
sunku buvo greitai jį pa
Tenka susidurti su seno
PETRAS JANULAITIS,
naujo. Ar aš teisingai el sios kartos tautiečiais, ypač
keisti,
nes buvo tada nema
Chicago
giuosi. O jei dabar pasiro nemačiusiais tėvynės jos ne
žesnės svarbos reikalų patį
dytų Bilis? Arba policinin priklausomybės laikais, to
kraštą nuo svetimųjų ap
kas uždėtų ranką ant pe dėl turinčių klaidingą supra įvykius imti nuo to taško, saugoti. Be to, ir pati val
kur pasibaigė žmogaus su
ties? Arba FBI detekty timą apie Lietuvos ekono
Lietuva jo betarpis kontak džia buvo panaši į vienadie
vas?
nį viščiuką, kuris turėjo su
minę, kultūrinę, švietimo ir
— Nėra prasmės, — sa kitų sričių padarytą didžiu tas.
Caro Lietuvos okupacijos situpėti, susivokti begaly
kau pagaliau. — Kvitą pa lę pažangą.
laikais
Lietuvos žemės ūkis bėje kūrybinių problemų.
mečiau. Ką dabar daryti?
Dažnai iš jų išgirsti: "Aš
skurdinamas
ir alinamas Pradžioje ir į valdžią sprau— Reikė eiti į kontorą.
pats Lietuvoje gimęs ir ten
tik
vegetavo,
o
absoliučiai dėse mažumų atstovai, ku
Tenai pasakoju istoriją
ilgiau ar trumpiau buvęs
neorganizuojamas buvo kaž rie negi rūpinosi krašto
apie pamestą kvitą. Valdi
ekonominį gyvenimą tvar
ninkas žiūri į mane apatiš viską gerai žinau. Nesu kur tolumose atsilikęs nuo kytį.
vakaru
Europos
žemės
ūkio.
prantu,
iš
kur
gi
toks
ger

ku žvilgsniu ir tyli. Mano
Tik 1923 m. prasidėjo di
Lietuva, tada ruskių va
nervai įtempti iki kraštuti būvis staiga galėjo atsiras
desnė kūrybinė veikla. A. a.
ri
i
n
ama
"šiaurės-vakarų
”
ti,
kad
ten
jokių
sąlygų
ne
numo. Aš vėl kartoju pa
tik nebuvo, bet ir negalėjo kraštu. Buvo savotiškas pa- Juozas Tūbelis pradėjo telk
mesto kvito istoriją.
ūti?”
siplėšikavimo šaltinis. O plė ti žmones, nusimanančius ir
— Aš tamstai lagaminų
šikaujant už viską turėjo gebančius tautos ūkio ir
Tokią
galvoseną,
žinoma,
atiduoti negaliu, — paga
atsakyti
Lietuvos naikina krašto ekonominius darbus
nesunku
suformuoti,
jeigu
liau jis pasako.
mi miškai. Po to sekė besai dirbti. Kūrėjų būrelis susi
kis linų ir nuostolingom kai rado, jų patangomis išaugo
nom arklių auginimu, tri pirmieji atsparos taškai:
laukė sėjomainos sistema ir "Gamintojas” Šiauliuose ir
valakų smulkinimas, bedū gajausia centrinė organi
linant žemes tarp priaugan zacija Kaune — Lietuvos
čių šeimos narių. Mat, sun žemės Ūkio Kooperatyvų
kiai arba visai neprieina Sąjunga, priimta vadinti
mas mokslas, nieko kito ” L i e t ū k i a ”□
ūkininkui nedavė, kaip tik
Vyriausias akstinas eko
padalinti vaikams po gaba nominei kūrybai buvo pati
lą žemės tolimesniam ir dar Lietuvos Nepriklausomybė,
didėjančiam skurdui, palai jos stipresnių ar silpnesnių
kyti.
valdžios kabinetų žemės
šios blogybės išimtimi ūkio politika ir jos pravebuvo Suvalkija, kur veikė dimas. Daugeliui darbų at
kitokie įstatymai, t. y. Na likti tada ir buvo pavesta
poleono kodeksas.
jau minėtam "Lietūkiui”, iš
Grūdai tada darėsi vis kurie ilgainiui išsišakojo
sunkiau parduodama prekė, kitos žemės ūkio organiza
nes Manitoba ir Kanados cijos jau kaipo savystovūs
kviečiai bei rugiai mušdavo vienetai: Pinocentras, Mais
kainas iki žemiausio lygio.
tas ir visa eile kitų organi
Prekybos organizavimas zacijų.
Lietuvoje, kaip ir visas ūki
Lietūkio veikla reiškėsi
nis gyvenimas, tada buvo šiomis kryptimis: tiekti ūki
palaida bala. Visa prekyba ninkams tai, kas kelia ir di
bei finansai koncentravosi dina žemės ūkio našumą:
vienos tautybės piliečių — sudaryti tokias sąlygas, kad
tik ne lietuvių rankose. tatai ūkininkas derlių rea
Tiems elementams juk ab lizavus, pajėgtų be vargo
soliučiai buvo svetimas ir apsimokėti sąskaitas; didin
n e s u p rantamas reikalas, ti organizacijos apyvartą,
kad iš to kiltų krašto gero kad su minimaliu uždarbiu,
vė. Jų interesai buvo para destis gamintojui mažiau
leliai priešingi: viską pi siu nuostoliu už patarnavi
giausiomis kainomis iš ūki mą, paskirstyti jiems pre
ninkų supirkti, sutelkti į kes bei suimti iš jų gami
Rygos-Liepojos uostų san nius ; teikti argronominę
You’ll think our marchandise hat
dėlius, surūšuoti prekes ar pagalbą, propaguoti kas
be«n mismaried whcn you see the
prices! ICs new merchandise . . .
produktus pagal savo stan keistina kas ne, kad būtų
CĮuaUty meręhandhe ... to better
dartus, kad pelningiausiai didesnis ūkio našumas.
your living. W« expeef to sėt a
record for style, value and price.
būtų parduota.
Come in and see how many things
Ilgainiui visos Lietuvos
"Kupčiai” tada tuko ir
we have for you and your family
kooperatyvinės
organizaci
for Spring and Easter .... and
dauginosi, o lietuvis skur
money-saving
do, smuko į beviltį arba bė- jos išugdė milžinišką eko
go i Amerikos anglių ka nominę veiklą. Suorganiza
vo žemės ūkio produktų ga
syklas.
Prekyboje tada Lietuvos mybą, suorganizavo gami
vardas neegzistavo, žinoma, nių perdirbimą ir paruoši
STORE HOURS
MONDAY
ir jos prekės ėjo kitų kraš mą eksportui, suorganizavo
tų vardais. Lietuvos arkliai ir patį eksportą, ūkininkas
į Vokietiją mielai buvo už savo gaminius pradėjo
graibstomi, kas kavalerijai, gauti teisingas kainas. Ūki
kas į anglių kasyklas, bet ir ninkuose atsirado didžiulis
tas verslas buvo suprofa- noras ne tik gerai gaminti,
nuotas, nes jį kontroliavo bet ir reikalaujančių gamy
labai jau blogos reputacijos bos nuostatų laikytis.
verslininkai - arkliamainiai.
Eagle Stamps Add Even
Tas titulas kai kuriose Lie
To Your Savings
Dirvą pasiūlyk savo
tuvos vietose buvo supran
tamas lygiai kaip sukčiai,
kaimynui susipažinti
apgavikai, čigonai, net ir
ir paragink ją
arkliavagiai.
užsiprenumeruoti
Nepriklausomai Lietuvai
$OUAW
toki palikimą pavelde jus,

PRADŽIA BUVO NEPAPRASTAI SUNKI

Gigantic

MAY’S BASEMENT

STORE HOURS
SATURDAY

DOWNTOWN
9:30 A.M.
to
5:45 P.M.

Hundreds and Hundreds Of
Sensational Bargains! Come
In and See For Yourself!

DOWNTOWN—KI»L»C
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Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimas buvo savai
me išplaukusi nuosaiki, na
tūrali išvada ilgiausių Lietu
vos valstybės gyvenimo ir
vėlesnio tautinio mūsų at
budimo sunkiose, bet gar
bingose grumtynėse prieš
lenkų, maskolių, prūsokų
įvairiausių persvarą, vienin
telis sveikas ir teisingas
tautinis sprendimas.
Prof. Mykolas Biržiška

ga,
kaip
Konstantinas
Glinskis ir net tokių, kurie
pačios Nepriklausom y b ė s
nesulaukė. Nepriklausomy
bės akto pirmieji signatarai
gal buvo tie, kurie minimo
akto pasirašyti negalėjo.
Tai buvo žmonės, panašūs į
mūsų tautos milžiną, visa
dvasia ir kūnu šaukusį "kel
kite, kelkite, kelkite”, dak
tarą Vincą Kudirką, atida
vusį savo tautai viską, ką
žmogus
gali atiduoti: dar
Žinojome, kad taip Lietu
bą.
meilę
ir gyvybę . ..”
vą skelbdami, kaip Akte pa

sakyta, reiškiame mūsų tau
tos valią, žinojome, kad Ak
to skelbimas tebuvo šūkis į
tautą, kad pati imtųsi Lie
tuvą laisvinti ir ją kurti,
matėme, kad mūsų kelią į
laisvę dar griozdojo šimtai
kliūčių, ir kad jas nugalėti
pajėgs tik vieninga tauta.
Prof. Steponas Kairys

Lietuvos Nepriklausomy
bės Akto vieninteliai du
Amerikoje esą signatarai
gyvena dideliuose nuotoliuo
se nuo Chicagos: prof. My
kolas Biržiška — Los Ange
les, prof. Steponas Kamins
kas — New Yorke, tačiau
šių dienų technika nugali
atstumus,, ir jų balsai, spe
cialiai užrekorduoti Chica
gos santariečių susirinki
mui. tą lemtingą Lietuvai
Vasario 16 dieną, prieš 41
metus, perkėlė į šiandien.
Asmenų, turėjusių garbę ir
laimę pasirašyti Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbi
mą, balsai žvelgė į Nepri
klausomybės skelbimo lai
Alg. Mackus.
kotarpį, kurdami vaizdą, ku
ri iš knygų neišskaitysi ir
Peržvelgęs Nepriklauso
iš nedalyvavusių asmenų
mybės laikotarpį ”. . . kai
pttsakojimų nesusidarysi.
Lietuva, anot Antano Miš
Profesorių Kairio ir Bir kinio, radosi pačiam žydė
žiškos mintys vykusiai bu jime ir pačiame pavasary
vo' įjungtos į vientisą eigą ir suspėjo įrodyti esanti
juostoje per dr. Vandos vert? laisvės”, prelegentas
Sruogienės parašyta istori persikėlė į išeiviją ir šią ge
ni įvadą, perduotą Dalios neraciją, kuriai žiaurus mir
Mackuvienės ir aktoriaus ties dėsnis jau gal ir labai
Juozo Raudonio perskaitytą greitai pastatys rimto apsi
Nepriklausomybės Paskelbi sprendimo reikalaujan č i ą
mo Aktą kalbėtojų prista alternatyvą: išlikti lietu
viais ar išlikti , tiktai lietu
tymą.
Ši juosta, paruošta Dalios viškai šnekančiais ar šnekėM a c k u v ienės, Mindaugo iusiais žmonėmis?” Ir nors,
Balčiausko, Gabrielio Gedvi- kartais kalbant apie lietu
los ir Valdo Adamkavičiaus, vybės išlaikymą, sudaromas
išliks kaip tikrai retas mū įspūdis, kad tai galutinis
sų istorinis turtas ir vėles tikslas ”... tačiau pats išli
kimas, būdamas savyje kil
niam laikui.
Lietuvos konsulas Chica nus bei garbingas, nėra ga
goje dr. Petras Daužvardis lutinis mūsų tikslas .. . bet
susirinkimo pradžioje tarė kad didžioji mūsų dalis ne
skatinantį žodį, ypač pa pasiliktų lietuvybėje čia,
brėždamas jaunosios kartos bet grįžtų lietuvybėje į vėl
įsijungimo į veiklą už Lie N e p r i k lausomą Lietuvą.
tuvos laisvę svarbą. Konsu Niekada net ir po pirmojo
lo žodžiai susirinkusiųjų karo, Lietuvai nereikėjo su
buvo sutikti su tyliu pasi grįžtančių iš emigracijos
ryžimu nepailstamai dirbti žmonių taip, kaip jų reikės,
išaušus naujam laisvės ry
Lietuvos naudai.
Algimanto Mackaus pa tojui”.
skaita ”Vasario šešioliktoji
P r e 1 egentas svarstyda
po keturiasdešimt vienerių
metų ir žemėn neįaugusi mas apsisprendimo grįžti
generacija” giliu piūviu problemą ją rišo su tautinio
žvelgė į lietuvių tautos gy potencialumo problemą ”nes
venimą. ”Vasario 16 aktas ne tiktai tauta gali, turi tei
nebuvo tiktai dvidešimties se reikalauti tam tikros
asmenų pasirašyta patrauk duoklės iš atskiro individo,
li deklaracija — jisai buvo bet ir atskiras individas ga
visos tautos, pasiryžusios li ir turi teisę kai ko reika
eiti savos Nepriklausomy lauti iš savo tautos ... tad
bės keliu, krauju ir darbu šią problemą vienaip ar ki
paliudytas didysis žodis. Jo taip išrišti esmėje priklau
signatarais nėra vien tiktai so ne mums, o vyresniai
daktaras Jonas Basanavi mūsų visuomenės ir tautos
čius, Aleksandras Stulgins generacijai, kuri... per
kis, Mykolas Biržiška, kuni daug paviršutiniškai nukal
gas Staugaitis, Antanas ba apie lietuvybės išlaiky
Smetona, Steponas Kairys, mą, dažnai užmiršdama, kad
bet į šių ir kitų, čia nepami mūsų pabėgimo, pasitrauki
nėtų, garbingų asmenybių mo iš gimtos žemės pateisi
eilę rikiuojasi ir pirmasis nimas neglūdi vien lietuvy
Lietuvos Nepriklausomybės bės išlaikyme, bet lietuvy
kovose ties Kėdainiais žu bės, kurią sudaro visos mū
vęs kareivis Povilas Luk sų tautos kultūrinės ir ci
šys ir ties Alytum užgesęs vilizacijos apraiškos, augi
pirmasis mūsų karininkas nime ir ugdyme. Mes nega
Juozapavičius. Tačiau vals lime pasitenkinti, užkonser
tybės nepriklausomybė nėra vuodami lietuvybę tokią,
deklaracijos ir kraujo su kokią ją atsinešėm; mes pri
ma. Ji kuriama be sustoji valome ne vien išlaikyti bei
mo, be atvangos. Ji kuria imti — mes privalome ir
ma tokių žmonių, kaip Mai duoti”.
ronis, Putinas, Binkis, Sruo
Paskaita buvo baigta sa

votišku credo, skirtu Lietu
vai:
Aš jau greitai nebūsiu,
aš jau greitai užmigsiu:
mano kraštas žiema,
• mano kraštas vidurnak[tis,
tik mano krašto delne,
mėnuliui šviečiant
žėri apsnigtas vaismedis.
Mano kraštas žiema,
mano kraštas vidurnak[tis,
vienišas balsas
prarastų namų amžiuj,
tik mano krašto neužsė[tais laukais,
miego laukiant,
aidi rogių ilgi skambalai...
Aš dar negreitai nebūsiu
aš dar negreitai apkursiu.

Algimantas Mackus savo
mintimis yra tikrai nekas
dieniškas išgyvenamu tik
rumu, nemeluotumu. Būti
na, kad jos pasklistų pla
čiau, o medžiagos diskusi
joms ir darbams jose yra
nepaprastai daug.
Po susirinkimo šeiminin
kai ir svečiai, kurių nema
ža buvo iš įvairių akademi
nių organizacijų, ypač skau
tų ir ateitininkų, vaišinda
miesi kava ir pyragaičiais
iki vėloko vidurnakčio dis
kutavo šiame vakare iškel
tus bei kitas akademinį gy
venimą liečiančius klausi
mus. Pakilią nuotaiką stip
rino muziko Broniaus Jonu
šo Vokietijoje įgroti maršai,
verti didelio susidomėjimo,
ir maloni Jaunimo Namų
aplinka.
1. n.
•
• Toronto (Kanados) stu
dentu klubo kovo 1 dieną
surengtame viešame dr.
Vinco Kudirkos minėjime
paskaitą skaitė Vytautas
Kavolis.
• Lietuvių Bendruome
nės iniciatyva steigiamas
Bostone Tautinis Ansamb
lis. Į organizacinį komitetą
įeina Santaros skyriaus pir
mininkė Regina Leveckytė,
Birutė Danerytė ir Vytau
tas Bruzgelevičius.
• Lietuvių Teisininkų
Draugijos Chicagos sky
riaus valdybon išrinktas fil.
adv. Algimantas Rėželis.

Baisogalos parapijos -bažnyčia ir jos didysis altorius per šv. Lauryno atlaidus
1956 metais.

dinę gražbylystę, o dabar
nebemažą pluoštą patikimų
žinių apie faktinę padėtį,,
atrodo, jog kažin ar ne ra
šytojo meninė intuicija bus,
kun. St. Valiušaitis — tiksliau nuvedusi į psicho
pirm., St. Aromickas — vi- logines tos tragedijos gel
cepirm., K. Bačauskas — mes. Ir didelis klausimas,,
sekr., P. Pusnikas ižd. ir ar rašytojas turėtų moky
Padvarietienė — narys kul tis iš visuomenės veikėjų,
tūriniams reikalams. J. S. kaip tą tragediją interpre
tuoti, ar gal visuomenės vei
kėjams — Lietuvos vaduo
Rišam...
tojams ir publicistams būtų
pravartu pažvelgti, ką ra
Tęsinys iš 3 psl.
šytojo intuicija atsklei
Ar tą tiesą Landsbergiui džia. Pažvelgti ir gal pa
visiškai pavyko atskleisti? svarstyti, ar kartais ne sa
Čia, man regis, yra klausi vąją liniją reikėtų rimtai
mas — iki kokio laipsnio. peržiūrėti, vietoj rišus ra
Nemačius vaidinimų, iš ku šytoją prie stulpo netgi be
rių daromos viešai pasaky teismo.
tosios išvados, sunku pasa
kyti, ryškiai ar neryškiai
tatai buvo matyti scenoje.
Tekste man aiškios tos in
tencijos.
Landsbergis part i z a n ų
kovą ir padėtį, matyt, yra
supratęs kitaip, negu ji
vaizduojama daugelyje mū
sų viešųjų deklaracijų. Ir
gal tas supratimas stato į
keblią padėtį rutininę pro
pagandos liniją .. . Bet, tu
rint prieš akis ne propagan

Brooklyne įsisteigė baisogaliečių
bičiulių ratelis
Kovo 1 d. į Povilandskienės svetainę buvo susirinkę
virš 20 baisogaliečių, kurie
pasitarę įsteigė Baisogalie
čių Bičiulių ratelį. Šio rate
lio steigimui pradžią davė
laiškas nesenai gautas iš
dabartinio Baisogalos para
pijos klebono. Laiške pabėdavojama apie nusidėvėju
sius bažnytinius rūbus, bai
giančias griūti kapinių tvo
ras ir t.t.
Jautrūs baisogaliečiai, ra
telio įsisteigimo proga, pa
aukojo bažnytiniams rū
bams $110.00. Aukojo: $15
— Mr. & Mrs. Putinas. Po
$10 — kun. St. Valiušaitis,
Mr. and Mrs. S. O. Aromickas, Mr. & Mrs. Masiulis
Antanas, Mr. & Mrs. P.
Pusnikas, Mr. & Mrs. A.
Terebėža, Mr. & Mrs. VI.
Jankevičius, Sirusai ir Bačauskai. Po $5 — Mrs. V.
Damašienė, Mr. & Mrs. V.
Jankus, Zaidat Juozas ir
Padvariečiai.
Ratelio nariais įsirašė 22
asmenys. Valdybon išrinkti:

Sis

alus
yra

— Petriukas šiandien ser
ga ir negali eiti į mokyklą.
Čia kalba mano tėvas.

Maldos iš Sibiro
MARIJA, GELBĖK! MUS

ugnim - verdamas!

SIBIRO TREMTINIŲ RANKA
RAŠYTA MALDAKNYGĖ

Maldos originalios, jų pačių
kurtos, žavios minties gilumu
ir grožiu, auka ir kančia. Per
sunktos didele Dievo, tėvynės
ir žmogaus meile.
Išleido ATEITIS spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn.
Kaina 1.00 dol.
Gaunama pas platintojus if
Ateities administracijoj
916 Willoughby Avė,
Brooklyn 21, N. Y.
Tel. GLenmore 2-2923

J. S. AUTO SERVICE

... ir ugnies virimas duoda Stroh’s puikų skonį,
su kuriuo negali lygintis joks Amerikos alus!
Virimas, kurį jūs matote virimo katile,
atliekamas tiesioginiai kaitinant atvira ugnimi,
šis didelis karštis duoda geriausį skonį,
gaunamą iš geriausių mišinių .. . todėl Stroh’s

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Road
Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto
8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ
TAISYMAS
Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas; mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas,
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių Įdėjimas.
Parduodami amžini
akumuliatoriai.
24 hours towing.
Dienos tel.: HE 1-6352.
Nakties tel.: LI 1-4611.
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CLEVELANDE
ir apylinkėse
• Vilties Draugijos namų
ir Dirvos ofsetinės spaustu
vės atidarymas įvyksta ko
vo 14, šeštadienį. Tą dieną
visi clevelandiečiai kviečia
mi apžiūrėti naująsias pa
talpas ir spaustuvę, 2 vai.
dalyvauti atidarymo iškil
mėse Dirvos redakcijoje, gi
6:30 vai. bankete Čiurlionio
Ansamblio namuose. Apie
dalyvavimą bankete reikia
iš anksto pranešti Dirvos
adresu.
Atidarymo iškilmės bus
fotografuojamos laikraščiui
ir filmuojamos dokumenti
niai lietuvių filmai.

Iš LB Clevelando pirmosios
apylinkės veiklos
Kreiptas rimtas dėmesys
į lituanistinės mokyklos rei
kalus. Įvykdyta lituanisti
nių dalykų patikrinamieji
egzaminai ir geriausiai mo
kantieji buvo apdovanoti
premijomis. Surengta dai
liojo skaitymo ir deklama
vimo varžybos. Sukviestas
mokytojų — švietimo dar
bininkų pasitarimas, kur
pravestos diskusinis pašne
kesys lituanistinio švietimo
klausimais. Vysk. M. Va
lančiaus lituanistinė mokyk
la paremta finansiniai.
Kultūrinėje dirvoje ypa
tingesnių įvykių nebuvo,
bet vistik vietoje nestovėta.
Talkininkauta dailės parodų

SI ŠEŠTADIENĮ, KOVO 14 D
ĮVYKSTA
VILTIES DRAUGIJOS NAMŲ

DIRVOS OFSETINĖS SPAUSTUVĖS

ATIDARYMAS
i

VISI KVIEČIAMI:

12-4 vai. apžiūrėti DIRVOS spaustuvę.

2 vai. dalyvauti atidarymo akte DIRVOS

redakcijojoje.
6:30 vai. įvykstančiam bankete ČIUR
LIONIO ANSAMBLIO namuose.

Dalyvaujantieji bankete malonėkit iš
anksto pranešti DIRVOS redakcijai.
BANKETO METU BUS PASKIRSTYTOS
RĖMĖJAMS PAŽADĖTOS VERTINGOS
DOVANOS

❖
♦
❖
i

*
❖
❖
❖
❖
❖
»:•
.e.
♦

Kovo 7 d. Ohio valstybės lietuvių gydytojų draugijos nariai buvo susirinkę dr. V.
Ramanausko rezidencijoje, Clevelande, aptarti organizacinius reikalus ir pasižiūrėti
dokumentinės filmos. Nuotraukoje gydytojai ir jų šeimos nariai kino seanso metu.'
Prieky: dr. D. Degesys, V. Vyšniauskienė, dr. V. Gruzdys, dr. K. Ambrozaitis, dr. H,
Brazaitis, dr. A. Miliauskas, B. Skrinskienė, S. Sukarevičienė, dr. J. Sukarevičius. Kam
bario gilumoje: dr. V. Ramanauskas, dr. D. Kesiūnaitė, dr. A. Čepulis, dr. A. Martus,
dr. K. Vyšniauskas, dr. J. Skrinska, dr. R. Patt-Pocius, dr. E. Juodėnas, dr. Z. Sabataitis. Viso pobūvyje dalyvavo virš 30 asmenų.
Dirvos nuotrauka.

rengėjams, įgyvendinta dis
kusiniai pasikalbėjimai dai
lės temomis, kultūriniais
klausimais, buvo paskaita
apie Brazilijos lietuvių gy
venimą.
Sėkmingai praėjo šeštoji
Lietuvių diena, kurios me
tu priimta rezoliucija ir pa
siųsta atsakingiems vyriau
sybės asmenims dėl Ameri
kos Balso programų siaurinimo.
LB Tarybos sesijai vyks
tant mūsų apylinkėje su
rengta vaišės su menine
programėle. Kreiptas rim
tas dėmesys į PLB Seimą,
kur apylinkės valdyba prisi
dėjo savo darbu. Surengtas
jaunimo vakaras. Eilė jau
nimo organizacijų paremta
piniginėmis aukomis.
Apylinkės Vaidilos teat
ras pastatė ”Penkis stulpus
turgaus aikštėje”. Tai įnešė
nemaža gyvumo mūsų kul
tūriniam gyvenime.
Jonas Virbalis, Liet. Ben
Metinis apylinkės narių
druomenės Clevelando pir susirinkimas įvyks kovo 15
mosios apylinkės pirminin d. 11:30 vai. Reikia laukti,
kad susirinkimas bus gau
kas.

sus. Čia, be metinio prane
šimų, bus renkama nauja
apylinkės vadovybė.
• L. B. II apylinkės val
dyba Naujojoj Parapijoj,
kleb. J. Angelaičiui sutikus,
steigia spaudos kioską.
Kioskas veiks sekmadieniais
po 10 vai. lietuviškų pamal
dų.
Kiosko
atidarymas
įvyks kovo mėn. 22 d. Val
dyba spaudos kioskui vesti
yra pakvietusi stud. Ingri
dą Stasaitę.
• Primena birutietėm,
kad kovo 15 d. 4 vai. p. p.,
Viktorijos Morkūnienės bu
te — 536 E. 118 St., įvyksta
susirinkimas. Valdyba kvie
čia narės ir viešnes atsilan
kyti Gavėnios sekmadienio
popietę praleisime drauge
p a s i f a r damos rūpimais
klausimais.
• Teresė Stasaitė kovo 17
d., 7 vai. vakaro, Rising Generation programoje — per
WEWS stotį, atliks vieną
solo šokį.

• Pianistas Kuprevičius
ateinanti trečiadienį, kovo
■•8 d. 8:15 vai. vak., Cleve
lando Meno Muziejaus Auditorijoje skambina Liszto
ir Chopeno kūrinius.
• Heidelbergo universite
to (Vokietijoje) choras šį
šeštadienį, balandžio 14 d.
8:30 vai. vak. koncertuoja
Music Hali. Repertuare la
bai įvairi programa.

Artėja Velykų šventės. O
su jomis ir pageidavimas,
kad pavasario sezonui turė
tų skoningai ir tvarkingai
sušukuotus plaukus.
šiame darbe mielai patar
nausime. Tik reikia iš anks
to susitarti telefonu: KE
1-2548 ir prašyti Mrs. L.
Morkūnas.
BETTY’S BEAUTY SHOP
yra Naujos parapijos rajo
ne, 604 E. 185 St.
Prašome įsitikinti mūsų
sąžiningu patarnavimu.

BRANGENYBĖS IR LAIKRODŽIAI

I. J. S AMAS JEV/ELER
Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

ŠVEICARIŠKŲ LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

New York Bakery

POVILAS VILKAS
WATCHMAKER & JEWELER

6920 Superior Avė

Ass. with Mr. R. BARNHART
Room 411
4th. Floor Schofield BId.
Liet. Prekybos Namai
Corner E. 9 & Euclid A v.
MA 1-3528
6905 Superior Avė.
DARBO VALANDOS:
DARBO VALANDOS:
Pirmad.-Penktad. 9:30-6 v. šešt. nuo 10 v. iki 2 v.

Puikiausi kepsniai. Dienos senumo
parduodami tik už pusę kainos.
21

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus.
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

Antroji musų krautuvė yra

1404 E. 66 Street

Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius
mėsos produktus.
Kreipkitės | mus ir būsit patenkinti.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

3v2%

OPEN EVERY SATURDAY
UNTIL NOON

*1 C.OOO

5-

6835 SUPERIOR AVĖ

EX 1-1143

SUPERIOR
SAVINGS

Lietuvių. Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.

HOME AND
REMODELING LOAN3

galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų valgių virtuvė.

ACCOUNTS

INSUREDTO

LIETUVIŲ KLUBAS

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu

bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje,

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam t otojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
RE 1-7770

P. J. KERSIS

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
ĮSTAIGA

609 Society for Savings Blgd.—Cleveland, Ohio

EAST SHORE REALTY

OFISO TELEF.: MAin 1-1773.
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose. kreipkitės i mane, gausite mgia kaina. Taipgi gausit
patarnavimą Įvairiuose a į >d raudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkite* Į mane telefonu arba
asmeniškai.

780 East 185th Street
Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154

Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes
tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs
pageidaujat.
Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

t
I

1959 m. kovo 12 d.

DIRVA
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STUDIJŲ DIENOS CHICAGOJE
Lietuvių Studentų Sąjun
gos Studijų Diena įvykusi
Chicagoje, vasario mėn. 28
d. susilaukė nemažo pasise
kimo. Paskaitose dalyvių
skaičius buvo virš šimto, o
muzikos ir literatūros va
kare. kaip ir reikia tikėtis,
pasiekė porą šimtų.
Pirmasis prelegentas bu
vo dail. Paulius Augius, ku
ris supažindino publiką su
abstrakčiupju menu, jo išsivystimo istorija bei įvai
rias šakas, ši paskaita bu
vo idomi ir iššaukė gyvas
diskusijas, kurios dėl laiko
stokos turėjo būti nutrauk
tos.
Antroji paskaitininke bu
vo kol. Ina Čepėnaitė, šiuo
metu besiruošį^nti psicho
logijos daktaratui Illinois
universitete. Jos išsamiai ir
originaliai paruošta paskai
ta, žvelgianti iš psichologi
nio taško į simbolizmą lie
tuviu tautosakoje ir liau
dies kūryboje, buvo ypatin
gai vertinga dabartinei stu
dentijai turinčiai mažai ži
nių šioje srityje.
Dr. Vyt. Vygantas savo
je paskaitoje apie išeivijos
lietuvio inteligento tipą, na
grinėjo problemas iškylan
čias mėginant suderinti
amerikoniškąją ir lietuviš
kąją kultūrą.
Muzikos ir literatūros va
karo muzikinę dalį išpildė
muz A. Nako mokiniai Ig
nas Ketvirtis ir Živilė Keliuotytė paskambindami ke
letą Šuberto, Čaikovskio,
Šopeno ir Paderevskio kū
rinių.
Rašytojas Marius Kati
liškis vaizdingai paskaitė iš-

trauką iš savo naujausioje
romano "Išėjusiems Ne
grįžti". Poetas Algimantas
Mackus paskaitė keletą ei
lėraščių iš savo netrukus
pasirodančio poezijos rinki
nio "Jo yra žemė". Vakaro
programą pravedė Leonas
Narbutis.
Studijų Dienai pirminin
kavo kol. Arvydas Kliorė ir
Zenonas Mereckis. Visus
techniškus darbus atliko
Chicagos studentų skyrius
v a d ovaujamas pirmininko
Eugenijau Šimaičio.
ilk. v.

DETROIT
FILMAS Iš LIETUVIŲ
GYVENIMO
Akademinis Skautų Są
jūdis kovo 21 d. 7 vai. vak.,
buvusioje lietuvių svetainė
je, rodys filmą iš lietuvių
gyvenimo: dainų festivalis
Chicagoje, tautinių šokių
šventės, sporto veikla, Ame
rikos ir Kanados susiartini
mo šventė Windsore ir kt.
Filmos spalvotos, garsi
nės ir įdomios. Rodymas tę
sis apie 2 valandas.
Akademikai kviečia vie
tos visuomenę skaitlingai
dalyvauti.
♦

Vietos
Kovo
klubas,
stengdamasis įtraukti dau
giau savo narių į’sporto dar
bą, kruopščiai ruošiasi ar
tėjančioms 9-toms šiaurės
Amerikos lietuvių sporti
nėms žaidynėms, žaidynėse
dalyvaus apie 40 aktyviųjų
sportininkų, žaidynės vyks
Detroite balandžio 4-5 die
nomis.

GAVOME 187 NAUJUS
SKAITYTOJUS
Mes kviečiame visus į talkg
sudaryti tvirčiausias sąlygas
laikraštį gerinti. Ir ne tik
gerinti, bet ir dažniau leisti.
Jūs turite artimųjų, kurie Dirvos neskaito, o skai
tyti ne tik galėtų, bet ir turėtų. Ateikit į alką! Tik neatidėliokit rytdienai. Atsiųskit jų adresą. Mes jiems
Dirvą siųsini susipažinimui nemokamai.
Gavę Dirvą jie įsitikins kad geresnio
lietuviško laikraščio nėra.

Kas ir kur?
• Foto menininkas V. Ma
želis, iš Brooklyno, Vilties
Draugijos namų atidarymui
padovanojo J. Bačiūno —
Vilties Draugijos pirminin
ko didelį portretą. Už labai
vertingą dovaną širdingai
dėkojame.
V. Maželis artimiausiu
laiku ruošiasi foto parodai
Toronte.
• Dailininko Albino Elskio
kūrinių paroda įvyks Bosto
ne kovo 14-15 Tautininkų
Namuose, 484 E. 4th St.,
South Bostone. Iškilmingas
atidarymas ruošiamas šeš
tadienį (kovo 14 d.) 5 vai.
vakare, kurio metu kalbės
iš New Yorko atvykęs pats
dail. A. Elskus.
Albinas Elskus skaito
mas vienu iš stipriausių
mūsų jaunesniosios kartos
kūrėjų. Apie jo darbus Lie
tuvių Bendruomenės Seimo
metu suruoštoje parodoje
teigiamai atsiliepė ir New
York Times kritikas Stuart
Preston "tačiau, mano nuo
mone iš kitų čia iškyla Au
gius, Elskus, Jonynas, Kiaulėnas, Paškevičius ir Viesu
las" ir N. Y. Herald Tri
būne — "Vienas dinamiš
kiausių šių menininkų, Els
kus, yra meistras trapių,
bet įspūdingų studijų, vaiz
duojančių pajūrio uolų for
macijas". Rengia santariečiai.
• Lietuvių studentų skai
čius Melbourno Technikos
Koledže, Australijoje, padi
dėjo keliais naujai įstoju
siais lietuviais. Jai yra: R.
Krausaitė, V. Adomavičius,
V. Savickas, A. šilva, V. Ke
mėšis ir K. Gvalda.
• Melbourno Universitete ir
Technikos kaledže, Austra
lijoje, šiuo metu studijuoja
dar 23 lietuviai studentai,
štai jie: Kristina Brėdikytė, Rasa Jakutytė, Pranas
Bacevičius, Irena Tamošai
tienė, Kazys Zdanavičius,
Rūta Laisvėnaitė, Jurgis
Mikolajūnas, Irma Laisvė
naitė, Arūnas Staugaitis,
Liucija šeštakauskaitė, Al
gimantas Žilinskas, Kristi
na čėsnaitė, Birutė Anta
naitytė, Algis Bulokas, Davis Bitė, Algis Kazlauskas,
Kristina Stankūneviči ū t ė,
Vytas Alekna, Romas Padgurskis, Narcizas Rama
nauskas, Elena Zdanavičiū
tė, Leonas Vaičaitis ir An
tanas Kesmėnas.
• Dervos bičiulis J. Lietuv
ninkas, iš Baltimorės. vėl
atsiuntė du naujus Dirvos
skaitytojus.

Ohio valstybės lietuvių gydytojų draugijos valdyba, posėdžiavusi dr. V. Rama
nausko rezidencijoje, Clevelande. Iš kairės: dr. D. Degesys — ypatingiems reikalams!
valdybos narys, dr. H. Brazaitis — pirmininkas, dr. K. Ambrozaitis — sekretorius^
dr. J. Stankaitis — vicepirmininkas, (prieky sėdi) dr. V. Ramanauskas — iždininkas.
Dirvos nuotrauka.

HARTFORD
PABALTIEČIŲ
BALIUS-KONCERTAS
JAV LB Hartfordo apy
linkės valdyba, latvių ir es
tų organizacijos Conn. vals
tybėje, suruošė bendrąjį pa
baltiečių balių - konce r t ą ,
įvykusį sausio 24 d. Tas pa
rengimas meniniu, ir pabaltiečiu bendravimo atžvilgiu,
paliko gražiausius įspū
džius.
Šis įvykis pabaltiečių ben
dravime jau yra ne pirmas.
1958 m. pabaltiečiai bendrai
minėjo birželio įvykius. Ta
da ir pats Conn. gubernato
rius savo deklaracija prisi
dėjo prie tos gedulo dienos
atžymėjimo.
P a b a 1 tiečių užmegstas
b e n dradarbiavimas dabar
plečiamas. Reikia tikėtis,
kad jis ir toliau duos gerus
vaisius.
— V. M. K.

Hartforde įvykusiam pabaltmčių koncerte-baliuj lie
tuvaitės šoka Kepurinę.

BOSTON
• Kovo 21 d., 7 v. v., Tau
tinės S-gos namuose So.
Bostone, Dr. B. Nemickas
padarys pranešimą aktua
liais šių dienų klausimais.
Rengėjai kviečia visų tau
tinių organizacijų narius da
lyvauti šiame pasikalbėji
me. Po pranešimo bus šei
myniška arbatėlė.
• Baltic Florists — S. V.
Minkų krautuvėje galima
gauti j vairių leidinių —
knygų, dabar išleistų Lietu
voje.

• šv. Petro parapijos kle
bonui kan. P. Virmauskui
pagerbti balandžio 26 d. ren
giamas banketas Blinstrubo
kavinėje, So. Bostone.
Iš A. Olio ir A. Vanagaičio garbei New Yorke suruoštos akademijos. Iš kairės:
Rengimo
k-tui vadovauja
(sėdi) L. Vanagaitienė, I. Rockefellerienė, V. Olienė, (stovi) I. Trečiokienė, p.Chelekun.
J.
žuromskis.
dinienė, p. Dilienė ir p. šimėnienė.
V. Maželio nuotrauka.

VILTIES NAMŲ IR DIRVOS

OFSETINES SPAUSTUVES
ATIDARYMO RĖMĖJAI
Į Vilties namų ir Dirvos
ofsetinės spaustuvės atida*
rymą savo įnašais įsijungė
šie rėmėjai:

A. Kavaliūnas, Clev. $5.00
M. Dunduraitė, Clev. 1.00
A. Rukšėnas, Cleveland 3.00
J. Tūbelienė,
Washington........... 5.00
M. šnapštys, Detroit .. 6.00
V. Babinskas, Phila..... 5.00
St. Nasvytis, Clev...... 10.00
M. Tomkevičius,
Wakefield ............. 5.00
A. Lapinas, Montreal 10.00
J. Racila, Cleveland ....10.0Q
VI. Mieželis, Chicago 5.00
R. Liormanas,
Rochester .....
10.00
A. Puskepalaitis,
Hyde Park ...
5.00
Vincas Lingis,
Bloomfield............. 5.00
J. Vasaitis, Cicero .... 2.00
V. Baltrušaitis,
Rochester ....
3.00
Dr. J. Skrinska,
10.00
Willowick ....
A. Ereminas,
Thomaston ........... 2.00
V. Nakas, Rochester 10.00
V. Adomavičius,
So. Boston ............10.00
P. Budininkas, Gary 10.00
R. Kondrotas, Brooklyn 1.00
V. Malinauskas, Chic. 10.00
J. Rekašius, Detroit.... 4.00
J. Mockus, Cleveland 5.00
P. Baltuška, Chicago 2.00
V. Apanius, Cleveland 10.00
V. Micas Chicago....... 10.00
J. Šukys, Toledo ....... 10.00
S. Kontautas,
So. Boston ........... 5.00
M. Šukys, Cleveland .... 2.00
A. Lukšys, Chicago .... 5.00
A. Kuolas, Toronto ....10.00
Pr. Kašiuba, Reading 10.00
A. Bričkus, So. Boston 5.00
J. Cijunskas, Cleveland 3.00
J. Cinkus, Cicero
10.Q0
S. Velbasis, Chicago 10.00
J. Kalnietis,. Baltimore 10.00
M. šaulinskas, Pgh. .. 5.00
V. Jonaitis, Toronto ....10.00
B. Jakaitis, leveland .. 2.00
K. Andriuškevičius,
Montreal ............... 5.00
A. Broga, Kitchener .. 4.00
K. Kraučiūnas,
New York ............. 10.00
K. Morkūnas, Meriden 5.00
B. Galinis, Dorchester 10.00
J. Vaičiūnienė, Chic. 10.00
S. Sukaitienė,
Hamilton
10.00

S. Jurgaitis, Cleveland 10.00
Pr. Saladžius,
Rochester ............. 10.00
Al. Krakauskas, Chic. 10.00
J. Montvidas,
Waterbury ........... 2.00
K. Januškis, Chicago 10.00
V. Frankas, Chicago .. 5.00
M. Karaša, Baltimore 6.00
J. Lietuvninkas,
Baltimore ............. 10.00
P. Bakūnas, Baltimore 2.00
T. Blinstrubas, Chic. 10.00
J. Kučinskas, Detroit 1.00
R. Besperaitis, Clev. 5.0Q.
J. Jakubauskas, Clev. 10.00
J. Vaičaitis, Akron .... 5.00
V. Nungaudas, Chicago 5.00
J. Adomaitis,
Ville Lasalle ....... 5.0Q
A, Rukuiža, Berwyn .. 5.00
L. Bulgaris, Detroit.... 5.00
K. Demikis,
New Britain ....... 10.00
St. Mickus, Medinah .. 2.00
A. Saulėnas,
Providence ........... 1.00
J. Krivis, Rochester .. 2.00
M. Gureckas,
Waterbury ........... 1.00
B. Paulionis, Clev. .,..10.00
P. Morkūnas, Cleveland 2.00
J. Miglinas, Cleveland 5.00
St. Garlauskienė, Clev. 10.00
R. Veitas, Cleveland .... 5.00
B. Veitas, Cleveland .. 5.00
J. Narbutas, Mihvaukee 2.00
V. Misiūnas, Elizabeth 10.00
M. Drosutis, Cleveland 1.00
M. Ivanauskas, Cicero 10.00
A. Petrauskas, Detroit 5.00
P. Adomaitis, Chicago 10.00
J. Pročkys, Chicago 10.00
St. Vidmantas,
Melrose Park ....... 5.00
B. Trumpjonas, Pgh. 10.00
B. Kubilinskas, Chic. 1.00
J. Dzidolika,
Worcester ....
10.00
10.00
G. Biskis, Cicero
K. Kriščiukaitis,
Dorchester ...
10.00
J. Bortkevičius,
Woodhaven ........... 10.00
A. Misiūnas, Clawson 10.00
B. Ambraziejus, Chic. 10.00
K. Pažemėnas,
Baltimore ............. 10.00
B. Kristopaitis, Chic. 4.00
J. Eigelis,
Beverly Shores .... 3.00
V. Matulevičius,
Toronto ................. 8.00
J. Plienaitis, Chicago 1.00
O. Jasukynas, Clev..... 5.00
P. Ambrazevičius,
Cleveland............... 10.00
O. Jokubaitienė, Clev. 10.00

Visiems rėmėjams širdin
•Neo Lithuania korporaci gai dėkojame. Taip pat ačiū
jos Brooklyno skyriaus ak ir tiems, kurie artimiausiu
tyvi narė Dalia Maurukaitė laiku atidarymo iškilmes
atsiuntė tris naujus skaity atsimins ir mūsų vykdomus
darbus parems.
tojus. Ačiū už talką.

