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EUROPOJE ĮSISTEIGĖ LYGA LAISVAM TAUTŲ
APSISPRENDIMUI Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje

Paryžiuje šiomis dieno
mis įsisteigė Laisvam Tau
tų Apsisprendimui Lyga, 
pirmininkaujama Prancūzi
jos parlamento užsienio ko
misijos pirmininko Maurice 
Schumanno.

šios lygos tikslas yra pa
remti savistoviai galinčių 
valdytis tautų pastangas 
atgauti n e p riklausomybę, 
kelti pasauly kolonizacijos 
panaikinimą pagal tiksliai 
išdirbtą planą, vykdyti jį 
atitinkamu laiku, studijuoti 
metodus ir tautų apsispren
dimo garantijas įvairiuose 
pasaulio kraštuose.

Be kolonizacijos panaiki
nimo Afrikoje ir Azijoje, 
Lyga pasistatė sau uždavi
niu rūpintis laisvo apsi
sprendimo teisių įgyvendi-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
ROOSEVELTO 

PRANAŠYSTĖS’
Buvęs Amerikos preziden

tas Rooseveltas jau 1943 me
tais "išpranašavo", kad So
vietų Sąjunga po II pasauli
nio karo Įsigalėsianti Europo
je ir Europos tautos turėsian
čios prisitaikyti prie naujos 
situacijos.

Tai sužinome iš neseniai 
pasirodžiusios "The Cardi- 
nal Spellman Story" knygos, 
kurioj atpasakotas pasikalbė
jimas tarp kardinolo Spell- 
mano ir prezidento Roosevel- 
to, (vykęs 1943 m. rugsėjo 
mėnsj, kardinolui sugrjžus iš 
6 mėnesių kelionės po (vai
rius frontus.

*
Prezidentas Rooseveltas 

pasakęs Spellmanui, kad jis 
pasiruošęs derėtis dėl pa
saulio pasidalinimo: Tolimie
ji Rytai turi atitekti Kinijai, 
Pacifikas Amerikai, o Ang
lija ir Sovietų Sąjunga pasi
dalinsiančios Europa ir Afri
ka.

Rooseveltas tačiau prama
tė, kad Sovietų Sąjunga labiau 
už Angliją įsiviešpatausianti 
Europoje, nes anglai turėsią 
kolonialinių interesų Afrikoje. 
Europos kraštai dėl to smar
kiai pasikeis, aiškino Roose
veltas, nes turės prisitaikyti 
prie sovietų viešpatavimo, bet 
manąs, kad europiečių kul
tūra po 10 ar 20 metų ru
sus padarys mažesniais bar
barais.

*
"Kiekvienu atveju, sakė Ro

oseveltas, Amerika ir Anglija 
negali kariauti su rusais." 
Jis tikėjo, kad ši priverstina 
draugystė išsivystys ( tikrą 
ir pastovią draugystę. O euro
piečiai turės pakęsti sovietų 
dominavimą, su viltimi, kad po 
10 ar 20 metų jiems pavyks 
gražiai sugyventi su rusais.

Savo pasikalbėjime Roose
veltas dar pastebėjo, kad tik 
didieji gali turėti sprendžia
mąjį balsą kūriamoje Tautų 
Organizacijoje. Jo nuomone, 
Tautų Sąjunga žlugo dėl mažų
jų valstybių kišimosi. Mažo
sios valstybės, sakė Roose
veltas, negali turėti jokio 
sprendimo. Jos net neturi tei
sės sėdėti šalia didžiųjų...

Nėra ko stebėtis, kad tokia 
"diplomatija" privirė košės, 
kurios šiandien nepajėgia iš
srėbti ne vienas prezidentas. 

nimo Centro ir Rytų Euro
poje.

P a s k e lbtame prancūzų 
spaudoje pranešime sako
ma, kad kiekviename demo
kratiniame krašte šiuo mo
mentu organizuojami komi
tetai iš 12 parlamento at
stovų. Prancūzijos parla
mentarų grupė jau sudary
ta iš: Claudius Petit — de
mokratų santarvės, Arthur 
Conte — soc., Paul Coste 
Floret — krikšč. demokr., 
Maurice Faure — radik., 
Jean Paul David — liber., 
Michel Habib Delonde — 
gaulistų grupės, Michel Ju- 
not — neprikl., Emil Mul- 
ler — soc., Jean Paul Pa- 
lewski — gaulistų grupės, 
Jean Sorel — neprikl., Ro- 
ger Carcassonne — soc. ir 
gen. Bethuart — krikšč. de
mokratų.

Lygos pirmininkais be 
Maurice Scnumanno dar yra 
įjir 1 urlon Beamish, D. Bri-

ŠVEICARU SPAUDA IR RADIJAS 
APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Gana gausiai skaitomas 
šveicarų savaitraštis ”Zue- 
richer Woche” vasario 23 
d. per visą pirmą puslapį 
pasKeloė rašytojo Algirdo 
Lanctsoergio straipsnį, pa
vadintą "Lietuva Ameriko
je”. Straipsnyje aprašoma 
lietuvių emigrantų veikla, 
siekianti atkovoti laisvę jų 
senajai tėvynei. Straipsnis, 
parašytas patraukliu publi
cistiniu stilium.

šio savaitraščio politinis 
redaktorius yra Dr. Hans 
Fleig, pasižymėjęs kaip 
nuoširdus Pabaltijo tautų 
bičiulis ir jų politinių aspi
racijų gynėjas. Jo žmona 
yra veikli estų patriotė. Dr. 
Fleig laikė paskaitą bend
rame pabaltiečių minėjime, 
kuris ryšium su Pabaltijo 
valstybių 44 metų nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktimi. buvo surengtas 
Zueriche vasario 18 d. Pa
sveikinimo raštas buvo pa
siųstas Lugano gyvenan
čiam prelatui profesoriui 
Kazimierui šauliui, Vasario 
1G dienos akto signatarui, 
kuris neseniai minėjo 90 
metų amžiaus sukaktį.

Apie pabaltiečių minėji- 

tanijOs parlamento užsienio 
komisijos pirmininkas ir 
Gluseppe isetiiol, Italijos 
uzs. Komisijos pirmininkas.

Lyga organizuos "apva
liojo stalo’ diskusijas, spau
dos Konferencijas ir patieks 
dėl laisvo tautų apsispren
dimo rezoliucijas vyriausy
bėms,

• Naują greito susisieki
mo rekordą kovo 5 d. pasie
kė B58 lėktuvas, iš Los An
geles į New Yorką ir atgal 
praskridęs per 4 vai. 42 m. 
ir 32 sek. Taigi per valandą 
praskrido 1300 mylias

• Lakūnas F. G. Powers, 
po dviejų savaičių ČIA ap
klausinėjimų, kovo 6 d. bu
vo išleistas viešumos ap
klausinėjimui. ČIA virši
ninkas J. A. McConę pa
reiškė, kad jis esąs paten
kintas U2 lėktuvo lakūnu, 
nesenai išleisto iš kalinimo 
Sovietų Sąjungoj.

mą išsamiau parašė jau sa
kytoji "Zuericher Woche”, 
ir įtakingas dienraštis 
”Neue Zuericher Zeitung”. 
Be to, apie iškilmes paskel
bė savo biuletenyje Šveica
rijos telegramų agentūra 
(Schweizerische Depeschen- 
agentur).

Vasario 27 d. šveicarų 
trumpų bangų radijo stotis 
perteikė beveik visą valan
dą trukusią programą, ku
rios branduolį sudarė vyku
siai surėdytas reportažas iš 
Vasario 16 Gimnazijos 
H u e 11 e nfelde gyvenimo. 
Programos metu buvo taip 
pat grojamos lietuviškos 
muzikos plokštelės.

ši radijo programa mato
mai susilaukė šveicarų tar
pe tinkamo atgarsio. Kitą 
dieną viena šveicarė aplan
kė Berne gyvenančią lietu
vę, ponia Eleną Gerutienę, 
ir įteikė jai 20 frankų, pra
šydama pinigus pasiųsti lie
tuvių gimnazijai.

Minėjime Zueriche su šo
kėjų grupe lietuviškais tau
tiniais drabužiais pasirodė 
J. Stasiulienė, kuri pasigė
rėtinu pasišventimu suma
niai paruošė šokėjus.

Skulptorius ANTANAS MONČYS, gim. 1921 m. Kretingos apskr., dabar įsikūręs Paryžiuje, yra su
kūręs eilę monumentaliosios skulptūros kūrinių, atkreipiančių prancūzų meno kritikų dėmes}. Jo 
kūryba pasižymi originalia, savo stylium liaudies primityviajam menui gimininga ir ekspresyvia 
forma.

KAIP GYVENA IR DIRBA MUSU DAILININKAI?

Skulptorius Antanas Mončys
Jaunas lietuvis skulptorius An

tanas Mončys, gyvenąs Pary
žiuje, su žemaitišku užsispiri- 
mu nugalėjęs kliūtis, šiandien 
Prancūzijoje garsus. Gegužės 
mėnes( jis su savo darbais pa
kviestas dalyvauti Rodeno mu
ziejuj ruošiamoj "Naujosios 
skulptūros" parodoje.

Skaitytojai su Antano Mončlo 
kūryba ir jos (vertinimu arčiau 
susipažins iš Antano Liutkaus 
straipsnio (5 psl), čia gi norime 
tik supažindinti su pačiu Antanu 
Mončiu.

Skulptorius yra kilęs iš Že
maitijos. Jo tėvai buvo ūkinin
kai ir gyveno, kaip jis pats 
mėgsta pasididžiuodamas sakyti, 
savo kaime -- Mončių kaime. 
Dokumentuose jo tėvai ir seneliai 
vadinosi Moncevičiai, o apie jo 
prosenelj jau Simonas Daukantas 
Žemaičių Būde mini, kad Mon
čys subudavojo vežimą, kuris 
važiavo be arklių.

Antanas tokių vežimų budavoti 
nemanė, bet dar vaiku būdamas 
mėgo iš molio lipdyti, ar ropės 
pjaustyti visokius avinus,-jau
čius, arklius, kurie būdavo fan
tastiški, kokius tik jo vaikiška 
vaizduotė galėdavo sukurti.

Iš kur Antanas paveldėjo to
kius menininko gabumus, niekas 
negali pasakyti. Netoli jo tėvų 
ūkio buvo garsiojo lietuvių daili
ninko Adomo Galdiko tėviškė, 
apie kur( apylinkės žmonės su 
pagarba atsiliepdavo, o Mončio 
tėvas su Adomo broliu net ark
liais mainydavo; galtaidavė- 
jaunajam Antanui norą irgi pasi
daryti garsiu.

Antanas tada Adomo Galdiko 

nepažinojo, nes tas gyveno did
miesčiuose, važinėjo po užsie
nius. Netolimi kaimynai susitiko 
tik Paryžiuje po karo. Ir čia 
Antanas iš Galdiko patyrė daug 
nuoširdžių patarimų, kurių ir 
šiandien'nepamiršta.

A. Mončio "Žvejys" (4 pėdų aukščio iš švino) Soisson (Prancū
zijoje) miesto muziejuje.

Kaip minėjom, Antanas | dai
lę buvo palinkęs nuo pat pirmųjų 
jaunystės- dienų. Kol dar nepa
jėgė (drožti medžio, drožinėda
vo (vairias figūras iš bulvių ar 
burokų. Jo motina dažnai skųs
davosi, kad iš to vaiko nieko 
nebus, nes vaikšto visad susi- 
piaustę pirštus, nes ne visada 
peiliu pataikydavo ( med|.

Tėvas nelabai pritarė sūnaus 
meniniams polinkiams ir tekdavo 
dirbti slaptai, nuvogus laiką nuo 

pamokų, Jis mėgdavęs žiūrėti ( 
apledėjusi langą, kuriame maty
davo šalčio sukurtas gražiausias 
gėles, arba išbirėjusiame tinke 
jo fantazija sukurdavo nuosta
biausius reginius. Pagaliau, bai
gus gimnaziją, tarp jo ir tėvo 

kilo ginčas. Antanas norėjo stu
dijuoti meną, o tėvas kartojo, 
kad tai nerimtas dalykas. Paga
liau buvo rastas kompromisas 
ir Antanas pasirinko architektū
rą.

Tačiau karas nutraukė studijas 
ir Antanas su kitais lietuviais, 
bėgdamas nuo komunizmo, atsi
dūrė Vokietijoje, ir čia, kai tik 
atsirasdavo galimybė, piešė ir 
drožinėjo. Muencheno stovykloje 

(Nukelta į 5 psl.)
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MOJIS, KURIS GALtJO NULEMTI II PASAULINI KLIU...

Iki pasimatymo Amerikoje!...
Gruodžio 16 rytą Ardėnuose, 

Schnee Eefel aukštumos, buvo ap
dengtos migla. Pirmosios SS 
šarvuotos divizijos artileristai 
laukė sujaudinti.

—Baterija paruošta!
Kelyje grupavosi tankai vienas 

už kitos, kaip milžiniškas dra- 
gonas. Artilerijos komandantas 
pasveikino modamas vienam ka
rininkui išlindusiam iš tanko 
bokštelio:

--Iki pasimatymo leitenante! 
Susitiksime Amerikoje!

Visu frontu artilerijos baterijų 
komandantų dešiniosios rankos 
pasikėlė, sekant ant kairiosios 
rankos laikrodžio rodyklę, kuri 
artėjo prie 5 vai. 30 min.

--Ugnis!
Ir 135 km. fronto linijoj, nak

ties migla sušvito nuo milžiniš
kos ugnies. Žemė sudrebėjo. 
Sniegu dengti medžiai nukratė 
šakas, šimtai tankų pajudėjo pri
pildydami orą milžinišku triukš
mu.

*
Šiaurinėj fronto dalyje ameri

kiečiai karininkai susirinkę bata
liono štabe nustebę klausėsi 
triukšmo. Pagal žvalgybos duo
menis, vokiečiai toj vietoj turė
jo tik dvi patrankas, traukiamas 
arkliais.

—Mano Dieve! -- sušuko ame
rikietis majoras.-Jie nužudys 
tuos du vargšus gyvulius.

Klek toliau užnugary keli G. I. 
gėrė kavą palapinėje, kai artile
rijos sviediniai pradėjo švilpti 
virš palapinės stogo.

--E1 vyručiai! Pavaišinkite 
tuos vokiečius!

Tačiau sviediniui sprogus per 
šimtą metrų, jų veidai pakeitė 
spalvą.

--Bet tai ne mūsiškiai, o vo
kiečiai mus apšaudo -- sušuko 
nustebę.

Pietuose prieLosheim seržan
tas John Bannister tą naktj pa
žiūrėjo j rytus. Sviediniai krito 
kairėje. Ir jis prisiminė Izoliuo
tą namą, kur išvakarėje pasislė
pė 50 vokiečių. Jei jie pultų, 
jo sekcija nieko negalėtųpada- 
ryti.

Vokiečių artilerija bombar
davo visus kaimus išilgai Our 
upę.

Išilgai Sure upę apkasuose 9- 
tos amerikiečių divizijos naujo
kai drąsinosi po pirmojo apšau
dymo. Tai buvo baisiau negu 
jie jsivaizdavo. Kaip žmonės 
gali taip šaudyti?

Po valandos artilerijos šau
dymas sustojo. Po to viso triukš
mo, tyla atrodė dar siaubinges
nė. Kai kuriose fronto vietose 
stiprūs prožektoriai skrodė 
miglą, G. I. nustebę žiūrėjo | 
tas baidyklės akis. Jie susipaži
no su nauju vokiečių ginklu: dirb
tina mėnesiena. Iš miglos iš
lindo tamsūs šešėliai ir pra-

TRUMPAI IŠ VISUR

• 3000 JAV kariu iš Va
karti Vokietijos, autostrada 
vėl vykdo žygį į Vakarti 
Berlyną. Nors sovietai tai 
laiko provakacija, bet trug- 
dymu nedaro.

• Ispanijos civilinio karo 
raudonųjų genorolas E. Lis- 
ter, vadovavęs penktam ar
mijos korpui, dalyvavęs 
Antram pasauliniam kare 
sovietų armijoj,yra Kuboje 
ir vadovauja raketų dali
niui.

• Chruščiovas sutiko, kad 
Ženevoje nusiginki a v i m o 
klausinius svarstytų užsie
nio reikalų ministeriai. Aiš
kėja, kad Prancūzija savo 
užsienio reikalų ministerio 
nesiūs.

• Pirmiausia paleis mo
kytojus ir studentus. Tokį 
įsakymą pasirašė Apsaugos 
Departamentas kovo 2 d. 
dėl rezervistų paleidimo 
tvarkos. .Iš to įsakymo aiš
kėja, kad Berlyno krizei įsi
tempus ir šaukiant atsargi
nius, į karines uniformas 
vėl buvo vilkta 700 moky
tojų ir apie 2500 studentų. 
Jie iš kariuomenės bus pa
leisti, kad suspėtų laiku 
grįžti į savo mokyklas.

dėjo artėti prie amerikiečių po
zicijų.

♦

Šiaurėje Dietrlcho kariai jau 
įsiveržė l amerikiečių pozici
jas. Tuo pačiu metu naujo mo
delio lėktuvai pasirodė iš rytų.

Vokiečiai susijaudinę rūkė cigaretę, laukdami puolimo ženklo...

skrisdami nematytu greičiu. Vo
kiečiai pakėlė galvas pasižiūrė
ti | savo naujus sprausminius 
lėktuvus. Jie su entuziazmu juos 
sveikino.

"Stebuklingieji ginklai", ku
riuos Hitleris žadėjo, buvo re
alybė. Net seniesiems, kurie 
pažinojo Rusijos frontą, staiga 
atgimė viltis. Jie puolė pir
myn, rėkdami ir mosikuodami 
šautuvais.

Prieš jų galingumą, energin
gumą ir netikėtumą jaunų ame
rikiečių gynimasis buvo silpnas. 
Virėjai ir duonkepiai, sekreto
riai ir muzikai, šoferiai ir med
kirčiai prisijungė prie gynėjų ei
lių, kad atlaikius vokiečių puo
limą. Kai kurie pabėgo, bet did
žiuma pasiliko ir mušėsi.

Nieko nebuvo pasiruošta sulai
kyti puolimą. Dar prieš saulei 
patekant, ši vieta, kuri jungė 
abi amerikiečių armijas, buvo 
perkirsta. Jie tik spėjo per radi
ją pranešti, kad rajonas pilnas 
vokiečių ir nutilo.

Milžiniškos vokiečių žiaunos 

TODĖL, KAD STROH’S

YRA UGNIMI VERDAMAS

TAI JOKS KITAS

AMERIKOS ALUS

NEGALI PRILYGTI STROH’S

Virimas, kurį jūs matote vykstant katile, yra 
sukeltas tiesioginės ugnies katilo apačioje. Ta 
kraštutinė kaitra ištraukia puikiausią skoni iš 
puikiausių produktų ... padarydama Stroh’s 
šviesesnį ir švelnesnį. Pasimėgauk gaivinančiu 
skirtumu vienintelio Amerikoje ugnimi virto 
alaus šiandien!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

apžiojo 106 diviziją, kurią ko
mandavo gen. Jonės. Mantėuffel 
penkias divizijas nukreipė!cent
rą, kur| laikė 28-ta amerikiečių 
divizija. Naktj, dar prieš puoli
mą, jo patruliai guminėse val
tyse persikėlė per Our upę ir 

turėjo paruošti vietą tankų puo
limui. Kairysis 28-tos divizijos 
sparnas greit reagavo ir atstū
mė puolėjus. Jie prarado auto
mobilius ir paliko gulėti kelias
dešimt lavonų. Bet centre, prieš 
stiprų vokiečių spaudimą, ame
rikiečiai negalėjo sulaikyti tan
kų, kurie slinko | Clervaux, 
Bastogne ir Meuse.

Tačiau dideji tankai Tigrai ir 
Panteros, kurie turėjo įsi
skverbti | š| plyš|, dar neper
sikėlė per Our, kaip buvo numa
tyta.

7 vai. 40 vokiečių pionieriai 
dar nepastatė tilto.

9 vai. operacijos planas tačiau 
jau buvo geram kely. Prie Los
heim buvo prasiveržta ir centri
niame fronte, kuris atidarė kelią 
| Bostogne, buvo pralaužta 12 vie
tose. Situacija pablogėjo po pietų. 
Sąjungininkų ryšis velkėblogai ir 
niekas nesiorientavo apie tikrą 
padėt|. Vokiečiai nesulaikomai 
veržėsi per Losheimą. Ameri
kiečiai atitraukė 14-tą kavaleri
jos pulką, kad išvengtų apsupi-

mo.
Tą vakarą Versalyje, Elsen- 

howerio štabe, vyko pasitarimas 
dėl pėstininkų papildymo. Stai
ga j salę jėjo pulkininkas ir pa
davė Eisnhowerio žvalgybos sky
riaus viršininkui, anglų gnero-
lui Ken Strong, pranešimą.

--Š| rytą priešas puolė pen
kiose skirtingose vietose I-ją 
armiją.

Gen. Bradley galvojo, kad tai 
paprastas puolimas.

—Ne, Brad, -- pasakė Eisen- 
howeris, -- tai nėra paprastas 
puolimas. Tai nelogiška vokie
čiams.

--Tad kas čia gali būti?
--Pamatysime. Bet mes ne

galime pasilikti nieko neveikdami 
ir žiūrėti kas bus toliau.

--Ką turime daryti?
—Pasiųsti pastiprinimą Mid- 

dletonul. Dvi šarvuotas divizijas.
--Aišku, tai bus geriausiai, — 

pasakė Bradley.-Bet jūs žinote, 
kad viena divizija turėtų būti pa
imta iš Pattono.

--Tad kas?
--Georgui nepatiks prarasti 

vieną diviziją, ypač kai už kelių 
dienų jis pradės puolimą Sarre.

--Jam pasakysit, — atkirto 
Eisenhoweris, -- kad Ike vado
vauja karui.

Antrą diviziją jis paėmė iš IX 
armijos Olandijoje.

*

Į Versali pradėjo plaukti tele
gramos, visos jos pranešinėjo tą 
pat|: Ardėnuose prasidėjo tikras 
pragaras. Bet Eisenhowerio 
štabe niekas nenorėjo pagalvoti, 
kad tai Hitlerio generalinė ofen
zyva Antverpeno link.

Ardėnų pietuose vėlai nakt| 
vokiečių gen. Balck štabe su
skambėjo telefonas. Hitleris no
rėjo asmeniškai kalbėti su gene
rolu.

--Nuo šio momento, Balck, 
mes neturime užleisti nė vieno 
sprindžio žemės. Dabar mes žy
giuosime pirmyn.

Oras buvo toks, kokio Hitleris 
norėjo: migla ir lietus neleido 
veikti amerikiečių aviacijai.

Hitleris kalbėjo penkias mi
nutes su gen. Balck.

--Balck! Balck! Vakarųfronte 
viskas pasikeitė. Mes turime 
pergalę savo rankose. Mes tu
rime visišką pergalę!

♦

Po vidurnakčio sąjungininkų 
žvalgybos agentas iš Vokietijos 
pasiuntė per radiją pranešimą: 
"Penkiolika Junkers--88ir devy
niasdešimt Junkers -- 52 pa

kils š| rytą 1 vai. 45 Iš Pade- 
born — Wahn. Tikslas 15 km. 
nuo Aachen. Gr|žimas atgal 
numatytas 5 vai. 30.”

Reikėjo laukti vokiečių para
šiutininkų. Ir tuo momentu, kai 
pranešimas buvo skaitomas są
jungininkų štabe, 1,200 vokiečių 
parašiutininkų, vadovaujami von 
der Heydte, lipo | didžiuosius 
Junkers transporto lėktuvus. Tą 
pačią valandą trys stambūs ame
rikiečių daliniai gavo įsakymą 
žygiui | Ardėnus. Šie trys dali
niai turėjo atvykti anksčiau, negu 
Ardėnų gynėjai tikėjosi, bet ne 
vėliau, kol vokiečiai dar nesu
naikino.

Blogos žinios rinkosi vyriau
siame amerikiečių štabe.

Stiprios Volksgrenadierių ko
lonos, palaikomos Dietricho tan
kų, galutinai pralaužė liniją ir 
artėjo prie Krinkel ir Roche- 
rath miestelių. Amerikiečiams 
tai buvo durys, pro kurias turėjo 
pereiti 2 ir 99 divizijos, besi
traukiančios 1 vakarus. Už ke
lių valandų ši vieta tapo bran
giausiai Europoje ginama vieta.

New Yorke, tie kurie skaitė 
sekmadienini laikrašti ir ramiai 
pusryčiavo, dar nesidomėjo Ar
dėnų ofenzyva. Jei jie būtų norėję 
ką apie tą mflš| sužinoti, būtų 
sunkiai suradę straipsni, kuris 
apie tai minėjo N. Y. Times 19 
puslapy: "Smarkus vokiečių puo
limas prieš pirmąją armiją",bet 
toliau buvo padrąsinta, kad prie
šas brangiai užmoka, norėdamas 
sukliudyti Hodges, veržimąsi.

Ir tą gruodžio 17 rytą stipriau
sias mūšis vyko prie Clervaux, 
ant didelio kelio | Bastogne. 
Auštant vokiečių tankistai Tig
ruose ir Panterose su entuziaz
mu laukė per kelius kilometrus 
nuo Clervaux. Tai kliudė žygiui 
| Bastogne, kuri turėjo būti, pa
gal planą, paimta prieš pietus.

Trečią valandą po pietų Cler- 
vaux buvo visiškai apsuptas. 
Pėstininkai ir tankai daugely vie
tų pralaužė rezistencijos linijas 
ir žygiavo | miesteli iš trijų 
pusių. 28-toji divizija buvo palū
žusi. Iš jos likę trys izoliuotai 
pulkai mušėsi, kad pristabdžius 
vokiečių antplūdy

♦

Fullerio pulkas, sumažėjęs iki 
kelių grupių, traukėsi l paskuti
ni rezistencijos tašką Clervaux. 
Miestely jau nebuvo šaudmenų ir 
jokios vilties laimėti. Fuller tai 
žinojo. Bet jis norėjo laimėti 
laiką užpakalinėms pozicijoms.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RCšIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti...........................................................
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:........................................... :.........
Name

.  . ............................................ ................................ .. ................................p...............................

No. Street City Statė

Vienintelis klausimas tebuvo: 
kada Clervaux kris?

11 vai. 30 m. kai tankai Ūžė 
prie miestelio pilies mūrų Ir 
moterys su valkais meldėsi baž- 
nyčioje(miestelLo vyresnieji atė
jo pas amerikiečių pulkininką 
maldauti pasiduoti. Fuller pa
kratė galvą. Jis |sakė kautis iki 
galo.

Už pilies mūrų gatvelės prisi
pildė tankų. Jie atšliaužė iš pie
tų, rytų ir šiaurės. Pradžioj 
tai buvo 2-os divizijos Panter- 
ros, paskui žemę sudrebino mil
žiniški Tigrai. Pagaliau pasiro
dė baisieji Karališkieji Tigrai, 
super tankai. Ir visą naktj tankai 
vis nauji ir nauji atvykdavo. Jų 
buvo pilnos gatvelės ir jie sku
bėjo pirmyn bijodami prarasti 
minutę. Jie prakirto frontą, tad 
nereikėjo gaišti.

Gruodžio 18 rytą penkiasdešimt 
vokiečių kolonų insifiltravo | Ar
dėnus. Vienos pažengė tik vieną 
kilometrą, bet didelis jų skaičius 
dešimt ir dvidešimt kilometrų, o 
vieną padarė net 50 kilometrų.

Vokietijoj radijo kartojo Man- 
teuffel pergalės šauksmą: "Mes 
padovanosime Fueheriui Antver
peną, kaip Kalėdų dovaną!"

Hitlerio štabe visi buvo pa
tenkinti. Viskas vystėsi kaip bu
vo numatyta. Paryžių apėmėpa- 
nika. Versaly Eisenhoweris da
bar įsitikino, kad tai generali
nė vokiečių ofenzyva. Jo nutari
mu buvo anuliuota Pattono ofen
zyva Sarre. Jis gavo {sakymą 
pasukti su šešiom divizijom j 
šiaurę ir pulti vokiečių kairįjį 
sparną. Susitikęs su Pattonu ir 
Bradley Verdune, Eisenhoweris 
aptarė kontratakos planą. Hitle
ris manė, kad ChUrchilllui 
ir Rooseveltui reiks savaitės lai
ko tokiam nutarimui.

Manteuffelio trys divizijos ar
tėjo J Bostogne. Jų vadas Lutt- 
witz perėmė vieną radijo tele
gramą, dėka amerikiečių nerū
pestingumo. Iš jos sužinojo, kad 
82-oji ir 101-oji orinės divizijos 
jau pakeliui { Ardėnus. Jis buvo 
patenkintas matyti šias elitines 
divizijas panaudojant kaip pap
rastus pėstininkus. Tas reiškė, 
kad amerikiečių rezervai buvo 
liesi.

Jos greičiausiai keliavo ta pa
čia kryptimi, kaip ir jo divizijos 
| Bostognę, bet tas jo nejaudino. 
Jis buvo tikras, kad jo tankai 
atvyks pirmieji.

(Bus daugiau)
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KLAUSIMAS: KUO TOLIAU REMSIS ALTAS?
Spauda apie audienciją ir po audiencijos

Valterį Banaitį pasitinkant
Kurie seka lietuvišką spaudą, tiems Valteris Banai

tis nėra svetimas Amerikos kontinente. Jo straipsniai 
laiks nuo laiko pasirodo laikraščių puslapiuose. Tačiau į šį 
kontinentą Valteris Banaitis pirmą kartą koją įkėlė va
sario 25 d. New Yorke. Ir čia išbus iki balandžio mėn. vi
durio. Neabejotina, kad ne vienas tūkstantis mūsų tau
tiečių turės progos jį pamatyti ir jo pranešimų pasiklau
syti. O pasiklausyti tikrai verta, nes Valteris Banaitis, 
daugelyje sričių turėdamas neabejotinų gabumų, o ir kai 
kurias galimybes nemažai nauja patirti, galės nemažai 
ir papasakoti.

Valteris Banaitis yra Mažosios Lietuvos sūnus — til
žiškis. O Tilžės kraštas Lietuvai yra davęs eilę šaunių 
kovotojų, kurie pačiais garbingaisiais darbais yra įsirašę 
į mūsų istoriją. Ir Valteris Banaitis dar 1937 m..nacional
socialistų žydėjimo metais, turėjo drąsos parašyti, kad 
jo gimtasis kraštas yra Lietuva, nors dėl to turėjo iš ten 
ir pasitraukti.

Daugelis lietuvių išeivių iš Vokietijos Valterį Ba
naitį atsimena, kaip lietuviškos muzikos ir dainos ugdy
toją ir populiarintoją. Apie tai jis sako:

— Mano stovyklinio gyvenimo darbas muzikos sri
tyje prisimintinas 1945 Tėvynės Garsų ansambliu, kurį 
įkūriau Haffkruge, šiaurės Vokietijoje. Ansamblis turėjo 
chorą, šokėjus ir vaidintojus. Malonu buvo dirbti su lie
tuvių kultūriniame gyvenime žinomais asmenimis, kaip 
rašytojais A. Rimvydžiu, J. Kruminu, N. Mazalaite, P. 
Nevaravičium, J. Cicėnu, aktorium J. Gendrimu ir kt. 
Tačiau jau 1946 m. teko vadovauti Spakenbergo stovyk
los chorui, su kuriuo dirbau iki 1958 m. Prie artimųjų 
bendradarbių eilės prisidėjo fotografijos menininkas V. 
Augustinas, kun. V. Dabušis. Su šio choro pasirodymais 
yra koncertavę žymieji lietuvių solistai: J. Nauragis, J. 
Ivanauskas, J. Augaitytė, I. Motiekaitienė, palydint sim
foniniam orkestrui.

— Vėliau, ligos spaudžiamas 1946 metais buvau pri
verstas atsigulti į Edmuristhalio sanatoriją gydantis nuo 
džiovos. Taip 1946-47 metais mano darbas buvo sulėtin
tas, bet ir tai neapleidau Spakenbergo stovyklos choro, 
kuriam ir toliau vadovavau, nes stovykla buvo netoli sa
natorijos.

Nuo 1953 m. vasaros Valteris Banaitis dirba Radio 
Free Europe stotyje, Miunchene, žurnalistinį darbą, šiuo 
metu eina Pietų Vokietijos korespondento pareigas. Į šį 
darbą įeina vokiečių spaudos sekimas, svarbesnių įvykių 
reportažai, įrašymai, be to pasikalbėjimai su pabėgėliais 
iš Rytų Europos.

Lietuviškoje visuomeninėje srityje Vokietijoje sąly
gos gan ribotos, bet būdamas PET Seimo narys, Baltų 
Draugijos Vokietijoje valdybos narys, turi progų tą darbą 
judinti. Ypač muzikos srityje, kad lietuviškomis gaidomis 
būtų aprūpinti radiofonai ir muzikiniai vienetai. Turi ne
mažai progų sekti ir Lietuvos reikalus, ypač padėtį krašte.

Kaip žinia, pagrindinis Valterio Banaičio atsilanky
mo tikslas yra vėl užmegsti ryšius su tautiečiais, atnau
jinti senas pažintis, pasidalinti įspūdžiais apie praeitį — 
išsikalbėti apie tėvynės ateitį. V. Ad.

Valteris Banaitis diriguoja orkestrui, lietuviškos muzikos J 
Plokštelę {grojimo metu.

BENDRASIS DŽIAUGSMAS

Visa Amerikos lietuvių spauda 
vieningai pabrėžė, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimą šiemet labiausiai iškėlė lie
tuvių delegacijos priėmimas 
Baltuosiuose Rūmuose. Reikštas 
džiaugsmas, kad galingiausios 
pasaulio valstybės galvai yra pa
žįstama Lietuvos ir kitų Pabal
tijo tautų problema ir kad Ame
rika gynė bei gina tautų laisvės 
principą.

Prezidentas delegacijai primi
nė savo kalbą Jungtinėse Tau
tose, kur jis pareiškė Amerikos 
nusistatymą prieš kolonializmą, 
taigi ir prieš sovietinį kolonia
lizmą Baltijos kraštuose. Tokie 
pareiškimai negali mūsų nedžiu
ginti, nors prezidentas, būdamas 
realus, kartu pastebėjo negalįs 
dabar pažadėti kokių nors kon
krečių įsipareigojimų.

POLITINIO MŪSŲ GYVENIMO 
SKAUDULIAI

Bet mūsų spauda taip pat į- 
žvelgė ir kitą šios audiencijos 
pusę. Draugas taikliai pastebė
jo, kad laimėjimas Amerikos lie
tuvių delegacijos priėmimu Bal
tuosiuose Rūmuose taip pat "at
nešė pralaimėjimą mūsų vi
suomenės suvienijimo reikalui". 
Šis pralaimėjimas pasireiškęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos (Al
to) vadovaujančių asmenų ne
sugebėjimu "parodyti tautos rei
kalų supratimo, visuomenės kon
solidacijos reikalo irbendradar- 
biavimo prasmės" (Nr. 41).

Dirva apgailestavo, kad "šį 
kartą buvo daroma tiek klaidų 
ir tokių, kurios dar ilgai grauš 
lietuviškas akis”, nes kai kurie 
mūsų asmenys, politikais dėda
miesi, pasirodė labai maži ir 
"bendrus lietuvių reikalus su
maišė su savo asmeninėm am
bicijom ir per kitų galvas lipo, 
kad tik savąją prakištų" Nr.22).

Darbininkas neigiamu faktu 
laiko tai, kad Altas Bendruome
nės iniciatyvą gauti audienci
ją ir bendradarbiavimo norą "su
tiko nedraugiškai, kaip tai darė 
ir praeityje, telaikydamas lie
tuvių reprezentavimą savo mo
nopoline teise" (Nr. 15). Darbi
ninko manymu, tokios Alto takti
kos vaisius buvo tas, kad iš Alto 
kai kurie "daug nusipelnę ir 
Altui ir lietuvių visuomenei vei
kėjai pasitraukė, o visuomenės 
dėmesys nukrypo į delegacijos 
sudarymo ir jos veikimo užku
lisius", kurie mūsų spaudoje pra
siveržę aštriais vertinimais.

PRIEŠ MARKSISTINĘ 
DIKTATŪRĄ IR ASMENS 

KULTĄ

Prie tokių vertinimų priklauso 
Laisvosios Lietuvos pastaba, kad 
"dviveidiškumas ir melas ap
valdė mūsų gretas: šauktis de
mokratu, keikti kitus fašistais ir 
veikti diktatorium" (Nr. 4). Vi
su ryškumu šitai pademonstravo 
audiencijos byloj Alto direkto
rius dr. P. Grigaitis, akivaiz

džiai įrodęs "nesugebąs dirbti 
bendro darbo" (Draugo Nr. 41).

Dėl to Draugas čia pat pasi
sakė prieš toleravimą "marksis
tinės diktatūros -- ar ji būtų iš 
kairės ar iš dešinės". Iš tikrųjų 
buvo prieita prie to, kad Ke
leivis ėmė skelbti, jog "Nau
jienų redaktorius Alto sekreto
rius vadovaus lietuvių delegaci
jai", kad Naujienos ėmė tvirtin
ti, jog "delegacijai vadovauja 
Lietuvių Tarybos vykdomasis ko
mitetas", o "vieninteliu kalbėto
ju" turįs būti dr. Grigaitis!

Darbininkas randa, kad tai 
ne kas kita, kaip "Grigaičio as
menybės kulto” organizavimas, 
ir pastebi: "Pradžioje Naujie
nos tą Grigaičio asmenybės kul
tą mėgino paremti 'autoritetin
gu šaltiniu'. Bet kad tokis ano
niminis 'autoritetingas šaltinis' 
gali būti suprastas kaip pats 
Naujienų redaktorius Grigaitis, 
tai paskiausiojeinformacijojetas 
kultas buvo paremtas (Naujienų 
terminu) 'Baltojo namo' autori
tetu... Mat ir Grigaičio ypa
tinga 'valdžia* iš kur nors turi 
ateiti -- iš 'autoritetingo šalti
nio’, iš 'Baltojo namo'(Nr. 15).

Šitokio viešpatavimo pastangos, 
pasirodė esančios tragiškos.

PER KITŲ LAVONUS

Tragiškos visų pirma tuo, kad 
Altas, pirmininko L, Šimučio 
laišku pasisakęs Baltųjų Rūmų 
neieškąs ir su Bendruomene kar
tu neinąs (Dirvos Nr. 23), Vie
nybės pastebėjimu, čia pat savo 
nusistatymą iš pagrindų pakeitė: 
"Prasidėjo kontraveikla -- Alto 
vykdomasis komitetas negalėjo 
sutikti su mintimi, kad kas nors 
kitas Amerikoje 'paveržtų' iš 
jų ilgus metus laikytąjįVVashing- 
tono lankymosi monopolį. Ko
mitetas ėmėsi desperatiškų žy
gių kaip tik tuo metu, kai jau 
buvo paaiškėjęs, jog bendruome
nė audienciją Baltuosiuose Rū
muose gauna vasario 16 d. ir kad 
jau sudaroma delegacija" (Nr. 8).

Tragiškos tuo, kad į Baltuosius 
Rūmus Altas veržėsi per kitų 
lavonus. Čia turėjo būti likviduo
tas dr. P. Vileišis, apie kurį 
amerikiečių kanalais (!?) buvo 
surinkti jį inkriminuoją duome-. 
nys ir prieš kurį viešai buvo 
pasisakyta kaip prieš "blefuoto- 
ją" bei "persona ingrata”:

"Šalia tos dokumentacijos 
betgi atsirado ir septyni skun
dai prieš dr. Petrą Vileišį. Še
šiuose jų įvairiais atvejais buvo 
nurodoma dr. Vileišio, kaip res
publikono, priešiška veikla prieš 
Connecticuto ir Waterburio de
mokratus, ypač rinkimų metu, o 
septintajame skunde dr. Vileišis 
buvo kaltinamas ir diskredituo
jamas kaip asmuo -- kad pasi
savinęs svetimus pinigus" (Vie
nybės Nr. 8).

Tragiškos pagaliau ir tuo, kad 
Altas, apsisprendęs su Bendruo
mene į Baltuosius Rūmus eiti 
(vienas nueiti negalėjo!), toliau 
rūpinosi ne audiencijos geru pa
sisekimu, bet "Grigaičio asme
nybės kulto" organizavimu. Vi

sos Bendruomenės pastangos į- 
siūlyti asmenį, kuris ekspresyvia 
forma perduotų prezidentui de
legacijos memorandumą, atsi
mušė kaip žirniai J sieną.

Negalėjo pro veto praeiti nė 
vienas siūlomasis asmuo, dėl 
to ir padariniai ne tokie, kokių 
norėjome: "Delegacijos priėmi
mas buvo itin šiltas. Deja, su
darytos galimybės nebuvo šim
taprocentiniai išnaudotos. Asme
niški pasireiškimai liko padaryti 
didesnėmis vertybėmis už patį 
tikslą (memorandumą pateikti 
veržte įsiveržė dr. Grigaitis -- 
mūsų pastaba).

Paskutinėmis audiencijos mi
nutėmis padėtį išgelbėjo inž. A. 
Rudis. Inž. A. Rudis surado pro
gą paklausti ir gauti atsakymą, 
kad JAV vyriausybė laikysis 
ankstesniojo Amerikos nusista
tymo --nepripažinti Lietuvos pa
vergimo" (Draugo Nr. 50).

pasijutome esą akligatvy

Audiencijos byla dar nebaigta. 
Reikia sutikti su Draugu, kad šios 
skaudžios pamokos "padarinių 
dar mes negalime pramatyti" 
(Nr. 41). Kai kas, Bendruome
nės atstovų iniciatyva laimėję 
prezidento audienciją, to pa
ties Draugo teigimu, "pralaimė
jo lietuviškos visuomenės pasi
tikėjimą" (Nr. 41).

Darbininkas gi sustojo prie 
klausimų: "Greitosiom kils taip 
pat grupėse klausimai: ar iš to
kios institucijos pačiam trauktis 
ar mėginti ją išvalyti? Nesisku
binantieji veikti ims filosofiškai 
ginčytis: ar kaltas tas, kuris 
apgauna, ar tie, kurie duodasi 
apgaunami? Ar tas, kuris elgiasi 
kaip diktatorius, ar tie, kurie 
toje organizacijoje diktatūrą to
leruoja?

Palieka betgi tuo tarpu negin
čijamas faktas, kad podabartinių 
spaudos pasisakymų, ištikimi dr. 
Grigaičio kultui pasiliko Naujie
nos, Keleivis. Spaudos didžioji 
dalis nuo jo pasitraukė. Lieka 
klausimas: kuo toliau remsis Al
tas, jei js norės turėti visuo
meninės atramos, bet nenorės iš
sižadėti diktatūros" (Nr. 15).

Spaudoje jau svarstomas Alto 
reformos klausimas, bet apie 
tai kita proga.

S. Meškys

Kas Dirvos aeskaito 
- hi| Ristojo!

Pr. Alšėnas priekaištauja Juo
zui J. Bachunui, dėl keliamų, 
negerovių Australijos lietuvių 
tarpe ir sako "ar prasminga bu
vo, taip toli gyvenančiam nuo 
Australijos Juozui J. Bachunui, 
įsikišti į to krašto lietuvių gy
venimą ir jų ginčus?”

Jei gendančių dalykų neiškelsi, 
neatrinksi, tai jie gali supūdyti 
ir visus kitus sveikus. Jei pū
vančios organizmo dalies neiš- 
pjausi ir nenurodys!, jog ji pū
va, gangrena apims visą organiz
mą.

Turime gerą pavyzdį iš Alto 
gyvenimo. Jei kas mėgino Altui 
papriekaištauti, tai tas buvo 
puolamas, jog eina prieš lietu
vių vienybę, kad padeda prie
šams. Šiandien paaiškėjo, jog 
Alto kūnas senai buvo apimtas 
pūvėsio, tik vis dangstė nuo vi
suomenės akių.

Pr. Alšėnui turėtų būti aišku, 
kad bet kokios blogybės kėlimas 
viešumon visada išeina į naudą 
visuomenei. Demokratinė san
tvarka tuo ir skiriasi nuo dik
tatūrinės, jog pirmoji eina vie
šuoju keliu, o antroji slapta ir 
visokius trūkumus slėpdama nuo 
visuomenės.

A. MUSTEIKIS, 
Detroit

MONTESORI ŽIDINYS IR 
PAGONYBĖ

Mūsų emigraciniame gyveni
me augant metų skaičiui, lygia
grečiai didėja ir rūpestis išlai
kyti savajį jaunimą lietuvišką. 
Drauge sunkėja uždavinys išug
dyti lietuviškoje dvasioje jau čia 
gimusius.

Tačiau, veikiančio Chicagoje 
Montesori židinėlio sugalvota 
priemonė lietuvybės palaikymui 
sugrąžinti senovės pagoniškas 
šventes ir papročius, vietoj 
krikščioniškųjų, neišlaiko kriti
kos. Apie tokius jau pravestus 
bandymus skaitėme "Dirvos” . 
19-me Nr. Vasario 14 d. š. m., 
aprašant "Vaikų žiemos šventė".

Tiesiog groteskiškai atrodo 
sumanymas švęsti saulės kulto 
šventę mūsų erdvės užkariavimo 
amžiuje, kada žmogus pakilęs 
nuo žemės virš stratosferos, 
kelių valandų laikotarpyje, metė 
tris saulės patekėjimus ir nusi
leidimus.

Tais, nuo mūsų labai nutolu
siais laikais.saulės sugrįžimo į 
žemę, taip pat ir jos nusigrę
žimo apeigos, buvo iššauktos pa
ties gyvenimo. Tokias šventes su 
laužais ir linksmybėmis turėjo 
ne vien lietuviai, bet ir kitos 
tautos, gyvenusios zonoje, kur 
ilgą laiko tarpą saulei mažai 
bepasirodant, žmonės labai pa
sigesdavo šviesos ir šilimos.

Mums, vien tik mygtuko spus
telėjimu žiemą ir vasarą sken
dėjam šviesoje ir šildantis daž
nai nematant nė liepsnos, prie 
visų moderniškojo amžiaus pato
gumų, siekti įvesti J krikščioniš
kas Kalėdų šventes pagonišką
jį elementą, reikštų padaryti iš 
jų tik parodiją. Kažin ir patyš 
vaikai, dalyvaujantieji tokioje 
šventėje, vėliau išaugę ir iš
simokslinę aukštos kultūros su
pami bei pažinę krikščionybę, ar 
pateisintų tokias pastangas. 
Krikščionybė yra universali, uni
versalios yra ir jos tradicijos.

Pagaliau, norint pagerbti savo 
žiląją senovę, galima suvaidinti 
ir senovės kulto šventę, kaip 
paminėjimą, patogiu laiku, bet 
neprasilenkiant su tikrove. Ne
atrodo, kad pagonybės laikais 
saulės, ar žiemos šventėje bū
tų dalinamasi dovanomis. Tačiau, 
jeigu ir būtų, vargu vaikai davė 
suaugusiems, o ne atvirkščiai.

Pagal tų pat minčių asociaci
ją apie autentiškumą, ar tikrovę, 
negalima aplenkti ano minėto 
straipsnio pabaigoje pastraipos, 
kur paliesta tiesioginė Chica-. 
gos lietuviško Montesori židinio 
veikla. Z. M. rašo, kad Čia 
priešmokyklinio amžiaus vaikai 
yra auklėjami moksliškais pag
rindais. Atrodo, kad to vardo 
židiniui, tiktų auklėti valkus 
išimtinai Montesori nustatytu 
metodu ir tokio amžiaus, kokiam 
Montesori buvo skirusi savo 
mokslinį palikimą. _ ,

Chicago
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METAI BE BRONIAUS DIRMEIKIO
1961 m. kovo mėnuo nešė ar

tėjančio pavasario džiaugsmą. 
Chicagos miesto namų stogus 
švelniai glostė pavasario saulės 
spinduliai. Visa gamta kilo nau
jam gyvenimui. Deja, ne visiems 
buvo lemta gėrėtis tuo atbundan
čiu pavasario džiaugsmu.

Kovo 13 d. suskambėjo Mar- 
quet Parko bažnyčios varpai 
skelbdami lietuvių visuomenei 
liūdnią žinią, kad šiandieną su 
šiuo pasauliu atsiskyrė teisių 
mokslo daktaras Bronius Dir
meikis. Taigi tą dieną neteko
me tauraus lietuvio. Raštu ir gy
vu žodžiu kovotojo už Lietuvos 
laisvę. Gabaus teisininko, suma
naus spaudos darbuotojo, laikraš
čių redaktoriaus, politinių žinių 
pranešėjo bei komentatoriaus.

Mirtis atėjo staigiai ir neti
kėtai, kuri pakirto Dr. Br. Dir
meikio gyvenimo siūlą. Atsiskir
damas su šiuo pasauliu Dr. 
Dirmeikis paliko daug neužbaigtų 
darbų ir neįvykdytų planų.

1960 m. ruduo ir 1961 m. pa
vasaris buvo be galo negailestin
gas lietuvių bendruomenei. Per 
trumpą laiką netekome keturių 
spaudos redaktorių, keletos 
mokslo bei visuomenės veikėjų.

JAUNYSTE IR IŠSIMOKSLINIMAS

Dr. Br. Dirmeikis išvydo ši 
pasauli 1910 m. sausio 24 d. 
Kražių valsč., Raseinių apskr. 
Taigi buvo žemaitis, Žemaitiškos 
tarties ligi mirties neslėpė ir 
savo radijo kalbose.

Tėvai turėjo neperdidžiausi ū- 
k}. Bronius augo keletos vaikų 
šeimoje.

Dr. Br. Dirmeikis iš prigim
ties turėjo didelius protinius ga
bumus ir mėgo ~mokslą. 1930 
m. baigė Kražių Žiburio gimna
ziją. Tais pačiais metais persi
kėlė gyventi } Kauną. įstojo J 
Vytauto Didžiojo U-tą Teisių Fa-

JUOZAS JUREVIČIUS

kultetą teisių skyrių, kuri 1934 
m. labai gerais pažymiais baigė 
gaudamas diplomuoto teisininko 
vardą.

Studijuodamas daug rašė tau
tinės krypties spaudoje. Kai 1932, 
m. kilosumanymas uždaryti Kra

filisteris. Redagavo Neo Lithu
ania leidžiamą žurnalą Studentų 
Balsą. Priklausė Tautininkų S- 
gai, kuri laiką dirbo Tautininkų 
S-gos centro valdyboje.

Baigęs universitetą gilino stu
dijas Bazelio, Vienos ir Pa
ryžiaus universitetuose. Tuo lai
ku sukūrė šeimą. 1942 m. Vil
niaus U-te, taip pat labai gerai,

Velionis Bronius Dirmeikis, kai redagavo Marguti...

žių gimnaziją, o jos vieton Kel
mės progimnaziją paversti gim
nazija, tai Dr. Br. Dirmeikis 
paleido visą seriją straipsnių, 
kuriuose ragino švietimo vado
vybę gimnaziją palikti istoriniuo
se Kražiuose.

Būdamas studentu buvo Korp! 
Neo-Lithuania narys, o vėliau

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ MOKAME UŽ BONU 
y/4^ TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

apgynė mokslini darbą -- Vek
selio rekvizitas, už kuri gavo 
daktaro laipsn}. Vadinasi,ir Karo 
audrai siaučiant,Dr. Br. Dirmei
kis nesėdėjo rankų sudėjęs, o dir
bo ir savo sunkų darbą gražiai 
apvainikavo.

Dėstė prekybinę teisę Preky
bos Institute Klaipėdoje. Bendra
darbiavo spaudoje: Vaire, Lietu
vos Aide, Akademike, ir kituose 
laikraščiuose.

Sovietams pirmą kartą okupa
vus Lietuvą Dr. B. Dirmeikis 
pasitraukė { Vokietiją. 1941 m. 
kilus vokiečių - sovietų karui, 
kaip vertėjas, gr{žo l Lietuvą, 
Tuojau susirišo su buvusiais 
savo bendradarbiais juos įspė
damas, kad su vokiečiais reikia 
būti atsargiems, nes jų tikslai 
neaiškūs ir jie mums nieko gero 
nežada.

Vokiečių okupacijos metu dir
bo kaip asistentas Vilniaus u-te, 
o Kaune vertėsi advokatūra. Ad
vokato darbas jo neviliojo. 1944 
m. bolševikams antrą kartą oku
pavus Lietuvą, Dr. Br. Dirmei
kis pasitraukė l Prancūziją, o 
iš ten atvyko J JAV- Pirmiausia 
apsistojo Waterbury, o vėliau 
persikėlė l Chicagą.

Vokiečių okupacijos metais Dr. 
B. Dirmeikis buvo vienos iš po
grindžio organizatorių ir veikė
ju.

VISUOMENINĖ IR PROFESINĖ 
VEIKLA

Dr. B. Dirmeikis nors metų 
skaičiumi buvo jaunas, bet turė
jo stiprų profesini pasiruošimą 
ir dideli supratimą bei nuovo
ką apie visuomenini bei politini 
darbą. Knyga ir žurnalistika bu
vo jo nuolatinis gyvenimo palydo
vai. Kur} laiką redagavo Vairo 
žurnalą. Tuometinė Lietuvos vy
riausybė, matydama jo gabumus, 
pavedė gana atsakingą darbą

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L'nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7717 John J. Kazanauskas, Pres.

redaguoti Lietuvos Aidą. Reda
guoti politini laikrašti reikia tu
rėti ir dideli valstybinių reikalų 
supratimą, kurių Dirmeikiui ne
trūko.

Dr. B. Dirmeikis buvo apdo
vanotas dideliais įgimtais gabu
mais, todėl pasirinko mokslo sie
kimą, kaip tikslą ne vien tik savo 
naudai, bet geresniam patarna
vimui savam kraštui, savam 
broliui bei sesei lietuviui. Jis 
buvo ne tik geras teisininkas, 
bet taip pat domėjosi sociali
niais bei ekonominiais reika
lais.

Visą savo gyvenimą dirbo 
daug, kad tik daugiau galėtų pa
tarnauti savo tėvynei ir tautai: 
Per ilgai dirbdamas užmiršo sa
ve, savo sveikatą. Jis nesigai
lėjo laiko ir energijos, kad pasi
imtas darbas būtų atliktas gerai 
ir organizacijai duotų daugiau 
gyvumo ir lankstumo.

Dr. B. Dirmeikis paliko gana 
gilius pėdsakus, Įmintus l Lietu
vos kultūrini, ekonomini bei tau
tini dirvoną. Ji prisimename, 
kaip gerą šeimos vyrą, kaip 
mokslininką, visuomeninką, pub
licistą, gerą valstybės tarnauto
ją, laikraščių redaktorių ir ne
pamainomą politinių žinių ko
mentatorių. Po jo mirties, šioje 
srityje pasirodė tuštumo, kuri 
kaip žaizda lengvai neužgydo
ma.

TREMTIES KELIAS

1944 m. bolševikams okupavus 
antrą kartą Lietuvą, Dr. Dir
meikis su šeima pasitraukė 1 
Prancūziją. Gyvendamas tremty
je taip pat nesėdėjo rankų sudė
jęs, o griebėsi politinio darbo. 
Gavo i mandatą iš JAV Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą atstovauti. Tas 
pareigas ėjo nuo 1945 m. iki 
1947 m. Jis plačiai informuoda
vo Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir 
kitas organizacijas, kaip lietu
viams pabėgėliams sekasi Vokie
tijoje, Austrijoje bei Prancūzi
joje. Kokios pokario nuotaikos 
vyrauja Europoje. Gavę tokias in
formacijas tautinės minties A- 
merikos lietuviai darė spaudimą 
l šio krašto atatinkamus orga
nus. Daug tos žinios prisidėjo 
prie atstovo Stratton įteikto kong
resui biliaus įsileisti tremtinius 
1 JAV Dr. B. Dirmeikis atvykęs 
l Ameriką pradėjo talkininkauti 
Dirvoje, Margutyje, Vienybėje, 
ir kit.

1948 m. Lietuvai Vaduoti Są
jungą, Amerikos Lietuvių Mi
sija ir Tautininkų Centrui su
stabdžius veiklą, o vieton tų tri
jų buvo sudaryta nauja organi
zacija -- Tautinė Sąjunga. Buvo 
sudaryta Tautinės Sąjungos cent
ro valdyba su A. Oliu prieša
kyje. Valdyboje dalyvavo ir Dr. 
Dirmeikis.

1950 m. Dr. B. Dirmeikis ap
sigyveno Chicagoje. Pradėjo re
daguoti a.a. kom. Antano Vana
gaičio {steigtą žurnalą Margu
ti. Taip pat buvo nuolatinis Mar
gučio radijo programų politinių 
žinių pranešėjas bei jų komenta
torius. Mokėdamas keletą pag
rindinių kalbų galėjo lengvai ste
bėti pasaulio {vykius ir vakarais 
juos patiekti Chicagos lietuviškai 
visuomenei. Taip pat per tą pat{ 
radiją buvo išvystęs plačius pa
sikalbėjimus {vairiomis temomis 
bei vedęs diskusijas. Nei vie
nas svarbesnis {vykis nebuvo 
praleistas, kad Dirmeikis jo 
nepačiupinėtų.

Be redagavimo darbo Margučio 
įstaigoje buvo teisinis patarėjas. 
Sąžiningai tvarkė {vairius mūsų 
tautiečių reikalus.

Su Dr. B. Dirmeikio mirtimi 
daug kas pasikeitė. Ir žurnalas 
Margutis pasidarė šaltesnis. Ne 
visi mėgstame po dausas skrajo
ti. Eilinis skaitytojas mėgsta 
paprastumą ir aiškumą.

Dr. Dirmeikis drauge su V. 
Rasteniu yra parašę gana {do
mią knygą: --Lietuva Tironų 
Pančiuose.

ASMENS VERTYBĖS

Praslinko jau ištisi metai, kai 
Dr. B. Dirmeikio neturimo savo 
tarpe, tačiau palikti jo dvasios 
pėdsakai šiandien tebejaučiami 
visur, kur tikvėlioniesbūta.dir- 
ta, kalbėta, rašyta ir pan. Dr. 
B. Dirmeikis bendruosius reika
lus statydavo pirmoje eilėje. Bu
vo iš prigimties tautinės sro
vės atstovas, bet kartais nepa
gailėdavo ir vienminčiams kar- 
tesnio žodžio, jeigu jam atrody
davo, kad reikalus reikia spręs
ti tuo, o ne anuo būdu. Buvo gy
vas, judrus, trumpai ir nuosek
liai dėstydavo savo mintis. Bet 
žodžiuose būdavo visuomet at-

A. Mončys. Kelionių Madona. Mr. Abd-el.Kader, Alžiro senato
pirmininko, kolekcija.

sargus. Kaip kalbėdavo, taip ir 
rašydavo.

Baigiant šią apžvalgėlę norisi 
pasakyti, kad kiekvienas žmogus 
turi dvi gyvenimo rodykles -- 
Lopšys -- ženklina žmogaus 
atėjimą J ši pasauli, o mirtis — 
iškeliavimą { aną nežinomą gy
venimą. Abi rodyklės Dr. Br.

Dirmeikio pilnai užbaigtos. Liūd
na ir griaudu.

Tad, mielas Broniau! Ilsėkis 
ramybėje šioje žemėje. Tavo 
vardas nebus greitai apneštas 
laiko užmiršties dulkėmis, nes 
Tu mirei su meile savo kraštui 
--Lietuvai, jai dirbdamas ir jos 
reikalais besirūpindamas.

Beverly Shores Lietuvių Klubo susirinkime J. P. Varkala kal
bėjo tema -- "Kuo Amerikos lietuviai prisidėjo Lietuvos Nepri
klausomybės atgavime". Prie stalo sėdi iš kairės: klubo vicepir
mininkas Z. Jonynas, J. P. Varkala ir klubo pirm. inž. P. Rudis. 
J. P. Varkalai susirinkimo metu buvo {teiktas adresas, suteikiant 
klubo garbės pirmininko titulą.

Irena Nevinskaitė-Jonynienė ir Česlovas Grincevlčius Beverly 
Shores lietuvių suruoštame Vasario 16 minėjime, skaitę litera
tūros kūrinius. Po minėjimo buvo surinkta 187 dol. aukų.
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MONČIUI ATVIRAS TRIUMFO
KELIAS ANTANAS LIUTKUS

A. Mončys. Kristus (švinas). 
Prof. Ricardier kolekcija.

A. Mončys. J. Grimar,kolekci
ja.

Pernai suėjo 10 metų kai skulp
torius Antanas Mončys pradėjo 
dalyvauti Paryžiaus dailininkų 
parodose ir nuosavais sparnais 
skraidyti po Montparnasą.

Tas mūsų talentingas žemai
tis Paryžiuje sukūrė šeimą ir jo 
septynerių metų amžiaus sūne
lis Kristupas jau trečius metus 
lanko mokyklą, skaito, rašo ir 
tapo paveikslus didesnius už sa
ve ir kurie pilnai išlaikyti ta
pybos ir kompozicijos atžvilgiu. 
Nežinia iš ko jis paveldėjo me
ninius gabumus. Iš tėvo ar iš 
motinos', kuri irgi yra baigu
si meno mokyklą, ar iš sene
lio t žinomo prancūzų skulpto
riaus Ma'rtel.

Nulydėjęs sūnų Į mokyklą, nes 
motina tuo laiku jau būna tarny
boje Air France įstaigoje, ei
na į savo "atelier" Sevres gat
vėje, vienuolyno skiepe, kur 
kala iš granito, suvirina {poetiš
kas formas varį, šviną, plieną, 
bronzą.

Dažnai jį galima rūsyje už
tikti akinančios šviesos aureo
lėje, prisidengusi akis juodu stik
lo skydu, kad elektra virinant 
atskiras skulptūros dalis neap
aktų.

Vienuolyno sode stovi išrikiuo
tos jo naujausios statulos būsi
mai parodai, kurioms iš vietos 
pajudinti reikia keturių vyrų.

Kai sutemsta, Antanas parsi
vedęs iš mokyklos sūnų, paišo 
naujų kūrinių projektus. Namuo
se jau nebėra vietos kur dėti 
visus darbus. Pilnas salionas, 
iš kurio lango matosi Eifelio 
bokštas, valgomasis, korido
rius, studija. Ir net virtuvėn 
stovylos yra įkėlusios kojas. Vie
na paskutiniųjų Vyno dievas 
Bachas iškeliavo pas savo "gi
minaitį" žinoma prancūziško 
šampano gamintoją Mercier, o 
"Pelikanas su vaikais" išskrido 
į Briuselį.

Pagal seną lietuvišką patarlę 
--namų druska nesūri, o pagal 
kitą, visame pasaulyje žinomą, 
kad namie pranašu nebūsi, visų 
kraštų menininkai suvažiuoja 
"vainikuotis" Į Paryžių. Tokių 
dabar Paryžiuje yra virš 40,000 
Tad apie Mončio darbus geriau 
duosime pasisakyti prancūzų 
meno kritikams.

Jean Bouret rašo: "Panašus 
į katedrų skulptorius, Mončys 
savo kūryboje ieško pusiausvy
ros tarp plastikos ir emocijos. 
Jis vėl surado didelius skulptū- 
ro ritmus. Tarp visų jaunų "Pa
ryžiaus mokyklos" (de l’Ecolede 
Paris) skulptorių, Mončys, be 
abejonių yra tas, prieš kurį at
sidaro triumfalinis kelias.''

Jacąue Delpeyron išleistoje 
monografijoje apie Mončį sako: 
"Mončys, tapęs paryžiečiu, su
gebėjo nepasiduoti jokiai įtakai 
ir nuolat tobulėti. Jo kūryboje 
nėra nieko konfidencialaus. Sto- 
vyla tai yra užkariauta erdvės 
vieta. Visur jaučiasi nepapras
ta kūrybinė galia. Jis kiečiau- 
siame granite, vary ir pliene yra 
išreiškęs meilę ir skausmą, aist - 
rą ir lūkesnį, vargą ir šaltį. 
Jo kūryboje, lyg veidrodyje, at

A. Mončys, Kaimietė. Mr. 
Marsh, New Yorke, kolekcija.

A. Mončys. Piemenukas. M. 
Turbil kolekcija. A. Mončys. Mąstytojas. Le Gilcheur kolekcija.

sispindi mūsų troškimai. Kiek
vienam savo kūriniui Mončys 
suteikia slaptą energiją ir ne
paprastą grožio spinduliavi-

- »»mą.
(Nukelta J 6 psl.)

A. Mončys. Gaidys (bronza). 
Pastatytas St. Gilles uosto (Pran
cūzijoje) aikštėje.

A. Mončys...
(Atkelta iš 1 psl.) 

susipažino su skulptoriumi Ka
šubą, dabar gyvenančiuNewYor- 
ke, kuris jam pasirodė tikru 
pusdieviu. Ir iš jo gavo daug nuo
širdžių patarimų. Būdamas Čiur
lionio ansamblyje Antanas atlie
kamu laiku taip pat drožinėjo. 
Pagaliau pasiekė pažadėtąją že
mę Freiburgą, Čia jau kitas aki
ratis. Su draugais rijo kiekvieną 
profesorių žodį. Marčiulionio, 
Jonyno, Valeškos, Vizgirdos, Va
liaus ir kitų pastabos liko įsi
kaltos į galvą.

Studijos vedėjui A. Marčiu- 
lioniui mokinių raginti netekda
vo. Mokiniai dažnai pasilikdavo 
su juo dirbti iki vėlyvos nakties.

Pagaliau institutas atidarė du
ris. Kaip ir visi naujai iškepti 
menininkai, Antanas Mončys pa
sijuto esąs geras skulptorius, bet 
kai atsidūręs Paryžiuje pamatė 
dar nematytų meno stebuklų, su
prato, kad reikia dar gerokai su
situpėti.

Mončys, lankydamas garsaus 
skulptoriaus Zadkino studiją, iš 
pradžių nelabai susigaudė kaip 
daryti. Pats Zodkinas jam pa
sakė: "Paliksiu tave kurį laiką 
ramybėje -- apsiprask".

Po kelių mėnesių Zodkinas 
pradėjo atkreipti daugiau dė
mesio J Mončio darbus ir net 
rodyti kitiems, kaip pavyzdinį 
darbą.

Vieną kartą Zodkinas sako: 
"Šitas ramus vyrukas yra tik

ras velnias. Šitaip nulipdyti ran
ką, reikia šį tą turėti galvoje." 

Paskui, kaip sako pats Mon
čys, lyg aklai vištai grūdas,pa
sitaikė gauti keltą užsakymų, ku
rie jam davė galimybę savisto
viai dirbti. O tai buvo tikrai 
jo siektas kelias.

—Skulptoriaus profesijos ne-

A. Mončio "šventas Jurgis". Mr. Bouffet kolekcija.

pasirinkau, bet ji manyje sa
vaime subrendo — sako An
tanas Mončys, — ji man buvo 
lyg vienuoliktasis Dievo įsaky
mas ir kitaip būti negalėjo.

Kodėl skulptūrą, onekitąmeno 
šaką?

- -Dėl to, kad skulptūra yra vie
na iš tobuliausių (jeigu ne pati 
tobuliausia) plastinio meno sri
čių, — sako Mončys. -- Ji turi 
užtektinai priemonių išreikšti 
savyje 3 dimensijas, kai tuo tarpu 
tapyba ir grafika, neturėdama ki
tų diminesijų, kaip plokštumos, 
dažnai nesugebėjo išsireikšti sa
vo rėmuose ir buvo priversta 
griebtis pagelbinės priemonės 
--perspektyvos (akies apgaudi
nėjimo).

Paklaustas, kaip sekasi pragy
venti iš skulptoriaus profesijos, 
Mončys sako:

--Gero biznieriaus akim žiū
rint, aš tur būt negyvenu, o 
vargstu, kaip pelė išrūgose, 
bet savo padėtimi aš su niekuo 
nenorėčiau mainytis. Ar Pran
cūzijoje geriau menininkui, negu 
kituose kraštuose, nežinau. Tur
būt daugiausia priklauso nuo pa
ties asmens. Pasisekimo sąvoka 
čia daugelypė. Jeigu dirbsi gal
vodamas apie pasisekimą, iš 
anksto būsi pralaimėjęs. Čia 
jau tokia sritis. Nereikia skinti 
vaisių dar žalių, kai jieprinoks- 
ta, patys nukrinta irbūna skanūs.

Mončys turėjo progos pamatyti 

A. Mončys. Skaito. Mr. Turbile kolekcija.

vieną kitą reprodukciją dabar Lie
tuvoj gyvenančių menininkų dar
bų. Jis sako, nežinąs kas 
dedasi sovietų ( tuo pačiu ir lie
tuvių, plastinio meno pasaulyje. 
Pats principas ten klaidingas. 
Kai menininkas yra apkrautas 
programom ir taisyklėm, jis 
nebegalįs būti menininku ir jo ne
bereikia. Kadangi sovietai yra 
stiprūs mašinų išradimuose, ge
riausia jiems būtų išeitis, kad iš
rastų mašiną menui gaminti, di
riguojamą mygtukų pagalba, o 
tuos mygtukus spaudyti pavestų 
kokiam politiniam vadovui.

VYT. G.

A. Mončys. Pelikanai. J. Grimar kolekcija.

A. Mončys. Dūdorius. M. Tur
bil kolekcija.
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A. Mončio "Sirena" (švinas). M r. Deman kolekcija.

Mončiui atviras triumfo kelias
(Atkelta iš 5 psl.)

Mončio parodos Monte Carle 
proga, Prancūzijos Akademijos 
narys, pasaulinio masto rašyto
jas Daniel Rops, rašė:

"Antano Mončio iškaltos skulp
tūros, jų vertė ir moderniškas 
originalumas jau yra aukštai {- 
vertinti, nes jau skaitlingi mu
ziejai ir privatūs kolekcionieriai,

turi savo kolekcijose. Jis padarė 
naujas "gargouill" Metzo kated
rai, Laono bažnyčiai kryžiaus 
kelius ir t.t.

Mončio darbus labai aukštai 
Įvertino ir žymus meno kritikas 
J. P. Crespelle.

Mončio parodą Monte Carle 
globojo Monako princas Renier.

J. C. Verots rašo: Mončys 
yra poetas -- jis priklauso tai 
Paryžiaus mokyklai, kuri ver
žiasi prie pusiausvyros tarp 
plastikos ir emocijos. Betkokia 
medžiaga jam yra paklusni ir 
net švinas pasiduoda išraiškos 
tyrumui, kas suteikia visumai 
tokią išraiškos jėgą, prieš ku
rią niekas negali atsispirti ir 
likti bejausmiu.

Pasaulinės parodos metu Briu
sely, kritikų buvo pastebėta ten 
išstatyta jo skulptūra "Vaikas 
su cukrumi", labai moderniškos 
koncepcijos ir tobulo techniško 
išpildymo. Mončio darbuose 
visus nustebina nuoširdumo po
lėkiai ir džiugina atsinaujini
mas mene, kad charakterizuoja 
tikrus menininkus.

Kur tik Mončys dalyvavo ku
rioj nors bendroje parodoje, jo 
darbai visuomet buvo kritikų pa
stebėti ir priskirti prie geriau
sių.

Paryžiaus menininkų oficiozas 
"Arts" rašydamas apie nepri
klausomųjų dailininkų salione vy
kusią parodą, kurioj dalyvavo iki 
4,000 dailininkų, išskyrė MončJ.

Kai jis baigė kalti Laono baž
nyčiai kryžiaus kelius, Reimso 
laikraštis Union, rašydamas apie 
pabaigtuves, savotišką parodą toj 
bažnyčioj, parašė: "Tie Mončio 
darbo kryžiaus keliai verti pama
tyti, nes tai žymus naujos mo
kyklos pavyzdinis darbas, kuris 
nueis toli...” Ir toliau straips
ny pažymima, kad Mončio mo
derniška skulptūra nejveda jo
kios herezijos, kaip tai yra at
sitikę Belgijos moderniškose 
bažnyčiose, bet priešingai, ati
tinka liturgijos reikalavimams ir 
pabrėžia šventumo jausmą.

Pereitais metais Bostone vyko 
Mončio ir amerikiečio fotografo 
John Brook paroda "Photogra-

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Kovo 10 d. 7 vaL vakare, Jau

nimo Centro didžiojoje salėje 
yra rengiamas

VALTERIO BANAIČIO
pranešimas. V. K. Banaitis 

šiuo metu jau lankosi lietuvių 
apgyventose JAV vietovėse ir jo 
kelionė vyks nuo New Yorko iki 
Los Angeles ir atgal. Kur tik 
yra kiek didesnės lietuvių kolo
nijos, V. K. Banaitis lankysis 
su paskaitomis -- pranešimais.

Prelegentas šiuo metu yra įsi
kūręs Miunchene, Vakarų Vokie
tijoje. Ten jis dirba JAV-ių or
ganizacijos FREE EUROPE iš
laikomame radijo siųstuvų cent
re ir yra Informacijos skyriaus 
viršininko pavaduotojas. Tame 
skyriuje susieina visos radijo, 
spaudos ir liudininkų žinios apie 
padėti už geležinės uždangos. 
Tuo būdu V. K. Banaitis yra so- 
vietikoje vienas iš geriausiai in
formuotų lietuvių.

V. K. Banaitis yra pseudoni
mu parašęs knygą -- "Raudonie
ji viduramžiai" ir, be to, nuolat 
bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje, o taip pat ir Vokieti
jos spaudoje.

Prelegentas yra pilna to žod
žio prasme Mažosios Lietuvos 
lietuvis, nes gimė ir augo Ryt
prūsiuose, netoli Tilžės. Atėjus 
naciams valdžion ir pradėjus lie
tuvius persekioti, V. K. Banai
tis, asmeniškai patyręs didelės 
skriaudos gimnazijoje, 1937 m. 
perbėgo Lietuvon, kur išėjo 
mokslus ir subrendo.

Pasitraukęs Vokietijon nuo 
antrosios bolševikinės okupaci
jos, V. K. Banaitis buvo akty-

A. Mončys. Pirmadienis. M r.
J. Bonnaire kolekcija.

A. Mončys. Plieno židinys. Prie jo sėdi savininkė Mine Brunei 
ir skulptorius A. Mončys su žmona Florence, kuri irgi yra meni
ninkė.

A. Mončys. Andre Gide. Pr. 
Janeček kolekcija.

_A. Mončys. Motina ir duktė.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
IvIlUnLOl KRAUTUVŲ
2515 West 69 St. Marąuette Parke

Telef. RE 7-1731
SAV. J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ....................5th.4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th.5.39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ........ ... 5th.4-98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo..........................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ..................................5th.5*29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA..................5th. 3-59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT..................................5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2-98

10. KIJAFA vynas..........................5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

A. Mončys. Prisiminimai. Dr. 
Fortinau kolekcija.

phy and sculpture”. Ta proga The 
Christian Science Monitor gerai 
įvertino Mončio skulptūras, pa
žymėdamas, kad tai šios gene
racijos dailininkas. Tai parodai 
Mončio darbus paskolino ameri
kiečiai kolekcionieriai.

Per tuos dešimt metų, kaip 
matome, Antanas Mončys Pary
žiaus kritikų tapo apvainikuotas 
ir jo darbai yra {kėlę koją j 
muziejus (Soissono muzie
juje "Žvejys") ir pilna pas žy
miuosius Prancūzijos, Italijos, 
Belgijos ir Amerikos kolekcio
nierius. Reikia tikėti, kad ir 
lietuviai praturtins savo meno 
kolekcijas, ir gal būt ne viena 
garsioji Metzo katedra ar La
ono bažnyčia, bus papuošta jo 
skulptūromis.

vus lietuviškųjų organizacijų na
rys, organizavo chorą Ir meno 
ansamblius Šiaurės Vokietijoje 
ir vienas iš pirmųjų {ėjo j 
vokiškuosius radiofonus su lietu
viškąją kultūrine programa. Bū
damas aktyviu LB nariu Vokie
tijoje, jis yra ypatingai atsidė
jęs lietuvybės populiarizacijos 
Vokietijoje darbui ir jo pastangų 
dėka lietuviškoji muzika ir li
teratūra yra turėjusi daug progų 
pasirodyti daugelyje Vokietijos 
radiofonų.

Paskaitai -- Pranešimui reng
ti komitetą sudaro:

Amerikos Lietuvių Tautinės S- 
gos, LNT - LNF komiteto, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio, Lietu
vos Laisvės Kovotojų S-gos, Lie
tuvos Studentų S-gos, Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio, 
Lietuvių Studentų Santaros, San
taros - Šviesos filisterių fede
racijos, Lietuvių Rezistencinės 
Santarvės ir Lietuvių Bendruo
menės Chicagoje atstovai.

Paskaitos rėminėje progra
moje meninę dalj atliks pianinu 
Alvydas Vasaitls.

Įėjimas nemokamas. Po pa
skaitos {vyks subuvimas pa
talpoje prie Čiurlionio galerijos.

CHICAGOJE KALĖDOS’ 
ĮVYKS KOVO 11 D.

Visi chicagiškiai gerai 
prisimena Cmcagos Mar
ąuette Parko lituanistinės 
mokyklos, pereitais metais 
pastatytą D. Augienės vei- 
kaliuką "Velykos”. Pasta
tymas, sutraukęs pilnas sa
lės žiūrovų, ypač jaunųjų, 
buvo kartotas Chicagoje, 
Kenoshoje, Wis. ir East 
Chicago, Ind. Buvo gauta ir 
daugiau kvietimų, j kuriuos 
dėl įvairių priežasčių, teko 
atsakyti neigiamai. Pasise
kimo priežastimi galėjo bū
ti visuomet net iki nuobo
dumo kartojami tautiniai 
šokiai ir žiūrovų nodas ma
tyti ką nors naujo. Toks 
jaunųjų talentų įvertinimas 
paskatino juos tolimesniam 
scenos darbui, kurio rezul
tatus chicagiškiai netrukus 
pamatys.

Jauniesiems į pagalbą 
atėjo tie patys pernykščiai, 
lietuvybės išlaikimu besi- 
sieloją, žmonės.

Scenos vaizdelį "Kalėdos” 
parašė ta pati "Velykų” au
torė D. Lipčiūtė-Augienė. 
Vedamoji mintis paprasta. 
Išdykus, neklusni ir pritin- 
ginti mergaitė, Kalėdų nuo
taikos pagauta, pajunta są
žinės graužimą ir prižada 
būti geru ir pavyzdingu vai
ku. Gimstantis Išganytojas 
nuodėmes atleidžia.

Turinio paivair i n i m u i 
įpinta dainelių ir keli baleto 
numeriai. Veikalą režisuoja 
prefosionalė režisorė, ką tik 
labai gražiai Chicagoje pa
stačiusi "Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių”, Zi
ta Kevalaitytė - Visockienė. 
šokius paruošė Joana Vil
kaitė. Dainas komponavo ir 
jaunuosius dainininkus mo
ko visiems pažįstamas F. 
Strolia. Dekoracijas piešia

ir sceną tvadkys dailininkas 
J. Daugvila. Artistų yra 
net 32.

Pasiruošimas pilnu tem
pu vyksta net trijose vieto
se: Marąuette Parko para
pijos salėje, "Dubysos” sve
tainėje ir B. Nainienės rū
syje. Rūbai siuvami, pagal 
dail. V. Batakienės škicus, 
pačių artistų mamyčių. Pa
statymo administracinę ir 
finansinę dalį tvarko litua
nistinės mokyklos tėvų ko
mitetas, vadovaujamas p. 
A. Lauraičio.

"KALĖDŲ” prem
jera įvyks kovo 11 d., 3 
vai. p. p. Chicagoje, Mar
ąuette Parko parapijos sa
lėje — 6820 So. Washtenaw 
Avė. Pastatymas publikos 
neapvils. Viršytis

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

Kovo 10 d. Valterio Banaičio, 
atvykusio iš Vokietijos, prane
šimas 7 vai. vak. Jaunimo Cent
re. Rengia lietuviškų organiza
cijų komitetas.

KOVO 11 D. Tėvų Marijonų 
bendradarbių Cicero skyriaus 
parengimas parapijos salėje.

KOVO 11 D, Korp. Giedra ma
dų paroda Jaunimo Centre 3 vai. 
P.P.

KOVO 17 D. Studentų ateitininkų 
seminaro paskaita "Reikalingu
mas organizuotumo šių dienų jau
nimui". Jaunimo Centre 7:30 v.v. 
Skaito dr. V. Vygantas.

KOVO 17 D. Laišk'ų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

KOVO 18 D. Tėvų Marijonų 
Marąuette Parko bendradarbių 
skyriaus vakarienė parapijos sa
lėje.

KOVO 18 D. Gen. konsulo dr. 
P. Daužvardžio pagerbimas Jau
nimo Centre 5 v.v.

KOVO 24 D. Studentų žftei- 
tininkų seminaro paskaita "Ro
mantiška ar racionali pažiūra l 
tautiškumą". Jaunimo Centre 
7:30 v.v. Skaito A. Baronas ir 
R. Rudys.

KOVO 25 D. Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno rėmėjų Chi
cagos apskrities 35 metų jubilie
jinis vakaras Brighton Parko pa
rapijos salėje.

KOVO 25 D. Immigrant’s Ser
vice League Lietuvių komiteto 
koncertas Jaunimo centre.

KOVO 31 - Balandžio 8 d.d. 
A. L. Montesori Draugijos auk
lėjamosios ir mokslo priemonių 
bei vaikų darbų paroda Jaunimo 
Centre.

NEW YORK

A. Mončys darbo metu. Ant grindų jo mozaika "Trys vienuoliai'

Lietuvių Atletų Klubo 
narių susirinkimas, Brook- 
lyn, N. Y. vasario 23 d. nu
tarė parduoti klubą, kad 
galėtu pirkti Lietuvių na
mus, jei prie to prisijungs 
Lietuvių Piliečių Klubas 
Brooklyne ir Maspetho klu
bas.

Jei tuodu neprisidėtų, tai 
Atletų Klubas imsis inicia
tyvos tokius namus įsigyti 
su lietuvių visuomenės pa
galba.

Jeigu ir iš visuomenės 
nesusilauks paramos, tai 
Atletų klubas vienas įsigys 
dvigubai geresnius namus 
lietuvių reikalams.

Akademinio Skautų Są
jūdžio New Yorko skyrius 
rengia studijų dienas ge
gužės 5-6 dienomis, šia pro
ga vyks ir ASS šventė. Bus 
pakėlimai į tikrąsias nares 
ir senjorus, šeštadienį va
kare bus koncertas ir šokiai 
Webster Manor salėje. Sek
madienį, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje akademi
kai skautai organizuotai da
lyvaus 11 vai. pamaldose, 
šv. Mišios bus atlaikytos 
akad. skautų intencija.

•
Lietuvių Bendruome n ė s 

New Yorko Apygardos val
dyba rengia jauninto teismą 
šeštadienį, kovo 31 d. Ap
reiškimo parapijos salėje. 
Visuomenė kviečiama daly
vauti. Įėjimas nemokamas.
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L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
Dainaviečiai Clevelande
A š t u oniasdešimt chica- 

gišKių — Dainavos ansamb
lio dainininkų ir šokėjų, su 
garsiais solistais ir neleng
vai išpildomais veikalais, į 
Sloveman Auditorium su
traukė taip pat apie 800 
svečių. Taigi rengėjams iš 
karto atsileido įtampa, kad 
galai su galais susives, o 
atvykusiems nuotaikos pa
kėlimas, kad jų menu do
mimasi.

Programa ne iš lengvųjų, 
štai J. Siniaus kantata 
"Troškimas laisvės", Pagi- 
rėnų operos merginų ir se
nio scena, keletas naujų VI. 
Jakubėno dainų, St. Šim
kaus, J. Strolios, J. Karna- 
vičiaus ir kitų kompozitorių 
kūriniai.

Koncertas buvo pakilus, 
muzikiniu požiūriu įdomus, 
o išpildymu įvairuojantis. 
Dainavos garbei daug tal
kino geri solistai — Monika 
Kripkauskienė, Jonas Vaz- 
nelis ir Algirdas Brazis. 
Taip pat geras akompania
torius VL Jakubėnas, var
gonais grojęs Algis Šimkus. 
Dirigavo Stepas Sodeika ir 
Algis Šimkus pasikeisdami. 
Tautiniams šokiams grojo 
pat vadovas ir akordeoną 
meistriškai valdąs Faustas 
Strolia.

Koncertas, užsitęsęs be
veik tris valandas, neprail
go. Bet programa buvo su
daryta gal kiek nuobodokai 
ir tokių ovacijų, kad salės 
lutos kiltų, kaip kartais 
Clevelande įvyksta, nebuvo. 
Mat, clevelandiečiai savo 
žemėje turi Čiurlionio an
samblį ir tuoj lygina, kad 
įvertinimo vidurkį susida
rytų. Bet jei kas pasakytų, 
kad dainaviečiai blogiau 
dainuoja, sakytų neteisybę. 
Dainuoja gerai, tik gal dėl 
silpnesnių balsų taip ne
skamba, kaip iš didelio cho
ro reikėtų laukti.

Po koncerto choras, so
listai, dirigentai, akompa
niatorius, šokių vadovas ir 
ansamblio pirmininkas bu
vo pelnytai pagerbti gėlė
mis. Bendruomenės pirmos 
apylinkės pirm. F. Eidim- 
tas gražiai padėkojo, o visa 
apylinkės valdyba nusipel
nė pagarbos, kad ryžosi di
deliam įvykiui.

Sekmadienį dainaviečiai 
ir solistė Monika Kripkaus
kienė giedojo šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje šv. Ka
zimiero garbei. Po to, Čiur
lionio ansamblio namuose 
įvyko pietūs, į kuriuos buvo

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & W ii Ha m J. Jakubs

IJcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE 1-7770

JAST CLEVELAND — 18515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'

SAVINGS 
E AR N OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR
/0 SAVINGS

jami Kaziuko mugėje kovo 11 d. Lietuvių salėje.
J. Garlos nuotrauka

pakviesti č i u r l i oniečiai, 
Bendruomenės pareigūnai 
ir spaudos atstovai. Pasa
kyta gražių kalbų, pasi
džiaugta bendravimu, palin
kėta geriausių pasisekimų, 
ir dar daugiau, vaišių metu, 
iš visos krūtinės nadainuo- 
ta.

Kultūriniu ir bendravimo 
požiūriais įvykis didelis. 
Praėjęs nuotaikingai, dar
niai, išgyvenant lietuviškos 
dainos džiaugsmą. Tat ko 
jaus dieną po tokių įvykių 
jau dieno po tokių įvykių 
būna švesesnė, o darbų pa
reiga lengvesnė.

• Živilės skaučių draugo
vė vadovaujama energingos 
draugininkės Nijolės Petke
vičiūtės neatsilieka nuo ki
tų Neringos tunto vienetų 
ir ruošia Kaziuko mugei sa
vo rankdarbius, živilietės 
yra jaunos amžiumi, dau
gumas jų vos persiritu per 
12 m. Atrodo, kad jos nu
stebins mugės svečius tau
tinių lėlių įvairumu.

• Psktn. Nijolės Garlaitės 
vadovaujama vyresn i ų j ų 
skaučių draugovė yra vie
nas iš aktyviausių Neringos 
tunto vienetų. Kaziuko mu
gei jos ruošia staigmenų, 
nes pasižymi išradingumu 
originalių rankdarbių sri
tyje.

• Neringos skaučių tun
tas su skaučių tėvų komite
to pirmininke O. Jokubai- 
tiene sudarė turtingą ir 
įvairų valgių sąrašą Kaziu
ko mugei. Ten bus tokie lie
tuvių pamėgti skanumynai: 
bulvinės dešros — vėdarai, 
grybai su bulvėm, dešros su 
kopūstais, vieniškos dešre
lės su bandelėm.

Abiejų tuntų tėvų pa
stangomis yra suorganizuo
tas gausus ir įvairus tortų 
ir šiaip saldumynų bufetas. 
Užtenks visiems mugėje pa
valgyti ir dar namo parsi
nešti.

Iki pasimatymo Kaziuko 
mugėje kovo 11 d. Cleve
lando Lietuvių salėje.

• BALFo rengiamam fil
mų vakare, įvykstančiam 
kovo 10 d., 7 vai. vak. šv. 
Jurgio parapijos salėje, 
Stasiūnaitis Film Studio ro
dys keturias spalvotas fil
mas: prof. Adomas Varnas, 
Tautiniai šokiai ir dainos, 
Lietuva šiandien turisto 
akimis ir Algis Trakys ir 
taksiukas šleinys, Įėjimas 
suaugusiems $1.00, o vai
kams 25 c.

Visi kviečiami gausiai at
silankyti.

• Kazys Senikas, Dirvos 
skaitytojas ii' rėmėjas, mė
nesiui laiko išvyko atosto
gų. Lankysis Chicagoje, 
Rockforde, Kanadoje ir ki
tur.

• E. Malcąnas su šeima 
persikėlė j naujus namus — 
1747 Oakmount Rd., Cleve
land 21, Ohio. Telefonas — 
382-7641.

BALTIC BAKERY GAMI
NIAI NAUJOSIOS PARA

PIJOS RIBOSE
Mūsų tautiečių maloniam 

dėmesiui turime pranešti, 
kad mūsų kepyklos gami
niai Naujos parapijos ribo
se gaunami šiose krautuvė
se:

845 E. 185 St., 19300 
Shawnee Avė., 391, 445, 
690 E. 200 St., 16903, 17003, 
17205 Grovewood, 16812, 
17914, 22363 Lake Shore 
Blvd. ir E. 220 ir kampas 
Lake Shore Blvd.

Baltic Bakery
(Baltikos kepykla)

(30)

LOS ANGELES
Kaziuko mugė

1961 m. Los Angeles 
skautės, skautai ir ASS ry
žosi pirmą kartą surengti 
Kaziuko mugę, kuri praėjo 
su nesitikėtu pasisekimu. Į 
ją atsilankė labai daug ko
lonijos lietuvių ir tuo parė- 
ėmė mūsų skautiško jauni
mo gražiąsias pastangas: 
auklėtis skautiškoje lietu
viškoje dvasioje.

Patirties ir pasisekimo 
paskatintus, tas pats skau
tiškas jaunimas, ir šiais 
metais nutarė rengti ant
rąją Kaziuko mugę kovo 18 
d., šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos patalpose, tuoj 
po pamaldų, apie 12 vai. ofi
cialus mugės atidarymas. 
Skautės, skautai ir ASS 
maloniai kviečia visus tau
tiečius atsilankyti ir asi- 
džiaugti jų išradingumu ir 
sugebėjimais. Reikia tikėti, 
kad jie neapvils.

Būsite skaniai pavaišinti 
įvairiais užkandžiais ir gė
rimais. Veiks puiki kavinė, 
įrengia ypatingame stiliu
je. Jauki lietuviška nuotai
ka ir savita aplinka, Mugės 
pelnas — skautiškai veiklai 
stiprinti. Todėl nelikite tą 
dieną savo namuose pasken
dę kasdieniniuose rūpes
čiuose, bet visi vykite į 
skautišką Kaziuko mugę.

Skautės ir skautai sako 
visiems iki malonaus pasi
matymo kovo mėn. 18 d. 
prie šv. Kazimiero parapi
jos.

s. V. Pažiūra, 
Rajono Vadas

E. CHICAGO
Pavykęs Užgavėnių blynų 

balius
L i t uanistinės mokyklos 

tėvų komitetas suruošė Už
gavėnių blynų balių su mo
kinių mamyčių suaukotais 
užkandžiais, humaris tinę 
programa ir kitomis įvaire
nybėmis. Balius įvyko va
sario 25 d., 6 vai. vakare 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos salėje, Harbor, In
diana. Baliaus pelnas buvo 
numatytas Lituanist i n ė s 
mokyklos išlaikymo reika
lams.

Į parengimą - balių susi
rinko gražus būrys mokinių 
tėvelių ir svečių, kurie visi 
pasivaišino mokinių mamy
čių pagamintais lietuviškais 
valgiais, atsigaivino gaivi
nančiais gėrimais, pasiklau
sė humaristinės programos, 
kurią gražiai pravedė Jonas 
Rimkūnas. Iš baliaus mo
kyklos reikalams gauta apie 
300 dol. gryno pelno.

L i t uanistinės mokyklos

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTH GATE
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SPECIALUS PIRKIMAS! STILIŲ PASIRINKIMAS!

LOVŲ UŽTIESIMAI
PILNAS AR 

DVIGUBAS DYDIS

Fringed Hobnail 
”Newton" Woven Plaid 
"Bankok” Woven Pattern 
"Hamilton" Woven Check

”HANK0K”
Medvilnės su oriento 
medžiagos raštu. Rau
donas, juodas, žalias ar 
rudas.

"HAMILTON”
Keturkampis raštas kuris 
yra apvedamas 1 Raudo
nas, juodas, rudas ar mė
lynas.

BASEMENT DOMESTIC8 
DEPARTMENT 

THE MAY COMPANY, 
ALL 4 STORES, 

INCLUDING SOUTHGATE

Didelis pirkimas! Mažos kainos! Didelės su- 
taupos kiekvienam biudžetui! Stiliai kiek
vienai lovai. Gražus, viršuj parodytas hob
nail užtiesimas. yra baltų, mėlynų, rausvų, 
geltonų, lelijavų ar žalsvų spalvų, duodan
tis jūsų miegamui pavasario nuotaika!

”NEWT0N”
Medvilnės woven 
plaid, skalbiamas 
ir nereikalau jas 
lyginimo! Raudo
nas. mėlynas ar 
žalias. 

tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja Jonui Rimkūnui už 
humoristinės programos iš
pildymą, mokinių mamy
tėms už suaukotą maistą ir 
visiems kitiems, prisidėju
slėms darbu bei aukomis, o 
ypatingai nuoširdi padėka 
visiems svečiams už atsi
lankymą Į balių.

Skaučių talka
Jūrų skaučių (Palanga) 

laivo skautės, kurioms va
dovauja Genė Markevičienė 
ir Rūta Domarkaitė, pasiry- 
žusios aktyviai dalyvauti 
Kaziuko mugėje, įvykstan
čioje kovo mėn. 4 d., Chica
goje, Illinois.

Talkos būdu jos yra pa
dariusios gražių rankdar
bių, kuriais norima pratur
tinti Kaziuko mugę Chica
goje. Pakenė

DETROIT
Maironio minėjimas

Maironio minėjimas De
troite įvyks Tarptautinio 
Instituto salėje kovo 11 d.,

4 vai. p. p. — 111 E. Kirby 
g., prie pat Woodvardo Me
no muziejaus.

Paskaitą skaitys raš. Ba
lys Gražulis. Maironio eilė
raščius bei balades skaitys: 
Dalia Mikaitė, Liucija Min- 
gėlaitė ir Rimas Sukauskas. 
Padainuos keletą dainų (ku
riems žodžiai parašyti Mai
ronio) Bronė Beržanskienė.

Prie šio parengimo prisi
dėjo ir mūsų gabioji aktorė 
ir režisorė Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė.

Tad ateikime ir pabūkime 
kartu su Maironio, pagerb
kime šį didįjį tautos dainių.

Mg.

• Juozo Kapočiaus vadovau
jamai vasarvietei, Osterville 
Manor, Ine., Cape Cod, 
Mass., vasaros laikui yra 
reikalinga virtuvės šeimi
ninkė — vedėja.

Kreiptis šiuo adresu: J. 
Kapočius, 265 -C- Street, So. 
Boston 27, Mass.

Kartu pranešame, kad 
jau priimami vasarojimui 
užsakymai.



DIRVA
Nr. 28 1962 m. kovo 7 d.

KAS IR KUR?

• Genė Antanaitytė, viena 
iš Dirvos dainininkių kon
kursų laimėtojų, šiais me
tais baigia Chicagos kon
servatoriją. Jos mokslo bai
giamasis rečitalis įvyksta šį 
šeštadienį, kovo 10 d., 8 vai. 
vak. Nelson Memorial Hali 
— 64 East Van Buren St., 
Chicago.

Rečitalio sudėtingoj pro
gramoj yra įtrauktos ir trys 
lietuvių kompozitorių dai
nos; Klajonė — čerienės, 
Obelų žiedai — Laujnens- 

Tautinės srovės darbuotojui, buv. Vilties 
Draugijos Valdybos nariui

JONUI CHMIELIAUSKUI
mirus, poniai J. CHMIELIAUSKIENEI, p. BU- 
ŽĖNAMS ir giminėms, gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba

Buvusiam ALTS Clevelando skyriaus valdy
bos nariui,

JONUI CHMIELIAUSKUI
netikėtai mirus, žmonai JADVYGAI, dukrai IRE
NAI, žentui RAMŪNUI ir anūkams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą

A. L. T. S. Clevelando skyriaus 
valdyba ir nariai

Geram prieteliui

A. A. JONUI CHMIELIAUSKUI
nelauktai mirus, širdingai užjaučiame mielą JAD-
VYGĄ CIIMIELIAUSKIENĘ, dukterį IRENĄ su 
šeima ir kitus artimuosius

Gaidžiūnai

A. A.
JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, giliam skausme pasilikusią žmoną JAD
VYGĄ, dukrą IRENĄ ir žentą RAMŪNĄ nuošir
džiai užjaučia ir su jais kartų liūdi

Regina ir Vytautas Orintas 
Stasys Astrauskas 

Benjaminas Paulionis
—

JAV LB Clevelando I apylinkės valclypos pirm.
F. EIDIMTUI

dėl mylimos sesers mirties reiškiame nuoširdžią 
ir gilią užuojautą

Valdybos nariai:
K. S. Karpius
A. Balys
K. Matulionis

kienės ir Ar tu man atleidi 
— B. Markaičio.

Chicagiečiai turėtų gau
siai pagerbti gabią daini
ninkę ir gražią lietuvaitę 
gausiai į jos baigiamąjį 
koncertą atsilankydami.

• Sausio 23 d. New Yorke 
įvyko Pabaltijo diplomati
nių atstovų JAV pasitari
mas. Jame buvo pasikeista 
nuomonėmis apie tarptau
tinę padėtį ir tartasi eina
maisiais reikalais.
• Vasario 16 dienos proga 
”Congr. Record” tilpo daug 
apie Lietuvą medžiagos. 
Ten tilpo ir prel. M. Kemė- 
žio ir kun. dr. J. Vaško pa
sakytos Senate ii’ Atstovų 
Rūmuose invokacijos. Lig- 
šiol tilpo virš 60 atstovų ir 
virš 15 senatorių kalbos. 
Vėlesniuose ”Congr. Re
cord” numeriuose tebetęsia- 
ma spausdinti senatorių ir 
atstovų pareiškimai.
• Į Laisvę Fondas Lietu
viškai Kultūrai Ugdyti yra 
išleidęs dvi vertas knygas: 
Dr. J. Girniaus "Tauta ir 
tautinė ištikimybė” ir Ma
černio "Poezija”. Artimiau
siu metu išleidžia Dauman
to "Partizanus”, kuriuos 
pertvarkė J. Brazaitis ir

A. Andrašiūnas
A. Karsokas
A. Lūža

P. Pračkys

BENDRUOMENE PRANEŠA
Bendruomenės kai kurie 

organai, pareigūnai bei pa
skiri asmenys kreipiasi į 
jos centro valdybą ir Tary
bos prezidiumą prašydami 
duoti žinių, kaip buvo orga
nizuojama audiencija į Bal
tuosius Rūmus, kaip ji 
įvykdyta, kaip bendradar
biauta su Altu, kodėl pada
rytos tam tikros nuolaidos 
ir kt. Spaudoje taip pat ro
dosi pranešimų, smerkian
čių Bendruomenės laikymą
si audiencijos byloje.

Audiencijos įvykiai yra 
tokie, kad gali būti supran
tamas jaudinimasis ir rea
gavimas. Atsakingi Bend
ruomenės organai nemano 
ir nenori nuo plačiosios mū
sų visuomenės slėptis, todėl 
yra pažadėję visą audienci
jos parengimo bei įvykdy
mo medžiagą viešumai pa
teikti, ir tai bus padaryta, 
šiuo metu medžiaga baigia
ma jau rinkti, ji bus padau- 
dinta ir interesuotiems iš
siųsta. Tam tikri paaiškini
mai taip pat duodami ir 
spaudai.

Dr. J. Girniaus "žmogus be 
Dievo".
• P. Petrųšajtis, iš Racine, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.

BOSTON
KVIEČIAMI I, KAZIUKO MUGU

Bostono lietuvaitės skautės 
ruošia didelę Kaziuko mugę, kuri 
įvyks kovo 11 d. Piliečių Drau
gijos salėje, trečiame aukšte. 
Oficialus mugės atidarymas 11:30 
įėjimas nemokamas. Atvažiuos 
meška su lietuviškos giros bač
ka - pavaišins visus. Karšti lie
tuviški pietūs tik po $1. Kava, 
namie kepti pyragai, tortai ir 
kiti skanėstai. Pamatysite įvai
riausių rankdarbių, kuriuos pa
darė pačios skautės. Galėsite 
Įsigyti pigiau, negu kur ki|ur. 
(Bus priimami ir užsakymai 
daiktų, kurių pritruks.)

Veiks laimės Šulinys. Bus spe
ciali programa vaikams: bus lė
lių teatras, kurĮ ruošia studen
tės skautės. Programoje (kuri 
prasidės punktualiai 4 val.p.p.) 
matysite Įdomų vaidinimą "Miš
ko namelis" kurĮ režisuoja P. 
Kalvaitienė. Kadangi pasaulio 
skaučių programoje šie metai 
skirti Pietų Amerikai, mugėje 
pamatysite jaučių rungtynes.Jau
nos gražios čigonaitės išburs 
jums laimę, kaip kadaise Vil
niuje, o taip pat pašoks čigonišką 
šokĮ.

Visi, visi kviečiami Į šią di
džiąją šeimų šventę. Visi turė
tume pamatyti, pasidžiaugti jau
nųjų darbais, paremti ir pasi
didžiuoti, kad jaunoji karta ger
bia ir laikosi lietuviškų papro
čių.

Waterburio lietuvių suruoštame Vasario 16 minėjime dalyvavęs 
Kongreso atstovas John S. Monagan pasakė padrąsinančią kalbą. 
Scenoj išsirikiavęs šv. Juozapo parapijos choras, vadovaujamas 
ntuz. A. Aleksio, išpildęs meninę programą.

A. Balsio nuotrauka

Mielam Prieteliui

JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, žmoną ir dukrą su šeima nuoširdžiai už

jaučia
Al. ir Ant. Mikoliūnai 

H. ir Vyt. Senkai

Vasario 25 d. Chicagoje K, Donelaičio lituanistinė mokykla paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo sukaktĮ, mokiniams išpildžius gražią programą. Paskaitą apie gimtosios žemės meilę 
skaitė mokyt. E. Diminskienė. Visas minėjimas praėjo pakilia nuotaika. Nuotraukoje mokyklos sekste
tas. Iš kairės R. Puodžiūtė, I. Srugytė, R. Srugytė, R. Lampsatytė, L. Jablonskytė ir O. Mikaitytė.

V. Noreikos nuotrauka

ĮSIKŪRĖ SKAUČIŲ ŽIDINYS

Buvusios skautės, dabar jau
nos mamytės, krupščiai padeda 
tuntui ruošti Kaziuko mugę. Su
sirinkusios antrą kartą tuo rei
kalu pasitarti, vienbalsiai pri
tarė pasiūlymui (steigti židinĮ. 
Seniūne išrinkta V, Kleinienė, 
padėjėja - Eikinlenė.

Šiuo metu skaučių židinys jun
gia 16 sesių. Kadangi visos už- 
siėmusios Šeimose, židinio veik
los gairės nenustatytos, tačiau 
bus miela ir smagu bent retkar
čiais susiburti ir pajusti, kad 
mumyse dar plaka skautiškos 
gyvybės pulsas.

BALTIMORE
LB APYLINKES METINIS NARIŲ 

SUSIRINKIMAS
Ateinantį sekmadienį, kovo 11 

d. 3 vai. po piet. Lietuvių salėje 
baltimorieČiai renkasi apylinkės 
valdybos pranešimo apie nuveik
tus darbus ir pasitaikusias kliū
tis išklausyti,išrinkti naują val
dybą ir aptarti ateities darbo 
gaires. Per metinĮ laikotarpi val
dybos nemažai nuveikta: buvo 
gražių parengimų, koncertų,Cle
velando dramos ratelio vaidini
mas, gražus Vasario 16 minė
jimas su banketu šeštadienį ir 
iškilmingu aktu sekmadienį, su 
pilna sale publikos ir 411 dol. 
suaukotų pinigų. Metų bėgyje bu
vęs apylinkės pirmininkas inž. 
Vytautas Volertas persikėlė Į 
Philadelphiją ir jo vietą užėmė 
vicepirmininkas Julius Silgalis.

*
Kadangi rinkimai, kaip ir dau

gelyje lietuviškų kolonijų, vyksta 
gana sunkiai, nes neatsiranda pa-

K, Donelaičio mokyklos kiekvienos klasės atstovai, vadovaujami 
vedėjo J. Širkos, Įteikė A. Gulbinskui, Vasario 16 Gimnazijos 
atstovui, tradicinę moksleivių auką 192.36 dol.

K. Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje mokytojai. Iš 
kairės: M. Šimonienė, S. Vaišvilienė, E. Diminskienė, vedėjas J. 
Širka, I. Petraitienė, muz. J. Bertulis, M. Plačienė ir P. Lampsa- 
t'enC V. Noreikos nuotrauka

kankamai kandidatų, galinčių ar 
norinčių visuomenines pareigas 
eiti, tai nominacijų komisija 
(pirm. K. Paž.emėnas), susitarusi 
su apylinkės valdyba, nutarė 
panaudoti metodą, priimtą kai ku
riose kolonijose, kaip pav. Det
roite, būtent: sudaryti apylinkės 
narių sąrašą ir iš eilės rinkti 
reikiamą skaičių pareigūnų. Ati
dirbę valdyboje metus, gali su 
ramia sąžine ilsėtis, kol visi 
apylinkės nariai iš eilės bus 
atlikę savo pareigą -- atidirbę 
valdyboje vienerius metus. Ti
kimasi, kad tokiu būdu lengviau 
seksis sudaryti valdybą.

•
Girdėti, jog rengiamasi siūlyti, 

kad per Vasario 16 minėjimą su
rinktos aukos būtų skirstomos 1 
tris dalis: ALTui, VLIKui ir Liet. 
Bendruomenei. Taip pat, kadangi 
šiemet sukanka 100 metų nuo mū
sų tautos dainiauspoetoMaironio 
gimimo, kurio žodžiai uždega 
krūtinę tėvynės meile, manoma 
siūlyti, kad valdyboje būtų suda
ryta pajėgi kultūros sekcija to 
mūsų numylėto poeto sukaktu
vėms tinkamai paminėti.

K.P.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

RUOŠIAMASI ANTRĄJAI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTEI

JAV ir Kanados Lietuviu 
tautiniu šokių šventėje, ku
ri įvyks 1963 m. vasarą, pe 
Chicagos miesto tautinių 
šokių grupės: Netv Yorko 
— vadovaujama J. Matulai
tienės, Detroito — vadovau
jama G. Gobienės, Keno- 
shos — vadovaujama St. 
Milašiaus.

Laukiama ir kitų JAV ir 
Kanados tautinių šokių gru
pių užsiregistravimo.

Registracija iš anksto 
yra vykdoma, norint turėti 
visų tautinių šokių grupių 
adresus, kad šventės orga
nizatoriai galėtų pradėti 
vykdyti šventės organizaci-' 
nius darbus ir santykiauti 
su Tautinių šokių grupių 
vadovais.

Registracija vykdo L. B. 
Chicagos Apygardos Valdy
bos vicepirmininkas St. 
Šiaučiūnas, 2511 West 69 
St., Chicago 29, Illinois. Tel. 
HE 4-1979.
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