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ADENAUERIO Įpėdiniu bū
siąs de Gaulle!

Taip šiandien juokaujama 
Vokietijoje, bet tas juokasga- 
lĮs virsti realybe ir deGaulle, 
jei ir nepaseks Karolio Di
džiojo pėdomis ir nepersikels 
j Vokietiją, vis dėl to galės 
būti Naujosios Europos galva.

Visos tos kalbos kyla iš be
sivystančio bendradarbiavimo 
tarp Vokietijos ir Prancūzi
jos. Jos abi Įsitikino, kad rei
kalingos ekonominėj ir užsie
nio politikoj viena kitos pa
ramos.

Vokietija tebekovoja dėl Va
karų Berlyno laisvės, nors ir 
mažai turi vilčių susivienyti 
su Rytų Vokietija ir išlaisvin
ti iš po komunistų jungo 17 
milijonų vokiečių. Amerika, 
kuri iki šiam laikui AdenauerĮ 
toj kovoj rėmė, dabar, atrodo, 
ketina atsitraukti, tad Adenau- 
eris, sustiprinimuisavopres- 
tižo, ieško paramos Prancū
zijoje, sutikdamas vaidinti an
traeilę rolę, nes deGaulleyra 
pasižadėjęs besąlyginiai pa
laikyti kovoje dėl Berlyno.

*
ŠEŠIASDEŠIMT sovietų mo

kslininkų šiuo metu tyrinėja 
Egėjos jūrą... norėdami at
rasti Atlantidą. Jų laivas plau 
kioja prie Kretos, Limnos, 
Cassandros, kaip tik tosevie- 
tose kur NATO turi Įrengusi 
savo laivyno bazes ir rada
rus.

Kyla klausimas ar tikrai 
sovietai nori atrasti Atlanti
dos kontinento pėdsakus? Ar 
nenori jie tik ištirti jūros 
dugną, sroves savo povande
niniams laivams, jei prisiei
tų jiems vieną dieną šiose 
vietose nardyti.

Niekam nepaslaptis, kad so
vietai jau nuo 1952 metų iš
vystė šnipinėjimą Viduržemio 
jūroje, stengdamiesi surinkti 
visas informacijas, kurios 
jiems būtų naudingos karo me
tu.

Šiuo metu sovietai labiau
siai yra susidomėję radarais 
NATO bazėse Turkijos ir Grai 
kijos pakrantėse, be to, jie 
nori atrasti slėptuves savo po
vandeniniams laivams.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• Vietoje pasitarimu su 
sovietais Berlyno klausimu, 
derybos vyksta Bonnoje, 
kad išlyginti JAV ir Vak. 
Vokietijos nuomonių skir
tumus. Vak. Vokietija prie
šinasi Rytų Vokietijos at
stovų įsileidimui j komisiją 
susisiekimui su Vak. Berly
nu prižiūrėti.

• Diplomatinių kalbų prie
dangoje visu smarkumu 
vyksta pasiruošimai JAV 
karinėms jėgoms į Pietryčių 
Aziją sukoncentruoti.

• J. Alsopas mano, kad 
Chruščiovas, sukėlęs tarp
tautinę krizę Berlyne, pats 
nenumatė, kaip gerai jam 
pasiseks suskaldyti Vak. 
sąjungininkus.

• Milovan Djilas, buvęs 
Tito dešinioji ranka, nuteis
tas kalėti 9 metams "už 
valstybės paslapčių išdavi
mą”. Tos "valstybės paslap
tys” buvo išreikštos jo nau
jai paruoštoje knygoje: 
"Pasikalbėjimai su Stali
nu”.

• Chruščiovas negali pa
sinaudoti Vak. Alijantų ne
sutarimais. Vakarų alijan
tų politiniai ginčai vyksta 
tvirtame ekonominio ger
būvio užnugaryje, kai tuo 
tarpu komunistinis blokas 
turi kovoti ir ieškoti prie
monių nuolat blogėjančiai 
ekonominei padėčiai iš
spręsti.

• Pietų Amerikos komu
nistai seka Raud. Kinijos 
"liniją”. Castro laikomas 
Mao, ne Chruščiovo, pase
kėju.
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TRYS KLAUSIMAI PIETRYČIŲ AZIJOJE
1. AR SIUNČIAMA JAV PAGALBA NEATEIS PER 
VĖLAI? 2. KAS VADOVAUJA LAOSO KOMUNIS
TAMS: MASKVA, PEIPINGAS, O GAL HO CHI MINH 
PASISEKĖ SURASTI TREČIĄ IŠEITĮ? 3. AR Iš VISO 
MAŽA VALSTYBĖ GALI SĖKMINGAI PASIPRIEŠINTI 
IŠ UŽSIENIO MASYVIAI REMIAMAM POGRINDŽIO

VEIKIMUI?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Pereitą šeštadienį prezi
dentas Kennedy pagaliau 
nutarė parodyti JAV galy
bę Pietryčio Azijoje. Galin
gi 7-to laivyno daliniai pa
skubėjo Laos karalystės 
link. Ar nebus pervėlu? Tai 
pirmas klausimas.

Norint suprasti visą Piet
ryčių Azijos būklę ir atei
nančių savaičių žinias reik
tų prisiminti keletą pasku
tiniojo dešimtmečio faktų.

1954 metais Prancūzijoje, 
kuri iki tol Indokinijos var
du valdė dabar nepriklauso
mas valstybes: Vietnamą, 
Cambodią ir Laosą — pada
rė logiškas išvadas iŠ susi
dariusios padėties. Kolonia- 
iinė gadynė pasibaigė. Jo
kiai svetimai valstybei ne
apsimoka valdyti kitą tau
tą, nepaisant jos kultūros 
ir civilizacijos atsilikimo 
laipsnio. 'Partizaninio karo’ 
negali atlaikyti jokia sveti
ma reguliari kariuomenė, 
jei ji neturi tos tautos, ku
rios teritorijoje kovojama, 
paramos ir simpatijos. Tai 
įrodė prancūzų armijos li
kimas Indokinijoje ir dabar 
tas pats pasikartojo Alži- 
rijoje, nepaisant to, kad pa
skutiniame krašte prancū
zai sudarė palyginti didelį 
gyventojų nuošimtį (13/*)

• Columbia išsirinko kon
servatorių partijos atstovą 
G. Leo’n Valencia savo pre
zidentu. Tai tvirtas anti- 
komunistas ir JAV sąjun
gininkas.

• ”The Worker” kores
pondentas iš Illinois rašo; 
"Norintieji skelbti komu
nistines idėjas lengvai gali 
gauti kvietimus iš univer
sitetų”. Komunistų partijos 
bosas Gus Hali vien praei
tą savaitė darė pranešimus 
Chicagos ir Wisconsino uni
versitetuose.

ir vadinamą valdantį sluok
snį. 1954 m. prancūzai nu
tarė padaryti logiškas iš
vadas iš susidariusios pa
dėties Indokinijoje. Jų 
premjeras Mendes - France 
tada pasirašė paliaubų su
tartį Ženevoje.

Kad nustačius naują Piet- 
ryčių Azijos santvarką Že
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nevoje posėdžiavo speciali 
konferenciją, kurioje daly
vavo JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, Sovietų Sąjun
ga ir Raudonoji Kinija. To
je konferencijoje buvo nu
tarta Vietnamą, kurio šiau
rinėje dalyje buvo įsigalė
ję komunistiniai partizanai, 
padalinti į dvi dalis pagal 
17° paralelę. Buvo sutarta, 
kad abi dalys turėtų būti 
ateityje sujungtos išrinkus 
krašto steigiamąjį seimą. 
Praktiškai iš to nutarimo 
nieko neišėjo ir kraštas bu
vo padalintas į 'demokrati
nę' (komunistų) ir tautinę 
respubliką.

D. Britanija ir Prancūzi
jai nusmukus į antros eilės 
valstybės, jų vadovaujan- 
čion vieton turėjo atsistoti 
Jungtinės Amerikos Vals
tybės. Organizuojant pasi
priešinimą prieš pirmyn 
žengiančius komunistus, bu
vo sutverta SEATO (South- 
east Asia Treaty Organiza- 
tion), kurioje Laosas, Viet

namas ir Cambodia nedaly
vavo, bet kurių gynimas ta
čiau buvo numatytas papil
domuose prie sutarties pro
tokoluose.

Įsitvirtinę šiauri n i a m e 
Vietname komunistai pra
dėjo pogrindžio veiklą Ma
lajuose, Laose ir pietiniame 
Vietname. Malajuose jų 
veiklą per kelis metus pa
sisekė įveikti. Labai daug 
prisidėjo tas faktas, kad 
partizanų daugumą sudarė 
kiniečiai, kurie buvo sveti
mi Malajų kaimų gyvento
jams. Todėl pertvarkius ko
vos būdus, perkilnojus ir 
perorganizavus ištisus kai
mus, partizaninis veikimas 

ten užtroško. (Panašiai da
bar pradėta elgtis pietinia
me Vietname, tačiau ten 
sunkiau įgyvendinti Malajų 
pavyzdį, nes čia partizanai 
yra tos pačios tautybės).

Išdyla antras įdomus 
klausimas, kas yra tų kraš
tų komunistai, iš ko jie gau
na įsakymus, iš Maskvos ar 
Peipingo? (Tas klausimas 
itin svarbus, Sovietams ir 
kiniečiams turint nemažai 
savitarpio nesusipratimų). 
Kada ideologinis ir taktinis 
konfliktas tarp komunistų 
viešai iškilo, Vietnamo ko
munistų vadas, vienas iš 
seniausių dar tebegyvų ko
munistų pirmūnų, Ho Chi 
Minh atsisakė palaikyti 
bent vieną pusę, o iš Viet
namo ir yra kurstomas su
kilimas Laose.

Britai spekuliavo, kad 
turint galvoje Sovietų ir 
Kinijos priešingumus, nė 
viena pusė nenorės leisti ki
tai įsigalėti Pietryčių Azi
joje, todėl gal galima būsią

Pabaltiečių Moterų Tarybos Kanadoje dešimtmečio minėjimo metu 
Toronte buvo suruošta trijų Pabaltijo tautų rankdarbių parodėlė. 
Lietuvių skyriuje buvo išstatyta daug gintaro dirbinių, medžio rai
žinių, audinių ir Dagio skulptūros. Nuotraukoje: E. Jankutė, Mažo
sios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus duktė, prie 200 metų se
numo austos staltiesės, kurią yra paveldėjusi iš senelių.

S, Dabkaus nuotrauka

PABALTIEČIŲ MOTERŲ TARYBA 
KANADOJE MINĖJO DEŠIMTMETĮ
Pabaltiečių Moterų Tarybos. 

Kanadoje veiklos dešimtmečio 
minėjimas gegužės 5 d., Toronte 
Estų Namuose praėjo gana Įspū
dingai.

Pirmininkė A. Koprnfanis tar
dama atidaromąjį žodĮ prisiminė

sutarti dėl Laoso neutralu
mo. Tai pažiūrai pritarė ir 
Washingtono Valstybės De
partamento planuotojai. La
oso reikalus sutvarkyti bu
vo pavesta naujai Ženevos 
konferencijai, kurioje šalia 
JAV, D. Britanijos, Pran
cūzijos, Sovietų Sąjungos ir 
Raudonios Kinijos susėdo 
dar eilė Pietryčių Azijos 
valstybių, viso labo 14. 
Cambodijos karalius Siha- 
nouk pasiūlė, kad Laosą 
reiktų paversti neutralia 
valstybe, valdoma koalici
nės vyriausybės. (Reikia 
pastebėti, kad tas valdovas 
yra gana dinamiška ir ap
sukri asmenybė. Jis sukūrė 
'liaudies socialistų partiją’, 
kuri laimėjo rinkimus ir .. . 
jį perrinko karaliumi. Atro
do, kad šiandien karalius 
valdo tą partiją, o ne ji jį).

(Nukelta Į 2 psl.) 

mirusias nares, kurios buvo pa
gerbtos tylos minutės susikaupi
mu. Žymi estų visuomenininke 
Mali Jurma iš New Yorko pasa
kė tai dienai pritaikintą kalbą, 
kurioje nušvietė Pabaltijo tautų 
laimėjimus kultūrinėj plotmėj.

Kanadoje PMT buvo Įsteigta 
1952 m. Pirmosios steigėjos bu
vo: J. Paets (estė) A. Gailite 
(latvė), ir Emilija Jurkevičienė 
(lietuvė). Šio dešimtmečio minė
jime jos buvo ypatingai išskirtos 
iš kitą ir pagerbtos suteikiant 
joms garbės pirmininkių titulus. 
Jų Įnašai Į pabaltiečių moterų 
veiklą yra labai vertingi. Tų 
trijų tautų moterys steigdamos 
Pabaltiečių Moterų Tarybą Ka
nadoje turėjo visiškai aiškų tiks
lą, kad apjungus ir sutelkus vi
sas potencialias jėgas atgauti lais 
vę ir nepriklausomybę, išsaugoti 
tautinę kultūrą, stiprinti dvasią 
bei draugiškumą jaunojoj kartoj 
ir kelti Pabaltijo tautų gyvybi
nius reikalus.

Kiekvienais metais jos akty
viai prisideda prie Baisiojo Bir
želio trėmimų minėjimų paren
gimo, kurieplačiąi nuskamba Ka
nados spaudoj, girdimi praneši
mai per radijo ir televiziją.

Emilija Jurkevičienė pagerb
tųjų vardu tartame padėkos žody
je prisiminė anuos laikus, kada 
prieš 15 metų buvo steigiama Pa
baltiečių Federacija Vokietijoj, 
ir prieš 10 metų Kanadoje Pabal
tiečių Moterų Taryba. Esą malo
nu, kad ši organizacija pasidarė 
plati pasaulyje. Baigdama para
gino visas nares daug dirbti, kol 
bus Įgyvendinti užsibrėžti tikslai, 
kurių pirmaeilis ir didžiausias, 
tai Pabaltijo tautų laisvės ir ne
priklausomybės atstatymas.

(Nukelta Į 2 psl.)

KAIRĖJE: Praeitą ŠeštadienĮ 
Clevelande su dideliu pasiseki
mu praėjo Dirvos ruoštas pava
sarinis koncertas-vakaras, ku
riame Scenos Darbuotojų Sąjun
gos Chicagos skyrius su Jauni
mo Centro studentų ansamblio 
nariais suvaidino S. Čiurlionie
nės 4 veiksmų pasaką "Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių". 
Veikalą režisavo Z, Kevalaitytfc- 
Visockienė, dekoracijos dail. V. 
Petravičiaus ir scenos technika 
Č. Rukūižos. Nuotraukoje: po vai
dinimo Dirvos vyr. red. J. £lu~ 
berkis (dešinėje) sveikina artis
tus, kuriuos clevelandietės apdo
vanojo gėlėmis.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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Pabaltiečių Moterų Tarybos dešimtmečio minėjime Toronte gegu
žės 5 d. trims nusipelniusioms steigėjoms buvo suteikti garbės pir
mininkių titulai. Iš kairės: viešnia iš New Yorko M. Jurma, skaičiu
si minėjime paskaitą, garbės pirmininkės A. Gailite, J. Paets, E. 
Jurkevičienė ir PMT pirmininkė A. Kopmanis.

S. Dabk’aus nuotrauka

Pabaltiečių Moterų Taryba...
(Atkelta iš 1 psl.)

' Žodžiu sveikino: latvių evan
gelikų kun. Lūsis, Estijos kon
sulas Marcus, Lietuvos konsu
las dr. J. Žmuidžinas, miesto 
burmistro vardu Curtis, Women

TRYS KLAUSIMAI...
(Atkelta iš 1 psL)

Kaip žinia, pasitarimai 
dėl neutralios koalicinės vy
riausybės sudarymo užtrū
ko ilgai (jie prasidėjo su
darius paliaubas 1961 m. 
gegužės mėn.), nepaisant 
viso amerikiečių spaudimo 
j karališkąją vyriausybę. 
Nesusitarus dėl koalicinės 
vyriausybės, komunistams 
panorėjus jai vadovauti, 
komunistai prieš kelias die
nas pradėjo karinę ofenzy
vą, kuri susilaukė pasiseki
mo. Karališkoji armija, ga
lima sakyti, visai nesigynė. 
Savaime aišku, kad ameri
kiečių bandymai atiduoti 
tyliu būdu tą kraštą per 
koaliciją komunistams, ka
rališkąją armiją visai sude- 
moralizavo, nes kam gi gin
tis, jei vis.tiek nėra vilties. 
Šioje vietoje iškyla dar tre
čias įdomus klausimas, ar 
gali pasipriešinti iš svetur 
remiamiems komunistams 
mažo nepriklausomo krašto 
(kaip Laos su dviem mili
jonais nesusipratusiu (gy
ventojų) kariuomenė. Ieš
kant atsakymo tenka nuro
dyt Malajų ir ankstyvesnį 
Graikijos pavyzdį, kur ko
munistiniai sukilėliai buvo 
sutriuškinti, tačiau tarp tų 
pavyzdžių esama ir skirtu
mų: Malajuose partizanai 
buvo kitos tautybės, Grai
kijos gyventojai yra daug 
daugiau susipratę ir ten 
smūgį partizanams suteikė 
Jugoslavijos valdovas Tito, 
imsit raukęs iš vieningo ko
munistų fronto ir neleidęs 
savo teritorijoje veik
ti partizanams. Laose situ
acija buvo kitokia, negu 
Malajuose ir Graikijoje, to
dėl Valstybės Departamen
tas apsisprendė, kad never
ta čia terliotis. Kalbėti len
gviau negu kovoti.

šiandien, kada Laoso di
delė dalis pateko i komunis
tų rankas, padėtis pasikei
tė ta prasme, kad anksčiau 
norėję būti neutralūs Laoso 
kaimynai (ir už tą neutra
lumą norėję gauti savo 
kraštams ramybę nuo ko
munistinio pogrindžio), da
bar pamatė, kad atėjo jų ei
lė. Todėl, jie jau žymiai pa
lankiau žiūri į JAV inter
venciją Laoso kare negu 
anksčiau. JAV parodyta 
energija Vietname jau pa
darė reikiamą, Įspūdi ir ... 
paskubino raudonųjų akci
ją Laose.

Galimas daiktas, kad pa
rodyta energija neišgelbės 
Laoso, bet sustiprins jo 
kaimynus. Tikra prognozę 
galima būtų nuštatyti tik 
žinant atsakymus į tris 
anksčiau minėtus klausi
mus.

Speaks radijo komentatorė Edith 
Hyder ir Pabaltiečių Federaci
jos pirmininkas Upeslacis. Dau
gelis sveikino raštu-telegramo- 
mis.

Buvo ir meninė dalis, kurią 
išpildė estų solistė E. Weski- 
mets, pianistė V. Tensuda, lat
vių pianistė I. Didrichsons ir 
G. Breichmanienės vadovaujama 
Hamiltono lietuvių tautinių šokių 
grupė. Minėjimo dalyviai su di
deliu susidomėjimu stebėjo gra
žius ir sutartinus judesius, ku
rie buvo išreikšti audėjėlėje, Sa
dutėje ir Lenciūgėlyje. Su šiais 
šokiais svečius supažindino V. 
Jūdzentavičiūtė.

Ta pačia proga pabaltietės mo
terys ten pat, tik kitoj salėj su
ruošė liaudies meno ir tautodai
lės parodėlę. Lietuvių skyrius 
buvo gausus gintaro dirbiniais, 
gražiais raštais austomis stal
tiesėmis ir juostomis, o taipgi 
ir daugeliu (vairių dalykėliųpa- 
darytų iš medžio. Parodėlėje lie
tuvių skyrių (ruošti savo ekspo
natais talkino E. Jurkevičienė, 
E. Jankutė, I. Šernaitė ir kt. Su 
jomis kartu dalyvavo ir skulp
torius Dagys.

Estų skyriuje be (vairių išdir
binių iš medžio ir audinių, atkrei
pė stebėtojo ak( jų pasiekti lai
mėjimai propogandinėj sirtyje.

Kaip V. Munterio "laiš- 
>” paskelbimo būdas, taip 

jo turinys, iš pat pra
jos, visiems Pabaltijo 
:aitytojams aiškiai rodė, 
id tai tik Munterio ranka 
išytas, bet Maskvos re- 
iktorių redaguotas ir 
kvėptas” raštas. Skaitė 
nonės ir, gali sakyti, per 
a d i d i namuosius stiklus 
ūrėjo, ką čia iš tikrųjų 
unteris būtų pasakęs, jei 

tie redaktoriai nebūtų sto
vėję už nugaros. Arba, ką 
redaktoriai jam sakė, ir 
kiek Munteris sugebėjo tą 
jų sakymą atmiešti viešai 
vengiamomis ištarti minti
mis.

šį kartą dirva tokiems 
tyrinėji mams pasirodė 
esanti gana nebloga. Ne 
tiek Munteris, kiek "laiško” 
redaktoriai neišlaikė 
egzamino. Jie,įsileido 
su Munteriu į .tokius kom
promisus, kad, iš tiesų, per 
tą "laišką” išėjo viešumon 
virtinė pareiškimų, neiš
vengiamai žadinančių to
kias mintis, kurias žadinti 
redaktoriai tikriausiai ne
turėjo intencijos. Jie — 
turbūt neprityrę, ar iš viso 
savo amate negabūs — lei
do pažadinti mintis ir klau
simus, kuriuos jiems yra

Jie savo išleistomis knygomis 
anglų kalba sudarė gerą (spūdį 
kiekvienam praeinančiam pro tą 
skyrių.

Gražių dalykėlių parodoje tu
rėjo išstatę ir latviai, tačiau bu
vo per maža laiko ir per didelė 
žmonių spūstis kad viską būtų 
galima išsamiai apžvelgti.

Pabuvojus keletą valandų su 
moterimis pabaltietėmis buvo 
aiškiai galima (sitikinti jų veik
los naudingumu siekiant tų trijų 
tautų nepriklausomybės.

(Pb)
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EILUTĖSE IR TARP EILUČIŲ
V. MUNTERIO LAIŠKO REIKŠMĖ (6)

pavesta kaip tik išdil
dyti iš Pabaltijo žmonių 
sąmonės, štai:

"Latvių liaudis (kal
bu tik apie liaudį) visa
da siekė savo gyvavimą 
grįsti trimis principais: 
išsaugoti gyvąsias naci
jos jėgas, taiką ir ma
terialinę gerovę”.

Taigi, latvių liaudis, 
— liudija Munteris, ir už 
nugaros stovintieji to neuž
ginčija, leidžia jam taip pa
rašyti — sielojosi išsaugoti 
gyvąsias nacijos, tai 
yra, tautos, visos tau
tos jėgas. Kas gi tai? Ogi 
aiški herezija: "vieningu
mo teorija”! Tai reiškia, 
kad latvių liaudis (suprask, 
tas pats ir su estų bei lie
tuvių liaudimi) nesiveržė 
klasių kovon, nesiveržė nai
kinti "liaudies priešus”, jų 
savo tautoj nei neieškojo, o 
priešingai, stengėsi i š - 
saugoti gyvąsias jėgas 
(taip ir pasakyta: "išsau
goti gyvąsias nacijos 
jėgas”, ne vien tik liau
dies!).

O kaip gi išsaugojo? Ogi, 
po 20 metų nuo "įgaliojimų 
sudėjimo”, Latvijoje latvių, 
vietoj kad būtų bent 20% 
daugiau negu buvo, faktiš
kai (anot oficialaus sura
šymo) yra 10 % mažiau. 
Vadinasi, nacija ne tik 
neišsaugojo savo gyvųjų 
jėgų, bet jų kone trečdalio 
nustojo! Vienas iš trijų pa
grindinių principų jau nu
ėjo vėjais.

O kaip su kitais ? Kaip su 
taika, ir kaip su materialine 
gerove ?

Taika Latvijoj ir vi
sam Pabaltijy buvo. Te
bebuvo ji net ii’ tada, kai 
Hitleris su Stalinu susitarę 
triuškino ir dalijosi Lenki
ją. Dar buvo ji čia ir tada, 
kai Kremliaus siųsti tan-
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kai žudė suomius. Nepatiko 
ta taika tik Kremliui, ir at
siuntė jis į Pabaltijį kitokią 
"taiką”. Atrideno ją ant 
tankų, nugremžusių 
viso Pabaltijo vieškelius, 
laukus, išvagojusių net 
miestų gatves. Ta "taika” 
netruko paskui save atsi
vesti ir tikrą karą, nusiau
busį visą Pabaltijį dviem 
atvejais, ten ir atgal.

Kremlius neva gynė Pa
baltijį nuo Hitlerio įsiver
žimo, betgi neapgynė. 
Nuo ano birželio, nuo to 
"taikos atnešimo”, Pabalti- 
jys taikos nebeturėjo ir 
šiandien dar neturi. Nes, 
argi tai taika, jeigu tebe
veikia toki patys teismai , 
kaip ir karo, kaip hitlerinin
kų okupacijos metu? Argi 
tai taikos metas, jeigu įsi
gijimas medžiagos trobai 
pasitaisyti ar statyti tebėra 
nusikaltimas, už kurį nauji 
”s o n d ergerichtai” (nacių 
laikų "ypatingieji teismai”) 
skiria 10-15 metų kalėjimo, 
arba už nevietinio pinigo 
įsigijimą sušaudo?

O ką bekalbėti apie 
terialinę liaudies 
rovę, kai ta liaudis už 
bą, lygiai sunkų ar dar 
kesnį, kaip ir anais "nelai
mingaisiais p r i e š t arybi- 
niais” laikais, gauna tris ar 
net keturis kartus mažesnį 
atlyginimą!

Redaktoriai čia bus labai 
nevykėliškai nepasižiūrėję, 
leisdami Munteriui išdėsty
ti savo krašto liaudies (ir 
tik liaudies, kaip jam liepta 
pabrėžti) turėtus siekimus 
ar’ jų dalį, ir tuo būdu pa
skatinti skaitančią liaudį 
dar kartą prisiminti ir pa
galvoti, kas iš tų jų siekimų 
išėjo Kremliaus "globos” 
dėka ...

Maža to. Redaktoriai pra
žiopsojo net ir tokį Munte- 
rio įdėtą (o gal jų pačių, 
per žioplumą, pasiūlytą?) 
pagražinimą. Esą:

"Šie trys principai visiš
kai atitinka kitų Tarybų 
S ą j ungoje gyve n a n č i ų 
tautų lūkesčius ir 
tas idėjas, kuriomis grin
džiama tarybinė visuomenė. 
Tuo man netrukus teko ga
lutinai įsitikinti”.

Vadinasi, žiūrėkit: ne 
mes vieni, o ir visos Rusi
jos imperijos žmonės, išti
sos tautos ir liaudys turi 
tokius pačius lūkes
čius, tokias pačias idė

ma
ge- 

dar- 
s lin

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/(y MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS 
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1447 Si. 49th Court. Cicero 50, III. Tel.
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jas ... Deja, tik lūkesčius, 
tik idėjas. Tuo, sako, grin
džiama "tarybinė” visuo
menė. Įsidėmėkim: vi
suomenė, ne valdan
čioji klasė, ne valdžios vei
kimas ... Tuo Munteris ga
vo greit įsitikinti, kai pa
teko į tos valdančios klasės 
reples, vartojamas "Berijos 
žmonių” ar jų mokinių ir 
įpėdinių. Įsitikino, gavęs 13 
metų "nesavanoriškai”, bet 
užtat "liguistai intensyviai” 
pagalvoti. Įsitikino ir vė
liau, penkerius metus gy
vendamas įsakytoj vietoj, 
"tarybinėje liaudyje”, ku
rios toki patys kuklūs prin
cipai štai jau penktas de
šimtmetis vis dar tebėra tik 
"lūkesčiai ir idėjos”.

Tai kaip gi: Munteris — 
bolševikų agitatorius ? Taip, 
į tokį vaidmenį jis ("sava
noriškai”?) pastatytas. Bet 
agitatorius prastas. Tikriau 
tarus, ypač prasti agitato
riai tie, kurie jam tą agita
cinį pareiškimą "įkvėpė”. 
Juk vien tik tame tuzine ei
lučių (ir tarp jų) glūdi di
džiausias kaltinamasis ak
tas Kremliui, (vr),

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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ŽVELKIM GILESNIU ŽVILGSNIU
Kartą skubėdamas šiauriomis ir lenktomis Vilniaus 

a senamiesčio gatvėmis, vienoje jų sutinku dail. A. Valešką. 
Neprisimenu gerai mūsų pokalbio pradžios, bet žinau, 
kad pradėjo jis man aiškinti Vilniaus senamiesčio gatve
lių planingumą ir tokio planavimo prasmę. Viskas buvę 
daryta su tiksliu apskaičiavimu, kad einantis tąja ar 
kita kreiva gatve prieš savo akis turėtų tam tikrame 
nuotolyje kiekvieno namo fasadą. Nereikia nei galvos 
pasukti — prieš tave stovi pastatytas visu savo frontu 
architektūrinis paveikslas, tiek kartų nepastebėtas ...

Ir kai taip tau kas praveria akis, tiek pati gatvė, tiek 
joje esantieji pastatai įgauna visai kitą pobūdį. Skubant 
tomis pačiomis gatvėmis, dienos rūpesčiai momentui pra
nyksta ir eini nusiteikęs, lyg būtum reto grožio ir ypa
tingos vertės architektūros galerijoje.

O gi tiek kartų ten buvo vaikščiota, matyta ir žino
ta. Kai kurių namų net istorinės datos buvo žinomos, 
tačiau žvilgsnis ir dėmesys būdavo tik skubančio praeivio: 
paviršutiniškas, nevertinantis, be gilesnio įsijautimo.

Neužmiršau to susitikimo su dail. A. Valeška. Tai 
buvo pamoka, kurią sunku pamiršti — pamiršti ne vien 
dėl Vilniaus grožio, jo prasmingumo ar architektūrinių 
vertybių. Tai buvo pamoka, verta dėmesio ir prisiminimo 
labai dažnais gyvenimo atvejais.

* * *
Paviršutiniškumas yra viena ydų, kuri lydi mūsų 

visuomenį gyvenimą. Pervertinam ar neįvertinam, save 
iškeliam ar kitus nužeminanti, vis manydami, kad reikalas 
jau aiškus, nesiekdami ir savęs nevargindami objekty
vesniu ir tikslesniu įsigilinimu.

Politikavimas emigracijai yra neatimamas atributas. 
Jį mes ir plioselėjam, jam daug laiko pašvenčiam. Politi- 
kuojam visi, lyg jokių kitų, prasmingesnių ir mūsų pajė
gumui ir mūsų reikalavimams atitinkamų subjektų netu
rėtume. Kartais atrodo, kad politikuojam tik todėl, kad 
tai lengviausias būdas pasireikšti, iškilti virš masės, pa
garsėti — bloga ar gera prasme — svarbu pagarsėti, būti 
diskusijų centre. Bet politikuodami pamirštam, kad — 
politikavimas tai dar ne politika.

Politika yra plati mokslo šaka. Ir tą mokslo šaką bai
gusių mes kaip tik pasigendame mūsų politikos viršū
nėse. Visuomeninį mūsų gyvenimą yra užvaldę, J. Bačiū- 
no terminu tariant, "politikieriai”. O be jų neapsieina 
jokia gyvenimo sritis. Kokį darbą nepradėtų mūsų kultū
rininkai, švietimo darbuotojai, ekonomistai, lokalinės ar 
bendresnės reikšmės užsimojimai bus visada sudorojami 
tų "politikierių”. Visi jie viens už kitą gudresni, visi jie 
veržlūs, visi gražbyliai. Vienos savo ydos tik jie nemato 
— paviršutiniškumo.

>:« $
Skubam kasdienybės rūpesčių prislėgti šiauriomis 

gatvelėmis. Kad ir skubėdami, matom rytmečio rūke gra
žius mūsų tikslų fasadus. Kas pravers mums akis, kad 
pamatytume visą jų grožį ir sustoję pagalvotume: ma
tyti tai matau, bet kad kas nors išaiškintų jų prasmę 
Ir — ar išaiškinus'Suprasime ... Ar suprasime jų vertės 
akivaizdoje savo menkystę. (jč)

Pro laiko dulkes
bumų. Nors nėjęs ekonominių bei 

dpanvc ATOMAS! finansinių mokslų, tačiau labaiFKAJMid AluOhiPlAb puiklai Įr sumanial vedęs savo
banko reikalus ir tinkamai susi-
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VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUIECT MAISTO ir LIKERIŲ 
miUnLUl KRAUTUVŲ

2515 West 69 St. Marąuette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirkaite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
i. ASBACH URALT.................... 5th 4-95
.2. BISQUIT 3 star Cognac 5th 4.98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo .................... 5th 4.39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  ................ ....5th&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. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Vieną praėjusios žiemos snie-. 
guotą dieną, iš krautuvės žings
niavau namo. Prisivijo su maši
na torontietis lietuvis A. (senas 
ateivis j Kanadą) ir paprašė sės
tis - pavėžėsiąs j namus. Jo nuo
širdumu, žinoma, maloniai pasi
naudojau.

Bevažiuojant, manasis bičiu
lis, su kuriuo kartkartėmis susi
tinkam ir pasikalbam, pasiūlė 
minutėlei užsukti pas jį (nes tai 
buvo pakeliui), o jis - man dova
nosiąs knygą, kuri, tikis, mane 
suindomins. Ko gero, gal, gir
di, ir apie mano artimą giminę 
knygoj rašoma?...

Dar knygos negavęs - jau su
sidomėjau.- Tikrai, kas ten per 
knyga?...

Užsukom. Ir, štai, nuoširdusis 
bičiulis A. - paduoda didoko for
mato leidinj, užvardintą: "ANTA
NAS OLŠAUSKAS".

- Nagi, ar ne tiesą sakiau? - 
šyptelėjo jis. - Juk ir jūsų pa
naši pavardė buvusi.

- Tiesa, ir visiška tiesa, nes 
ilgesnioji versija - ir manosios 
pavardės - lygiai tokia pati.

Padėkojau donatoriui už dova
ną ir pėsčias paspaudžiau namo. 
Tas leidinys - sudomino mane. Iš 
tikrųjų, nors būdamas jaunųjų 
ateivių atstovu ("dipuku"), bet 
apie žymų Amerikos lietuvių vei
kėją, Antaną Olšauską, o taip pat 
jo sūnų advokatą Antaną Olį, jau 
buvau girdėjęs, tačiau ištiso lei
dinio - knygos - nebuvau skaitęs.

Parėjęs, pirmiausia, ėmiau 
sklaidyti gautosios knygos pusla
pius. Jos medžiaga - patraukli ir 
įdomi. Leidinio metrika - tokia: 
"Antanas Olšauskas ir "Lietuva". 
Leidinys A. Olšausko 70 m. am
žiaus sukakties proga. Redagavo 
Petras Jurgėla, o išleido ir iš
spausdino - J. J.Bachunas.Tabor 
Farm, Sodus, Mich., USA. Kny
gos turinio įtalpa -- 55 didelio 
formato, geram popieriuje, su 
daug iliustracijų, puslapiai. Kny
ga išleista 1934 m., 2000 ekz. ti
ražu. Joje autorių - visa eilė, to
dėl ir minčių įvairumas bei gau
sumas -pasigėrėtinas. Joje rašo: 
J. Bačiūnas - patiekdamas Leidė
jo žodį. Toliau - P. Jurgėla(Jur
gelevičius) - Antano Olšausko gy
venimo apžvalga ir nuopelnai lie
tuvių tautai, B.K. Balutis - A. Ol
šausko 70 m. amžiaus sukakties 
proga, Dr. J. Šliupas - Antanas 
Olšauskas, J. O. Sirvydas - Svar
bios sukakties proga, Dr. J. Ku
lis - Didžių darbų vykdytojas, 
Dr. A.J. Zimontas - Didis švie
tėjas ir biznierius, V.S. Jokuby- 
nas - Antaną Olšauską prisimi
nus, A. Vanagaitis - Ir mano žo
dis, B.F. Simokaitis - Pavyzdin
gas lietuvis, Dr. A. Juozaitis - 
Antanas Olšauskas - pavyzdingas 
biznierius, J. P. Varkala - Did
žiausios pasaulyje lietuvių kolo
nijos kūrėjas, A.A. Tulys - Tik 
pastaba, Jonas Valaitis - Mūsų 
tėvas, Petras Jurgėla - "Lietu
va" - didis tautos šviturys. Ir 
gale knygos - A. Olšausko leidi
nių sąrašas.

Iš pradžių - knygą varčiau, gė
rėjausi jos nuotraukomis ir min
timis. Gi kiek vėliau - ėmiau iš
tisai ir nuosekliai skaityti, o įdo
miausias vietas - pasibraukinė- 
jau pieštuku. Pasirodo, A. Ol
šausko asmenyje, 1863 m. birže
lio 13 d., lietuvė motina - M. Bu- 
jauskaitė, Aštrulių km. Liudvi
navo valsčiuje, pagimdžiusi dide
lį lietuvį, karštą savosios žemės 
patrijotą, kuris išgyvenęs gana 
gražų amželį, kilęs pasiseki
mais (ypač biznieriškoj srity) iki 
padangių ir vėl smukęs žemyn, 
bet mirdamas - visvien paliko 
savęs vertą įpėdinį, deja, šiuo 
metu irgi mirusį, a.a. Adv. A. 
Olį, o taip pat - didelį mūsų 
tautai kultūrinį kraitį knygomis. 
Jis išleidęs - net 131 knygą! Tai 
Amerikoj išleistos knygos. Be 
to, dar trys išleistos Lietuvoje. 
P. Jurgėlos teigimu, Olšauskas 
iš .viso išleidęs apie 210.000 to
mų ir pardavęs (savo ir svetimų 
leidinių) daugiau kaip 400.000 
įvairiausių knygų! Jis paskleidė 
anais laikais daugiausia bemoks
liams mūsų tautiečiams arti pu
sės milijono lietuviškų knygų, ku
rių didesnę dalį jis pats vienas 
savo lėšomis išleido! Koks tai 
milžiniškas mūsų tautos knygy
nas, kuris apšvietė bei išlavino 
mūsų tautiečių protą ir ne vieną 
tūkstantį jaunuolių - nusiviliojo 
paskui save į mokyklas!

Ir šiandien, kaip minėtasis 
autorius teigia, nerastum nė vie
nos skaityklos ar knygyno,kur ne

būtų Antano Olšausko išleistųjų 
knygų, knygelių.

O kas svarbiausia ir būdingiau
sia, kad A. Olšauskas - pats Ame
riką pasiekė jokios mokyklos ne
baigęs. Tik uolaus skaitymo dėka 
jis tapo didžiu ir minėtinu žmo

"Lietuvą". Gale rašinio dar teks 
užsiminti ir apie jo gają, garbin
gą ir tikrai lietuvišką atžalą - 
sūnų a.a. Antaną Olį (sutrumpi
nusį pavardę, bet - lietuviškai 
sutrumpinusį).

Tad, kas gi - trumpai-drūtai -

Antanas Olšauskas
gumi, kaip garsusis mokslinin- 
kas-išradėjas Edisonas, žymus 
politikas A. Smith’as ir kiti pa
garsėję "bemoksliai".

A. Olšauskas Lietuvoje jaunys
tėje, mokęsis rašyti (beganyda
mas) pats - ir mokęsis labai iš
radingai - "robinzoniškai": ant 
beržo žievių nusmailinta kieto 
medžio šakele, nes rašomųjų prie
monių šių dienų prasme - sunku 
buvo gauti...

Šalia to gabaus ir garsaus "be
mokslio" išleistųjų knygų, itin 
nuoširdžiai paminėtinas A. Ol
šausko kultūrinis darbas - laik
raščio "Lietuvos" leidimas, ku
ris į jo rankas perėjo 1893 m. 
birželio mėn. nuo 24-tojo nume
rio.

Tuomet laikraščiai "Vienybė 
Lietuvninkų" ir "Garsas" tą įvy
kį paminėję maždaug, šiais žo
džiais:

"Chicagos laikraštis "Lietuva" 
perėjo į Antano Olšausko rankas. 
Lenkiški žodžiai išvyti ir dabar 
"Lietuva" jau yra panaši į laik
raštį".

Šitokie laikraščių komplimen
tai - suteikę Olšauskui daugiau 
energijos ir drąsos dirbti ir pa
daryti "Lietuvą" vertą tikrojo 
laikraščio vardo.

Pats laikraštis "Lietuva" buvo
pradėtas leisti Chicagoj 1892 m. 
Taigi, šiemet, gražiu sutapimu, 
tiek pat metų (70) nuo "Lietuvos” 
pasirodymo, kaip tuomet (1933 
m.) buvo 70 metų A. Olšausko 
amžiaus sukaktis. Sutapimas - 
visdėlto, dėmesio vertas, nes, 
kaip didysis mecenatas ir lietu
vybės veikėjas Amerikoj A. Ol
šauskas, taip ir laikraštis "Lie
tuva" - abu išvarę pažymėtiną 
kultūrinę vagą.

Pakalbėkime - nors trumpai - 
apie A. Olšauską ir jo leistąją

buvo tas A. Olšauskas? Ką jis 
veikė Amerikoj? O gi - ir vėl 
naudojamės P. Jurgėla:

"70 metų laikotarpyje Antanas 
Olšauskas buvo ūkio darbininkas 
spaustuvės raidžių rinkėjas, dai
lidė, stiklius, keliaujantis lietu
viškų knygų pardavėjas, (jau’sa- 
vo) laikraščio administratorius, 
knygvedys, laivokarčių pardavė-

dorojęs su kitais specifiniais 
darbais.

O čia - pastraipėlė iš garbin
gojo visokiariopos mūsiškės veik
los veterano, B. K, Balučio, 
straipsnio apie A. Olšauską:

"A. Olšauskas gali būti lai
komas tikru Chicagos lietuvių 
biznio tėvu. Jis plačiu mastu ir 
pavyzdžiu pradėjo skleisti tarp 
lietuvių, - tuomet dar neprity
rusių, užguitų išeivių, geresnio 
ekonominio gyvenimo evangeliją; 
gelbėjo jiems atsistoti ant ekono
miškai tvirtesnių kojų ir užimti 
garbingesnę vietą tarp amerikonų 
ir kitų ateivių. Ne be savo inte
reso - tas suprantama. Bet tas 
nė kiek nemažina jo darbų reikš
mės lietuvių visuomenės gyve
nimui. Jo pavyzdžiu, žinoma, ne
trukus ir kiti pasekė , - sudides
niu ar mažesniu pasisekimu. Pa
sekmė buvo ta, kad ištisos lietu
vių kolonijos Chicagoj - ypač 
Bridgeportas, kur buvo A. Ol
šausko įmonės, - tapo kuone vi
sai lietuviškomis: namai, įvai
riausios rūšies bizniai buvo be
veik išimtinai lietuvių rankose. 
Patys lietuviai ėmė daugiau gerb
ti save, supratę savo vertę, ir 
įsigijo kitų pagarbos; pradėjo ko
voti ir nuosekliai užiminėti tin
kamą sau vietą kitataučių tarpe. 
Ir Amerikos lietuvių tarpe Chi
cago pradėjo vaidinti, nelyginant, 
sostinės vaidmenį".

Tai tiek apie A. Olšausko eko
nominės srities nuopelnus Ame
rikos lietuviams. O apie kultū
rinį jo veikimą - B.K, Balutis, 
tarp kita ko, taip rašo:

"Būdamas savo laiku įtakingo 
"Lietuvos" laikraščio, ėjusio 
apie 24 metus ir kartu daugybės 
knygų leidėju, jis buvo vienu stam
biausių veiksnių, keliant Ameri
kos lietuvių kultūrinį gyvenimą. 
Jau vien to užtektų, kad jam bū
tų užtikrintas garbingas lapas 
Amerikos lietuvių išeivijos isto
rijoj".

Taipogi ir Juozas J. Bačiūnas, 
minimo leidinio leidėjas, anuo
met savo žodyje teigė:

"Vienas iš žymesnių veikėjų 
mūsų išeivijos eilėse yra Anta
nas Olšauskas. Betgi jis dar gy
vas, tad, kažin, ar visuomenė 
mato jo nuopelnus? A. Olšauskas 
veikė tais laikais, kada mūsų

Tai buvo 1919 metų vasarą prie Michigano ežero... Ant laivelio 
sėdi: Juozas J. Bachunas, Kulienė, Marija Bachunienė, Sofija Ol- 
Olšauskaitė-Bachunienė ir Antanas Olšauskas.

jas, žurnalistas, redaktorius, kny 
gų vertėjas, rašytojas, laikraš
čio ir knygų leidėjas, bankinin
kas ir visuomenės veikėjas."

Taigi, išvardinta darbų visa ei
lė. Vieni iš tųdarbų - nebuvo rei
kalingi nei didelės praktikos, nei 
didelio įgudimo, tačiau kiti - rei
kalavo didelio nusimanymo ir ga-

išeiviai vos tik pradėjo busti po 
letargo ^miego ir svajoti apie ge
resnį rytojų. Jis gerai suprato 
kad kultūrinės ir ekonominės ge
rovės galima pasiekti tik apsi- 
švietus - skaitant geresnius laik 
raščius ir knygas. Todėl jis be
veik visą laiką ir energiją aukojo 
mūsų liaudies švietimui - "Lie
tuvos" laikraščio ir lietuviškų

Antanas Olšauskas ir Marija Bachunienė 1927 metais Tabor Far-
moje.

knygų leidimui."

Iš J. J. Bačiūno, kaip leidėjo 
žodžio, sužinome ir, kad A. Ol
šauskas 1900 m. buvo aukštai 
įvertintas tarptautiniam civiliza
cijos ir kultūros centre - Pary
žiuje, Tarptautinėje Parodoje, 
apdovanojant jį aukso medaliu už 
laikraščio ir knygų spaudą.

Gi Nepr. Lietuvos vyriausybė, 
už didelius nuopelnus lietuviams 
ir Lietuvai - jį - A. Olšauską - 
buvo apdovanojusi Vytauto Did
žiojo trečio laipsnio ordinu.

O dabar, kaip buvau pažadėjęs 
nedidelis žvllgsnelis JA. Olšaus
ko sūnų - Antaną Olį. čia dera 
ir labai verta pacituoti pastrai-
pėlę iš Antano Vanagaičio, kom-

(Nukelta 14 psl.)
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

SAMPROTAVIMAI 'SROVIU REIKŠMĘ' VERTINANT
Veltui iki šiol tikėjomės skai

tytojų pasisakymų dėl V. Raste- 
nio straipsnio "Srovių reikšmė", 
atspausdinto Dirvos 40 numery
je. Atrodo, laukė jų ir Dirvos 

1 redakcija, atspausdindama jį 
"Svarstymai ir nuomonės" sky
riuje.

V. R. keliamos mintys peror
ganizuoti ALT’ą nėra naujos. Dau 
gelis Amerikos lietuvių pritars, 
kad tas perorganizavimas yra ne 
tik būtinas, bet ir nebeatidėlioti- 
nas.

Mes neneigsime V.R. iškeltos 
srovių reikšmės visuomenės veik
loje, jos reprezentacijoje, bei 
lietuviškos spaudos išlaikyme, 
tačiau tenka suabejoti, ar dar 
didesnis lietuvių išdiferęnciavi- 
mas būtų tikslingas. Tai neabe
jotinai įvyktų, jei ALT’as priim
tų sekantį V.R. siūlomą "prin
cipinį nutarimą”: "ALT’os įsta
tai pakeistini taip, kad šalia li
gi šiol Taryboje dalyvaujančių 
srovių - organizacijų atstovų jo
je galėtų dalyvauti ir kitų Tary
bos veiklos sritimi suinteresuo
tų bei joje reikštis pasirengu
sių sambūrių deleguoti atstovai, 
kaip lygiateisiai nariai Vykdomo
jo Komiteto rinkimuose ir kitų 
reikalų sprendime".

PRO LAIKU DULKES...
(Atkelta iš 3 psl.) 

pozitoriaus ir "Margučio" leidė
jo bei redaktoriaus straipsnio. 
Jis rašė:

"Olšauskas ir Olis - tai graži 
sutartinė. Gražus pavyzdys jau
najai lietuvių kartai.

O vis dėlto atsiranda žmonių, 
kurie sako, kad Amerikos lietu
viai už kiek laiko jau išnyks. Ga
li būti. Betgi išnyks pirmiausia 
tie, kurie taip kalba. Tokias kal
bas skleidžia dažniausiai, toki 
veikėjai ir lietuvių švietėjai, ku
rie patys gėdinasi į savo vaikus 
lietuviškai prakalbėti. Jie savo 
vaikus auklėja tik taip, kad būtų 
ištikimi tik šiai valstybei. O pa
ti tautybė - jiems yra svetimas 
dalykas.

Betgi Antanas Olšauskas ki
taip savo sūnų auklėjo. Jis iš
auklėjo jį ir savo tautai ir šiai 
valstybei ištikimą.

'Už tokį sūnaus auklėjimą ir 
kitus didelius nuopelnus mūsų 
tautai aš ir gerbiu senuką Anta
ną Olšauską".

Apie Antano Olšausko sūnų, 
Antaną O1J, taipogi reikėtų pa
rašyti ir išleisti nemažesni lei
dinį, kaip apie jo garbingą tėvą, 
nes toji asmenybė - nemažesnės 
pagarbos verta, kaip jo tėvas. 
Jis gimė, augo ir išsimokslino 
Amerikoj, bet niekad, o niekad 
nepamiršo savo tėvų gimtojo kraš 
to - Lietuvos ir veikė jos labui iki 
mirties.

Tik ateitis galėtų parodyti, ar 
toks šios rezoliucijos įgyvendi
nimas klausimą išspręstų, ar jį 
tik dar labiau supainiotų.

Reformas darant ar nevertėtų 
į reikalą pažiūrėti giliau ir iš 
esmės? Pažiūrėti į dabartines 
ALT’ą sudarančias ir šalia jo 
egzistuojančias sroves - srove
les ir gal pavyktų, neesminius 
skirtumus pašalinus, prieiti prie 
natūralaus ir dabarčiai labiau 
atatinkančio persigrupavimo. 
Mintis, prisipažinsime, taip pat 
nėra nauja, bet ALT’o reformų 
siekiant darosi labai aktuali.

V.R. rašo, kad dabartinės par
tijos yra tik atspindžiai partijų, 
veikusių kadais Lietuvoje. Tiki
me, skaitytojas atleis, jei trum
pai žvilgterėsime į praeitį.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį karą- 
Lietuvos laisvinimo darbui buvo 
labai sunkios sąlygos: veikėjai 
persekiojami, spausdinto lietu
viško žodžio, susirinkimų laisvė 
suvaržyta. Buvo dirbama mažose 
grupėse daugiausia saugumo su
metimais. Tų sambūrių branduo
liai ir liko kaip ir užuomazga po
litinėm partijom Nepriklausomy
bę atgavus. Per dvidešimt du 
nepriklausomo gyvenimo metus 
jos nespėjo kaip reikiant išsi
kristalizuoti ir neesminius skir
tumus suderinti, atseit, tų parti
jų skaičių išretinti. Juo labiau , 
kad, atvirai kalbant, po keliųlais- 
vo gyvenimo metų, pilnutinis par
tinis pasiskirstymas valstybinia
me gyvenime buvo ir visai iš
jungtas. Neatlikdamos valstybi
nių funkcijų tos partijos negalėjo 
tobulėti. Šiandien, Nepriklauso
mybės netekus ir gyvenant išeivi
joje, yra dar sunkiau ugdyti pil
nutinę partinę ideologiją, rūpintis 
prieaugliu ir atlikti kitas, politi
nei partijai privalomas funkci
jas. Sunku išeivijoje įsivaizduoti 
būsimos laisvos Lietuvos ekono
minę koncepciją, net vienokią ar 
kitokią parlamentarinę santvar
ką. Tam lemiamas žodis priklau
so krašte pasilikusiųjųdaugumos 
valiai. Tai jų šventa pareiga ir 
jų teisė. Taigi politinės partijos 
taip ir paliko be vyriausios savo 
paskirties: formuluoti krašto so
cialinę ir ekonominę programą, 
patrauklesnę kaip galima dides
nei Lietuvos piliečių daliai.

Šiandien, tačiau, mes turime 
daug geresnes sąlygas, negu jas 
turėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės kovotojai prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą. Mes galime lais
vai savo nuomonę reikšti per 
spaudą, susirinkimus ir t.t. Ar 
nebūtų laikas rimtai apsidairy
ti ir paieškoti kas mus riša, o 
ne skiria. Nejaugi iš tiesų mums 
reikia 4-5 srovelių atstovauti 
"dešiniam sparnui", beveik tiek 
pat "kairiąjam” ir nedaug ma
žiau "viduriniam". Kas sudaro 
V.R. straipsnyje minimus sam
būrius, be mūsų čia išvardintų 

pagrindinių srovių? Jeigu to
kių ištiesų yra, ar jie, prapla
tinant tų trijų pagrindinių srovių 
ideologijas, negalėtų sutilpti? To 
tikrai šiandien atsiektume, jei 
kiekvienas pradėtume nuo savęs 
savo srovelės, nuoširdžiai ieško
dami kelių ir atkakliai veržda
miesi J platesnę srovę, visados 
atsimindami ieškoti kas mus ri
ša, o ne skiria. Visi tariami 
skirtumai sutirps kaip rytmečio 
rasa saulei patekėjus, jei to siek
sime vardan Lietuvos išlaisvini
mo kovos sustiprinimo, nepaisy
dami asmeninių potroškių.

Srovelių skirtumui išnykus, pla 
čios ir prie dabartinio gyvenimo 
sąlygų prisiderinusios srovės 
lengviau suras kalbą ir bendras 
veikimo gaires ne tik ALT’oje, 
bet ir santykiuose su diplomati
niais pasiuntiniais ir VLIK’u. 
Svarbiausia, suras bendrą kalbą 
Lietuvos laisvinimo darbe. Jei 
nežiūrėsime pirmų pirmiausia ar 
tai Jonas ar Petras daro.beįtai, 
ką ir ar gerai daro - nereikės 
ieškoti nei kelių kaip naujas bepa- 
sireiškiančiųjų grupes pritrauk
ti, nes jau jos bus kartu su mu
mis ir dirbs produktyvų darbą.

V.R. pripažįsta, kad lietuviš
kieji laikraščiai JAV vos galą 
su galu suveda. Visiems trūks

JAUNIMĄ GINANT
A.L. Bendruomenės sumany

mu, Brooklyne buvo surengtas 
"Šiaudinis teismas", kuriamebu- 
vo sprendžiama lietuvių jaunimo 
byla.

Teisybė, kad per milijonus me
tų, bekaltindamos jaunimą, vy
resniosios kartos karčių ašarų 
ir rašalo spėjo išlieti ištisas ma
rias. O kiek jų dar bus išlieta? 
Jaunimas kaltinamas dėl stokos 
idealų, moralės kritimo, nusi

kaltimų daugėjimo ir t.t.
Jei jau taip blogai tai galima 

pasakyti labai trumpai, kad kaltė 
daugumoje priklauso mums, o ne 
vien jaunimui. Mes sudarom apys. 
tovas, kuriose jis auklėjasi.

Galima drąsiai tvirtinti, kad 
sumaterialėjimas, stoka savigar
bos, tinginystė, nesugyvenimas 
šeimose ir kitokie blogi palinki
mai vyresniųjų tarpe persiduoda 
jaunimui.

Ar ištikrųjų dabar jaunimas 
yra blogesnis, negu buvo prieš 
20, 50 ar 100 metų? Ar yra ko
kia galimybė patikrinti?

Mokslininkai sako, kad "su
brendimo ieškojimo" problema 
jaunimo tarpe nėra pasikeitusi 
nuo civilizacijos istorijos pra
džios.

Aiškinimas, kad dabartinė jau
nimo karta yra blogesnė už anks
tyvesniąsias neatatinka tiesai, 
nes neturim objektyvių davinių 
palyginimui. Asmeniški atsimi-

ta bendradarbių, rėmėjų ir skai
tytojų. Iš kitos pusės mums at
rodo kad didelė dalis skaitytojų 
dabar pasigenda tuose laikraš
čiuose daugiau straipsnių, ana
lizuojančių padėtį Lietuvoje, pa
sigenda kultūriniais klausimais 
rašinių, diskusijų ir t.t. Skaity
tojas žino, kad lietuviškam laik
raščiui JAV yra sunku konkuruo
ti su vietine spauda dėl aktualių 
politinių žinių perdavimo. Jis to 
ir nereikalauja iš savo laikraš
čio, nes T.V. radijas -ir angliš
ka spauda tų žinių duoda pakan
kamai. Daugelio skaitytojų nuo
mone, iš lietuviškų laikraščių 
laukia gilesnio komunizmo pa- 
nagrinėjimo, jo užmačių demas
kavimo. Lietuvos praeitis, jos 
kultūrinės ir ekonominės prob
lemos ir lietuviškumo išlaiky
mas turėtų būti niekad neišse
miamos temos lietuviškam laik
raštyje. Tą gali padaryti tik pla
čios ideologinės apimties laik
raštis, sutelkęs kaip galima di
desnį būrį skaitytojų ir bendra
darbių.

Jeigu dabartinis partijų skai
čius praretėtų, lengviau galėtų 
susijungti ir periodinė spauda. 
Praskleidus siauras ideologines 
uždangas, nagrinėjant visiems 
lietuviams rūpimus klausimus ir 
nesileidžiant į asmeniškas peš
tynes per laikraštį ar jo užku
lisiuose, pasitarnautume daug 
daugiau ne tik lietuviškai spau
dai, bet ir jos skaitytojams.

Dr. A. Butkus

nimai visuomet yra subjektyvūs 
ir nuo senų laikų tebekartoja- 
ma: "mūsų laikais buvo kitaip", 
"geresnis buvo jaunimas", "ki
toks buvo jaunimas" ir t.t.

Bręstantis jaunimas ieško sa
vo vietos visuomenėje. Brendi
mas ir yra jaunam žmogui su-

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

radimas rolės, kurią jis visuo
menėje privalės suvaidinti. Fak
tas, kad dabartinėje civilizacijos 
gadynėje, fizinį subrendimą jau
nimas įgauna sulaukęs 14-15 me
tų amžiaus, o pilietines teises 
tik 21 metų sulaukęs, nors ka
riuomenėn imami 17-18 m. am
žiaus.

Prie viso to dar pridėkim su
augusiųjų pasaulio pagamintus fil
mus, kuriais vaikus "auklėjame" 
nuo pat mažens - televizijos ir 
kino ekranais, kurių paveikslai 
nebūna tikrenybe; kaip didelės 
meilės neišsipildęs sapnas, ste- 
būklingai žavios moterys vilio
jančios vyrus ir kitokie dalykai, 
tiesiog užburiantieji jaunimą.

Reikia tik stebėtis, kad tokio
se aplinkybėse bręsdamas, mūsų 
jaunimas nėra blogesnis, negu 
galėtų būti.

Ar situacijos supratimas, vi
sos tos studijos, anketos, sta
tistikos, "šiaudiniai teismai", 

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Cbartarad and Svparvisad by th* Unitad Statas Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginta 7-7747 Jahn J. Kazanovskot, Pras.

duoda mums į rankas ginklus? 
Ar galime padėtį pagerinti?

Taip! Visuomenės opinija ne 
tokia kritiška akimi žiūri į jau
nimą kuris tuokiasi 18-19 metų 
amžiaus sulaukęs. Gal ateityje, 
pagal gyvenimo aplinkybes, vy
riausybės bus priverstos išdirb
ti nuostatus dėl darbų aprūpinimo 
ir atatinkamo atlyginimo prade
dančiai gyventi naujai kartai.

Iš savo pusės privalome sup
rasti, kad auklėjimas be siste
mos, be jokios drausmės ir ap
gaulingi filmai, ateities gyvenime 
jaunimui nepadės, kad meilė - 
ne visko palaima, ir doleriai mei
lės neatstos. Būdami visuomenės 
dalimi, kiekvienas mūsų visuo
menę formuoja. Jaunimas bus 
toks, kokį mes išauklėsim. Ne- 
kaltinkim jaunimo, nerenkim jam 
"šiaudinių teismų" - daugiau kal- 

‘tinkim save.

K.M. Juozas Šarūnas

skilia

Vertė J. P. PALUKAITIS

<18)' 
TREČIAS SKYRIUS

—■ Janscis! — sušuko Michaelis Reinoldas, kuris pa
šoko, pats to nepastebėdamas ir nenorėdamas. Pirmą 
kartą nuo to momento, kada pateko į vengrui policijos 
rankas, dingo jo įsistudijuoto abejingumo kaukė, akyse 
sužibo viltis, kuri, kaip jis jau tikėjo, buvo dingusi visiš
kai. Jis šoko dviem staigiais žingsniais link mergaitės 
tuo pat metu graibstydamas savo antklodę, kuri grasino 
nukristi. — Ar jūs pasakėte Jansci? — paklausė jis.

— Kas atsitiko? Ko norite iš manęs?
Mergina, kuri iš karto, Reinoldui šokant link jos, bu

vo pasitraukusi į šalį, dabar stovėjo prie Sandoro, paėmu
si jo ranką. Milžino artumas jai grąžino pasitikėjimą, 
baimės išraiška iš jos veido dingo, ji ilgiau pasižiūrėjo į 
Reinoldą ir linktelėdama tarė: — Taip, aš pasakiau — 
Jansci.

— Janscis, — lėtai kartojo tą žodį Reinoldas, kiek
vieną garsą pabrėždamas, lyg žmogus, kuris negali kuo 
patikėti, nors būtinai nori tikėti. Jis perėjo kambarį, jo 
veide vis dar tebesirungiant vilčiai ir abejonei, ir sustojo 
prieš vyrą, kurio rankos buvo nusėtos žaizdų pėdsakais. 
— Ar tamstos vardas tikrai yra Janscis? — dar kartą 

paklausė Reinoldas.
— Taip, aš vadinuosi Janscis, — pasakė vyras, ku

rio akys ramiai ir tiriančiai stebėjo Reinoldą.
— Vienas keturi vienas keturi vienas astuoni du, — 

Reinoldas atidžiai stebėjo vyrą, ieškodamas jo veide ma
žiausio pritarimo, patvirtinimo. — Ar atitinka?

— Kas turi atitikti?
— Jei tamsta esi Janscis, tai numeris yra vienas ke

turi vienas keturi vienas astuoni du, — pakartojo Reinol
das. Atsargiai ir nesusidurdamas su jokiu pasipriešini
mu, jis paėmė vyro kairiąją ranką, pastūmė aukštyn ran
kogalį ir žiūrėjo į melsvą tatuiruotę rankos rieše: 1414182 
— skaitmenys buvo ryškūs ir aiškūs, tartum vakar įta- 
tuiruoti.

Reinoldas atsisėdo ant rašomojo stalo krašto, pamatė 
ten gulintį cigarečių pakelį ir išsikratė vieną cigaretę. 
Reinoldas įžiebė degtuką ir ištiesė jam, už ką Reinoldas 
dėkingai linktelėjo; jis nežinojo, ar pats būtų galėjęs tai 
padaryti, nes jo rankos labai stipriai drebėjo. Kambary 
buvo taip tylu, kad užsidegančio degtuko čirškimas atrodė 
keistai garsus. Tylą pagaliau nutraukė Janscis.

— Atrodo, kad tamsta šį tą žinai apie mane? — pa
klausė jis draugiškai, bet ir iššaukiančiai.

— Aš žinau gana daug apie tamstą, — pasakė Rei
noldas. Jo rankų drebėjimas pamažu atslūgo, jis pradėjo 
atgauti savo pusiausvyrą, bent išoriniai. Jis apsidairė ir 
pamatė Szendro, Sandorą ir mergaitę su nervingai mirk
sinčiomis akimis, kurios jį stebėjo iš dalies nustebusios, 
iš dalies abejodamos. — Ar jie tamstos draugai? žmonės, 
kuriais tamsta visiškai pasitiki? Ir jie visi žino, kas tams
ta esi? Noriu pasakyti, kas tamsta iš tikrųjų esi?

— Jie žino tai. Tamsta gali atvirai kalbėti.
— Janscis yra Iljurino slapyvardis, — tai skambėjo, 

lyg Reinoldas kartotų, ką atmintinai išmokęs; iš tikrųjų 
taip ir buvo. — Generolas majoras Aleksis Iljurinas. Gi
męs Kalinovkoje, Ukrainoje, 1904 spalio 18. Vedęs 1931 
birželio 18. žmonos vardas Katarina, dukters vardas Ju
lija. — Reinoldas pasižiūrėjo į mergaitę. — Tai ji turėtų 

būti Julija, nes amžius, kaip atrodo, atitinka. Pulkinin
kas Macintoshas prašė pasakyti, kad norėti! atgauti savo 
batus. Ką tai turi reikšti, iš tikrųjų nežinau.

— Tai senas mudviejų juokas, — Janscis apėjo sta
lą, atsisėdo kėdėn ir šypsodamasis atsilošė. — Taip, taip, 
tai mano senasis draugas Petras Macintoshas tebėra gy
vas. Ir tamsta, kaip atrodo, dirbi jam, misteri — hm —

— Reinoldas. Michaelis Reinoldas. Taip, aš dirbu jam.
— Papasakokite, kaip jis atrodo, — balsas dabar 

buvo vienu niuansu paaštrėjęs, tačiau šis pasikeitimas 
nebuvo ryškiai pastebimas. — Veidas, ūgis, drabužiai, 
biografija, šeima — viskas.

Reinoldas padarė tai. Jis kalbėjo penkias minutes be 
pertraukos, ligi Janscis pakėlė ranką.

— To užtenka. Tamsta, be abejonės, jį pažįsti, jam 
dirbi, ir neabejotinai esi tas, kuriuo dabar vadiniesi. Ta
čiau Macintoshas rizikavo, gana smarkiai rizikavo, ir tai 
nepanašu j mano senąjį draugą.

— Tamsta manai, kad, jeigu jie mane būtų sugavę 
ir privertę kalbėti, tai aš būčiau išdavęs tamstą?

— Tamsta turi greitą orientaciją, jaunuoli.
— Ne, pulkininkas Macintoshas visiškai nerizikavo, 

— pasakė Reinoldas. — Tamstos pavardė ir numeris — 
tai buvo visa, ką aš žinojau. Kur tamsta gyveni, kaip 
tamsta atrodai — to net nenujaučiau. Jis man net nepa
pasakojo apie žaizdų pėdsakus tamstos rankose; iš jų bū
čiau tamstą tuoj pat pažinęs.

— Tad kokiu būdu tamsta tikėjaisi su manimi susi
rišti.

— Aš turėjau vienos kavinės adresą, — Reinoldas 
paminėjo vardą. — Tai esanti nepatenkintojo elemento 
susitikimų vieta, pasakė man Macintoshas. Ten turėjau 
aš kiekvieną vakarą prie to paties stalo sėdėti ir laukti, 
kol būsiu užkalbintas.

— Ir jokių atpažinimo ženklų? — pasakė Szendro, 
klausimą labiau pabrėždamas pakeltais antakiais, negu 
balso intonacija.

(Bus daugiau)
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Įspūdžiai iš Kalifornijos prabėgšmais
Ar verta gyventi Kalifor

nijoje? Tikrai verta. Ne 
tiktai seniams — pasinau
doti sveiku poilsiu, bet ir 
turtuoliams — pelningai 
pritaikinti savo kapitalus, 
ir visokių sričių darbinin
kams — lengvai priderinti 
įvairius gabumus ir geres
nių sveikatviečių bei malo
numą ieškotojams — suras
ti nuolatinę, svajojamą per 
metų metus saulę, maudy
nes, sportą ir pramogų gau
sybę.

Pasižvalgius Los Angeles 
mieste ir apylinkėse, pasi
rodo, kad gyventojų skai
čius greitai auga: miesto 
ribose skaitoma apie 2,000,- 
000 gyventojų, o su arti
mais priemiesčiais — jau 
peržengta per 6,000,000. Iš
keltieji aukštyn plentai pui

kiai išvingiuoti, išraizgyti 
ir iškryžiuoti nepaprastu 
tirštumų, įmantriais maz
gais, įvairiausiomis krypti
mis. Jeigu subėga į kryžke
lę ne pora ar trejetas, bet ir 
daugiau plentų, tai vis dėl
to jie neužsitvenkę, tiltų, 
tunelių arba viaduktų pa
galba vėl bėga tolyn. Tokių 
patogumų dar nei New Yor- 
kas, nei Chicaga neturi. Už
tat ir atstumai iš betkurios 
vietos į kitą, lyg tolokai 
esančią, matuojami daž
niausiai ”vienu pusvalan
džiu”. Įvairiose gi vietose 
ir beveik aplinkui beriogsą 
kalnai, kalneliai ir kalnynai 
ypatingai puošia vietovę. 
Gązdinančios nuosėdos ar 
grimzlės vargina tik kai ku
rias miesto dalis ir ne pa
stoviai, retai kam tegrau-

žia akis ar apsunkina alsa
vimą. Daugelis namų turi 
jaukias pavėnes — patios 
— ir jau įeina madon pri
vatūs šildomieji baseinai.

Saulė ir giedras sausas 
oras gaivina. Todėl gyven
tojų nuotaika atvejų atve
jais šviesesnė, linksmesnė, 
negu kur kitur. Nusiteiki
mai viešumoje dažniausiai 
mandagūs, malonūs, pa
slaugūs. Susikrimtusių, su
siraukusių veidų beveik ne
matyti.

Atrodo, kad ir lietuviai 
ten gražiai savo tarpe sugy
vena ir mažai besipešą. 
Svarbus centras — šv. Ka
zimiero parapija, kad ir 
kartais nelengvais energin
go klebono kun. J. Kučingio 
žygiais bei darbais, auga, 
kaip ant mielių. Kas dvi 
savaitės leidžia gana plačių 
polėkių žinias.

Visi didžiuojasi, turėda
mi savam lizde prof. M. Bir
žišką, didžiųjų nuopelnų 
Tėvynės Sūnų, daug dir
bantį, o vis dėlto kartais 
susirinkimus bei iškilmes 
lankantį. Dabar ten pat gy
vena ir jo brolis prof. V. 
Biržiška.

Kuchel-Lipscomb rezoliu
cijai remti komitetas, pa
keitęs savo vaidą Ameri- 
cans for Congressional Ac
tion to Free the Baltic 
Statės, sėkmingai plečia sa
vo veiklą nenuilstančių vei
kėjų L. Valiuko, A. Ski- 
riaus, J. Juodelės, A. Pet
rausko, dr. Pamataičio, J. 
Gliaudos, J. Kojelio ir dau
gybės kitų jėgomis, šiaip 
nemaža aktyvumo rodo 
ALT skyrius, Tautinės Są
jungos sk., pirmininkauja
mas A. Mažeikos, kitos po
litinės grupės, ateitininkai, 
profesinės organizacijos ir 
kitokios.

Lietuvių Dienos imponuo
ja savo rinktiniu turiniu, 
įtikinamai reprezen tuo j a 
dviem kalbom mūsų reika
lus ir siekius po platųjį pa
saulį, mūsų poeto B. Braz
džionio ir A. Skiriaus va
dovybėje. Be to, kitur mū
sų spaudoje bendradarbiau
ja losangeliečiai Br. Raila, 
J. Gliaudą, St. Žymantas, J. 
Kojelis, J. Tininis, Alė Rū
ta, J. Kaributas ir kiek re
čiau kiti.

šia proga reikėtų pami
nėti ir balandžio 14 d. lite
ratūros vakarą, J. Tininio 
vadovautą, kur, be jo pa
ties, irgi savo kūrinius skai
tydami pasirodė J. Gliaudą, 

J. švaistas, A. Mironas, A. 
Gustaitis, R. Dapšienė, Z. 
Balvočienė, D. Mitkienė, A. 
Gricius ir Pr. Visvydas, čia 
prisirinkome įvairių įspū
džių: tiek kūrinių turinio 
ar pobūdžio atžvilgiu, tiek 
— JŲJŲ atlikimo. Salė buvo 
tiek pilna, kad net sėdimų 
vietų pritrūko.

Komp. Br. Budriūnui pa
vyko pasiekti gana didelio 
laimėjimo, parengus ir di
rigavus įspūdingam religi
niam koncertui, atliktam 
nemažo ir gerokai išlavinto 
choro. Balandžio 8 ir dar 
kartą, balandžio 15 d. buvo 
atlikta T. Dubois kantata — 
Septyni paskutinieji Kris
taus žodžiai. Klausytojus 
paveikė stipriai. Įdėta daug 
darbo. Solo giedojo B. Rei- 
vydaitė, I. Dabšys ir V. Sa
ras — dar besimoką solis
tai. Vargonais grojo O. 
Metricks.

Įdomiai bręsta Los An
geles Lietuvių Dramos Sam
būris. Kantrybės ir entu
ziazmo netrūksta. Vado-' 
vau ja G. Velička ir J. Kari
butas. Iš mums pažįstamų 
buvusių clevelandiečių da
lyvauja visada judrus ir 
kupinas iniciatyvos VI. Gi- 
lys, patirties ir energijos 
pilna J. Pėterienė ir M. 
Mackialienė.

Atkakliai progesuoja pa
sižymėjęs šokėjas J. PūOr 
džiūnas ir jo baleto studija.

Dar minėtinas Dailiųjų 
Menų Klubas, BALF, Ramo
vė, Birutės draugija, pir
maujant E. Skirmantienei, 
ne mažiau veiklūs skautai... 
Argi įmanoma visus ga j uo
sius lietuvybės židinius 
įvardinti ?

Privačiai teko sutikti bei 
aplankyti, kiek laikas leido, 
senus bičiulius ir pažįsta
mus, kurių daugelis jau už
miršo savo buvusias nuo
latines ligas ar negalias: K. 
Rusteikienę su šeima, Cho- 
dakauskienę, besirengiančią 
keliauti pas sūnų, Dobkevi- 
čienę su šeima (drūtais 
vaikučiais), pik. Andrašiū- 
ną, talentingai kuriantį pa
togioje tapybos studijoje, 
savo namuose, su šeima, vi
sados visur skubantį pik. 
Andrių, mjr. Muchlią su šei
ma, mokytoją Petraitienę, 
neseniai palaidojusią savo 
vyrą — gydytoją, Gili šen. 
ir dar visą eilę kitų.

Visa tai malonu. Bet bū
tų dar maloniau, jeigu to
kia klestinti kolonija padi
dintų aiškiai susklestėj il
sios Dirvos skaitytojų skai
čių.

Vladas Braziulis

Lietuvių, amerikiečių ir lenkų susitikimas Stanforde, Calif. Prie
kyje sėdi: prof. Sidney Hook ir prof. St. Žymantas: antroje eilėje: 
ponia Hook, p. Milašienė, D. Railienė, Rasa Gimbutaitė. Stovi: Čes
lovas Milašius, Bronys Raila ir Dr. Marija Gimbutienė.

Neringos Railaitės nuotrauka 

Susitikimai su naujais bičiuliais
Velykų metu trejetai dienų te

ko pavažiuoti San Francisco lin
kui aplankyti mūsų malonią gi
minaitę, archeologę Dr. Mariją 
Gimbutienę, kuri Stanfordo uni
versiteto paunksmėje dirba Cen- 
ter of Advanced Studies savo 
mokslinius tyrinėjimus.

Kad kelionė būtų (domesnė, 
pasikviečiau du draugu: prof.Sta- 
sĮ Žymantą iš Los Angeles ir 
rašytoją Juozą Švaistą iš San
ta Monikos. Iškeliavę anksti ry
tą, Pacifiko ir pavasario žaliuo
jančių pakalnių vaizdais gėrėda
miesi, pro Santą Barbarą, Car- 
mel, Monterey, Santa Cruz, Palo 
Alto, vėlai vakarepasiekėmeMen- 
lo Park (30 mylių j pietus nuo 
San Francisco), kur laukė mūsų 
šeimininkės Marijos Gimbutie
nės viešnagė.

Kitą dieną pavizitavę San 
Francisco su Auksiniais Vartais, 
vakare laukėme iš anksto numa
tytų dviejų svečių, su kuriais su
sitikti buvo tiek toli važiuota. 
Vienas iš jų, New Yorko Univer
siteto filosofijos profesorius Sid
ney Hook, vienas iš pačių žymiau
sių antikomunistinių Amerikos 
kovotojų intelektualiniuose sluog- 
sniuose, šiuo metu čia naudoją - 
sis tokia pat moksline stipendija, 
kaip ir M. Gimbutienė. Antrasis- 
Česlovas Milosz (Milašius), Lie
tuvoje gimęs ir vaikystę pralei
dęs žinomas lenkų egzilinis ra
šytojas, poetas iressayistas,da

bar Berkeley Universitete dės
tąs lenkų literatūrą.

Abu susitikimai ir pažintys bu
vo labai {domios ir naudingos. 
Per daugelj vakaro vaišių ir il
gos nakties valandų plačiai iš
sikalbėta su Sidney Hook apie 
Amerikos nuotaikas, liečiančias 
pavergtas tautas, ir apie lietuvių 
tautos padėt(, kuri pasirodė pro
fesoriui neblogai pažįstama. Jo 
moralinė parama Lietuvos lais
vės reikalui neabejotina, ir tek
tų tik apgailestauti, kad New 
Yorke su juo ligšiol iš lietuvių 
pusės nebuvo palaikyti kontak
tai.

Gi su Česlovu Milošu, gal pla
čiausiai tarptautiškai šiuo metu 
pasireiškusiu lenkų egziliniu ra
šytoju, kiekvienam lietuviui laik
raštininkui, rašytojui ar kultū
rininkui visuomet būtų Įdomu pa
sikalbėti. Tai vienas iš tų jau 
beveik išnykusių, tačiau mūsų 
praeityje dažnų dvilypių asmeny
bių, kuris pats kelis kartus mums 
pareiškė, kad esąs gente lituanus, 
natione polonus. Gabus rašytojas 
Įmantrus mintytojas, neblogai 
pažĮstąs Lietuvą ir jos kultūri
ninkus, draugiškas savogimtinei, 
dar moką kiek ir lietuviškai, sa
vo išvaizda ir manieromis žy
miai daugiau lietuviškas, negu 
lenkiškas. Tegu tos pažintys ne
nutrūksta.

B. Raila

Gaivinanti perspektyva 
...su pastoviu gaziniu 

oro vėsintuvu
Gaivink gyvenimą pastoviu gaziniu oro vėsin

tuvu. Jausiesi patogioje vėsumoje karščiausiam 
orui esant, malonioje šilumoje žiemos metu.

- O sveikatingumai! Gi gazas vėsina ir 
9b šildo jūsų namą, pigiau, nei bet kuri JI
■ kita pavienė vėsinimo-šildymo sistema. /M 
M Dėl informacijų apie gazinj oro vė- MjJ 
B sinimą esamame name ar naujai I
■ statomame, kviesk vietinę East
■ Ohio Gas Company įstaigą ne- 
■■ delsiant. Arba siųskit paštu už-

pildę žemiau duodamą kuponą. HM

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
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The East Ohio Gas Company, Dept AC-1 
1717 East Nlnth Street
Cleveland 14, Ohio
I am interested in gas air conditioning. Please have 
your representative call on me.
My home is___years old. □ I am building.

N»m«__
Addrass

Phone.

THE EAST OHIO 6AS COMPANY
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LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES 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 atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

* ALEKSAS KORŽENIAUSKAS, 
49 metų, mirė balandžio 30 d. ir 
gegužės 3 d. palaidotas Holly- 
woodo kapinėse. Lietuvoje jis 
buvo Petrašiūnų popieriaus fab
riko vyr. buhalteriu, vėliau dir
bo kitose prekybos įstaigose. Au
tomobilių lenktynėse apie Lietu
vą A. Korženiauskas buvo laimė
jęs pirmąją vietą. Liko žmona 
Raja Korženiauskienė-Bandzevi- 
čiūtė (Kauno Ūkio Banko direk
toriaus K. Bandzevičiaus duktė) 
ir duktė Olga. A. Korženiauskas 
Burbank, Calif., turėjo metalo 
apdirbimo Įmonę.

• ALTO SKYRIAUS VALDYBA 
jau yra gavusi iš Alto centro 
raštą, kuriuo reikalaujama sky
rių atsiskaityti iš surinktų pi
nigų. Esą Altas yra inkorporuo
ta organizacija, surinkti pinigai 
gali būt naudojami tik pagal sta
tutą, o ne sauvališkai. Los An
geles Alto skyrius gali savo veik
los reikalams pasilaikyti tik 
$250, o visi kiti turi būti siun
čiami centrui. Nutarimas nesiųs
ti centrui pinigų sakoma buvęs 
neteisėtai padarytas.

Alto skyriaus valdyboje jau 
kalbama, jog centrui pinigų reiks 
siusti.I

♦ SLA 75 kuopa, kuri kasmet 
skiria auką Alto reikalams, ge

gužės 6 d. susirinkime priėmė 
protesto, nutarimą, kad vietinis 
Alto skyrius nesiunčia centrui 
pinigų. Nutarė kreiptis Į Alto 
centrą, kad imtųsi priemonių Los 
Angeles Alto skyrių sudrausti.

* ALENA DEVENIENE, MY
KOLAS DEVENIS IR PETRAS 
MORDUS išrinkti delegatais Į 
SLA seimą, kuris Įvyks liepos 
9-13 d. Newarke, N.J. Seimo 
rengimo komiteto pirmininkuyra 
A. S. Trečiokas. Mikas Klimas 
pirmininkauja seimo programos 
leidinio komisijai. Losangeliečių 
SLA kuopa paskyrė seimo rengi
mo komisijai išlaidoms $15.

♦LEOKADIJA IR STASYS KUL- 
VINSKAI, persikėlė iš Rockford, 
III., Į Los Angeles. Per J. Kut- 
ros namų pardavimo Įstaigą pir
ko namus. Kulvinskai yra SLA 
kuopos nariai.

• ADELĖ NAUS1EDIENĖ,Tau
tinių Namų dalininkė ir rėmėja, 
Įstojo J SLA 75 kuopą. Gegužės 
6 d. tos kuopos susirinkime pri
imti dar ir šie nariai: J. Karp- 
šlys iš Detroito, Patricia Anton, 
A. Anton ir Rose Helen Anton - 
losangeliečiai. Juos Susivieniji- 
man jrašydino organizatorius P. 
Žilinskas.

(kj)
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Worcesterio Meno Mėgėjų Ratelio choras su dirigentu muziku J. Beinorium. Choras su nauju reper
tuaru pasirodys savo metiniame koncerte gegužės 19 d. 7 v.v. Eikš Home salėje, 39 Elm St., Worcestery.

PABALTIEČIŲ SPORTO FEDERACIJOS VEIKLA
§. Amerikos Pabaltiečių Spor

to Federacija yra numačiusi tęs
ti savo veiklą kaip ir iki šiol. 
Federacijai 1962 m. vadovauja 
pagal eilės tvarką latviai. Pirmi
ninku yra žinomas latvių sporto 
veikėjas V. Baumanis.

Lietuvių sekciją PSF-je tvar
ko tiesioginiai pats FASK-tas. 
Oficialūs mūšų atstovai PSF-jos 
Centriniame Komitete yra A. 
Bielskus ir Elvyra Vodopalienė.

* Pabaltiečių Krepšinio, Tink
linio ir Stalo Teniso 1962m. pir
menybės įvyks š.m. gegužės 26- 
27 d., Long Branch, New Jersey.

Varžybas rengia latviai. Prog
ramoje: krepšinis vyrams ir jau
niams; tinklinis vyrams ir mote
rims; individualinės ir komandi
nės stalo teniso varžybos vyrams 
ir moterims.

. Visose komandinėsevaržybose 
paskiras tautybes atstovauja jų 
rinktinės. Lietuvių rinktines su
daro atatinkamų sporto šakų ko
mitetai, FASK-to pavedimu. Indi
vidualinėse stalo teniso vyrų ir 
moterų varžybose dalyvavimas 
yra atviras visiems ŠALFASS- 
gos nariams, FASK-tui leidus. 
Dalyviai registruojasi iki š.m. 
gegužės 15 d., FASK-to, per klu
bus ar tiesioginiai.

* Pabaltiečių lengvosios at
letikos, plaukymo, lauko teni
so ir futbolo 1962 m. Pirmeny
bės numatomos š.m. liepos 14-15 
d., Udora, Ont., netoli Toronto. 
Varžybas rengia estai.

Lengv. atletikos, plaukymo ir 
individualinės lauko tensio var
žybos bus vykdomos vyrų ir mo
terų klasėse. Varžybos yra gry
nai individualinio pobūdžio ir jo
se gali dalyvauti visi ŠALFASS- 
gos nariai aprobuoti FASK-to.

Dalyvių skaičius neapribojamas. 
Dalyvių registracija atliekama 
per sporto klubus ar tiesioginiai 
FASK-te, iki š.m. liepos 1 d. Iš
sami programa ir kitos informa
cijos bus išsiuntinėtos klubams, 
bei gaunamos FASK-te.

Futbolo (Soccer) varžybose 
kiekviena tautybė bus atstovauja
ma jų rinktinių.

Turime pastebėti, kadšiųmetų 
pabaltiečių varžybos yra rengia
mos mums gana nepatogiu laiku, 
nes krepšinis, tinklinis ir stalo 
tenisas rengiamas gana vėlai, o 
vasaros žaidynės vos už savaitės 
po XII-jų Žaidynių Lengvosios 
Atletikos, toje pačioje vietovėje. 
FASK-tas darė pastangų, kad da
tos būtų pakeistos, tačiau ren
gėjai pareiškė, kad jiems pa
keisti neįmanoma.

XII-JU ŽAIDYNIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS, LAUKO TENISO IR 
FUTBOLO VARŽYBŲ REIKALU.

Kanados Sporto Apygardai pra
nešus, kad susidėjusių aplinkybių 
XII-jų Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių Lengvosios 
atletikos varžybos turėjusios 
įvykti š.m. birželio 30 - liepos 
1 d. Toronte, turi būti nukeltos 
į liepos 7-8 d., taip pat Toronte.

Kanados. Lietuvių Bendruome
nės, Windsoro apylinkės valdy
bai paprašius Kanados Lietuvių 
Dienos proga duoti sportines var
žybas, FASK-tas nutarė pasiūly
ti suruošti XII-jų Žaidynių Fut
bolo (Soccer) ir Lauko Teniso 
varžybas, jei bus gautas sporto 
klubų pritarimas. Šiais metais 
Kanados Lietuvių Diena įvyks 
"Labor Day” savaitgalį, rugsėjo 
1-3 d., Windsore, Ont. Futbolo 
ir lauko teniso varžybų nukėlimas

į "Labor Day” savaitgalį įgalin
tų mūsų sportininkus prideramai 
atstovauti šiose sporto šakose 
pabaltiečių varžybose, š.m. lie
pos 14-15 d. Toronte. Origina
liai, futbolo varžybos turėjo bū
ti pravestos kartu su lengvąja 
atletika. Sprendimas šiuo reikalu 
bus padarytas artimiausiu laiku.

Lengvoji atletika bus praveda
ma vyrų, moterų, jaunių A, jau
nių B, mergaičių A ir mergai
čių B klasėse.

Jaunių ir mergaičių A klasei 
priklauso nevyresni kaip 1944 m. 
gimimo. Jaunių ir mergaičių B 
kl. - nevyresni kaip 1947 m. gi
mimo.

Lauko teniso individualinės 
varžybos vykdomos vyrų, mote
rų ir jaunių kl. Programoje - 
vyrų vienetas, moterų vienetas, 
vyrų dvejetas, moterų dvejetas, 
mišrus dvejetas, jaunių A kl. 
vienetas. Jaunių A kl. amžiaus 
riba kaip ir lengv. atletikoje.

Futbolas vykdomas vyrų ir jau
nių klasėse. Jaunių amžiaus ri
ba r nevyresni kaip 1943 m. gi
mimo.

Kadangi XII-sios Žaidynės ski 
riamos Lietuvių Tautinės Olim- 
pijados paminėjimui, bus įteikia
mi specialūs medaliai vyrų ir

moterų klasėse, pirmų 3 vietų 
laimėtojams.

Smulkesnės informacijos bus 
išsiuntinėtos klubams bei pas
kelbtos spaudoje vėliau.
STALO TENISO KOMITETO 
TVIRTINIMAS

ŠALFASS-gos Stalo Teniso K- 
to vadovui Pr. Gvildžiui prista
čius, FASK-tas tvirtina šios su
dėties SALFASS-gos Stalo Teni
so komitetą:

Vadovas - Pr. Gvildys, 9 Sid- 
ford Court, Toronto 9, Ont. S. 
Krašauskas (Toronto Vytis) ir 
V. Subotnikaite (Hamiltono Ko
vas) - nariai J. Nešukaitis (To
ronto Vytis) - Kanados apygar
dos atstovas; J. Kepenis - Rytų 
sporto apygardos atstovas.
NAUJAS KREPŠINIO 
KOMITETAS

Vytautas Grybauskas (Chica
gos Neris) - vadovas; R. Dir
voms, A. Lauraitis ir P. Žum- 
bakis (Chicagos Aras), R. Dir
voms (ASK Lituanica) ir A. Lau
raitis (LSK Neris) - nariai; G. 
Švelnys (Waterbury Gintaras) - 
Rytų sporto apygardos atstovas; 
D, Laurinavičius-Kanadosspor
to apygardos atstovas. (FASK)

A. L. DeMAIORIBUS, RESPUBLI
KONŲ APSKRITIES PIRMININKO 
PAREIŠKIMAS

Leiskite man pareikšti padėką 
Cuyahogos apskrities balsuoto
jams, pasekusiems Respublikonų 
komiteto rekomendacijas balsuo
ti už jo'parinktus kandidatus ir 
už Clevelando Tarybos distriktų 
perorganizavimo planą.

Kiekvienu atveju, Cuyahogos 
apskrityje siūlomieji kandidatai 
lapkričio mėn. rinkimams buvo 
nominuoti.

Beto, p. Russell’io tarybos pri 
pildymo planas buvo atmestas.

Respublikonų sąrašas valstijos 
senato ir kongreso kandidatais, 
vadovaujamas Jim Rhodes, kan
didato gubernatoriaus postui, yra 
tvirtas ir išbalansuotas. Jis su
daro puikias galimybes balsuoto
jams išsirinkti įrodytų kvalifika
cijų vyrus ir moteris numaty
tiems postams lapkričio mėn. 
rinkimuose.

Taip pat ir vietinis sąrašas 
apskrities, įstatimdavystės ir 
teismų postams sudarytas iš ge
rai atrinktų vyrų ir moterų, pa
jėgių tarnauti bendruomenei sa
vo išskirtinai gerais bruožais ir 
sugebėjimais.

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

BANGA
CAPE COD’E, MASS. 

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• 1,5 m. nuo šiltojo Craig- 
ville Beach vandens.

• Patogūs kambariai ir at
skiri namukai.

• Skanūs lietuviški valgiai.
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų au

tomobilių — transportaci- 
ja i ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi 
ežeras su viešu paplūdi
miu. žuvavimo mėgėjams 
yra laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsa
kymais kreiptis šiuo adresu: 

A. Pakštienė, 
15 Wendover St., 
Boston 25, Mass.
Tel. AV 2-8046.

o po birželio 23 d. i "Banga"
Box 188, Centerville, 

Cape Cod, Mass. 
Tel. SP 5-4633.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOvVN - SOUTH GATE

IŠPARDAVIMAS
Vienas didžiausių 

Amerikos gamintojų!

Vyrų 
vasarines

2 už *45 arba

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA- 
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

•AUDRONĖ“ •
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 16 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti. 
Kreiptis: E. Jansonas, 89 Mt. Ida Rd., 

Boston 22, Mass. Tel. AV 8-5999 
arba nuo birželio 16 d .

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

* FRANCIS A. COY, May Co. 
prezidentas, pasižymėjęs visuo
menininkas išrinktas kovai su 
aukštu kraujo spaudimu tarybos 
prezidentu.

F. A. Coy, Clevelande apsi
gyvenęs 1958 metais, netrukus 
įsijungė ( eilę labdaros ir vi
suomeninių organizacijų. Ir jo 
žmona Virginia šiais metais bu
vo Širdies Sekmadienio pirmi
ninke.

Kovai su aukštu kraujo spau
dimu taryba yra Amerikos Šir
dies Sąjungos (American Heart 
Assoc.) padalinys. Tų organiza
cijų uždaviniu yra kova su mir
timi, ne vien tik piniginės rink
liavos. Yra nustatyta, kad 53*> 
mirties atsitikimų priežastimi 
yra paseka širdies negalavimų.

* THE STROH BREMERY CO. 
Detroite gavo 1961 metų naciona
linį saugumo pripažinimą.

Tas pripažinimas buvo suteik
tas įmonėms - darykloms,turin
čioms virš 750 tarnautojų, dide
lių daryklų klasėje.

Susižeidimų atvejai toje kom
panijoje buvo žemiausi - 3,3 
kiekvienai 1 milijono darbo va
landų. Vidutinis susižeidimų 
skaičius daryklose buvo 13,75.

Gautas ir kitas pripažinimas, 
tai antroji vieta A klasės daryk
lų grupėjejsuteiktas Maisto ir 
Gėrimų įmonių saugumo varžy
bose.

Pardavimo varžybose The 
Stroh Brewery Co. buvo 13-oji, 
parduodama virš 2 mil. stati
nių. Tai viena didžiausių daryk
lų su vienu vienintėliu bravoru.

VIENAS

• Skalbk ir dėvėk medžiagos
• Tropinės medžiagos
• Dacronas ir dirbtinis šilkas
• Dacronas ir medvilnė

Visai natūralu, kad lengvos vasarinės medžiagos 
privalo būti gerai pasiūtos, kad išlaikytų savo 
forma... ši gamykla naudoja tiek priedų ant pe
čių, prie apykaklės, kad karščiai neturėtų jokios 
Įtakos, šios eilutės yra geresnės išvaizdos, vėsios, 
nesiglamžo ir raukšlės išsilygina greičiau.

Įsivaizduokit...
puošnus 3-jų sagų švarkas su dviems viršutinėmis 
kišenėmis, kelnės su Įprosu ir be jo, spalvotos ar 
dryžuotos. Alyvinės, rudos, pilkos. Normalių, 
trumpų ir ilgų išmierų, ilgis 36 iki 46. Visa tai... 
už tokią fantastiškai žemą kainą!

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi... 
šaukit CHerry 1-3070

BASEMENT MEN'S CLOTHING DEPARTMENT 
THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES, 

1NCLUDING SOUTHGATE
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GERB. REDAKTORIAU,CLEVELANDE
IK APYLINKĖSE
• Dail. Juozo Bagdono 

- dailės darbų parodos metu,
gegužės 19 d. Čiurlionio na
muose, vienas paveikslas 
bus galima laimėti vienam 
iš laimingesnių lankytojų.

• Donatas A. Siliūnas su 
ponia, lankydamiesi Cleve
lande, atsilankė Dirvoje, 
susipažino, su Dirvos spaus
dinimo procesu, nusipirko 
knygų ir užsisakė Dirvą. D. 
A, Siliūnas atlikęs karinę 
prievolę, persikelia gyventi 
į Columbiją, kur gyvena jo 
uošvis inž. Vyt. Didžiulis. 
D. A. Siliūnas, gyvendamas 
Chicagoje, buvo aktyvus 
Korp. Neo-Lithuania narys.

• LIJ II apylinkės valdyba 
gegužės 20 d., sekmadienį, 
11:30, tuoj po pamaldų, 
naujos parapijos salėje šau
kia metinį visuotinį narių 
susirinkimą. Darbotvarkėje 
— valdybos ir kantrolės ko
misijos pranešimai ir rinki
mai.

Bus svarstomi šios apy
linkės reikalai.

Valdyba maloniai prašo 
visus lietuvius į ši metinį 
susirinkimą gausiai atsilan- 
kvti. Valdvba

Gegužės 19 ir 20 d. Clevelande Čiurlionio ansamblio namuose 
{vyksta dail. Juozo Bagdono abstraktinių kūrinių paroda, kurioj 
bus išstatyta 50 aliejinės ir pastelinės tapybos darbų. Paroda ati
daroma šeštadieni 7 vai. vak. ir apsilankę galės laimėti vieną 
paveikslą. Nuotraukoje Juozo Bagdono paveikslas "Kompozicija",

"Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių" statytojai. Iš kairės: scenos technikas Česlovas Rukfliža, 
Scenos Darbuotojų Sąjungos Chicagos skyriaus pirmininkė Sofija Adomaitienė, Dirvos vyr. red. J. Čiu- 
berkis, apšvietimo technikas Kazys Cijūnėlis, šokių vadovėLeokadijaBraždienė, dekoratorius dail. Vik
toras Petravičius, režisorė Zita Kevalaitytė-Visockienė ir režisoriaus padėjėjas Pranas Beinoras. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Muziku Juliaus Kazėno 
ir Prano Ambrazo jungtinis 
mokinių koncertas įvyks š.
m. gegužės mėn. 20 d., 4 
vai. p. p. Naujosios lietuvių 
parapijos salėje.

Be to, programoje daly
vauja clevelandiečiąms pa
žįstamos sesutės Jokūbai
ty tės su pora naujų charak
teringų šokių ir brolių Dau
tartų kvartetas.

Koncertą globoja Moterų 
Sąjungos 36 kuopa, vado

vaujama O. Mikelionienės. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
statybai.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti.

• Ne visi pasižadėję sku
ba atlikti savo pareigą. Ak- 
cijų-šėrų ne daug liko. Pa
skubėkime būti lietuviškos 
įmonės savininkais — ”Li- 
thuanian Village” akcinin
kais.

• Pirmosios Komunijos 
proga tortų su specialiais 
papuošimais užsakymai pri
imami Baltic Delicatessen 
krautuvėje tik ligi penkta
dienio ryto.

Norintieji užsisakyti, pra
šome paskubėti.

• Juozo Liūdžiaus Raštų 
knygą, išleistą Lietuvių Li
teratūros Draugijos Chica
goje, galima gauti Cleve
lande pas P. Liūdžiuvienę. 
Užsakymai priimami raštu 
ir telefonu. Knyga bus pa
siųsta paštu.

Adresas: P. Liūdžiuvienė, 
1456 West 54 St., Cleveland 
2, Ohio. Tel.: WO 1-0763.

• Išnuomojamas kamba
rys — 1029 East 68 gatvėj. 
Kreiptis pas Stella Bogdan.

HEARING AIDS

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė,

ST. LOUIS
East St. Louis skyrius 

rengia vakarą-baliu
Gegužės 19 d., 7 v. v. 

ALT S-gos East St. Louis 
skyrius rengia vakarą-ba- 
lių Grand Marais Statė 
Park svetainės jaukiose pa
talpose — 7300 Lake Drive.

Programą išpildys artis
tės Eglės Vilutienės vado
vaujama grupė iš Chicagos. 
šis tradicinis vakaras-balius 
rengiamas atžymėti sky
riaus įsisteigimo metinę su
kaktį ir laukiama, kad atsi
lankys svečių iš Chicagos 
ir kitų artimesniųjų vieto
vių kaip Springfield, III., 
Gillespie, Mt. Olive, St. 
Charles Mo. ir kitur.

Skyrius buvo įsteigtas in
žinieriaus Bakšio iniciaty
va, kuomet jis dirbo St. 
Louis mieste ir gyveno East 
St. Louis, III. Dabar skyriui 
sėkmingai vadovauja Dr. P. 
Švarcas. Skyrius stengiasi 
palaikyti tarpusavio gyvą 
bendravimą lietuvių koloni-

DRAUDIMAS JONAS SOLIŪNAS

APIE PENSININKU UŽDARBIUS

Prašau bent trumpai paaiškin
ti apie pensininkų uždarbius. Man 
gerai nesuprantančiam šio kraš
to kalbos ir paklydus {vairiose 
socialinio draudimo taisyklių 
painiavose, atrodo teks praras
ti keletą socialinio draudimo mė
nesinių čekių.

Pernai metais, Žinodamas, kad 
pensininkui yra leistina uždirbti 
1200.00 dol. neprarandant nieko, 
susiradau namų sargo darbą. Ma
no darbdavys sutiko man mokė
ti po 100.00 dol. per mėnesi ir 
davė mažą buteli kur gyvenau 
dykai. Už mano uždarbius darb
davys atskaitydavo socialinio 
draudimo mokesčius, tačiau už 
butą jis man nieko neskaitė ir

joje. Rengia kasmet kultū
rinius parengimus su pro
gramomis. Pavieni nariai ir 
pats skyrius yra uolūs Va
sario 16-tos Gimnazijos rė
mėjai aukomis, šią svarbią 
lietuvių instituciją sušelpę, 
šis tradicinis pavasario va- 
karas-balius visuomet vie
tos lietuvių buvo mėgiamas 
ir svečiais yra buvę J. Ba
čiūnas, inž. E. Bartkus, P. 
Vėbra, p. Variakojienė, p. 
Linkevičiūtė ir kiti.

šiemet skyrius ryžosi su
rengti šį kultūrinį subuvi
mą patrauklesnėse ir jau
kesnėse patalpose ir visi 
yra prašomi iš anksto už
sirašyti pas skyriaus iždi
ninką Juozą Kleinaitį: tel. 
UP 5-8148, 610 Washington 
Place, nes svarbu žinoti at
silankančių skaičius užsa
kant užkandžius. Svetainė 
yra Statė parke ir prie jos 
puiki mašinoms pastatyti 
vieta.

Apylinkių ir vietos kolo
nijos lietuviai ir jų bičiu
liai maloniai kviečiami atsi
lankyti ir nuotaikingai tar
pusavyje pabendrauti, iš
klausyti širdį kutenančios 
programos, užkandžiauti ir 
linksmai pasišokti, (bt) 

todėl niekam nieko apie tai ne
sakiau.

Šįmet nuvykus visai kitokiais 
reikalais l socialinio draudimo 
įstaigą, ten mane pradėjo klau
sinėti apie butą. Paskui paaiš
kino, kad man socialinis drau
dimas "permokėjo” pensiją, nes 
darbdavys pranešęs, jog mano 
butas yra vertas 25.00 dol. per 
mėnesį nuomos.

Prašau man paaiškinti ar tai 
teisybė ir ką aš turiu daryti. 
Man .šįmet sausio mėnesi suė
jo jau 72 metai, bet aš vistiek 
dar ten gyvenu ir prižiūriu na
mus.

Už atsakymą būsiu labai dė
kingas.

Petras V.

ATSAKYMAS PETRUI V.

Kartais atrodo, kad {statymas 
yra ne žmogui patarnauti, bet ji 
apgauti. Tačiau Įstatymas lieka 
{statymu ir mes jo ignoruoti ne
galime. Gaila, kad dėl jūsų ne
žinojimo dabar teks jums pra
rasti dali Pensijos už praeitus 
metus.

Kaip teisingai pastebėjote, so
cialinio draudimo pensijas gau
nantieji gali uždirbti 1,200.00 dol. 
neprarasdami nė vieno mėnesio 
čekio.

Turime žinoti, kad j pensi
ninkų uždarbius turi būti {skai
čiuojami ir atlyginimai, kurie 
yra gaunami už darbą ne pini
gų, bet daiktų formoje. Kadan
gi jūs dirbote kaip namų sar
gas ir šalia piniginio atlyginimo 
dar gaudavote ir butą, todėl to 
buto nuomos vertė turi būti įs
kaičiuota f jūsų uždarbius.

Jeigu jūsų buto vertė buvo 
25.00 dol. per mėnesi ta* jūsų 
pereitų metų bendra uždarbio 
suma buvo 1500.00 dolerių. Pa
gal veikiančias socialinio drau
dimo taisykles už kiekvienus du 
uždirbtus dolerius iki 1700.00 
dol. yra atskaitomas vienas do
leris. Vadinasi, kadangi uždir
bote 1500.00 dol., todėl jums tu
rės būti atskaityta iš pensijos 
150.00 dol. Savo klausime ne
pažymėjote kiek gaunate mėne
sinės pensijos, tačiau socialinio 
draudimo pensijų fondas sulai
kys jūsų pensijos Išmokėjimus 
tol, kol atgaus 150.00 dolerių. 
Po to jums ir vėl pensija bus 
mokama.

Turiu pastebėti, kad šįmet jūs 
turite teisę uždirbti tiek kiek no
rite, kadangi jau esate sulaukęs 
72 metų amžiaus.

Pensininkams, sulaukusiems 
72 m. amžiaus, jokie uždarbių 
suvaržymai negalioja ir jie gali 
uždirbti neribotą sumą, nepra
rasdami nė vieno mėnesio čekio.

J. šoliūnas

DETROIT
Visi Į gamtą

Kviečiame visus Detroito 
ir apylinkių lietuvius gegu
žės 20 d., sekmadienį, atsi
lankyti į vasarvietė NIDOS 
sezono atidarymą ir gaivi
nančioje pavasario gamtoje 
linksmai praleisti dieną 
prie LOBDELL ežero.

Pakankamai yra stalų 
pavalgyti, laivų pažuvauti, 
pasivažinėti ir erdvės jau
nimui pažaisti, pasportuoti. 
Mėgėjai galės pašaudyti, iš
bandyti laimę. Atsigaivini
mui veiks krautuvėlė, gros 
lietuviškų plokštelių muzi
ka ir t.t.

Dalis publikos praeitą šeštadieni dalyvavusių Dirvos vakare. V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando skautų suruoštame Motinos dienos minėjime J, Ba- 
lašaitytė ir D. Pikturnaitė (berniuko rolėje) pašoko menuetą. Rūbai 
J' VaK0, v. Pliodžinsko nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Deli* E. Jakubs A William J. Jakubs 

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

936 Eaut 185 St.
KE 1*7770

Įvažiavimas visiems vel
tui. Tikimės gausaus svečių 
atsilankymo.

Iš Detroito geriausia va
žiuoti: U. S. 16 iki U. S. 23, 
juo sunkti po dešinėj Flinto 
link ir važiuoti iki Silver 
Lake Rd. čia sukti po kai
rėj ir važiuoti iki už Linde- 
no po kairėj Lobdell Rd. ir 
Nidos iškabas. K. K.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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• Inž. Eugenijus Bartkus 
tarnybos reikalais lankosi 
Puerto Rico, Jamaica, Ba
hamas ir kt. vandenyno sa
lynuose.
• Korp! Neo-Lithuania 39 
metų minėjimo Detroite 
Globos Komitetą sudaro: 
Garbės filisteriai: J. Ba- 
čiūnas ir Dr. E. Gurskytė- 
Paužienė ir dipl. inž. Napo
leonas Miškinis.
• Elenos Jurgėlaitės 16-to 
gimtadienio šventėje Wa- 
shingtone dalyvavo, tarp 
kitų jos draugių, ii’ Peggy 
Rusk, valstybės sekreto
riaus duktė ir graži grupė 
jaunimo iš New Yorko. Į 
Dr. Kosto Jurgėlos, Ameri
kos Balso lietuvių tarnybos 
direktoriaus namus Bethes- 
da, Md., iš New Yorko pa
sveikinti dukters Elenos 
buvo atvykę Aldona Aver- 
kaitė, Vita Gerdvilaitė, Da
nutė Milukaitė, Laimutė 
Minkūnaitė, Elvira Raga- 
šinskaitė, Visvaldas Gerd- 
vilis ir Vytas Radzivanas.

Vaišėse dalyvavo ir krik
što tėvai — Juozas Laučka 
ir Jadvyga Averkienė, taip
gi Petras Minkūnas. Iš' Wa- 
shingtono dalyvavo: Laima 
Saldukaitė, Jūratė Mažei
kaitė, Astra Michelevičiūtė, 
Gintaras Dambrava, Almis 
Vitėnas, Eimutis Radžius ir 
grupė jos mokyklos drau
gių.

• Inž. Vaclovas Mažeika, 
Korp. Neo-Lithuania Vyr. 
Valdybos pirmininkas, po 
sėkmingos dešiniojo peties 
kaulo operacijos jau pasvei
ko ir dalyvaus drauge su 
kitais valdybos nariais S. 
Švedu ir S. Virpša neolithu- 
anų šventėje bei Korp. pa
dalinių valdybų posėdyje 
Detroite.
• Lietuvių Rašytojų Drau
gijos centras perkeliamas į 
Los Angeles. Koresponden-

Gegužės 5 d. Korp. Neo-Lithuania New Yorko valdybos nariai 
Algis Sperauskas ir Eugenijus Noakas buvo nuvykę J Cape Cod, 
Mass. parinkti neolituanų vasaros stovyklai vietą ir buvo sutar
ta stovyklą rengti J. Kapočiaus vasarvietėje Osterville Manor. 
Stovykla vyks nuo rugpiūčio 25 iki rugsėjo 3 d. Nuotraukoje New 
Yorko ir Bostono neolituanai su vasarvietės savininku. Iš kairės: 
A. Svilas, G. Griauzdė, E. Noakas, J. Kapočius, ir A. Sperauskas.

Lietuvos Operos solistei

ADELEI GALAUNIENEI
Kaune mirus, giliai liūdinčiai dukrai DALIAI 

KAUPIENEI ir jos šeimai tariame širdingą užuo

jautą,

Detroito Lituanistinės Mokyklos 
mokytojai

KORP! NEO-LITHUANIA
ŠVENTĖS DALYVIAMS 

primenama, kad minėjimo 
pradžia gegužės 19 d., 6:30 
vai. vak. Vakarienė 8 vai. 
vak. Pavėlavimas j vaka
rienę yra surištas su virš
valandžių mokėjimu tar
nautojams, todėl prašoma 
nevėluoti. Registracija va
karienei baigiasi ketvirta
dienį, gegužės 17 dieną, 6 
vai. vak.

Prašoma laiku užsiregis
truoti, kad išvengus nema
lonumų.

Važiuojant j Henrose 
viešbutį, per Lodge Express 
Way, stebėti Larned išėji
mą. Juo išeiti iš Express 
Way ir perkirtus Woodward 
Avė. antra gatve (Ran- 
dolph), sukti j kairę ir kai
rėje pusėje už 100 metrų 
bus Henrose viešbutis.

Valdyba

ciniu būdu renkama nauja 
vaidyba. Kandidatai yra:
M. Biržiška, B. Brazdžionis, 
B. Raila, A. Rūta, J. Tini- 
nis. Revizijos komisijon yra 
trys kandidatai: J. Gliau
dą, J. švaistas, E. Tumienė. 
Balsuoti galėjo visame lais
vajame pasaulyje gyveną 
lietuviai rašytojai, priklau
są šiai draugijai. Balsavi
mas baigtas gegužės 10 d. 
Iki šiol rašytojų centras bu
vo Brooklyne.
• Gimtoji Kalba, Nr. 1(15), 
bendrinės kalbos laikraštis, 
šiomis dienomis pasirodė su 
eile vertų dėmesio straips
nių, naudingų visiems, ku
rie dar sielojasi lietuvių 
kalbos taisyklingumu ir jos 
tobulėjimu.

šiame numeryje L. Dam- 
briūnas kalba apie Pažangą 
lietuvių kalboje, A. Jonikas 
nagrinėja bendrines tarmi
nių vietovardžių formas ir 
A. Budreckis patiekia nau
dingus anglų teisinės termi
nologijos vertimus.

Be abejo, kad A. Dundu-

Grupė Philadelphijos lietuvaičių talkinusių slavų ir baltų kalbų propagandinėj konferencijoj, įvykusioj 
balandžio 28 d. Universiteto auditorijoje. Lietuvių kalbos skyrių atstovavo prof. A. Salys. Nuotraukoje iš 
kairės: D. Vaškelytė, R. Salytė, D, Muraškaitė, L. Bakanaitė, N. Dirmauskaitė, V. Ramanauskaitė, M. 
Melnykaitė, G. Kreivėnaitė, A. Dragunevičiūtė. y. Gruzdžio nuotrauka

lio pastabos apie taisyti
nus posakius ir žodžius 
miksų spaudoje reiktų kur 
kas daugiau praplėsti.

Naudinga tai ne tik spau
doje besireiškiantiems, bet 
ir skaitytojams, kurių pa
stabos dėl spaudoje naudo
jamos lietuvių kalbos netai
syklingumo yra vietoje ir 
pagrįstos.
• St. šmaižys, Cicero, III., 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė $5.00 auką.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVA.

PADĖKA

Pamažėl teatsigaudamas 
iš pavojingos ligos, dėkoju 
mano gelbėtojams dr. V. 
Grasskai, dr. Al. Hagentor- 
nui, kun. klebonui J. Kučin- 
giui, K. Liaudanskiui, prof. 
St. Dirmantui, prof. P. Jo
nikui ir kitiems mano tau
tiečiams losangeliečiams ir 
nelosangeliečiams, kurie su
organizavo man pagalbą, 
kurie savo ar jų organiza
cijų aukomis, lankymu ma
nęs ligoninėje ir grįžus iš 
ligoninės arba užuojautos 
laiškeliais padėjo man ligą 
įveikti. Kai kam griežtai 
neleidus man padėkoje jų 
įvardinti, o man čia jau dėl 
to ir susipainiojus, esu pri
verstas nuo įvardijimo su
silaikyti ir pasitenkinti ben
dru padėkojimu.

Mykolas Biržiška

BOSTON
Nauja ALT valdyba

Amerikos Lietuvių Tary
ba Bostone išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro; pir
mininkas A. Matjoška, vi- 
cepirm. V. Bajerčius, sekr. 
Juknevičius ir iždin. Sonda. 
Tokiu būdu šiais metais 
Tarybai vadovaus ALT Są
jungos atstovas. Nutarta 
pasiųsti ALT centrui užsi
likusius 2,000 dol. Iš aukų 
lapų matyti, kad pagrindi
niai ALT rėmėjai yra buvę 
tremtiniai ir dauguma jų 
mano, kad dabar pats lai
kas perorganizuoti Tarybą, 
nes jei to nebus padaryta, 
sekančiais metais aukotojų 
skaičius žymiai sumažės.

Paskutinis subatvakaris
Paskutinis šio sezono su

batvakaris įvyks gegužės 
19 d. ALT S-gos namuose ir 
visa programa skyriama 
motinoms pagerbti. Meninę 
dalį atliks p. Gustaitienės 
vadovaujami dramos sam
būrio nariai. Seniausios ir 
visuomenei nusipelnu s i o s 
motinos bus apdovanotos 
gėlėmis. Prašoma Bostono 
ir apylinkės lietuvius gau
siai dalyvauti šiame subat- 
vakaryje, (pm)

Gegužės 6 d. Los Angeles lietuvių kolonija turėjo progos pirmą 
kartą pamatyti J. Puodžiūno baleto studijos mokinių ir profesionalų 
išpildytą baleto programą. Nuotraukoje J. Puodžiūnas ir V. Karosai- 
tė šokio metu. L. Kančausko nuotrauka

BALETO ŠOKUI VAKARAS
Surengti vakarą su šokiais - ne 

naujiena. Balius be šokių papras
tai menkiau pasiseka. Bet suda
ryti dviejų valandų programą vien 
tik iš šokių scenoje, sutraukti per 
du šimtu žiūrovų vėlų sekmadie
nio vakarą ir išleisti juos namo 
visus patenkintus, - yra retes
nis atvejis ir Los Angeles lietu
viams buvo berods pirmas toks 
atsitikimas.

TokĮ šokių vakarą pavyko su
ruošti baleto šokėjui Jaunučiui 
Puodžiūnui š.m. gegužės 6 d. 
Hollyvoodo Assistance League 
Playhouse salėje. J. Puodžiūnas 
Hollywoode dirba jau apie de
šimtmeti. Per tris sezonus yra 
dalyvavęs, kaip solistas, Holly- 
wood Bowl programose, tris me
tus yra šokęs Moulin Rouge ka
bareto trupėse, taippat dalyvavęs 
Hollywood Star Co. gastrolėse po 
visą Ameriką. Per kelis metus 
dirba baleto studijoje, kaip kla
sikinių ir išraiškos šokių moky
tojas, šiuo metu yra sudaręs dvi 
grupes iš jaunųjų lietuvių moki
nių.

Sj šokių vakarą J. Puodžiūnas 
suruošė su savo partnere jaupa- 
žengusia ir gabia balerina Vio
leta Karosaite, su savo studijos 
mokiniais, tautinių šokių trupe 
"Žilvitis" ir keliais kitų studi
jų mokiniais. Programą, kurios 
pranešėju buvo akt. J. Karibu
tas, sudarė klasikiniai, charak
teringi, išraiškos, modernūs ir 
tautiniai šokiai.

Šalia minėtos geriausios šokė
jos V. Karosaitės, programoje 
ryškiau pasirodė talentinga bale
to mokinė Rūta Skiriutė, Jonė 
Vaikšnorytė ( su aiškiu humoro 
talentu šokyje), amerikietis Roy 
Hamilton, Daiva Tamulaitytė, 
Danutė Vebeliūnaitė, kuri vado

vavo tautinių šokių "Žilvičio" 
trupei, ir pats Jaunutis Puodžiū
nas keliais klasikiniais šokiais, 
iš kurių ypač atkreipė dėmesj 
jo sukurtas ir dramatiškai inter
pretuotas originalus šokis "Ver
go sapnas".

J. Puodžiūno troškimas yra 
ateityje tęsti tokių "šokio vaka
rų" tradiciją, įvairinti ir to
bulinti programą, didinti visuo
menės ir jaunimo susidomėjimą 
meniniais šokiais, ieškoti naujų 
išraiškos būdų mūsų tautinių šo
kių motyvuose, o dar geriau pa
siruošus - mėginti atlikti šokio 
vakarų gastroles per visas di
desnes Amerikos lietuvių kolo
nijas. (br)>

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Plunksnos ir baleto meistrai Br. Raila ir J. Puodžiūnas kalbasi 
po sėkmingo baleto vakaro. L. Kančausko nuotrauka

Lietuviai tautų festivalyje
Verbų sekmadienyje Chi

cagos lietuviai turėjo gerai 
skubėti, kad suspėtų aplan
kyti visus parengimus. Dau
guma sekė tebesitęsiančias 
krepšinio varžybas, Brigh- 
ton Parko apylinkės lietu
viai svarstė, kaip nusikra
čius jiems primetamos po- 
godos išvaizdos bažnyčios, 
o Chicagos universitete vy
ko tautų festivalis, kuria
me buvo pakviesta dalyvau
ti ir Lietuva.

Gražią sekmadienio po
pietę universiteto ’Tnterna- 
tional House” patalpos bu
vo pilnutėlės įvairiausių 
tautų žmonių, čia kiekviena 
tauta turėjo atskirą savitai
papuoštą stalą. Lietuvių 
Velykų stalą skoningai pa
ruošė Jurgis Daugvila. Ant 
stalo buvo išdėstyti gražūs 
margučiai, lėlės, medžio dir
biniai, keletas anglų kalba 
lietuviškų knygų ir Lietu
vos vėliavėlė. Viskas suda
rė neperkrautą ir gan sko
ningą įspūdį.

Vakare atskiros tautos 
pademonstravo savo tauti
nius šokius. Jaunimo Cent
ro tautinis ansamblis ponios
L. BraŽdięnės vadovauja
mas pašoko Subatėlę, žygū
ną ir Malūną. Turbūt sąmo
ningai mūsų tautiniai šo
kiai buvo palikti pabaigai, 
nes audringi publikos ploji
mai ir ovacijos rodė mūsiš
kių šokėjų pranašumą.

Bendrai lietuvių pasiro
dymas šiame festivalyje 
buvo sėkmingas, gi iš ren
gėjų buvo gauta šiltų svei
kinimų ir padėkos žodžių. 
Šį pasirodymą ruošė L. B. 
Marųuette Parko Apylinkė; 
organizavo ir vykdė šios 
apylinkės pirmininkas V. 
Grėbliūnas. fav)

• Gegužės mėn. 1 d. Chi
cagos McCormick pastate 
įvykusiose ”Law Day” ce
remonijose JAV pilietybę 
gavo 1069 asmenys iš 46 
tautų. Jų tarpe buvo ir bū
relis lietuvių: B. Kemėžai- 
tė, O. šulaitienė, A. Vasys 
ir kt. Naujuosius piliečius 
sveikino Chicagos miesto 
burmistras Richard J. Da- 
ley ir United Statės Su- 
preme Court teisėjas Tom
C. Clark. Pilietybę gavusių 
vardu kalbėjo Aragonne 
(prie Chicagos) labaratori- 
jos (atomo tyrinėjimų) di
rektorius Albert V. Crewe.

• Didelis būrys lietuvių 
moterų dirba Illinois uni
versiteto ligoninės, Chica
goje laboratorijose, šiame 
būryje yra: E. Namikienė, 
V. Kožukauskaitė, E. Snie- 
gaitienė, G. šilėnienė, O. 
Maldeikienė, O. šulaitienė, 
Z. Mickevičienė, J. Buniš- 
kaitė ir kt.

• Šiemet sueina 25 metai 
nuo Lietuvos krepšininkų 
laimėjimo Europos krepši
nio pirmenybėse Rygoje, 
šios pirmenybės bei kiti 
mūsų krepšininkų pasiseki
mai yra plačiai aprašyti lei
dinyje "Lietuviškasis krep
šinis”. šį leidinį dar galima 
gauti (kaina 1 dol.) pas jo 
redaktorių-leidėją E. šulai- 
tį šiuo adresu — 1320 So. 
48th Court, Cicero 50, III,
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