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SOVIETŲ TOLIMOSIOS ŽVALGYBOS LĖKTU
VŲ VEIKLA SUKĖLĖ ĮVAIRIŲ SPĖLIOJIMŲ 
IR PARYŠKINO KUBOS REIKŠMĘ) JAV SEKI
MUI. — TUO TARPU AMERIKOJE UŽVIRUS 
GINČAS DĖL TFX NAIKINTUVŲ IŠDUODA 
SILPNĄ JAV KRAŠTO APSAUGOS POLITIKOS 
PUSĘ: DUODANT KARINIUS UŽSAKYMUS 
GALVOJAMA NE TIEK APIE VISO KRAŠTO 
SAUGUMĄ. KIEK LOKALINĖS PRAMONĖS PA 
SIPELNIMĄ. — DIDŽIULĖ McNAMAROS IR 

POLITINĖS VADOVYBĖS ATSAKOMYBĖ.

- - - - - - - - - - - -  Vytautas Meskauskas - - - - - - - - -
Paskutiniuoju laiku smarkokai 

pagyvėjo sovietų karo aviacijos 
veikla. Jų tolimosios žvalgybos 
lėktuvai ne tik sekaJAVkarolai- 
vyno judėjimą Ramiajame ir At
lanto vandenynuose, bet ir kelis 
sykius pažeidė JAV suverenumą 
Aliaskos erdvėse. Tokia pagyvė
jusi veikla iššaukė įvairiausių 
spėliojimų. Prisimenama Chruš
čiovo teigimai, kad lėktuvai šiais 
laikais jau nebetenka savo reikš
mės ir Sovietų Sąjunga savo gyni
mą (ar teisingiau -- grėsmę ka
pitalistiniam pasauliui) bazuoja 
raketom. Kiek ta proga buvo aiš
kinimų, kad sovietai raketų sri
tyje pralenkė amerikiečius ir kad 
visas JAV apsiginklavimas esąs 
pasenęs! Po kelių metų, kai pa
aiškėjo, jog visos tokios kalbos 
buvo tik priešrinkiminis blefas, 
nerimą kelia gerokai senstelėję 
sovietų tolimosios žvalgybos lėk
tuvai! Savaime aišku, kad ameri
kiečių grėsmę sovietams kon
centruojant J povandeninius lai
vus, apginkluotus Polaris rake
tom, sovietai norom nenorom tu
rėjo sustiprinti vandenynų žval
gybą, kad žinotų, iš kur laukti
nas pavojus. Vos 90 mylių nuo 
Amerikos pakraščių nutolusi Ku
bos sala šiai žvalgybai yra ne
paprastai naudinga. Palaikydami 
tiesioginį orinį susisiekimą tarp 
Havanos - Murmansko-Maskvos 
sovietai turi progos nekaltai sek
ti didelę dalį Atlanto vandenyno, 
savo perskridimams naudodami

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* GEORGE BIDAULT, pasi

skelbęs vadu de Gaulle opozicijai, 
išskrido į Portugaliją, Bavarijos 
vyriausybei (Vak. Vokietijoje)at
sisakius patenkinti jo prašymą 
nevaržyti politinės veiklos lais
vių.

* JAV SANTYKIAI SU EUROPA 
įeina į naujas formas, kuriose ka
riniai, ūkiniai ir politiniai ryšiai 
palaipsniui formuojasi JAV nepa
lankia kryptimi. Tos idėjos iš
plaukia iš Europos politikų nusi

statymo, kad JAV negalima lai
kyti patikimomis Europos gynė
jomis neribotą laiką.

Pasidarius nepriklausomai nuo 
JAV ekonominėje srityje, Europa 
siekia nepriklausomybės ir kari
nėje srityje.

* JAV VYRIAUSYBĖ PASMER
KĖ Kubos pogrindžio organiza
cijų paruošta prekybinio laivo 
Lvov užpuolimą, kurio metu žuvo 
keli rusų kariai. Valst. Departa
mentas tą žygį pavadino "neat
sakingu veiksmu".

* A & P MAISTO KRAUTUVIŲ 
KONCERNAS išėmė iš apyvartos 
tuną žuvies gaminius, kai kovo 20 
d. dvi Detroito moterys apsi
nuodijusios mirė.

* PO LAPKRIČIO MĖNESIO 
RINKIMŲ TIK DABA^ PAAIŠKĖ
JO, kad Minnesotos gubernato
rium, 91 balso persvara išrinktas 
demokratų kandidatas Karį Rol- 
vaag. Tai norvegų kilmės politi
kas, studijavęs Oslo universitete.

* JAV POLITIKA KUBOS PRO
BLEMOJE aiškinama vienu žo
džiu -- "kantrybės".

* APIE SOVIETŲ RUSUOS IR 
RAUD. KINUOS NESUTARIMUS 
vienas diplomatas išsireiškė, kad 
tai nesanti nei ideologinė nei ki
tokia nesantaika. Kiniečiai irru-

JAV meteorologinės tarnybos 
duomenis!

Šiuo tarpu amerikiečių susido
mėjimą sovietų aviacijos veikla 
dar temdo ginčai dėl užsakymo 
General Dynamics firmai patiek
ti JAV karinėm pajėgom 1.700 
TFX naikintuvų, kurie kaštuos 
6 ar 7 bilijonus dolerių. Tas už
sakymas yra 'revoliucinis* ta 
prasme, kad Gynimo Sekretorius 
McNamara nori tokiais pat lėktu
vais apginkluoti ir karo aviaciją 
ir laivyną (lėktuvnešius). Iki šiol 
tos dvi tarnybos naudojo skirtin
go tipo lėktuvus, nes laivyno lėk
tuvai turi būti taip sukonstruoti, 
kad galėtų pakilti ir nusileisti 
nuo lėktuvnešių, tuo tarpu avia
cijos naikintuvams ta galimybė 
neturi didelės reikšmės. McNa
mara argumentuoja, kad vienos 
rūšies lėktuvas abiem tarnybom 
ilgainiui pasirodys esąs daug pi
gesnis, o jo pasiūlymo priešinin
kai teigia, kad turint galvoje kraš
to saugumą su kaštais skaitytis 
netenka. Be to, nors apie tai ne
norima viešai kalbėti, atskirus 
abejų tarnybų užsakymus būtų 
galima lengviau padalinti tarp 
skirtingų įmonių ir tai darant 
kongresmanai bei senatoriai ga
lėtų turėti Įtakos užsakymus da
lant ir ... pasigirti savo rinki
kams. Už tat paprastai kongre
sas labai mielai nubalsuoja dide
les sumas kariniams reikalams, 
nes reprezentantai tikisi gauti 
užsakymų savo valstijom. Aišku,

sai nekenčia viens kito jau labai 
senai. Tai ir viskas.

* ATITINKAMI JAV SAUGUMO 
ORGANAI YRA NUSTATŲ, kad 
Sov. Sąjunga veža iš Kubos tuos 
technikus ir instruktorius, kurie 
atliko savo darbą,{ruošdami ra

ketų bazes, požeminius ginklų 
sandėlius ir strateginius kelius. 
Lieka dar kariškiai priešlėktu
vinių ir prieštankinių pabūklų 
aptarnavimui. 

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės lietuviai nariai. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: Dr. P. Pama
taitis, J.A. Petrauskas, pirm. L. Valiukas, S. Paltus ir J. Jodelė; stovi -- K. Liaudanskas, A. Dabšys, 
R. Bureika, V. Kazlauskas, B. Lembergaitė, J. Motiejūnas, I. Mažeikaitė, J. Andrius ir A. Markevičius. 

L. Kančausko nuotrauka

kad ir atskiros tarnybos siekia 
galimai daugiau išprašyti sau 
lėšų. Tokiu būdu atskiros tarny
bos šių metų biudžete sau užsi
prašė 67 bilijonus dolerių. Gy
nimo Sekretorius McNamara tą 
sumą apkapojo iki 53,4 bilijonų.

Tas pavyzdys rodo, kokia dide
lė atsakomybė yra užkrauta ant 
Gynimo Sekretoriaus pečių. Iš 
vienos pusės, jis turi rūpintis 
krašto saugumu, iš kitos, -- jis 
turi kovoti su atskirų tarnybų rei
kalavimais ir išlaikyti karo rei
kalams skirtą biudžetą protin
gose ribose. Juk jau dabar dau
giau kaip pusė visų federalinių 
išlaidų yra skiriama krašto sau
gumo reikalams.

Jo pažiūros { krašto saugumo 
reikalus yra nepaprastai svar
bios, nes gali nulemti krašto Ii- 
kimą. Šiuo momentu, -- kaip liu
dija kolumnistas James Reston, 
McNamara yra įsitikinęs, kad 
JAV yra daug pranašesnės už 
sovietus. Tačiau dėl ateities jis 
yra tamsesnių pažiūrų. Mat, lai
kui bėgant, sovietai gali įsigyti 
viską, kas būtų reikalinga JAV 
sunaikinimui. Tiesa, tuo laiku 
JAV gal galės sovietus sunaikinti 
ne vieną, bet tris ar daugiau 
kartus, tačiau tas jau neturi reikš 
mės, jei kraštas vieną kartą jau 
yra sunaikintas! Todėl McNa
mara yra linkęs { derybas dėl 
nusiginklavimo, jei tai galėtų iš
laikyti dabartinį jėgos balansą.

Bet tai kartu liudija ir tai, kad 
JAV politinė vadovybė savo už
sienio politikojepilnai neišnaudo
dama turimo karinio pranašumo, 
nuo pat 1945 metų kasa duobę sa - 
vo kraštui.

Kuboje pakeičiamas tik įpakavimas.. .

v. >
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Dr. Steponas Biežis suruoštame jam pagerbime piauna sukaktuvinį tortą. Stovi iš kairės: J. Bobinienė, 
O. Biežienė, N. Gugienė, dr. Steponas Biežis ir Lietuvos generalinis konsulas Chicagoje dr. P. Dauž- 
Vardis. P. Petružio nuotrauka

ŠALIN SROVINIUS SKIRTUMUS IR PADĖKIM
JAUNIMUI ĮSUKTI LIETUVIAIS

Iš širdies gilumos dėkoju vi
soms organizacijoms, ėmusioms 
iniciatyvą šiam man taip malo
niam įvykiui ruošti, visam komi
tetui, spaudai, Margučiui, meninę 
programą išpildžiusiems, mie
lam generaliniam konsului už 
taip šiltus žodžius ir tikrą drau
gingumą praeity, Tėvui Juozui 
Vaišniui už turiningą invokaciją, 
komiteto pirmininkui sk. P. Ne
dzinskui, mano ilgamečiui malo
niam draugui Jonui Kazanauskui, 
auksaburniui žurnalistui V. Kas- 
niūnui, mielam vakaro vedėjui 
Antanui Kalvaičiui, Jums, mano 
brangūs draugai ir draugės, už 
taip skaitlingą dalyvavimą ir vi
siems raštu sveikinusiems. Vi
siems, o visiems širdinigiausias 
lietuviškas ačiū.
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DR. S. BIEŽIS

Per eilę metų savo veiklos, pa
dedamas mano gerosios gyve
nimo draugės, dirbau kiek galė
jau ir kaip mokėjau su dideliu 
pamėgimu ir meile savo tėvynei, 
kaip atlikdamas malonią parei
gą, kurią mes visi turime. Kai 
kas pasisekdavo, tai laikydavau 
visišku atpildu, o kitais atvejais 
manydavau, kad nebuvo įdėta pa
kankamai pastangų. Visuomeni
niame sąjūdyje daugybės draugų 
ir atsidavusiųjų vp'kėjų tarpe vi ■ 
s.uomet malonu prisidėti savuįna 
šu nors mažu krisleliu, niekuo
met nesiekiant jokio asmeninio 
laimėjimo. Patsai užsimojimas 
buvo ir yra vyriausias uk-las, 
nes Žmogus yra tam tikra prie
monė reikštis visuomeninėje veik
loje, o ne vien duonos kąsniui.

Šis taip nuoširdus atsiliepimas 
ir įvertinimas mano pastangų, vi
siškai nelauktas ir nesitikėtas, 
mane jaudina, nepaprastai džiu
gina ir skatina dar didesniam 
ryžtui ateityje. Už visą tai tie
siog neturiu žodžių išreikšti jums 
visiems savo širdingiausį dėkin
gumą.

Nemanau galėsiąs ką įdomaus 
ar naujo jums pasakyti, vienok 
tegul man bus leista nors žode
liu prisiminti mums visiems la
biausiai rūpimu ir aktualiu reika
lu, būtent, lietuvybės išlaikymo 
tęstinumą.

Mūsų išeivijos, kaip tautinės 
grupės, likimas tiesiogiai priklau
so mūsų lietuviškajam jaunimui, 
kurio dabar turime ir daug, ir 
organizuoto, ir lietuviškoje dva
sioje veikiančio: skautija, litu
anistinės mokyklos, akademikų 
sambūriai, tautinių šokiųgrupės, 
skaitlingi ir žavūs chorai, spor
tininkų komandos ir tt. Juk tai 
milžiniška jėga, į kurios globą 
pareis lietuvybės likimas. Bet ir 
toji pati jėga tegalės ilgesniam 
laikui išsilaikyti esant tiksliam 
planui, j kurį mes visi privalome 
jungtis.

LIETUVOS GENERALINIO KONSULO DR. P. DAUŽVARDŽIO 
ŽODIS DR. SI.DIEŽIO PAGERBIME

Dr. Stepono Biežio gyvenimo 
ir darbų knyga surašyta ir skai
tymui atidaryta. Ji yra auksinių 
darbų mozaika. Dr. Biežis gali ja 
didžiuotis ir antrą jos laidą dei
mančiukais puošti. Tam jis turi 
laiko -- 25 metus. Tikėkime ir 
linkėkime, kad jis per tuos 25 
metus nepasens ir dar daug ge
rų lietuviškų darbų atliks. To 
prognozė yra jo paties skelbia
ma formulė: daug dirbk, greit 
nepasenk, visuomet jaunu būk. 
Atrodo, raktas į jaunystę yra dar
bas. O dr. Biežis -- gi yra dar
bingumo pavyzdys. Tą vaizdžiai 
liudija jo 50 metų lietuviškos 
veiklos praeitis.

Kai mes kalbame apie lietu
vybės išlaikymą ir Lietuvos iš
laisvinimą, tai pravartu turėti gal
voje ir statyti pavyzdžiu tokius ^aug, daug sveikų bei darbingų 
žmones, kaip dr. Biežis, dr. Ku- metŲ *r visokių juose jubiliejų.
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Štai, senoji išeivija, kaip mes 
įpratę savo išeivijas saistyti, 
taip pat turėjo daug gražaus jau
nimo, kuris, deja, tik su maža 
išimtimi, žuvo nutautėjimo dug
nan. Tai senosios išeivijos trage
dija, kuri, duok Dieve, tegul ne
pasieks mūsų dabartinio lietuviš
ko jaunimo. O tai įvyko dėl to, 
kad anuo metu neturėta didesnio 
masto plano, plačiai nepramaty- 
ta ir reikiamai nesirūpinta ano 
meto jaunimui įžiebti jo kilmės 
tautai ir kultūrai meilės, kurios 
vedami nebūtų atitrukę nuo savo 
kamieno. Į šią tragediją reikia 
atkreipti itin rimtą dėmesį, kad 
panašių Klaidų nepasikartotų atei
tyje.

Naujoji išeivija atsivežė labai 
daug intelektualinio pajėgumo, 
kokio mes neturėjome, ir taip pat 
daug savo jaunimo, gražiai susi
organizavusio ir besiauklėjančio 
lietuvybės dvasioje. Tačiau klau
simas, ar ilgam jis toks išsilai
kys ir ar turės palankias ąalygas 
plėstis? Tai rimtas uždavinys, 
reikalingas atitinkamo išsiaiški
nimo. Praeitis aiškiai rodo, kad 
išeivijoje jaunimas be planuotos 
globos ir visapusiškos paramos 
neilgam bus su mumis. Ir šiuo 
metu jau matome nubirėjimo ženk
lų, kurie tegul bus rimtu įspėji
mu, kas gali atsitikti netolimoje 
ateityje.

Išvada aiški ir atrodo vienintė- 
lė, --brangindami savo lietuvy
bę ir siekdami jos tęstinumo, 
visi kaip vienas, padėję savo sro
vinius skirtumus šalin, tvirtai 
ryžkimės mūsų lietuviškąjį jau
nimą remti visomis savo išgalė
mis, atlikdami savo garbingai tau
tai šventus įsipareigojimus.

Leiskite man šį taip malonų 
subuvimą skirti mūsų lietuviško 
jaunimo garbingam išlaikymui 
lietuvišku.

Šis, ir daug kitokio pobūdžio 
skaitlingų subuvimų, aiškiai įro
do, kad mes lyg vienos motinos 
broliai ir sesės randame bendrą 

(Nukelta J 4 psl.) 

dirka, dr. Basanavičius ir eilę 
kitų patriotų. Jiems Lietuva, Lie. 
tuvos Nepriklausomybė ir lietu
vių tautos gerbūvis bei savaran
kumas buvo ir yra idealas. Jie 
tam dirbo ir dirba nesidairyda
mi į šalis ir jokioms jėgoms ne- 
silankstydami. To pasėkoje jie 
daug ką pasiekė ir dar daug ką 
pasieks. Tad sekime jų pėdo
mis. Didinkime jų armiją. Tau
tiniai stiprėsime ir Lietuvai 
laisvę laimėsime.

Šia reikšminga proga, o gal, 
tikriau, keliomis didelėmis pro
gomis: gimimo, veiklos, ir ve
dybinio gyvenimo sukaktimis, ku
rios sudaro net 164 metus, d r. 
Steponą Biežį ir ponią Oną Bie- 
žienę nuoširdžiai sveikinu ir lin
kiu jiem savo bei žmonos vardu
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DIENA, KADA PRANCOZIJA BUVO SUTRIUŠKINTA
STANKAITYTĖ BOSTONE GRAŽIAI ĮVERTINTA

Gegužės pradžioje 1940 m. puo
limo planas Vakarų fronte buvo 
paruoštas mažiausiose smulk
menose. Vokiečiai nutarė pulti 
Flandrijoje, kad nukreipus sąjun
gininkų dėmesį ir Rundstedtoar
mija galėtų persikelti per Meuse 
upę, prasilaužti pro Ardėnus ir 
per 3 dienas pasiekti jūrą, nelais
vėn paimant prancūzų ir anglų 
kareivių masę.
- Tokiu būdu vokiečių šarvuotų 
divizijų paskirstymas gavosi vi
sai priešingas, negu buvo numa
tyta lapkričio plane. Bock turėjo 
gauti visas divizijas, dabar gavo 
tik tris, o Rundstedtas kuris tu
rėjo gauti vieną, dabar turėjo 
septynias.

Generolas von Brauchitschdar 
bandė sukliudyti puolimą, patar
damas Hitleriui derėtis su vaka
rų valstybėmis. Kiti karininkai 
irgi abejojo naudingumu karo, ku
ris šiame fronte buvo aprimęs, 
tuo tarpu vyr. štabo viršininkas 
Halder pasisakė už puolimą, aiš
kindamas, kad jis baigsis Euro
pos suvienijimu,

*««
Tuo metu kai Hitleris su savo 

karininkais specialiu traukiniu 
artėjo prie Reino, prancūzų ka
riai pafrontėje linksminosi žiū
rėdami vaidinimų, kuriuos jiems 
rengė kariuomenės teatras. Kas 
čia blogo. Kuo gegužės 9 naktis 
skyrėsi nuo kitų 260 "keistojo 
karo" naktų? II armija, kurios 
frontas tęsėsi nuo Longuyono iki 
Doncbery nuo priešo buvo atskir
ta neutralia teritorija, kur nuo- 
rugsėjo nebuvo pastebėti jokie 
pasiruošimai puolimui. Pagaliau 
prancūzų armija buvo tvirtai Įsi
tvirtinusi savo pozicijose, tad ka
riai galėjo ramiai žiūrėti vaidini
mų.

Vienintelė vieta.kur dar tikėjo 
vokiečių ofenzyva, tai prancūzų 
armijos vyr. štabas, kur buvo 
gauta žinia, kad vokiečiai ruo
šiasi puolimui tarp gegužės 8 
ir 12 d. Jei prancūzų štabas ne
davė aliarmo, tai tik dėl to, kad 
jau buvo keletą tokių aliarmų ir 
jų kartojimas armijoje ^kleidė 
skeptiškumą. Karininkai buvo 
įsitikinę savo pergale, nes jau
tėsi stipresniais...

so light, so right, and oh, so re/ivshing!

AMERICA’S
The Stroh BreweryCo. Detroit 26, Michigan

ONLY FIRE-BREWED BEER

Bet jie mažai ką žinojo apie 
vokiečių armiją. Po Lenkijos pra, 
laimėjimo antrasis biuras (pran
cūzų žvalgyba) suredagavo ra
portą, iš kurio buvo matyti, kaip 
vokiečiai staigiais šarvuočių puo
limais ir tik su aviacijos parama 
užėmė Lenkiją per 18 dienų. Tre
tysis biuras (operacijų) rado, kad 
raportas per daug pesimistiškas 
ir Prancūzija nėra Lenkija. Ra
portas tačiau atidengė tiems, ku
rie domėjosi nauja taktika, kad 
yra dvi vokiečių armijos. Viena 
konvencionalinė, taip kaip ir pran
cūzų, sudaryta iš infanterijos ir 
artilerijos, o kita revoliucinė, 
kurios pagrindą sudaro tankai 
ir aviacija, sugebanti kovoti žai
bo greitumu.

Prieš šią armiją Prancūzija 
nieko neturėjo.

Tankai? Taip, jų būta tūkstan
čiai. Vieni seni FT, kurie fronte 
turėjo tokią pat reikšmę kaip vi
duramžio riterio šarvai, o kiti 
Somua, viršijo vokiečių. Bet ne
buvo šarvuotos armijos.

Daug seniau negu vokiečiai 
pradėjo reformuoti savo armiją, 
būtent 1936 metais,jaunas pulki
ninkas de Gaulle(dabartinis Pran
cūzijos prezidentas) patiekė pla
nus, įrodinėdamas, kad būsima- 
sis karas nebus vedamas kaip 
praėjusis ir reikalavo reformų. 
Tačiau vyriausias štabas laikėsi 
senos taktikos, tankas yra tik 
pėstininko palydovas, kaip ir 1918 
metais...

Bet 1940 metų pradžioje įvyko 
maža evoliucija. Nors pavėluotai, 
buvo pasirašytas įsakymas steig
ti keturias šarvuočių divizijas. 
Reikėjo jas dar suorganizuoti, 
apmokinti ir sukurti puolimo ir 
gynybos doktriną.

Studijuojant Lenkijos kautynes, 
buvo prieita išvados, kad laimė
jimai buvo pasiekti tankams ko
operuojant su aviacija. Motorui 
su motoru. Aviacija tankams bu
vo lyg skrajojanti artilerija ir 
žvalgybos kavalerija. Ji rėmė- 
prasiveržimuose, lydėjo žygyje 
ir gelbėjo neutralizuoti sutiktą pa 
sipriešinimą. Visa tai buvo su
glausta penkių raidžių žodyje 
"Stuka", sutrumpinto Sturzkampf- 
flugzeuge. Mažai kas iš prancū

zų karininkų žinojo ką apie šią 
naują taktiką.

Taip, prancūzai turėjo tankų, 
bet neturėjo doktrinos. O avia
cijoje jiems trūko lėktuvų ir 
doktrinos.

1940 metų pavasarį vokiečiai 
turėjo 125 divizijas, 12 šarvuotų 
divizijų ir 7,000 tankų. Svarbiau
sias centras šios masės buvo 
priešais Liuksemburgą. Magi- 
not linija nesudarė didelės kliū
ties.

Vokiečiams pradėjus puolimą, 
prancūzų kariuomenę apėmė pa
nika, kaip ugnisišdžiuvusiojepre- 
rijoje.

Kai kurie pulkai,net negavę 
paragauti kovos parako, betvar
kėj pasitraukė iš fronto. Juos 
sekė net ir drausmingi daliniai, 
nes galvojo, kad vykdomas atsi
traukimo planas.

Tą gegužės 13 d. prancūzų 
armija, buvusi tautos pasidi
džiavimu, buvo nugalėta, nors 
dar 6 savaites kovėsi konvulsin- 
gai. Visos pastangos išsitiesti 
nuėjo niekais.

Veltui žandarai bandė sulaiky
ti bėglius. Visi tik kalbėjo, jog 
esą išduoti, kad štabe sėdi vo
kiečių agentai, kad vokiečiai jau 
baigia apsupti...

Pasipriešinimas jau nieko ne
begalėjo padaryti. Tankams trū
ko degalų. O priešpuolimo pasi
sekimas priklausė nuo greitumo, 
tad jie buvo išskirstyti po įvai
rias dalis į pagalbą pėstininkams.

Tokiu būdu šie puikūs tankai už
baigė savo karjerą.

Meuse mūšis buvo pralaimėtas 
ir visa prancūzų gynyba sugriu
vo.

.1940 metais vokiečiai pasiekė 
pergalę su dešimt šarvuotų divi
zijų, 6 motorizuotom ir keliom 
aktyviom divizijom, viso su 
400,000 žmonių. Tai mažiausiai 
kainavęs visoj istorijoj karas. 
Kada vokiečiai po žaibo žygio 
per Prancūziją suskaičiavo, ra
do, kad į nelaisvę paėmė 97,648 
prancūzų kareivius, o savųjų pra
rado tik 988.

Kitame numery: DIENA, 
KADA ANGLIJA BUVO IŠ
GELBĖTA

Kai mes patys rašom apie savo 
dainininkų ar instrumentalistų 
koncertus — mes negalim ir ne
pajėgiam būti absoliučiai beša
liški. Tokiu atveju dažniausia 
mus įveikia gerieji žmogaus 
jausmai, stipresnis polinkis ieš
koti grožio ir gėrio, o tik ret
karčiais suklykia mūsų nepaten
kinta dvasia. Žinoma, teisingiau
sia būtų muzikos meno kritikoj 
eiti aukso vidurio keliu (o ir ta
da, kai kitus menus vertinam), 
bet mūsų sąlygose ne taip leng
va tokio šalto kraujo pasisem
ti...

Žymiai geresnė būklė tų, ku
riuos tedomina tik mūsų ren- 
giamtį koncertų meninis lygis. 
Jie savo recenzijas rašo atsirė
mę Į tuos įspūdžius, kuriuos ap
tariamam koncerte patyrė. Tokių 
bešališkų kritikų Bostone su
silaukė ir Dana Stankaitytė, 
kovo 8 d. Jordan Hall’e atlikusi 
pabaltiečių rengto koncerto pro
gramą. Apie jos pasirodymą ga
na plačiai rašė The Christian 
Science Monitor, pats įtakin
giausias Bostono laikraštis, ra
šė ir The Boston Globė, berods, 
daugiausia čia skaitomas dien
raštis. Nors šimtu procentų sa
vo nuomonių nesuvienodinę, abu 
muzikos kritikai apie Danos Stan 
kaitytės koncertą atsiliepė-itin 
palankiai ir šiltai.

Abi recenzijas ištisai išver
tus, susidarytų gana ilgas raši
nys, todėl čia parinksiu tik bū
dingesnes tų recenzijų ištrau
kas -- ne tik palankiąsias, bet 
ir tai, kas kritikams atrodė kri
tikuotina.

The Boston Grobe recenzen
tas Harvey Siders, D. Stan- 
kaitytės koncertui paskyręs 
apie 70 smulkaus šrifto eilučių, 
savo str. pavadinęs "Įsidėmėtinu 
(notable) soprano ir pianisto kon
certu", rašo: "Atlikdama sunkią 
programą, kuri prasidėjo baro
ku, baigėsi romantikų ir baltų 
muzika, p. Stankaitytė kiekvie
ną tų kategorijų dainavo be sun
kumo ir įtampos.

Sopranas, gimusi lietuvaitė, 
turi tikrai turtingą žemutinį bal
so registrą, kuriuo pasireiškė 
koncerto pradžioj, dainuodama 
Macellių ir Glucką. Dainų (Lie- 
der) grupėj Schubertą, Schu- 
manną ir Straussą p. Stankaity
tė atliko be perdėto dramatiza
vimo. "Der Erlkoenig” buvo pui
kus (excellent) pavyzdys daininin
kės bendravimo su estu pianistu. 
Abu jie dramatiniam kūriniui da
vė atžymėtiną interpretaciją, 
įveikdami momentinį išsiskyri
mą ritme.

Richardo Straussodainos Aller 
seelen ir Zueignung buvo "tour 
de force” daug ką gerai suge
bančiam atlikti sopranui, o tai 
sekė kiti bandymai: dvi lietuvių 
dainos, pasižyminčios kraštuti- 

’niai sunkiais intervalais. Po to 
p. Stankaitytė galingai padaina
vo iš Magnerio Tannhauserio 
"Dich, Teure Halle".

Be to, dar buvo dvi turtingos 
operinės ištraukos finalinėj kon
certo daly: Ponchilli*o”Suicidio" 
iš Giocondos ir "Pace, Pace, mio 
Dio" iš Verdi La Forza dėl Des- 
tino. Hagemano irHorsonano im
presionistiniai kūriniai buvo ypa
tingas soprano įsibėgėjimas. Čia 
ji gracingai įvertino simpatingą 
akompaniatorių p. Milk, audito
rijos šiltai pritariama".

The Christian Science Monitor 
kritikė Merelice Kundritis 
(gal graikų, o gal lietuvių kilimo) 
Danos Stankaitytės koncertui pa
skyrusi daugiau 90-ties smulkaus 
spaudmens eilučių, savo rašinį 
pavadinusi "Danos Stankaitytės 
įvairus sugebėjimai" — recen
ziją taip pradeda: "Danos Stan
kaitytės Jordan Hall’e įvykęs 
koncertas atkreipė dėmesį į pla
čią skalę sugebėjimų, reikalau
jamų iš dainos meno, kurių kai 
kurie paprastai būna tikri, kurių 
dauguma laimingu sutapimu bu
vo sėkmingi praėjusį vakarą.

P. Stankaitytės sopranas turė
jo progos pasireikšti nuo Mar
celio "11 mio bei fuoco (ir keletą 
kartų vėliau) iki aukštųjų gaidų. 
Kiekvienu atveju garsasatsilie- 
pė. Stankaitytės balsas turi dau
giau tamsų negu skaidrų tembrą. 
Buvo tik atsitiktinių sunkumų, kai 
staiga reikėjo keisti registrus-- 
tokiais atvejais ir aukštose gai
dose girdėjosi kai kurioaštrumo.

Toliau M. Kundritis teigiamai 
vertina D. Stankaitytės dainuotų 
žodžių interpretaciją, o čia dai
nininkei tekę aprėpti ir XIX.am
žiaus dainas, ir VVagnerio, Pon-

Sol. Dana Stankaitytė

chielli’o ir Verdi operinių ištrau
kų tekstus.

Toliau kritikė rašo: "Turėdami 
galvoj tai, kad šis koncertas pri
klauso Baltų koncertų serijai, 
ypatingas dėmesys turi būti at
kreiptas Į lietuvius kompozito
rius, iš kurių buvo reprezentuoti 
Račiūnas, Banaitis, Kačanaus- 
kas, Gruodis ir Jakubėnas. Jų 
darbai, nors etniški, vertintini 
ne liaudies dainų, bet meninėj 
plotmėj. Tų dainų atlikime p. 
Stankaitytė pasiekė jaudinančio 
paprastumo Mano rožėj ir Rū
toj".

Kitoj pastraipoj recenzentėgi- 
ria dainininkės dikciją ir kalbas 
(italų, vokiečių, lietuvių ir ang
lų), pabrėždama, kad ypač dai
liai kalbiniu požiūriu skambėjo 
angliška "The Bird of Wilder- 
ness".

Padariusi menką pastabą dėl 
alsavimo kontrolės, M. Kundri
tis pastebi, kad Stankaitytė aukš 
tų gaidų "nešaudo"rturi slėpinin
gą pianissimo, kurį akompania
toriaus skambinimas kai kada ap- 
temdęs. Aplamai p. Leonido Milk 
akompanavimą kritikė vadina 

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Ar jūs sugebėsi

te juos pastebėti per 5 minutes. Pabandykite. Atsakymas bus kita
me Dirvos numeryje.

truputį per garsiu (too loud).
Kritika baigiama: "PanelėStan. 

kaitytė praėjusį vakarą atlikoge- 
rą darbą savo kraštui, o tuo pa
čiu įrodė, kad ji gali kalbėti in
ternacionaline muzikos kalba taip 
sklandžiai, kaip ji kalba savo 
gimtąja”.

Prie tų mielų žodžių maža ką 
tegalėčiau savo pridėti. Gal tik 
tai, kad Dana Stankaitytė, kaip 
menininkė, mūsų akyse regimai 
auga ir stiprėja. Aš asmeniškai 
šiame koncerte išgirdau žymiai 
daugiau vidinės šilimos arijų ir 
dainų interpretacijoj. Jos balsas 
gražus, puikus ir galingas, dau
gumas technikinių dainavimo 
sunkumų nugalėti. Kiek žinau, ne 
tik operas, bet ir nemažą dalį 
koncertinio repertuaro ji praeina 
su dirigentu Al. Kučiūnų. Jo 
muzikinės kultūros atoskambiai 
buvo gyvai girdimi ir šiame Stan
kaitytės koncerte.

Po malonaus muzikinio įvykio 
Danai Stankaitytei pagerbti buvo 
surengtos gražios ir jaukios vai
šės inž. Vytauto Izbicko na
muose, Kam to dar neužteko (o 
tokių tarpe buvo ir šių eilučių 
autorius) -- dar porą valandų su 
Dana pasišnekėta mielų ir vaišin
gų Mickūnų (Irenos ir Česlovo) 
pastogėj. Taigi Dana Stankaitytė 
atvežė Į Bostoną ne tik gražiai 
įvertintą koncertą, bet ir nema
ža atgaivos dainos ir muzikos 
mėgėjui.

St. S.

Galvosūkio sprendimas
Dirvos Nr. 35 atspausdinto gal

vosūkio septyni skirtumai yra:
1. Skelbimas su kate labiau ap

draskytas. 2. Katės ausys sta
čios. 3. Išmaldos prašytojas turi 
lopą ant dešiniojo kelio. 4. Pra
eivio bato padas dryžuotas. 5. Au
tomobilio numerio lentelė ilges
nė. 6. Automobilio stogo at
spindys kairėje pusėje. 7. Gatvės 
lempa dvišakė.
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REVIZIJA IR TRADICIJA
Lietuvių organizacijos, visos be išimties, apart valdybų turi ir 

metiniuose susirinkimuose išrinktas revizijos komisijas. Jos reika
lingos tam, kad sekančiame metiniame susirinkime būtų pasakoma: 
"dokumentai ir protokolai vedami tvarkingai, tą dieną kasoje rasta 
11 centų, pagal pateisinamus dokumentus kasos stovis rastas tvar
koje, ir t.t."

Tai yra tradicija, kuria išreiškiamas pasitikėjimas valdybos nu
veiktiems darbams ir tuos darbus atlikusiems žmonėms. Tai yra 
įsigalėjusi ir sunkiai pamainoma mūsų visuomeninio darbo tradici
ja.

Toji tradicija kiek iškrypo iš vėžių, darant reviziją Vilties drau
gijoje ir jos įmonėje. Vilties draugijos revizijos komisijos darbas, 
užtrukęs 2 dienas (kovo 23-24 d.) paliko lyg ir nepatenkintą Vilties 
draugijos valdybos iždininką Andrių Mackevičių. Jo įdėtas darbas 
apyskaitai paruošti, reikiamos įmonei atskaitomybės ir kontrolės 
sistemos sutvarkymas, atėmė daug laiko, darbo ir pastangų, A. 
Mackevičius laukė ir tikėjosi, kad ir revizijos komisija pašvęs, jei 
ne tiek pat, tai bent daugiau laiko jo pastangų analizei, apyskaitos 
esminei studijai. Tačiau revizijos komisija priėjo išvados, kad 
skaitlinėse susipainioti sunkiau,kai jos sistematingai ir pagal įmo
nei privalomas taisykles tvarkomos, tinkamai ir nedviprasmiškai 
išaiškinamos, paremiant reikiamais dokumentais ir valdybos nutari
mais. Visa tai patikrinti, kad ir užima kiek daugiau laiko, bet lieka 
mažiau painiavos, nesusipratimų ir bereikalingų įtarinėjimų.

Vilties draugijos apyskaita yra paruošta, patikrinta ir neužilgo 
pasieks Vilties d-jos narius. Ji apima 1961 ir 1962 metus.

Toji apyskaita, kiek jai paruošti bebūtų įdėta darbo ir pasišventi
mo, kas ją betikrintų ir beanalizuotų, galutinio palaiminimo ar pa
smerkimo susilauks visuotiname Vilties d-jos narių suvažiavime.

Apyskaita nėra tam, kad gale metų padėti tašką ant i. Ji yra aki
vaizdus nuveiktų darbų balansas ir bazė ateities planams, pataisoms, 
tų darbų ir planų revizijoms.

Vilties draugijos operacijos sudaro ne menką apyvartą. Tos apyvar
tos sumos yra pakilę 1962 m. .lyginant su 1961 m. Pakilę netik pajamų, 
bet ir išlaidų pozicijos. Tai rodo gyvybės ženklus, rodo pastangas, 
sėkmingus ir ne tiek sėkmingus bandymus.

Tai medžiaga tolimesniam darbui, jo planavimui ir vykdymui.
Vilties draugijos veikla ir jos darbas bei uždaviniai yra konkretūs, 

apčiuopiami ir visiems prieinami. Dirvos leidimas, spaustuvės ir 
knygų leidimo operacijos yra bazė, kuria remiasi tos organizacijos 
gyvybingumas.

Tos draugijos narių sąrašuose pasiekta 540 skaitlinė. Tų narių su
dėtas kapitalas naudojamas priemonėms, kurios jungiamos j lietuvių 
visuomeninio ir kultūrinio darbo ir veiklos orbitą. 540 narių organi
zacija .(dar reiktų neužmiršti, kad tų narių skaičiun įeina ir eilė or
ganizacijų taip pat su gausiu narių skaičium) jau yra šis tas.

O vistik pasigendama kartais didesnio narių susidomėjimo, dides
nio dėmesio tai organizacijai, kurios darbas ir kurios uždaviniai nė
ra eiliniai. Tas darbas vykdomas. Tačiau jį vykdyti ir kelti bei ug
dyti didesniu entuziazmu, didesniu pasišventimu būtų lengviau, jei jį 
geriau stengtųsi suprasti tiek šios organizacijos nariai ir rėmėjai, 
tiek tie, kurie to darbo ir pastangų vaisiais naudojasi.

Savajam, lietuviškam žodžiui skleisti, jam puoselėti ir išlaikyti 
vien žodžių negana. Negana jam nei valdybų, nei revizijos komisi
jų. Jam išlaikyti reikia vieningos, ryžtingos ir tikslą suprantančios 
organizacijos. Ta organizacija yra. Tik kartais jos periferijose pa
sigendama judresnės gyvybės ženklų, pasigendama didesnio susido
mėjimo ir talkos. Pavieniai talkos pavyzdžiai yra lyg šviesios žvaigž
dės tamsioj naktyj.

Tačiau per daug skųstis ir dejuoti taippat nėra pagrindo. Visuomet 
norėsime ir sieksime, kad būtų geriau. Niekam tiesioginių ir konkre
čių užmetimų nedarant, (jiems daryti nebūtų ir didesnio pagrindo) tų 
užmetimų su susidomėjimu ir ilgesiu laukia tie,kuriedirbo, dirba ir 
bus parinkti dirbti ateityje. (j.č.)

Kremliaus dvaro juokdarys 
raudotojo rolėj

. Palaidojo jūsiškio žmogaus pelenus. Atsitiko ty
liai. slapčiom, be apsigarsinimo. Nedidelis žmonių būrelis 
žinojo apie tai. ir "sielų inžinieriai” (suprask, rašytojai. 
St. J.) ne visi žinojo. Nenorėjo, kad Vilniaus miestas susi
rinktų prie kapo.

Aludėse šneka, kad mūsų leninistas Eduardas (Mieže
laitis. St. J.) norėjo pasakyti "sudiev” prie kapo, bet vy
riausias maršalka (Sniečkus ar Laurynas Kapočius? St. 
J.) to neleidęs daryti. Netinka, mat, dideliam žmogui rau
doti. Pas mus lenimstai verkti važiuoja prie Lenino grabo 
o stalinistai prie Stalino kapo.

Kaip ant mirusio išjuokimo, prie kapo "verkti” buve 
paskirtas juokininkas Jul Boks. (T. Tilvyčio kadaise var
totas slapyvardis. St. J.).

Kam aš rašau? Pamykusi našlė jums plačiau ir indo- 
miau papasakos”.

(Sausio gale iš Lietuvos gauto laiško eilutės).

ST. JARAS

ANDRIAUS KUPREVIČIAUS KONCERTO PROGA
Koncertas atneša visuo

menei gražiausius muzikos 
laimėjimus, norą juos pa
rodyti visuomenei, su ja pa
sidalinti džiaugsmu. Kon- 
certantas rodo savo širdies 
giliausius pergyveni mus: 
štai, klausykite, džiaukitės 
surasdami ten groži, pamil
kite muzika, susipažinkite 
su pasauliniu genijų kūry
ba.

Visą tai parodys žymusis 
mūsų pianistas Andrius 
Kuprevičius Tovvn Hali New 
Yorke.

A. Kuprevičius mūsų pa
dangėje jau gerai pažįsta
mas, nebe pirmą karta at
vyksta koncertuoti. Už tai 
nėra reikalo daug apie jį 
rašyti, jis jau žinomas. Jei 
jis 1946 m. tarptautiniame 
konkurse Genevoje (Šveica
rijoje) iš 150 geriausiu pia
nistų pateko į baigmirtj lai
mėjusių varžytines dešim
ties skaičių, gavo garbės 
diplomą: jei jis nuo 1954 
m. profesoriauja Cleveland, 
Ohio Music School Settle-

ment; rengia visą eilę kon
certų svetimųjų tarpe ir 
yra kviečiamas su simfoni
niu orkestru koncertuoti ir 
anglų spauda jį visur tei
giamai vertina, o šalia to jis 
visur pažymi, kad \vra lie
tuvis, tai kodėl neparemti 
savo atsilankymu jo kon
certą ?

Kitos tautos, taip pat ir 
amerikiečiai, visada širdin
gai sutinka savo mylimus 
solistus, kurie periodiškai, 
kas metai, apsilanko kolo
nijose, skaito tai džiaugs
mingu įvykiu ir jei mes taip 
uoliai mėgstame parpėg- 
džioti visame kame, kartais 
visai menkos vertės daly
kuose, amerikonizmą, tad 
neatsilikime ir šiuo atveju, 
atsivesdami ir savo pažįsta
mų amerikiečių. Jei svetimi 
jį giria, tai kodėl mums ne- 
pasiįdomauti, už ką ir kodėl 
giria. Nejaugi jau mes juos 
muzikinėje kultūroje pra
šokome?

Malonu bus paklausyti, 
kaip A. Kuprevičius pa-

Viešųjų įvykių režisieriai Lie
tuvoje dabar ir rašytojams roles 
skirsto. Bet, kai vieni skiriami 
linksmom ir juokingom kalbom 
sakyti gyviesiems, sulaukusiems 
kokio verto ar neverto jubilie
jaus, Teofiliui Tilvyčiui kažkaip 
vis atitenka raudotojo pareigos.

Tiesa, kartais Tilvytis gauna 
pasakyti kalbą kolchoze, baigus 
tvarto stogą dengti kukurūzo stie- 
bais, ar rašytojų namų sienoje 
sovietinės gamybos vinį įkalus, 
bet tai būna tik retkarčiais. Daž
niausiai Tilvytis sutinkamas prie 
mirusiems atminti pastatyto pa
minklo, prie laidojimo duobės ar 
prie karsto.

Kaip užsigrūdinęs stalinistas, 
1953 m. Tilvytis buvo pasiųstas 
Maskvon pastovėti "garbės sar
gyboje" prie mirusio "tėvo ir 
mokytojo" Stalino karsto.

Stovėjo, rymojo minkštan ki- 
liman kojas paskandinęs; didelės 
ašaros ritosi Tilvyčio ūsu ir štai 
suposmavo ilgą eilėraštį. Vieną 
kitą posmą ir pacituosime:

"Prieblandos šešėliuose 
melsvuos

Žiburiais mirgėjo miesto 
plotas;

Nemačiau aš dar tokios
Maskvos --

Skaudžiai parblokštas ir 
ašarotos.

Stoviu aš prie karsto ir 
mąstau, —

Jausdamas, kaip nesibaigia 
eilės:

Vade, taip mažai daviau aš 
tau, — 

Tu gi man parodei tiek daug 
meilės.

Galvą aš nulenkti tegaliu 
Ir prie tavo kojų duoti žodį 
Kad aš eisiu ir toliau keliu, 
Kurį Leninas ir Tu nurodei.

Su vadu kalbėjau neilgai;
Reikia prie kasdieninio darbo 

grįžti.
Stoja už manęs Maskvos 

vaikai
Padėkot už džiaugsmą ir 

jaunystę”.

Nieko nėra baisesnio, kai ver
gas išmoksta rašto ir nėra nie
ko šlykštesnio, kai vergas eiles 
pradeda rašyti, -- sakydavo Pet
ro Didžiojo laikų rusai.

Bet atėjo toks metas, kada ir 
Stalino vardą ėmė naikinti kaltu, 
kūju, teptuku ir šluota.

Sudarant vadinamos poetės V. 
Valsiūnienės raštų dvitomį ir 
ėmus braukti posmus apie Stali-

skambins pasaulio garseny
bės Fr. Chopin kupiną ly
rizmo ir romantizmo kūry
bą. žavingo įdomumo mo
dernisto Scriabino skirtin
gos nuotaikos kūrybą,savo
tiškai lyrizmą reiškianti, 
įsigilinę į nepaprasto gro
žio kūrinius, vingiuojančius 
įvairiais sielos atspalviais 
rodomus A. Kuprevičiaus 
rankomis lyg gvvą žmogaus 
kalbą, veikiančią į žmogaus 
sielą. Reikia vpatingai jau
nimą — atžalvną atsivesti 
pasiklausyti aukšto lygio iš
pildymo.

Tad iki pasimatymo kovo 
31 d. Totvn Hali, New York, 
2:30 vai. p. p.

Prof. J. Žilevičius

ną, Literatūros ir meno laikraš
tyje Tilvytis šoko protestuoti: 
"Tai istorija, kurios negalima 
pakeisti!"

Nematoma ranka patapnojo 
Tilvyčiui per petį: "Vaikine, nu
tilk! Kas vakar buvo viskas, šian
dien yra niekas. Už plepėjimą, ka
da nebereikia plepėti, už neturė
jimą uoslės, nuo šiandien ne su 
gyvaisiais, bet su mirusiaisbend ■ 
rausi!"

Ištartas žodis pavirto veiksmu: 
Tilvytis siunčiamas į Pirčiupį. 
Čia pasakė kalbą prie paminko, 
skirto hitlerininkų nužudytiems 
lietuviams atminti.

Iš Pirčiupio Tilvytis keliavo į 
Anykščius, sakė kalbą prie miru
sio žymaus lietuvių rašytojo An
tano Vienuolio karsto.

Lietuviai pečiais gūžčioja, už 
paausių griebiasi klausydamiesi 
sovietinio klouno Jul Boks-Til- 
vyčio kalbų: jis pats vienas už 
visus "atverkia", nužudytų bei mi
rusių artimųjų ašaras "nušluos
to". Vaizdas nekasdieninis -- 
Kremliaus dvaro juokdarys rauda 
prie karsto!

Štai kitas paveikslas: Anykš
čiuose užbaigė statyti rašytojui 
J. Biliūnui atminti "varpinę", ar
ba kaip anykštėnai sako -- "ku
kurūzų siloso bokštą", -- Tilvy
tis ir čia rymo prie "varpinės", 
raudas varvina.

Jul Boks-Tilvytis pagrabines 
kalbas sako sovietinių rašytojų 
vardu, kitur -- kaip buvęs ve
lionio mokinys, dar kitur kaip 
draugas, mokytojas, pažįsta
mas...

Paskutinioji Teofilio Tilvyčio 
"rauda" buvo Rasų kapinėse Vil
niuje, laidojant poeto Juozo Tys- 
liavos iŠ Amerikos atvežtus pa
laikus.

Kieno vardu kalbėjo Tilvytis, - 
neaišku. Iš kai kurių "raudos" 
posmų atrodytų, jog kalbėta ka
daise buvusio draugo, Tysliavos 
mokinio, keturvėjininkų literatū
rinio sąjūdžio dalyvio. Bet juok
dario kalboje yra vietų, iš kurių 
Tilvytis prasikala jau ne kaip 
Tysliavos pažįstamas, bet kaip 
žymiai aukštesnio rango "drau
gas", net pajėgus Tysliavai iš
duoti "liaudies poeto" diplomą.

Tipiškas, sovietijoj patentuo
tas išradimas: Tilvytis atrado 
naują "sovietinį" talentą, bet tik 
tada, kai poeto palaikai pakišami 
po žeme.

Poetas Juozas Tysliava gimė 
ne vakar ir ne 1962 m. gruodžio 
27 d. numirė. Didžioji jo kūry
bos dalis buvo išleista nepriklau 
somos Lietuvos metais. Jo lyri
kos vertimų leidiniai pasirodė ir 
užsienyje. J. Tysliava daugiau 
kaip 30 metų išgyveno Amerikoj. 
Rašė ir leido savo kūrybos pus
lapius, redagavo žurnalą ir laik
raštį, gyvai reiškėsi visuomeni
nėje veikloje, gyvu ir spausdintu 
žodžiu pliekė šiandieninį Lietu
vos okupantą. Bet Tilvytis tik 
dabar atsiminė poeto Tysliavos 
pavardę!

Tikrovė tokia: sovietiniai sam
diniai puikiai žinojo J. Tysliavą, 
bet jis, kol gyvas, jų akyse buvo 
"niekam tikęs".

Jokioje sovietinėje chrestoma
tijoje, jokiame mokyklos vadovė
lyje, nei apžvalginėje lietuvių li
teratūros istorijos apybraižoje 
nėra citatos iŠ Tysliavos lyrikos 
eilučių. •»»

Tik pagal "marksizmo - leni
nizmo dėsnius" suredaguotoje 
Lietuvių literatūros istorijoje, 
III tomo 1 dalyje, skirtoje "ka
pitalizmo epochai", kur po šiek 
tiek kalbama apie visus mažiau 
ar daugiau literatūroje pasireiš-

kusius lietuvius rašytojus, yra pa
skirtas lygiai vienas puslapis ir 
Juozui Tysliavai. Tenai,paminė
ję Tysliavos eilėraščių rinkinių 
ir kelių paskirų eilėraščių pava
dinimus ir jo priklausymą ketur
vėjininkų grupei, daro tokį spren
dimą:
• "Tysliavos eilėraščiuose kar
tu buvo ir daug manieringumo, 
pozavimo. Užvis labiau jam rūpė
jo metaforos, muzikinis efektas, 
kuo įmantresnė maniera. Dėl for
mos originalumo ir skambumo jis 
dažnai aukodavo turinį, pavyz
džiui: (Čia cituoja aštuonias ei
lutes iš Auksu lyta"). Tysliavos 
poezijos turinys vienodas, skur
dus, siauras. Joje ypač pabrėžia
mas autoreklaminis motyvas. 
Tysliava pats skelbėsi "geni
jum", "pirmutiniu Lietuvos po
etu" ir pan. Iš visų buržuazinių 
lietuvių poetų Tysliava labiausiai 
stengėsi išeiti su savo kūriniais 
už Lietuvos ribų, daug važinėjo 
po užsienį, organizavo literatū
rinį bendradarbiavimą su kitų 
tautų modernistais. Kurį laiką 
Tysliava gyveno Paryžiuje,o 1932 
metais emigravo į JAV, kur ėmė 
redaguoti buržuazinį "Vienybės" 
laikraštį. Nuo poezijos Tysliava 
vėliau beveik visiškai atitrūko. 
Įvedus Lietuvoje Tarybų valdžią, 
jis užėmė griežtai antitarybines 
pozicijas".

Tai ir viskas. įsidėmėtina, kad 
šitoks sprendimas apie Tysliavą 
pasirašytas spausdinti 1961 metų 
lapkričio 13 dieną, tai yra, apie 
48 valandos po J. Tysliavosmir
ties. Jis yra parašytas filologi
jos mokslų kandidato V. Galinio, 
peržiūrėtas ir patvirtintas re
dakcinės komisijos ir galutinai 
aprobuotas dabartinio vyriausio 
valdinio autoriteto literatūros rei ■ 
kalams — Kosto Korsako, kuris 
yra vyriausias dabar ten leidžia
mos lietuvių literatūros istorijos 
redaktorius. Jiems, kol Tysliava 
redagavo "buržuazinį laikraštį", 
ir net kai buvo jau pašarvotas 
tolimo Brooklyno kalne, jisai bu
vo tik "manieringas, vienodas, 
siauras ir skurdus" rašytojas, 
"užėmęs griežtai antitarybines 
pozicijas", taigi nevertintinas,iš 
literatūros išbrauktinas ir už- 
mirštinas,

**♦

O kaip Tilvytis? Tas pagrabi- 
nis Tysliavos "draugas" ir net 
"gerbėjas" į kompartijos bonzos 
- karšinčiaus poziciją įrėpliojo 
tarp kita ko ir per Juozo Tyslia
vos galvą, savo laiku įtikęs da
bartiniams ponams Tysliavos iš
juokimu. Pažiūrėkim, už ką ypa
tingai šlovina Tilvytį dabartinių 
ponų literatūros kritikas V. Ku
bilius, 1956 metais išleistame lei 
dinyje "Teofilis Tilvytis".

"... T. Tilvyčio satyrinis ta
lentas prabilo visgi gana ryškiai 
J. Tysliavos ir keturvėjininkų kū 
rinių parodijose, kaip gerose ka
rikatūrose, iš karto atpažįsti pa
juokiamą autorių... J. Tysliavos 
poezijos intonacijas, jos lėkštą 
skambumą... T. Tilvytis taikliai 
hiperbolizuoja jo manierą, deda 
ryškius akcentus... atsiskleidžia 
šio dekadentinio poeto skambios 
lyrikos tuštumas, jo rėksminga 
autoreklama... (Tilvytis) Išjuo
kė ne tik visą formalistinę mo
kyklą, bet sukūrė ryškų tuščio, 
pasipūtusio poeto charakterį”.

Iš tikrųjų, poetas Tysliava bu
vo pajuokiamas ir skaitytojui pri
statomas kaip dvasinis iškrypė
lis, vagabundas... Ir toks And
rius Aukštaitis(Tysliavai jaumi- 
rus) okupanto leidžiamame laik- 
raštpalaikyje Tėvynės Balse(N'r. 
12, 1.962 m. vasario m.) taip pat 
užkabino Tysliavos poezijosskur 
durną...

Lyg tyčia, labiausiai juokėsi, 
tyčiojosi Tilvytis, kurs dabar, 
1962 m. gruodžio 27 d., užsi
maukšlinęs sovietinio klouno ke
purę, atėjo į Rasų kapines "rau
doti" prie J. Tysliavos palaikų.

Anais metais T. Tilvytis šai
pėsi ne tik iš Tysliavos lyrikos. 
Jis užkabinėjo ir Tysliavą, kaip 
asmenį. Sekdamas Tysliavos ei
liavimo formą, Tilvytis tyčiojo
si iš poeto tokiomis eilutėmis:

"Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn, 
aukštyn žemyn,
rytuos, pietuos;.. 
Helsinkio vėjau!

supuos...

NE TENDENCIJA, O 
KOREKTŪROS KLAIDA

Dirvos Nr. 30 Toronto kroni
koje tilpo korespondencija, ku
rioje reiškiamas nepasitenkini
mas dėl Tėv. Žiburiuose Nr. 10 
P. Rudinsko straipsnelio "Au
gantis Litas". Esą, jame buvo 
padarytas tendencingas tarnau
tojų atlyginimų palyginimas Ka
nados lietuvių kredito unijose, ka
dangi Toronto "Paramos" balan
sas nurodytas vietoje $1,769,440, 
tik $769,440,

Tikrumoje tame straipsnelyje 
yra ne tendencija, o paprasčiau
sia korektūros klaida. Tėv. Ži
buriai yra paprašyti kad ją ati
taisytų. Be to, tas straipsnelis 
yra TŽ redakcijos padaryta san
trauka iš žymiai ilgesnio rašinio, 
todėl ir jo turinys savo dvasia 
kiek pasikeitė. Nepr. Lietuva Mon ■ 
trealy jį atspausdino nepakeitusi 
ir ten ta klaida nebuvo padaryta.

Atrodo, kad su gerais norais 
Dirvos žinutės autorius pats ga
lėjo tatai suprasti: kas gi galėtų 
sąmoningai falsifikuoti kredito 
unijų paskelbtus metinius balan
sus vienu milijonu dolerių?

P. Rudinskas 
Montreal

Helsinkio vėjau, ar tu girdėjai 
Lietuvos kraštą — poetą šalį; 
aš ten karalius,
Helsinkio vėjau!

Kiek aš dainuškų tenai
■pasėjau, 

kaip suvaikėjau. 
Helsinkio vėjau!
Helsinkio vėjau, tolyn, tolyn...

Grįžtu tėvynėn, 
Helsinkio vėjau — 
rytoj Berlynan pasižadėjau: 
penkias maniškas sau 

insidėjau,
Helsinkio vėjau!.

(T. Vilvytis, 13 (Parnasas 
parodijose) 1929 m. 2b psl.)

Jaunystėj J. Tysliava skaity
tojų dėmesį patraukė savo ke
lionių po Europą metu sukurtais 
eilėraščiais. Ypač buvo populia
rus jo eilėraštis "Tysliava Pa
ryžiuje" ir kiti. "Draugas ir ger
bėjas" Tilvytis šokosi Tysliavą 
išjuokti. Štai Tilvyčio pasityčio
jimai iš Tysliavos kūrybos ir jo 
kelionių:

I
"Štangos
šoka tango.
Kojos kaip orangutango 
užu štangų
rangos tango.
Stop!
Radio!
Eifelio padangėj 
bangos 
teršia maršą'
Kažin koks paršas 
asjaltą teršia!...

.. Ei, gerbiamieji fransų žemės 
.žmonės. — 

esu aš didelis poetas.
esu keturių vėjų kurjeris, 
esu keturių lapu autorius, 
esu dvidešimt ketvertų 

metų vaikas...

Paryžiuj — Eifelis, taksi. 
Lietuva —
Tysliava”,

II

"Horizontuos žirafos, 
horizontuos strausai ir levai. 
Iiori-.ontuos krokodilai.

asilai...
Na tai ką. jei mes taip pat 

žirafos.
na tai ką, jei mes taipogi 

asilai?

Akyse raina ir tamsu, 
akyse drambliai, 
gorilos.
Viena truputį panaši. 
tartum išaugus Suvalkijoj. 
O gal mes ir visi beždžionės — 
na, velnias žino”.

(Nukelta J 4 psl.)
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IŠKILMINGAI PAGERBTAS DR. STEPONAS BIEŽIS
Spausdinti biografiniai duome

nys liudija, jog sukaktuvininkas 
lietuviškon veiklon pasinėrė 1912 
m. atvykęs medicinos studijoms į 
Valparaiso universitetą. Taigi, 
atrodo, kad kovo 16 d. Chicagoje 
suruoštas dr. St. Biežio 50 metų 
visuomeninės veiklos minėjimas 
lyg ir truput j pavėluotas. Pavė
luotas, nes gyvename jau ne 1962, 
bet 1963 Viešpaties metais. Esmė 
je, ne taip jau didelis daiktas tas 
pavėlavimas. Juk lietuviuose ne
veltui sakoma, kad geriau vėliau, 
negu niekados. Ir šiuo atveju rei -
kia pripažinti, kad laiku ir užtar
nautai pagerbtas GYVAS žmogus, 
GYVAI besireiškiąs GYVOSIOS 
lietuvybės baruose.

Sugiedojus "Iligiausių metų", 
minėjmą atidarė rengimo komi
teto pirm. P. Nedzinskas. Vėliau 
sekė Tėvo J. Vaišnio, S.J. invo- 
kacija ir dr. St. Biežio seno bi
čiulio J. Kazanausko kalba. Pas
kui prabilo Lietuvos generalinis 
konsulas dr. P. Daužvardis, pa
sveikindamas savo vardu ir per
duodamas Lietuvos atstovo 
Vashingtone J. Kajecko sveiki
nimus. Po dr. P. Daužvardžio 
sveikinimų išklausyti Vyt. Kas- 
niūno žodžiai. Oficialioje progra
moje numatytus sveikinimus už
baigė mažoji Jovita Kerelvtė.

Sveikinimų pynę dar papildė 
{teikdami dovanas organizacijų 
atstovai. Illinois Liet. Gydytojų 
D-jos pirm. dr. E. Ringus {teikė 
dail. A. Petrikonio paveikslą, 
FASK-to pirm. J. P. Nasvytis 
(Sveikinęs ir Čiurlionio ansamb
lio vardu) plokštelę, Jūrų Skauti
jos Korp! Gintaras pirm. A. Ag
linskas tautiniais drabužiais pa
rėdytą lėlę. Dar sveikino ir ap
dovanojo: N. Gugienė SLA vardu, 
Moterų Pagelbinio vieneto prie 
III. Liet. Gydytojų D-jos atstovė, 
kun. J. Prunskis "pacientų" var
du ir kiti. 23 organizacijų va r-

Sol. A. Kalvaitytė. Prie pianino A. Kalvaitis. P. Petručio nuotrauka

VINCO RAMONO

DAILININKAS RAUBA 
novelių rinkinys, išleistas Vilties leidyklos, 
jau pasirodė knygų rinkoje.

Platintojai prašomi nurodyti kieki pa
geidaujamos siuntos. Knygos kaina 3,50 dol.

Dirvos prenumeratoriams, užsimokėju
siems už 1963 m. 11 dol. — 2,50 (užsisakant 
per Dirvą).

M

Salin srovinius,..
(Atkelta iš 1 psl.)

kalbą dėl mūsų pavergtos tautos 
sunkios būklės, kuria visi rūpina
mės. Tačiau, vietoje manęs, tegul 
vėl prabyla daug reikšmingesnis

Gražu yra matyti Lietuvių būrelį, 
Kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko 
Ir, susėję, tėvynei aukauja žodelį 
Ir motiną pagarbin atminimais savo.

Gražiau, jeigu kiekvienas pripažinti gali, 
Kad nuo žodžių jų širdys teipgi neatskirtos 
ir visos tiesiog kreipias {tėvynės šalį 
Ir meilėje tėvynės visados y r tvirtos.

Gražiausiai vienok esti akimis matyti,
Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako, 
Kad visi tie lietuviai patys, nevaryti, • 
Savo tėvynės garbei neapželdina tako.

P. PETRUTIS

du buvo jteiktas dail. Alg. Trin
kūno paruoštas meniškas adre
sas. Adresą {teikusios jūrų skau
tės padainavo ir dainelę "Tėviš
kėlė".

Minėjimo rengimo 
buvo atstovaujamos šios organiza
cijos: Akademinio Skautų Sąjū
džio Vadi ja, Amerikos Lietuvių 
Gydytojų D-ja, Amerikos Lietu
vių Respublikonų Lyga, Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, Chica

Sukaktuvininkas dr. St. Biežis jaunųjų respublikonų tarpe. Iš kairės: R. Stakauskas, L. Šlenys, D. Mie
želienė, V. Petrauskas, L. Linkevičiūtė, dr. St. Biežis, Respublikonų partijos kandidatas { Chicagos 
miesto aldermanus J.J. Laningan, A. Lauraitis, V. Adamkavičius, R. Mieželis. Sėdi: V. Lauraitienė, A. 
Adamkavičienė ir Ph. Laningan. _ P. Petručio nuotrauka

balsas mūsų to didžiojo lietuvio, 
atidavusio visas savo jėgas, žadi
nusio ir ruošusio savo rautą į ne
priklausomą gyvenimą, ktiris(tas 
balsas) prieš 75 metus būreliui 
išeivių toli nuo savo gimtinės, ka
da Lietuva buvo carų pavergta, 
kaip ir dabar, dr. Vincas Ku
dirka, šitaip atsiliepė: 

gos Lietuvių MoterųKlubas, Dir
vos Bendradarbių Klubas, Lietu
vos Atgimimo Sąjūdis, Lietuvių 
Bendruomenės Chicagos Apygar
da, Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vadija, Skautininkų Ramovė, L.
D.K. Birutės Moterų D-jos Cent
ro Valdyba, Lietuvių SkautųBro- 

komitete lijos Vadija, Lietuviams Skau-
tams remti D-ja, Lietuvių Rezis
tencinė Santarvė, L.S.T. Korp! 
Neo-Lithuania, L.V.S. Ramovė, 
Margutis, MoterųPagelbinis vie
netas prie Liet. Gydytojų D-jos, 
Panevėžiečių Klubas, Susivieni-

REKORDAS

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chort*r*d ond $up*rvi»*d by th* United Stot** Gov.rnm.nt 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Ph*h«: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanautkoi, Pr**.

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

VIRŠUJE: Bendras vaizdas pa
gerbimo, suruošto dr. St. Biežio 
visuomeninei veiklai atžymėti.

P. Petručio nuotrauka

jimas Lietuvių Amerikoje, Š. 
Amerikos Lietuvių Fizinio Auklė 
jimo ir Sporto Sąjunga, Tautinis 
Akademinis Sambūris, Vilties D- 
ja.

Meninėje minėjimo dalyje iš
klausytos dviejų solisčių dainos.
N. Linkevičiūtė padainavo K.V, 
Banaičio "Oi nėra niekur", St. 
Šimkaus "Kur bakūžė samanota" 
ir A. Vanagaičio "Aš bijau pa
sakyti". A. Kalvaitytė padainavo 

'A. Vanagaičio "Sviruonėlį”, St.

• « •

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nilo 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.

Kalvaičio "Serenadą" ir A. Kal
vaičio specialiai sukaktuvininkui 
dedikuotą "Veteranų dainą”,ku
rios žodžiai yra sukurti Lietuvos 
partizanų. Solistams akompanavo 
A. Kalvaitis.

Sol. N, Linkevičiūtė.
P.Petručio nuotrauka

Meninėje dalyje dar pasirodė 
R. Nainytė, N. Baltrušaitytė, R. 
Kazėnaitė ir baletmeisteris S. 
Velbasis, pašokdami du nuotai
kingus šokius.

Paskutinis minėjimo progra
mos žodis teko pačiam sukaktuvi
ninkui, (Dr. St. Biežio kalba spaus
dinama atskirai).

Po dr. St. Biežio kalbos dar 
kartą sutartinai nuaidėjo "Ilgiau
sių metų” giesmės garsai. Visą 
minėjimo programą pravedė A. 
Kalvaitis, kuris pabaigoje visus 
pakvietė pasivaišinti.

Besivaišinant skaniais patie
kalais, vaišės nusitęsė iki pat vi-

CHICAGOS PARENGIMU Į
— KALENDORIUS —J

KOVO 30 D. 8 v.v. Chicagos 
Lietuvių Operos pastatymas ”Ga- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai" 
Studebaker Teatre, 410 So. Mi- 
chigan Avė.

KOVO 31 D. Tėvų Marijonų 
bendradarbių metinis seimas.

KOVO 31 D. 3 v. p.p. Chicagos 
Lietuvių Cperos pastatymas "Ca- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai" 
Studebaker Teatre.

BALANDŽIO 7 D. 3 v. Chicagos 
Lietuvių Operos pastatymas "Ca- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai” 
Studebaker Teatre.

BALANDŽIO 7 D. Literatūros
- dramos vakaras ruošiamas 
Scenos Darbuotojų Sąjungos Jau-
nimo Centre.

BALANDŽIO 20-28 D.D. Daili
ninko Vytauto Virkau ir Audro
nės Skuodaitės darbų paroda ruo
šiama Šviesos - Santaros kolegi
jos Čiurlinio Galerijoje Jaunimo 
Centre.

BALANDŽIO 20 D. Dantų Gy
dytojų Sąjungos pavasario balius 
Western Ballroom salėje.

BALANDŽIO 21 D. KunigaikŠ 
tienės Birutės Dr-jos Chicagos 
skyriaus ruošiamas literatūros- 
muzikos vakaras Jaunimo Cent
re.

BALANDŽIO 27 D. Dariaus- 
Girėno Lituanistinės Mokyklos 
vakaras - balius Balio Pakšto 
svetainėje.
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durnakčio. Vaišių metu dr. St. 
Biežis buvo matomas su šypsena 
lūpose. Jis sukinėjosi staliukų 
tarpuose besisveikindamas ir be
sišnekučiuodamas su gausiais 
savo bičiuliais. Otųbičiuliųbūta, 
kaip tikrame bičių avilyje. Pilna 
pilnutėlė erdvi Jaunimo Centro 
didžioji salė.

Kremliaus...
(Atkelta iš 3 psl.)

III
“Kolegos australiečiai, 
hosanna 
iš Suvalkijos servitutų! 
Linkėjimai nuo mūsų 

kerdžiaus...
Jis bravo vyras: 
kai rėkia — virpa raistai, 
kai žengia — rūksta kaminai.

Labą rytą piemenaitei su 
sparnais!

Aš kol kas dar be sparnų, — 
mano kojos kaip sparnai.' 
Ar žinot ka,, — pakvieskit 

piemenauti!... 
Esu aš bravo, 
esu gabus laukų vadyrius, — 
mano kojos, kaip sparnai!“

(Iš T. Tilvyčio raštų I tomo)

Užteks klounados! Grjžkim į 
Vilnių.

J. Tysliavos palaikų laidojimas 
Rasų kapinėse buvo sumegztas 
šlykščios sovietinės juokdarybos 
mazgu. Paskutinį "sudiev" Tys- 
liavai pasakyti buvo išleistas nu
karšęs Jul Boks-Tilvytis.

Nutylėdamas nepriklausomoje 
Lietuvoje išleistų Tysliavos raš
tų likimą, kurių buvo kiekvienoje 
bibliotekoje - skaitykoje, Tilvy
tis citavo nebūdingiausias poeto 
lyrikos eilutes,šokinėjonuoTys- 
liavos mostų prie jo skambaus 
balso, rankos paspaudimo, jo ke
lionių po Europą. Girdi, galTys- 
liava ir nebūtų apleidęs Lietuvos, 
jei būtų buvusi palanki atmosfe
ra tėvynėje. Norėdamas Tyslia- 
vai prisegti lyg ir politinio emi
granto etiketę, Tilvytis vertėsi 
spėjimais, neaiškiom užuomi
nom, pagaliau ištarė: "Galėjo, ži
noma, būti ir kitos, svarbesnės 
priežastys, kurių aš nežinau”.

Taigi, Tilvytis, nežino... O tik 
reikia pavartyti ano meto spaudą 
ir nesunku rasti pranešimus, kad 
Tysliava Amerikon ne nuo "at
mosferos” bėgo, o išvyko kaip Lie
tuvos Aido ir telegramų agen
tūros ELTOS korespondentas.

Tik kai Lietuva sovietų buvo 
okupuota, tada Tysliava (dėl 
"atmosferos”!) nepanoro jongrįž- 
ti. Pasilaikydamas ligi mirties 
Lietuvos respublikos pilietybę, 
jos niekada nebuvo ketinęs keisti 
nei { Amerikos, nei { sovietin{ 
pasą.

Tik prie kapo Tilvytis žongli
ravo spėjimais ir įtarinėjimais. 
O kur jis buvo, kai Tysliava tu
rėjo šmaikštų gyvą žodį, savo 
laikraštį?

Tylėjo tada Tilvytis. Pažintis 
su Tysliava buvo "pamiršta". 
Per visą sovietinės okupacijos 
metą nebuvo nei ženklo, nei gar
so rodyta, kad Tilvyčio vadinama 
liaudis sužinotų, jogTysliava yra 
kilęs iš liaudies, kūrė poeziją, 
daug lyrikos rinkinių paskleiJė 
Lietuvoje ir užsienyje, kad gy
vena Amerikoje, rašo eiles, ruo
šia savo lyrikos rinktinę. Tylė
jo okupanto sėbrai, tylom ir Tys
liavos poezijos rinkinius išrinko 
iš skaityklų-bibliotekų.

Tad ko verti juokdario Tilvy
čio Rasų kapinėse pasakyti žo
džiai — "Juozo Tysliavos eilė
raščiai garbingai įeina į lietuvių 
literatūros lobyną"?

Lietuvoj rik Rasų kapinėse jie 
buvo iš rašto paskaityti ir tai 
"pusiau slaptai", nes niekur vie
šai, net pačių rašytojų laikrašty
je nepaskelbti. Jie atspausdinti 
tik "Vienybėje", Amerikoj, ir pa
rodyti tartum "tikras pinigas", 
kuriuo Tysliavos kūryba ne į lo
byną dedama, o į Šiukšlyną meta
ma.

Kaikas visdėlto tą "pašnibždo
mis iškilmingą" Tysliavospalai
dojimą Vilniuje ("poeto sugrįži
mą tėvynėn") būtų linkę laikyti 
lyg ir amnestija Tysliavai ir jo 
veiklai. Ar tai tikrai amnestija?

Atsakymą imu iš George Or- 
wellio apysakos, kur autorius J 
vieno keturkojo "herojaus" prus
nas įspraudė sovietinei santvar
kai labai būdingą pareiškimą: 
"Vienintelis geras žmogus yra 
negyvas žmogus".
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Juo daugiau kinta, i
tuo labiau tas pats

Viskas teka, viskas kinta,--ir 
tai jau prieš pustrečio tūkstančio 
metų pastebėjo graikų filosofai. 
O kai kurie kiniečiai net dar anks 
čiau.

Ir kada viskas taip ilgai tekėjo 
ir keitėsi, tai, rodos, galėjoga- 
lutinai ištekėti ir pasikeisti, ir 
daugiau nebėra kam tekėti ir 
keistis, ir taip galėtų ilgesniam 
laikui pastoviai pasilikti. Kai ku
rie konservatoriai taip ir gal
voja...

Tačiau nieko nepadarysi: gyve- 
nimas bėga ir tūkstančiai dalykų 
vis kinta net ir dabar.

Pvz., Rusijoje prie Stalino 
{statymais buvo leista žemės ūky
je rotacinė tvarka: dalis kolcho
zinių ar sovchozinių plotų apsė- 
jama grūdais, dalis daržovėmis, 
dalis pašarinėmis žolėmis, kuku
rūzais ar koksagizu. Dabar š.m. 
kovo mėnesio prakalboje Chruš
čiovas visa tai pakeitė: mat, kar
vės jam pasakė, kad neduos so
vietinio pieno, jei joms nebus 
duodama geresnio pašaro. Todėl 
gana rotacinės tvarkos pašari
nėms žolėms gaminti, reikia nuo
lat sėti kukurūzus ir cukrinius 
runkelius, gi iš kukurūzų ameri
konišku būdu gaminti daugiau 
maisto patiekalų, o iš bulvių — 
potato chips...

Taigi, sovietinė sistema nuolat 
kinta ir be abejo ne tik ūkio srity
je. Net ir prieštvaniniai konser
vatoriai tai galėtų pastebėti. Ir 
aš dar nesutikautokiolietuvio, ku
ris sakytų, kad sovietinėje siste
moje niekas nekinta. O! Viskas 
kinta nuolat, tai { geresnę, tai { 
blogesnę pusę. Sovietizmo prie
šai, žinoma, daugiau vis linkę už- 
sižymėti ir pabrėžti blogąsias 
ar blogėjančias puses, o draugai 
ir kiti objektyvūs tyrinėtojai no
riau atmerkia akį vis gerosioms 
ar gerėjančioms pusėms.

Ir pagerėjimų nestinga! Apie 
tai nuolat skaitome ne tik sovie
tinėje spaudoje, bet gauname ži
nių ir iš tiesioginių, objektyvių 
šaltinių. Sakysim, kokiam kas
dienos reikmenų ar maisto gami
niui nusipirkti nebereikia eilėje 
išstovėti dvi valandas, o užtenka 
tik pusės. Tai žymus sistemos 
pagerėjimas. O jeigu nė penkių 
minučių eilėje nebereikia stovėti 
ir tuojau pat galima nusipirkti, 
tai jau gerovė. Arba vėl. asme
nybės kulto laikais (prie Stalino) 
NKVD,.MGB ar kitom raidėm va
dinama politinė policija sauvalia
vo, kandidatus į kalėjimą ar sibi- 
riniams trėmimams rinkinėdavo 
vis naktimis, tuo labai trukdyda
ma Sovietijos piliečių naktinį 
miegą. Dabar prie Chruščiovo 
kas kita, žymiai geriau. Areštai 
dabar atliekami jaudienomis,kai 
pilietis yra ramiai išsimiegojęs, 
o didžiosios masinės deportaci
jos su gyvuliniais vagonais ir tais 
nehumaniškais naktiniais siautė
jimais beveik visai panaikintos. 
Deportacijos, kur reikia, vyksta 
po truputį, beveik nejaučiamai, 
gražiai, taikingai, "savanoriš
kai" pėrkilnojant piliečius iš vie
nos vietos j kitą.

Ir specialios vergų stovyklos Si. 
bire sparčiai mažėja. Grįžtama 
prie žmoniškumo. Jei kas gyvas 
išliko, tik buvo smarkiai palie
gęs, tai tokių jau šimtams buvo 

— Gerai saugokit ragus!...

leista sugrįžti į Lietuvą ramiai 
ir gražiai savo gimtojoje žemė
je numirti...

★

Jūs įtarsite, kad pradėjau juo
kauti.

Na, ne, -- čia rimti debatai. 
Čia yra sovietinės sistemos ki
timų problema, kuri, pasak Met
menų žurnalo redaktoriaus V. 
Kavolio," turės atsiliepti ir į 
mūsų visuomenines kontraver- 
sijas". Ir jau atsiliepė.

Štai jau mūsų tarpe atsirado 
"trečioji jėga” -- Vienybės tre- 
čiafrontininkai, kurie tuos kiti
mus stebi ir pastebi, irieškoob- 
jektyvių davinių, ir sugeba priei
ti objektyvių išvadų ir mums be- 
šališkiau nušviečia padėtį tėvy
nėje. Ne taip, kaip Eltos komu
nikatai, kurie esą paruošiami 
be "minimalinės išminties" O 
kita dalis, vadinasi mes, neste
bime, nieko gero neišmatome, nei 
juntame, nei kūrybiškai atsilie
piame, nei prisitaikome tai "ne
išvengiamybei". Visus tokius Met
menų redaktorius, o ypač "kelis 
anksčiau populiarius žurnalis
tus", kaip anąkart minėjome, spal. 
vingai pavadina "fantastiškai mu
ziejiniais specimenais"...

Ši problema vienodai ryški ne 
tik lietuvių tarpe, bet ir'visos 
Europos ir ypač Amerikos intelek
tualiniuose muziejuose. Sovietų 
Rusijos bei komunizmo pro
blemos dabar visur plačiai tyri
nėjamos. Tam jau yra eilė spe
cialių institutų ir fondacijų. Ty
rinėjama atokiai, šaltai,objekty
viai, be jokių emocinių išgyve
nimų, be asmeninio užsiangaža
vimo ir išrokavimų, taigi moks
liškai. Tyrinėtojai, kaip ir mes 
eiliniai piliečiai, bevargopriei
na tos pačios išvados, kad sovie
tinė sistema kinta. O taikos my
lėtojai dargi suranda davinių, kad 
sovietinė sistema ilgainiui gali 
taip pasikeisti, jog ji ... nebebus 
sovietinė sistema. Nereikės karų 
atominių bombų, bus galima iš- 
siaškinti, susitarti, susikalbėti, 
sugyventi. Reikia tik kantrybės, 
ištvermės, pakankamai ramiai, 
protingai ir kūrybiškai išsilaiky
ti, neprovokuoti, šen tennusileis- 
ti, šen ten kumštį parodyti, ir 
Viskas galiausiai bus gerai.

Toks maždaug polinkis per il
giau nei dešimtmetį tebėra pas
tebimas Amerikos universiteti
nių "liberalų" sluoksniuose ir pa
čioje šios šalies vyriausybėje. 
V. Kavolis savo nuotaikomis ir 
sugestijomis nėra naujas ar ori
ginalus, -- gal greičiau jis, ir 
ne tik jis vienas, yra šios atmos
feros natūralus vaisius.

★

Ir jei čia kyla mūsų nusistebė
jimas ar protarpiais net susirū
pinimas, tai daugiausia dėl to, 
kaip ir kodėl tai atmosferai taip 
nekritiškai gali pasiduoti lietu
viai, mūsų politinių pabėgėlių 
vaikai, iš kurių moraliai ir natū
raliai būtų galima laukti, kad jie 
į sovietinės sitemos "kitimų pro
blemą" žiūrės lietuviškai, 
neišleisdami iš akių savo tautos 
gyvybinių interesų.

Nes palietus kitimų problemą 
lietuviui neišvengiamai iškyla ei
lė kitų svarbių kalusimų. Pvz., 
ar šioks toks, ar net ir stambus 
ekonominis padėties pagėrėji- 
mas Lietuvojeturi atsiliepti į lie
tuvių tautos ir mūsų laisvųjų iš
eivių pažiūrą dėl mūsų tautos 
laisvės ir valstybinės nepriklau
somybės? O jeigu įvyktų stebuk
las (labai mažai tepatikėtinasl), 
kad mūsų tautiečiai sovietinėje 
žemėje, Lietuvoje ar Kazakstane, 
taptų sotūs, gerai apsirengę, gy
ventų patogiuose butuose ir visa 
jų medžiaginė padėtis prilygtų 
įprastiniam vakariečio lygme
niui, net prabangai, --tai ar tuo
met mums nebereikėtų kvaršinti 
galvos dėl kažkokių "abstrakčių 
principų", kaip toms gerai peni
moms kiaulėms ištaigingai įruoš
tuose tvartuose?

Kas mums iš to, jei sovieti
nė sistema, kaip ir visos kitos 
ekonominės, politinės ar ideolo
ginės sistemos, kinta?

Mums gi svarbiau, ar ji kinta 
ta kryptimi, kuri mūsų laisvės 
troškimą didina ar mažina, stip
rina ar silpnina, jam patarnauja 
ar jį naikina. Visi matomieji ir 
lengvai "išpirmųjųšaltinių"gau
namieji faktai rodo, kad bolševi
kinė kremlinė sistema, kiek ji su 
laiko tėkme šiaip ar kitaip būna 
priversta kisti, ji taip pat laips
niškai "kinta" ir pavergtųjų tau
tų atžvilgiu. Ji vis kiečiau veržia 
rusiškos tironijos virvę, mažina, 
silpnina, naikina, stengiasi su 
šaknimis išrauti mūsų ir kitų so
vietinių tautų laisvės ar tuo labiau 
jų valstybinės nepriklausomybės 
idėją. Tam parodyti ir išnagrinė
ti neužtektų kelių akimirkų, o 
reikėtų storos knygos. Ir lauk
čiau, kad mūsų jaunieji intelektu
alai čia rastų daugiau pašaukimo. 
Čia dar labai negiliai teišpurenta 
mūsų "kontraversų" dirva.

Kas liečia lietuvišką problemą, 
man rodos, mūsų pažiūrą geriau
siai ir trumpiausiai išreikštų dvi 
prancūziškos patarlės. Jos mums 
labai ir labai pritinka.

Pirmoji sakytų: -- kuo labiau 
tatai kinta, tuo labiau vis tas pats 
dalykas (plūs ęa change, plūs 
c‘est la meme chose).

O antroji beveik dar geresnė: 
-- kai velnias pasensta, jispasi- 
vebčia vienuoliu... Nikita juk per 
savo žentą jau prašosi vizito net 
pas popiežių.

TAPKIME LIETUVOS LAISVĖS KNYGNEŠIAIS
A.L. Bendruomenės iniciatyva 

organizuojami "Tapkime Lietu
vos Laisvės Knygnešiais" sky
riai, kurių tikslas --

"Skleisti pasauliui tiesos žodį 
apie dabartinę padėtį Lietuvoje; 
parodyti pasauliui tikrąjį komu- 
nizmo-rusiško kolonializmo vei
dą; raštu ir aiškiais argumentais 
ieškoti Lietuvos laisvės bylai 
draugų ir padėjėjų pasaulio po
litikų tarpe".

Tokiam tikslui organizuojami 
sambūriai - skyriai visur, kur 
tik yra lietuvių, bendradarbiau
jant su A.L.B. O kur nėra jos 
apylinkių gali ir pavieniai lietu
viai sudaryti tokius sambūrius.

Lietuvių Fondo Hartfordo komitetas ir vajaus talkininkai. Sėdi is kairės: Ona Kaminskienė, Justas 
Guntulis, pirm. Valerijonas Balčiūnas, Algimantas Dragunevičius ir Zigmas Strazdas. Stovi: Kazys Mi
kalauskas, Bronius Kriščiūnas, Tomas Sereika, Antanas Mockus ir Jonas Pakalnis. A. Jaro nuotrauka

Kiekvienai sėkmingai kultūri
nei ar politinei veiklai užtikrin
ti viena iš pagrindinių sąlygų yra 
-- pakankama piniginė parama.

Mūsų išeivijos gana šakotai 
veiklai palaikyti turime įvairių 
finansinių šaltinių, kurie daž
niausiai yra laikino pobūdžio. 
Mes turime ir keletą veikiančių 
fondų. Vienas iš naujausių bus 
Lietuvių Fondas.

Turiu prisipažinti, kad gana 
skeptiškai žiūrėjau į šio naujo 
fondo atsiradimą. Bet įsigilinęs 
į fondotikslus, jo skirtingumą nuo 
visų kitų fondų, jo tęstinumą, sa
vo nuomonę pakeičiau, tapdamas 
Lietuvių Fondo karštu rėmėju. 
Kaip mane, taip, atrodo, ir dau
gumą žmonių patraukia tas, kad 
šio fondo pagrindinis kapitalas 
nemažėja, bet auga su kiekvienu 
indėliu ir kad fondas nepriklauso 
betkuriai grupei, o yra visų lie
tuvių, taigi lietuvius jungiantis 
veiksnys.

Tenka vis dėlto, išgirsti L.F. 
adresu įvairių priekaištų. Sako, 
šis fondas tik ateičiai esąs, o 
mums reikia remti įvairią kultū
rinę veiklą dabar,
tas visai be pagrindo, nes mes pui- pritariant lietuvių fondo idėjai, 
kiai žinome, kad banko indėliai 
nuošimčius neša iš pirmosios die
nos. Taigi pagrindinis kapitalas 
auga ateičiai, o nuošimčiai nau
dojami kasmet bėgamiesiems rei
kalams. Tenka girdėti ir kito 
kraštutinumo nuomonių: girdi, jei 
fondo lėšos būtų skiriamos tik 
Nepriklausomai Lietuvai, fondą 
remtume. Manau, kad netenka

lis priekaiš-

Tokiam svarbiam reikalui bus 
reikalinga lėšų ir jos bus renka
mos specialiais aukų lapais. Sky
riaus finansinę atskaitomybė tik
rins L.B. kontrolės komisijos.

Minėto pavadinimo skyrius bu
vo suorganizuotas- Detroite V. 
Kutkaus iniciatyva kovo 10 die
ną. { skyriaus susirinkimą at
silankė 19 asmenų, kurie išsirin
ko tolimesniems darbams vykdyti 
tokios sudėties valdybą:

Pirm. V. Kurkus, vicepirm. R. 
Borisas, sekr. anglų kalba A. 
Daunius (dėl nesveikatos jam pa
sitraukus, kooptuota M.Mitchels) 
sekr. lietuvių kalba - A. Mustei
kis, iždininkė J. Pečiūrienė ir 
V-bos nariais VI. Bublys, A. Pa
mūšis, V. Majauskas, A. Sukaus- 
kas, Ar. Udrys.

Susirinkusieji susipažino su 
paruoštu atsišaukimu, organiza
cinėmis darbo taisyklėmis.

Numatoma įtakingiems asme
nims įteikti šias knygas: Guerilla 
Warfare on the AmberCoast.Li- 
thuania Land of Heroes, Lithua- 
nia Under Soviet Yoke ir kt. Per 
susirinkimą K. Veikutis siūlė 
įtraukti į platinamųjų knygų są
rašą dr. A. Šapokos išleistą ang
lų kalba knygą -- Vilnius Lietu
vių Gyvenime. Ji supažindintų po
litikus su Vilniaus krašto proble
ma, kuri ateityje bus labai svar
bi, sprendžiant pokarinius teri- 
torialinius klausimus.

Detroito skyriaus Valdyba kvie. 
čia visus detroitiečius paremti 
Šią akcija, kad kenčiančios Lie
tuvos ir jos tautos balsas pa
sklistų pasaulio parlamentarų 
mintyse ir širdyse ir kad jis su
prastų komunizmo pavojųlaisva- 
jam pasauliui. ,\.M.

MINTYS DĖL LIETUVIŲ FONDO
abejoti, kad kai tik Lietuva atgaus 
nepriklausomybę, Lietuvių Fondo 
pagrindinis kapitalas bus per
siųstas Lietuvos vyriausybei, 
kaip pirmoji parama Lietuvos at
statymui. Taigi, atrodo, kad fon
das gali tarnauti ir dabarčiai ir 
ateičiai,

Inž. Vai. Balčiūnas savo 
straipsnyje "Niekas mums nepa
dės, tiktai mes patys" Draugo ko
vo 16-os dienos numeryje teisin
gai sako, kad Lietuvių Fondas ne
bus sėkmingas ir nepasieks mili
joninės sumos, jei plačioji lie
tuvių visuomenė neįsijungs į fon
do vajų. Jis apeliuoja į mūsų di
džiąsias lietuvių kolonijas, kvies
damas į bendrą lietuvių fondo tal
ką. Ištikrųjų, lietuvių visuomenė 
laukia didžiųjų lietuvių kolonijų 
žygio.

Noriu patiekti trumpą iliustra
ciją, kaip buvo organizuotas lie
tuvių fondo vajus Hartforde.

Energingo ir veiklaus A.L. 
Bendruomenės Hartfordo Apylin
kės pirmininko Algimanto Dra- 
gunevičiaus iniciatyva buvo su
kviestas Hartfordo lietuvių vi
suomenės susirinkimas. Visiems 

buvo išrinktas komitetas iš 3as-> 
menų ir 12 talkininkų. Pagamin
ta fondo vajaus aukų lapai. Pasi
ryžta kreiptis į kiekvieną lietuvį, 
gyvenantį Hartforde ar apylinkė
je, prašant prisidėti prie lietu
vių fondo. Ir štai rezultatai ne
blogi, per trumpą trijų mėnesių 
laikotarpį surinkta pažadais per 
$6,000.00, o grynais pinigais per 
$2,500.00. Dar nei pusės lietuvių 
nesuspėta kontaktuoti.

Tenka konstatuoti, kad visuo
menė labai palankiai priima au
kų rinkėjus ir gana duosniai au
koja. Šio vajaus sėkmingumui 
daug pagelbsti vietinė lietuvių 
radijo valanda "Tėvynės Gar-

KVIEČIAME PRIDĖTI TAUPYTI PAS MUS! 
|Sl/ Of MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS 
Indėliai apdrausti iki $10,0Q0 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

L_H Į P UI
ll1

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE

.242-4395
656-6330
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sai", kurią veda A. Dragunevi
čius. Kas savaitę yra skelbiami 
fondo rinkliavos daviniai ir au
kotojų pavardės.

Manau, kad savo ankstyves
nius spėliojimus galiudrąsiai pa
tvirtinti, kad Hartfordas greitai 
peržengs $10,000.00 ribą.

Jei visos JAV lietuvių koloni
jos, padedamos vietinių organi
zacijų, energingai prisidėtų prie 
Lietuvių Fondo vajaus, vienas iš 
didžiųjų darbų lietuvybei išlaiky
ti būtų .sėkmingai atliktas, 

Zigmas J. Strazdas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
PLAUK, MANO LAIVELI. Pet

ro Sagato eilėraščiai. Išleido au
torius 1962 m. Viršelis ir vinje
tės Zinos Morkūnienės. Spaus
dinta M. Morkūno spaustuvėje 
6051 So. Ashland, Chicago, III. 
111 psl. Kaina nepažymėta.

LAIŠKAI LIETUVIAMS --kovo 
mėn. (3) nr. Religinės ir tautinės 
kultūros žurnale gavėnios atgai
los laikui pasiskaityti straipsniai 
net 7 kunigų. Žurnale pasigenda
ma religinio gyvenimo kronikos, 
kuri tokio turinio žurnalui labai 
pritiktų.

LIETUVIŲ DIENOS -- ilius
truotas žurnalas, daug vietos ski
ria Vasario 16 d. vaizdams ir 
įspūdžiams perteikti. Jame taip 
pat įdomus K.S. Karpiaus žvilgs
nis į praeitį, apie Amerikos lie
tuvių įnašą Lietuvai atsikuriant 
po pas. karo. Pagerbtas LRDlau
reatas dr. J. Grinius, nušvie
čiant jo kūrybos kelią, jo padė
kos žodžiu ir E. Tumienės re
cenzija. Kruopščiai paruošta L.
D. dalis angliškai skaitantie
siems.
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V. Petravičius Kompozicija

menininkų naujuosius kūry
bos veidus.

V. Petravičius anksčiau 
parodose rodydavosi su gra
fikos darbais, dabar išeina 
su abstraktine tapyba, kuri 
žiūrovams suteiks malonią 
staigmeną, nes naujuose 
kūriniuose dvelkia nauji 
prasiveržimai, nauji pasi
sakymai, rodą, kad dailinin
kas dar nepavargęs.

Tapytojas Juozas Pautie- 
nius su savo žydinčiais so
dais, gėlynais, amžinai ža
liuojančias saulės persunk
tais pavasariais rodo didelį 
optimizmą ir ryškų laimėji
mą spalviniuose sprendi
muose.

Būdingiausia apie šiuos 
menininkus pasisako įvadi
niame katalogo žodyje ra
šytojas Kazys Bradūnas: 
Pati didžioji būtis, pati in
tymiausioji žmogaus dva

sios gelmė pasilieka ta pati 
šio astronautinio amžiaus 
aušroje. Mėlynoji gėlė, žy
dėjusi romantizmo metuo
se, tebesiskleidžia ir dabar, 
vėjas, pūtęs j piramidžių 
veidus, tebedvelkia ir dabar, 
saulė ir debesys šešėliavę 
aiščiu pilakalniuose nepra
randa savo žavumo ir prieš 
mūsų akis ... Šioji V. Pet
ravičiaus ir J. Pautieniaus 
darbų paroda kalba, kaip tik 
ana intymiąja ir amžinąja 
kūrybos kalba, kuri neveng
dama XX amžiaus tarmės 
nei akcento, prabyla tokiu 
tiesioginio ir antlaikinio 
jausmo lyrizmu. Pagaliau, 
ši paroda tai nebesišypsan- 
čių žmonių veidų galerija. 
Tai būties šviesioji prado 
šypsena, besiskleidžian č i ų 
saulėtuose J. Pautieniaus 
gėlynuose ir poezijos kupi
nuose V. Petravičiaus abs-
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J. Pautienius

takcijose, baigia rašytojas 
Kazys. Bradūnas.

Iš arti pusšimčio grafikos 
ir aliejinės tapybos darbų 
lankytojams bus nesunku

Uostas žiemą.

pasidaryti savas išvadas;ką 
šiuodu dailininkai bus pa
siekę per paskutiniuosius 
trejus metus.

P. Žilinskas

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PETRAVIČIAUS IR PAUTIENIAUS 
DARBU PARODA CHICAGOJE

Dviejų dailininkų — Juo
zo Pautieniaus ir Viktoro 
Petravičiaus — darbų paro
da, kuri truks nuo kovo

mėn. 23 d. iki balandžio 7 
d., Chicagoje, Čiurlionio ga
lerijoje, meno mėgėjams 
bus reta proga pamatyti šių

BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ...................... 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ............................. $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89.
NAPOLEON FRENCH BRANDY .......5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas........................ 5th $0.98

EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS AT MAY’S!

SPORTO DIENOS MAY’S BASEMENTS
Tinklinio turnyras 

Clevelande atšauktas.
šį šeštadienį, kovo 30 d., 

Clevelande turėję įvykti 
tarptautinis moterų tinkli
nio turnyras yra atšaukia
mas, dėl netikėtai susida
riusių kliūčių, įvykusių ne 
dėl ręngėjų kaltės. Kai ku
rioms Chicagos bei rytinio 
pakraščio komandoms dėl 
susidėjusiu aplinkybių ne
galint atvykti, nutarta tur
nyrą nukelti vėlesniam lai
kui. Kaip žinome, turnyro 
rengėjas buVo Clevelando 
LSK žaibas.

XIII-jų žaidynių Stalo 
Teniso ir Plaukymo 

varžybos
šį savaitgalį, kovo 30-31 

d. Detroite įvyks XIII-jų 
Sportinių žaidynių Stalo 
Teniso ir Plaukymo varžy
bos, kurias FASK-to pave
dimu vykdo Detroito LSK 
Kovas.

Stalo Tenisas vyks gar
siojoje COBO salėje, 401 
Washington Blvd., Building 
”D”. Įėjimas j pastatą ”D” 
yra iš Atvater St. (nuo 
upės pusės), tai yra ten pat, 
kur ir pereitais metais šios 
varžybos buvo vykdomos.

Stalo teniso varžybos pra
sidės šeštadienį, kovo 30 d.. 
12 vai. Visi dalyviai privalo 
šiuo laiku prisistatyti į var
žybas, kadangi turint daug 
stalų, bus rungtyniaujama 
lygiagrečiai įvairiose klasė
se. Sekmadienį bus vykdo
ma varžybų tąsa. Laikas 
bus pranešta šeštadienį.

Plaukymo varžybos vyks 
tik sekmadienį, kovo 31 d. 
nuo 12:30 vai. iki 5 vai. po 
pietų, St. Clair llecreation. 
baseine, 4535 Fairview. 
(Ten pat kur ir pereitais

metais).
Penktadienio vakare at

vykusieji, norintieji gauti 
nakvynes kreipiasi j Lietu
vių Namus, telef. 825-9776, 
iki 1 vai. nakties. Vėliau at
vykusieji nakvynėmis rūpi
nasi patys viešbučiuose.

Stalo Teniso varžybose 
bus rungtyniaujama dėl 
Ohio Lietuvių Gydytojų 
Pereinamosios Taurės, skir
tos klubui,surinkusiam dau
giausia taškų visose stalo 
teniso rungtyse kartu. Per
eitais metais nugalėtoju bu
vo Toronto LSK Vytis.

Plaukyme dalyviai varžy
sis dėl Clevelando šv. Kazi
miero Lituanistinės Mokyk
los Pereinamosios Taurės, 
skirtos klubui, surinkusiam 
daugiaifsia taškų visose 
plaukymo varžybose. Perei
tų metų laimėtojas buvo 
Toronto PPSK Aušra.

HEARING AIDS

VISKAS 
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

HOUSE FOR SALE

IŠPARDAVIMAS! Niekas neužslėpta! Kiekvienas 
vienetas mūsų sandėlyje taja 

žema kaina!

Matracai, spyruoklių dėžės

1 Drastic Reductions
_ rRegardless of 

Former Pricesl...
KIEKY.

Pasirinkimas iš virš 200 mat
racų su specialiai išmuštais 
švelniais ar liuksusiniai dygs
niuotais viršais. Visos spy
ruoklės įstatytos su plastinė
mis rankenomis ir ventiliacija, 
pasirinkimas dviguboms ir 
mažoms lovoms ...

M AVBURCH UG I S.. 4024 E. '26. Uy 
<»wner. (2 > 4 Roont suite. (2 > 4 Rooin 
suile. Privalė Bali), gan furmicv. 
Mušt sacrificv. $15,400. relephone 
883-9856 afler o P. M. IM 7-7080.

(68»

APAKTAIENT EOK KENT
.. .

Patogios išsimokėjimo 
sąlygos

NEREIKIA
ĮMOKĖTI

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

*W24 t. 16lb NIAVUCHGII HGIS. <•.„ • 
4 Rooiiis down $70.00. 4 Rouins up 
$65.00 all utililies paicl fęr escept 
vlcclric. Quick clvan apl. Basement, 
Jurd. BR 1-2900 IM 7-7080.

(<>K i . BASEMENT DOMESTICS DEI»ARTMEX-r
-------------------- ------------------------------- -- r>. D()WNTOWN, HEIGHTS, PARMATOWN
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HELP WANTED MALĖ

MECHANIKAS
Nedelsiant priimamas ge

rai rekomenduotas vedęs 
vyras sunkvežimių remon
tui ir priežiūrai. Patyrimas 
sunkvežimių remonto dar
buose pageidautinas. Nuo
latinis kompanijos augimas 
užtikrina pastovias paja- 
nas su galimybėmis pakilti.

Kreipkitės j Personnel 
Department

United Parcel 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.

DARBAS KAPINĖSE

Beadford Heights. Rimta 
pora, butas su baldais, alga.

Skambinti Cleveland, 
MO 3-8308.

COLD HEADERMAN 
BOLT TRIMMER MAN

Sėt Up and O'perate. 
Mušt Have Experience.
Bellferd Metai Products 

5900 Maurice Avė. 341-6200

TOOL MAKERS 
GAGE MAKERS

High hourly Rate, plenty of 
overtįme.

TOOLS & GAGĖS, INC. 
3112 East 63 St.
(Go to Truscon).

IEŠKOME IEŠKOME
Pastoviai nuomojamas savi- 

ninkas-operatorius paskut. mo
delio traktoriaus tarpmiestinei 
prekybai. Amžiaus minimumas 
25-45. Turi atitikti fiziniams rei
kalavimams I.C.C. Pastovus dar
bas, geras uždarbis, įskaitant 
apdraudas. Prisistatyti asme
niškai.

Trans-American Freight 
Lines, Ine.

5630 Stump Rd., Cleveland 30, O.
(35-36)

HELP WANTED FEMALE

REGISTERED
NURSE

AND
LICENSED 

PRACTICAL NURSE

Wanted For 
Euclid Manor 

Nursing Home 
17322 Euclid Avė.

IV 6-2280 (36)

EDUCATION

MOKYKITĖS ŠVEDŲ MASAŽO
12 mėnesių litioslaikio vasariniai 

kursai. Nereikia gimnazijos baigimo. 
Yra laisvų vietų. Pripažinta. Nemo
kamas katalogas. Great Lakęs Col- 
legfc, 1900 Superior Avė., Cleveland 
14,’ Ohio. CHerry 1-0149. (steigta 
1923.

(35-36)

BŪKITE GYDYTOJU
Chiropraktikos ir mechanoterapijos, 

48 mėnesių vakariniai kursai. Dakta
ro laipsnis. Pilnai akredituotas. Pra
džių kovo 25. Nemokamas katalogas. 
Great Lakęs College, 1900 Superior 
Avė., Cleveland 14, Ohio. CHerry 
1-0149. Įsteigta 1923.

(35-36)

HOUSE FOR SALE

NEVVBURGH HGTS., 4024 E. 26. By 
owner. (2) 4 Room auite. C2) 4 Room 
auite. Privalė Baili. gaa furnace. 
Mušt aaerifice. $15,400. Telephoiie 
883-9856 - ufler <> P. M. IM 7-7080.

(681

APARTMENT for kent

4024 E. 26th NEMBURGII IIGTS. eia.
4 Rooms down $70.00. 4 Room.s up 
$65.00 all ulilities paid for except 
blectric. Quick clean apt. Bascmenls 
yard. BR l-2‘»0O IM 7-7080.

(68 i

PRIVALO PARDUOTI!!!

3 miegamų mūrinis bun- 
galųy, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l'/j gara
žo.

RE 1-9470

DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Meškiukas Rudnosiukas 
Vyt. Nemunėlio parašyta 
eiliuota pasaka perduodama 
ateinantj penktadienį, kovo 
29 d., 8 vai. vakaro per Tė
vynės Garsų radiją jauni
mui skirtoje programoje.

Tėvai prašomi sudaryti 
sąlygas prieaugliui valandė
lę išklausyti.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR

Euclid
13 metų, 2 miegami že

mai, išbaigtas viršus, gazo 
— karšto vandens šildymas, 
parketo grindys, naujai iš- 
dekoruotas, dvigubi langai, 
11Z> garažo, gražus sklypas. 
Arti mokyklų, susisiekimo 
ir krautuvių. Per F. H. A. 
Įmokė j imas tik 10 G . 
Kaina — $16,600.

East Cleveland
Puikus ir didelis namas, į 

pietus nuo Euclid gt. 4 mie
gami antrame aukšte. Iš
baigtas ir šildomas trečias. 
Geri kilimai ir t.t. Kaina — 
$22,000.

Šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 šeimos ge

rame stovyje, kaina $11,500.
Edna Avė.

2 šeimų 51Ą-5iĄ, 2 nauji 
gazo — karšto vandens pe
čiai, geras skiepas. Prašo 
$16,500.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, $26,500.
4 šeimų mūrinis, $17,000.
3 šeimų ir krautuvė — 

$10,500.
4 šeimų mūrinis. Kaina —- 

$22,500. ‘
Lietuvis bendradarbis

Aig. Dailidė
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

GLOBOKAR REALTY
Euclid Beach rajone

Saldumynų krautuvė ir 4 
šeimoms butai. Mūrinis pre
kybos namas, beveik nau
jas. Tinkamas kiekvienai 
prekybai. Privalo parduoti. 
Savininkas išeina pensijon.*

Saldumynų krautuvė ir 8 
kamb. butas. Labai geroje 
vPtoie. Į šiaurę nuo Supe
rior. Įmok. $4,009.C0, įskai
tant krautuvę ir pastatą.

*
4 šeimų, 4 pečiai, 5 kamb. 

kiekviename bute. Savinin
kas išeina pensijon.

Visi išvardintieji objek
tai randasi lietuvių apgy
ventame rajone.

Globokar Realtv
986 East 74 St. 
Cleveland, Ohio 
Telef. HE 1-6607

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACČOUNTS INSURED

TO $10,000.00

JN T0WN OFFICE — 6712

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 

REMODELING LOANS 

SUPERIOR AT EAST 68 ST.
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VIRŠUJE: Kaziuko mugės Cle
velande svečiai stebi skaučių iš
pildomą meninę programą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

TRADICIJA — TAUTINIS 
MUSŲ RYŠYS

Clevelando skautėms ir 
skautams Kaziuko mugės 

proga

St. Barzdukas

Kaziuko mugės tradicija 
mūsų skaučių ir skautų čia 
atnešta iš Lietuvos, iš Vil
niaus. Iš tos vietos, kuri ar
čiausia susijusi su vienin
teliu mūsų tautos šventuo
ju: šv. Kazimieras, kaip ži
nom, Vilniuje gyveno, ten 
dirbo, ten savo šventumu 
garsėjo, ten palaidotas. To
dėl Vilniuj labiau nei kur 
kitur Lietuvoj buvo taip 
pat gyvas ir šv. Kazimiero 
atminimas. Vilnius, be ka
tedros su šventojo koplyčia, 
be šv. Kazimiero bažnyčios, 
garsėjo vadinamomis Ka
ziuko mugėmis, į kurias 
plaukdavo tūkstančiai žmo
nių.

Taigi Kaziuko mugė, da
bar skautų visuotiniu mas
tu svetur įvesta, savo nuo
taika ir dvasia mus veda į 
senąją mūsų tėvynę. Tai 
yra dvasinis, daugiau tau
tinis nei religinis, mūsų ry
šys su mūsų praeitim, su 
mūsų senelių bei prosenelių 
palikimu. Apie tai visu ryš
kumu kalba čia, šioje salė
je, matomi mūsų skaučių ir 
skautų darbeliai. Juos atli
ko rankos, bet išpuošė šir
dis. šį momentą ypačiai no
rime pabrėžti, nes kelias į 
tėvynę visų pirma rodomas 
širdies, širdimi pajuntame 
ir pergyvename, širdimi

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve- 
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Atidarant Kaziuko mugę Clevelande. Prie mikrofono tuntininkėBa- 
lašaitienė. Dešinėje St. Barzdukas ir tunt. Jokūbaitis.

J. Garlos nuotrauka

mylime ir branginame, štai 
kodėl taip prasmingai ir 
Lietuvių Charta mus įpa
reigoja: lietuvis brangina 
savo tautos praeitį ir tau
tinius papročius.

Už ši branginimą mūsų 
skautės ir skautai nusipel
no mūsų dėmesio ir pagar
bos. šiuo branginimu jie 
tampa didžiai svarbia bei 
reikšminga gyvosios tauti
nės mūsų Bendruomenės 
dalimi, štai kodėl taip ma
lonu šiandien jūsų Kaziuko 
mugės šventėj dalyvauti, 
Bendruomenės vardu jums 
žodį tarti ir įeinamąjį kas
piną nukirpti. Tradicijos 
yra saugojimas tautos dva
sios, ir skautai, vykdydami 
savo šūkį, sąmoningai bei 
patvariai tuo rūpinasi. Gar
bė jums’

• Pirmas laureatas cle- 
velandietis Vacys Kavaliū
nas, laimėjęs š. m. Draugo 
skelbto romano premiją, pa
gerbiamas Clevelande atei
nantj sekmadienį, kovo 31 
d., 3 vai. p. p., Naujosios 
parapijos salėje. Pagerbimą 
-pobūvį rengia šv. Kazimie
ro Lituanistinė Mokykla.

Programoje: p. A. Au- 
gustinavičienės paskaita ir 
meninė dalis, kurią išpildys 
B. Smetonienė, J. Kazėnas 
ir Vaidilos teatras.

Laureatą galės pasveikin
ti organizacijos bei pavie
niai asmenys.

Įėjimas — 2 dol. Kvieti
mai gaunami pas S. La- 
niauską tel. 486-2152 ir J. 
žilionį 541-8036.

Lietuviškas radijo iš 
Pittsburgh. Pa.

Radijo stotis WPIT Pitts
burgh, Pa., kuri kas sekma
dienį nuo 12:30 iki 1 vai. 
po pietų perduoda lietuviš
ką programą, vadovaujama 
Povilo ir Gertrūdos Dargių, 
yra sustiprinta net penkis 
kartus. Todėl ši programa 
dabar yra girdima Clevelan
de ir kitose tolimesnėse vie
tose. Clevelandiečiai yra 
kviečiami pasiklausyti nau
jai girdimos lietuvių radijo 
programos. Banga 730. šiai 
radijo programai jau dau
giau kai 30 metų gyvai va
dovauja Povilas ir Gertrū
da Dargiai.

JONAS NASVYTIS 
KANDIDATUOJA Į 
MIESTO TARYBĄ

Neseniai clevelandiečiai į 
miesto tarybą pirmą kartą išrin
ko lietuvi Edw. Kataliną, Nors 
jaunas, bet energingas politikas 
jau spėjo gražiai užsirekomen
duoti tiek miesto vadovybės tiek 
lietuvių tarpe.

Ateinančiuose rinkimuose į 
miesto tarybą iš 32 apylinkės 
(Ward) kandidatuoja Jonas Nas
vytis.

Jonas Nasvytis, 35 m., taura
giškis žemaitis. Gimnaziją lankė 
Šilalėje ir baigė Vokietijoje 
Schvvaebische Gmuende. į Ame
riką kartu su tūkstančiais kitų 

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms —* vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvei* — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deda E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

lietuvių atvyko 1949 m. J au kitais 
metais pašauktas atlikti karinės 
prievolės netrukus atsiduria Ko
rėjos karo laukuose, kur dalyvau
ja Geležinio Trikampio mūšiuo
se, už ką apdovanojamas dviem 
kovos žvaigždėmis. Grįžęs iš 
kariuomenės stoja Griswoldo in- 
stitutan, kur išklauso nekilnoja
mo turto ir kitus prekybinės 
teisės mokslo kursus. Įsijungęs 
į nekilnojamo turto prekybą, šiuo 
metu dirba vienoje iš Ohio vals
tijos didžiausių įstaigų R. A. Gali. 
. Yra aktyvus ALB ir ramovėnų 
narys -- abiejose organizacijose 
buvęs valdybų narys. Jis kartu 
yra ir Cuyahoga apskrities lietu
vių komiteto už Kennedy iniciato
rius ir labai daug dirbęs rinki
minėje kampanijoje lietuvių tar
pe. Šiuo metu Jonas Nasvytis yra 
Cuyahoga apskrities (Clevelando) 
Lietuvių Demokratų Klubo vice
pirmininkas. Savo darbo tarpde- 
mokratų metu yra užmezgęs pla
čių pažinčių politiniuose Ohio 
sluoksniuose, kuriuose jis savo 
kandidatūrai randa didelio prita
rimo.

Clevelando lietuviams, ypač 
tiems, kurie gyvena jo rinkiminė
je apylinkėje ateinantys rinkimai 
yra tikrai tam tikri pilietiniai eg
zaminai ir lietuviška ir ame
rikietiška prasme. Iš vienos pu
sės, daugelis lietuvių, kaip JAV 
piliečiai, turi progą pasinaudoti 
viena iš didžiausių demokratinių 
teisių -- laisvu balsu. Iš kitos, 
kaip lietuviai, turi progą šį savo 
balsą atiduoti už lietuvį kandida
tą-

32 rinkiminė apylinkė (Ward) 
prasideda su E. 136 gt., eina į 
rytus paraleliai su naujuoju La- 
keland greitkeliu iki Euclid mies
to ribų. Šiaurinė riba yra ežeras. 
Šioje apylinkėje kaiptikyra vadi
namoji naujoji lietuvių parapija, 
apie kurią gausiau kaupiasi Cle
velando lietuviai. Talka Jonui 
Nasvyčiui yra talka patiems lie
tuviams, jų įtakai ir autoritetui 
Clevelando mieste. (aj)

BETTER UAWNS AND 
GARDENS CO.,

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšų, chemikalu, sėklų ir 
įvairių augalų. Prie progoš 
užsukit, ar r>askambi"kit 

12518 Lake Shore Blvd.
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-561 l.
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KAS IR KUR?
• Vilties draugijos visuo

tinis suvažiavimas šaukia
mas 1963 m, birželio 1 d. 
St. Louis, Mo„ kur tuo pat 
metu vyks ir ALT S-gos su
važiavimas.

Neužilgo nariams bus iš
siuntinėjama įgaliojimai ir 
smulki apyskaita už 1961 ir 
1962 metus, su paaiškinimu, 
ir revizijos komisijos aktu- 
protokolu.

• Vilties draugijos valdy
ba yra pakvietusi teisinin
kus adv. Julių Smetonų, 
Ant. Garmų ir St. Lazdinį 
peržiūrėti ii' pritaikyti gy
venimo reikalavimams ir 
vietos Įstatymas Vilties 
draugijos Įstatus.

Komisija jau pradėjo sa
vo darbą ir tikimasi, kad 
iki Vilties draugijos suva
žiavimo bus paruošusi savo 
projektą ir siūlymus.

• Vilties draugi jos revizi
jos komisija, kuria sudaro 
Steponas Nasv.vtis, Anta
nas Garmus ir Mečys Valiu
kėnas, kovo 23 ir 24 d. Cle- 
velande, Vilties draugijos 
buveinėje, dalyvaujant val-

f d.vbos iždininkui Andriui 
Mackevičiui ir reikalų ve
dėjui J. čiuherkiui. patikri
no 1961 ir 1962 metų veikla 
pagal iždininko patiektą tų 
metų apyskaitą.

Tam tikslui M. Valiukė
nas buvo atvykęs iš Chica- 
gos. Teisininkas Ant. Gar
mus, kaip ALT S-gos Cleve- 
lando skyriaus revizijos ko
misijos pirmininkas, Vilties 
valdybos nutarimu, buvo 
pakviestas vietoj mirusio 
nario inž. P. žiūrio.

Vienu metu Į posėdžius 
atsilankė ir Vilties draugi

jos pirmininkas dr. VI. Ra
manauskas.

Kovo 24 d. revizijos komi
sija buvo pakviesta pietų 
ponų Garmų namuose.

• Dar viena novelė Dir
vos konkursui. Jurgio Pa
tamsio slapyvarde gauta no
velė Skausme išvargęs žie
das. Tai jau penktoji kon
kursui prisiųstų novelių.

• Prezidento Antano Sme
tonos monografiją užsipre
numeravo. Garbės prenume
ratoriai: Dr. Jonas Pavilio
nis — Chicago, III., Dr. 
George Venk-Venckūnas — 
St. Louis, Mo.

Prenumeratoriai. Per K. 
S. Karpių: Adolfas Ivins- 
kas — Willoughby, Ohio. 
Per J. čereką — J. Jankai
tis — Toronto, Ont. Per M. 
Karašą — Alg. Dargis — 
Laurel, Md., St. Tallat-Kelp- 
ša — Baltimore, Md. Per 
Dirvą — Alg. Gustaitis — 
Los Angeles, Calif., St. Kęs
gailą — Montreal, Cannada, 
Z. Ašoklis — Chicago, III., 
B. Grindus — Cleveland, 
Ohio*

• J. P. Kazickas, iš New 
Rockelle, N. Y., jungiasi Į 
aukotojų skaičių, siekian
čių aprūpinti Vasario 16 
Gimnazijos abiturientus lie
tuviškąją spauda. Tuo būdu 
turime jau 7 geradarius. Są
raše dar yra 13 moksleivių, 
laukiančių Dirvos.

• Lietuviu Fondo antros 
šimtinės narių stambesni 
Įnašai: Dr. Vacio šaulio, 
Chicago, Ilk, $250.00. Kun. 
Jono Vilučio, Chicago, III., 
$400.00. Dr. Vytauto Mel- 
nyko, La Grange, III., $500. 
LB Waterburio Apylinkės 
dviem {mokėjimais viso — 
$1,000.00.

Iš Lietuvos gauta žinia, kad š. m. vasario 
mėn. 17 d. Kaune mirė dantų gydytoja

JULIJA DAMIJONAITIENĖ,
82 metų. Liūdi Kaune vyras Feliksas ir Jungtinė
se Valstybėse vaikai su šeimomis — dantų gydy
toja GIEDRĖ ŠIRMENIENĖ. inž. KĘSTUTIS DA
MIJONAITIS ir Dr. VYTAUTAS DOMIJONAI- 
TIS.

Filisteriui ANTANUI KALVAIČIUI, jo bro

liui

JONUI KALVAIČIUI
tragiškai žuvus, gilią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
Chicago

P A D Ė K A

Mūsų brangiam tėveliui
A. t A.

STASIUI PAPROCKUI
pavergtoje Lietuvoje mirus, visiems nuoširdžiai 
dėkojame už pareikštą užuojautą ir už jo vėlę 
užpirktas šv. Mišias.

Dr. Konstancija Šimaitienė s j vyru ir 
Aleksandra Matekūnienė su šeima

Lietuvoje mirus brangiam tėveliui

A. A.

VINCUI BARKAUSKUI,
jo sūnui agr. BALIUI BARKU1 ir šeimai gilią 

užuojautą reiškia

Vincas Kizlaitis

Lietuvių veikėjo Bostone Antano Matjoškos šeima, išleidžiant dukrą Rūtą. B. Kerbelienės nuotrauka

CHICAGO

BOSTON

• Alvudas rengia II-ją 
lietuvių tautodailės parodą, 
balandžio 21 d. Chicagoje, 
Gage Parko rūmu salėse 
(2411 West Garfield Blvd., 
kampas Western ir 55-ta 
gatvė). Bus išstatyti lietu
viškos tautodailės darbai: 
audiniai, drožiniai, kerami
ka, skulptūra, margučiai, 
šiaudinukai, mezginiai ir ki
ti liaudies meno pasireiški
mai.

Visi, kas turi lietuvių 
tautodailės darbu, prašomi 
pristatyti į ALVUDO būsti
nę — 2319 West Garfield 
Blvd., Chicago 36, Illinois; 
tel. HE 4-8666 — iki balan
džio 13 d. Prie eksponato 
pridėti kortelę, pažymint: 
kas ir kur jj padarė, savi
ninką ir jo adresą. Už eks
ponatus atsako ALVUDAS. 
Juos atsiimti bus galima 
tuoj po parodos, arba vėliau 
iš ALVUDO būstinės.

• ALVUDO rengiama vai
kų rankdarbių antroji paro
dėlę įvyks Chicagoje, Gage 
Parko rūmų salėse (2411 
West Garfield Blvd., Weš- 
tern ir 55-tos gatvių kam
pe), kurioje gali dalyvauti 
visi lietuvių vaikai su savo 
darbeliais: paišyba, lipdyba, 
braižyba, išpiaustymu. siu
vinėjimu, nėrimu, mezgimu 
ir kitokiais pasireiškimais. 
Darbelius pristatyti ALVU- 
do būstinėn — 2319 West 
Garfield Blvd., Chicago 36, 
Illinois; tel. HE 4-8666. iki 
balandžio 13 d.

Darbelius bus galima at
siimti po parodos vietoje ar
ba vėliau iš ALVUDO būs
tinės. Prie darbelio pridėti 
kortelę, pažymint: jo pava
dinimą, autoriaus vardą, pa
vardę, amžių ir adresą. Vi
si vaikai, parodėlei! pristatę 
darbelius, bus atžymėti 
spausdintais diplomais su 
vaiko fotografija; nedidelę 
fotografiją prisiųsti kartu 
su darbeliais. Viltingesni 
darbeliai bus atžymėti pa
gyrimu ir dovanėlėmis. Gra
žesni darbeliai bus nufoto

Nauja lietuviška šeima
Kovo mėn. 17 d. Bostono 

lietuvių parapijos bažnyčio
je buvo sutuokti Rūta Mat
joškaitė su Edvardu Ilteriu. 
Vestuvių vaišės įvyko Tau
tinės S-gos namuose, kur 
buvo prisirinkę Matjoškų 
giminių ir draugų pilna sa
lė. Visi džiaugėsi jauna lie
tuviška šeima, o taip pat 
jauniesiems linkėjo grasaus 
ir laimingo gyvenimo. Vai
šėms vadovavo dr. V. Če
pas.

Matjoškų šeima labai ge
rai žinoma Bostono lietu
viams, tai žmonės, kurie vi
sa siela yra atsidavę lietu
viškam darbui, todėl nenuo
stabu, kad susirinkusieji 
jauniesiems linkėjo tdip pat 
eiti savo tėvų pėdomis. Abu 
jaunieji yra buvę Bostono 
skautų organizacijų nariai.

Jaunieji literini išvyko ; 
Vokietiją, kur Edvardas 
tarnauja JAV armijoje.

• Bostono lietuvių mišrus 
choras ruošiasi metiniam 
koncertui, kuris Įvyks ge
gužės 5 d., Aukštesniosios 
Mokyklos salėje, Thomas 
Bark, South Bostone. Pasi
šventę dainai choristai re
petuoja net tris kartus sa
vaitėje, be to, balandžio 26 
d., duos koncertą amerikie
čių visuomenei Brocktono 
Veteranų ligoninėje.

Rūta Matjoškaitė ir Edvardas Ilteris kovo 17d. Bostone sukūrė lie
tuvišką šeimą. Jaunieji išvyko {Vokietiją, kur E. Ilteris atlieka karinę 
tarnybą. B. Kerbelienės nuotrauka

grafuoti ir išleisti atskiru 
leidiniu. Tėvai ir mokytojai 
prašomi paskatinti vaikus 
parodėlėj dalyvauti.

ItfORCESTER
Rukšlelės paroda

Lietuvių Bendruome n ė s 
Worcesterio apylinkės val
dyba kovo mėn. 30. 5 v. v.. 
Maironio Parko salėje ati
daro dail. Antano Rukšlelės 
kūrinių parodą. Parodos 
proga, skyriaus valdybos 
paprašytas, dailininkas su
tiko skaityti paskaitą tema 
”Šių dienų menas ir žmo
gus”. Būdamas vienas žy
miausių mūsų dailininkų, o 
taip pat geras paskaitinin
kas ir meno kritikas, neabe
jotinai patrauks gausų lan

kytojų skaičių.
Darbo dienomis paroda 

bus atidaryta nuo 5 v. v. iki 
9 v., o šeštadienį ir sekma
dieniais nuo 10 v. ryto iki 
9 v. v. Įėjimas laisvas ir ne
mokamas. Paroda bus už
daryta balandžio mėn. 7 d.,
9 Va Va

studentų bendrabučio.
Už įvairius nuopelnus bu

vo apdovanotas Lietuvos 
Nepriklausomybės ir Klai
pėdos Krašto vadavimo me
daliais, šaulių žvaigžde, Vy
tauto Didž. Ordino medaliu 
ir Skautų ordinu Nž Nuo
pelnus.

Lietuvoje paliko žmona 
Aleksandra ir duktė Ramu
tė su šeima ir Australijoje 
Sydne.v mieste sūnus agr. 
Balys Burkus su šeima.

• Danutė Liaugaudaitė, 
sausio gale baigusi biologi
jos studijas Bostono Uni
versitete, susižiedavo su 
Vytautu Dilba, to pačio uni
versiteto komercinio meno 
studentu. Birželio 8 d. su
kūrė lietuvišką, skautišką 
šeimą ii- apsigyvens Bosto
ne.

Pranešame giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kad 1963 m. kovo 16 d. Cleve- 
lande tragiškai žuvo eismo nelaimėje

MARIJA ČERNIAUSKIENĖ, 
sulaukusi 61 metų amžiaus.

Palaidota kovo 20 d. Kalvarijos kapi- 
nese.

Nuliūdę liko: vyras JONAS 
ČERNIAUSKAS, dukterys 
ONA ČIURLYTĖ ir GENĖ 

PAPOVIČIENĖ.

MIRĖ VINCAS 
BARKAUSKAS

Lietuvoje 1963 m. kovo 7 
dieną mirė Vincas Barkaus
kas. Jis gimė 1894 m. liepos 
31 d. Liepojoje. Nuo šaulių 
Sąjungos Įkūrimo ’ dieno.- 
iki 1940 b. (kada Lietuvi, 
okupavus rusams LŠS buvo 
likviduota) dirbo šaulių Są
jungos štabo ūkio skyriuje. 
Buvo aktyvus sporto dar
buotojas. Buvo LFI.S spor
to klubo ūkio vedėju ir at
stovavo LFLS Klubą prie 
Kūno Kultūros Rūmų vei
kusiuose krepšinio bei fut
bolo komitetuose. Taip pat 
nuoširdžiai rėmė skautų 
darbą padėdamas aprūpinti 
i n ventoriumi stovyklauto
jus didžiosiose stovyklose.

Karo metu buvo Skuodo 
valsčiaus viršaičiu.

Buvo Smulkųjį! žemės 
ūkio šakų Draugijos valdy
bos nariu ir vienas iš orga
nizatorių Kanarėlių Draugi
jos Kaune.

1941 metais antru kai ti1 
rusams bolševikams okupa
vus Lietuvą, visas jo įsigy
tas. turtas bolševikų buvo 
išplėštas ir nusavintas ir V. 
Barkauskas, niekur negau
damas darbo, su šeima tu
rėjo vargti ir skursti. 1958 
m. pradėjo dirbti prie Kūno 
Kultūros instituto, o vėliau 
prie Medicinos fakulteto

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr. 

CLEVELAND 24
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