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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

V

Didžioji lietuvių tautos da
lis yra likusi tėvynėje komu
nizmo valdžioje. Išsklaidytieji 
išeivijoje esame materialisti
nės civilizacijos įtakoje. Nei 
ateistinis komunizmas, nei be
dvasis materializmas nėra pa
lankūs dvasios polėkiams nei 
tautinėms aspiracijoms. Dar 
daugiau — nuolatinė atominio 
karo grėsmė paaštrina ir as
meniškos ir tautinės mirties 
bei prasmės klausimą. Nenuo
stabu, kad Velykų, šventėje 
ieškome atramos, atsparumo ir 
prablaivinančių atsakymų.

Pasaulinei mugei New Yor
ke dar neprasidėjus, paskuti
nioji 1958 m. paroda Briuse
lyje iki šiol pristato mums 
tiksliausią šio amžiaus pa
veikslą: mašinos ir mašinų 
produktai kiekybe kuo gau
siausi, kokybe kuo naudin
giausi. Technikos amžiaus 
nuotaikomis gyvenant, ir šioje 
parodoje svarbiausia žmogaus 
problema nebuvo keliama. Tik 
dviejuose pavilijonuose —

Gubernatoriai Romney ir Scronton 

įsijungė į Rezoliucijoms remti Komitetg
"Su malonumu jungiuosi J re

zoliucijų pravedimo žygį. Turime 
Pabaltijo kraštams padėti nusi
kratyti Kremliaus jungo," -- pa
reiškė Michigano gubernatorius 
George Romney, įsijungdamas Į 
Rezoliucijoms Remti Komitetą. 
"Visomis išgalėmis prisidėsiu 
prie jūsų nepaprastai svarbaus ir 
kilnaus darbo. Visas laisva
sis pasaulis turi padėti Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai išsilaisvinti iš 
komunistų vergijos," -- kalbėjo 
Pennsylvanijos gubernatorius 
William W. Scranton, tapdamas 
Rezoliucijoms Remti Komiteto 
nariu.

Balandžio, gegužės ir birže
lio mėnesiai bus nepaprastai svar-

Aleliuja!... B. Kerbelienės nuotrauka

K. TRIMAKAS, S. J.

kiekviename savaip — buvo 
sprendžiamas mirties nugalė
jimo ir gyvenimo prasmingu
mo klausimas. Sovietų skyriu
je bronzinė statula vaizdavo 
"kapitalizmo aukas” — tris 
mirčiai pasmerktus, bet ją pa
niekinančiais žvilgsniais sutin
kančius, vergus - darbininkus. 
Vatikano pavilijone prisikėlu
sio Kristaus statula virš kars
to priminė technikos bendra- 
laikiams istorinį Prisikėlimo 
faktą.

Nors išoriniai panašūs, savo 
prasme tie vaizdai yi a esmi
niai skirtingi. Sovietų "kapi
talizmo aukos” — straigteliai 
kolektyvinėje mašinoje, be as
meniškų teisių, be pomirtinio 
gyvenimo vilties — yra kartu 
ir bergždžios kolektyvizmo au
kos. Ne jie mirtį nugali, bet 
mirtis juos, apgautus, galuti
nai pakerta.

Visai kas kita — istorinis

būs visame rezoliucijų prave
dimo darbe. Visi geros valios lie
tuviai kviečiami dėtis prie šio 
žygio ir darbu ir pinigine auka.

Šiomis dienomis išeina Rezo
liucijoms Remti Komiteto biu
letenio naujas numeris. Dide
lis rezoliucijų žygio rėmėjas Eu • 
genijus Bartkus, ALT vykdomojo 
komiteto sekretorius ir buvęs 
ALTS-gos centro valdybos pirmi
ninkas, rašo šiame numeryje, 
kviesdamas visus lietuvius dė
tis prie šio darbo. Biuletenis 
siuntinėjamas visiems nemoka
mai. Tuo reikalu rašyti: Mr. R. 
Bureika, 4109 Tracy Street, Los 
Angeles, Calif., 90027.

Kristaus prisikėlimas, kur • 
Dievžmogio pasiaukojimas už 
žmogų patvirtinamas gyvybės 
atgavimu. Mirtis čia tampa iš
ganančia kaina. Ji iškeičiama 
į amžiną gyvenimą.

Ieškodami idėjiniams polin
kiams ir tautiškoms aspiraci
joms patvaraus ir amžino pa
grindo, negalime nepraeiti pro 
Prisikėlimo įvykį, nepajutę jo 
traukos. Jis nušviečia aukos 
vertę, solidarumo brangumą ir 
visko amžinybėj įprasminimą.

Beslenką į praeitį metai at
skleidžia mūsų pastangų ribo
tumą ir jomis atsiekiamų re
zultatų trapumą. Nepastebi
mai į mūsų tarpą vis giliau ga
li įsiskverbti apatija: prieš bet 
kokią auką tautai gali kilti 
klausimas — ar beverta? Jei 
būtų tikimasi tik medžiaginės 
gerovės, kartais tai būtų pa
teisinama. Bet matant tautos 
dvasines aspiracijas ir amžiną 
paskirtį, jokia auka nėra per- 
didelė. Prisikėlimas pažadina 
pasiaukojimo dvasią — ne vien 
pavyzdžiu, bet ir motyvacija.

Nevienodos pažiūros, meto
dai, įsitikinimai skirsto tautą 
į sroves bei grupes. Skirsto, 
bet nebūtinai skaldo. Bendri 
tautos tikslai — visų grupių 
jungtis. Prisikėlimas atsklei
džia amžiną tautos tikslą. Mes, 
į jį tikintieji, dar glaudesne 
dvasia pasijuntame vienas ki
to broliai ir sesės, matydami 
šalia bendrakraujystės/ , šalia 
charakteringų nuotaikų ir tra
dicijų, bendrą nemarumo viltį 
ir amžiną paskirtį. Prisikėli
mas mus riša amžinumo ry
šiais.

Vis dažniau vyresnę kartą 
aplankanti mirtis iš visuome
ninio ir kultūrinio darbo barų 
atima neeilinius tautiečius.

(Nukelta į 3 psl.)
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Religinis persekiojimas Lietuvoje nemažėja. Pagal sovietinius ideologus, visoj Sovietijoj religija 
dingsianti iki 1980 metų ir komunizmas patenkinsiąs žmogaus dvasinius ir materialinius reikalavimus. 
Bet kadangi religija pati savaime nedingsta, tai ją stengiamasi sunaikintų Ilytchev savo raporte sako, 
kad jaunimas turi būti visiškai atskirtas nuo bažnyčios. Neseniai gavome iš Lietuvos naminiu būdu pa
sigamintą atviruką su Velykiniais sveikinimais. Tokie atvirukai viešai pardavinėti draudžiami ir Pa
leckio "valdžia” jų neleidžia spausdintų Apačioj prisikėlusio Kristaus matyti dabartinis Telšių vaiz
das.

Paklydimas ar paklaidinimas?
PER 42 TAIKINGOS KOEGZISTENCIJOS DIE
NAS SOVIETAI NUMUŠĖ DU AMERIKIEČIŲ 
LĖKTUVUS, KURIE, ATRODO, BUVO JŲ TY
ČIA* SUKLAIDINTI, KAD PADEMONSTRAVUS 

SAVO ORINIO GYNIMO PRANAŠUMĄ.

----------- Vytautas Meškauskas -----------

Nepaisant visų smilkalų ant 
koegzistencijos aukuro, pasie
niuose vyksta kovos žaidimai, ku
rie kai kada pareikalauja ir krau
jo aukų. Kovo 10 dieną 1:30 p.p. 
iš Prancūzijoje esančio Nato ae
rodromo Toul - Rosieres pakilo 
neginkluotas JAV žvalgybos lėk
tuvas RB-66B tipo, skrendąs apie 
700 mylių į valandą. Jo uždavinys 
buvo pasiekti Vokietijos Moselio 
slėnyje esančią Hahn bazę, iš ten 
pasukti į Bremenhaveną, atlikti 
eilę 'zigzagų’ keičiant aukštu
mas, grįžti vėl J Hahn ir iš ten 
'namo*. Uždavinys turėjo būti at
liktas per dvi su puse valandos. 
2 vai. 45 mirų Nato radaro stebė
tojai konstatavo, jog RB-66B.vie
toje skridus į vakarus, pasuko Į 
rytus. Nepaisant visų signalų ir 
net žodinio kreipimosi per radi
ją, lėktuvas toliau krypo nuo savo 
nustatyto kurso. 3 vai. 01 minu
tę lėktuvas perskrido sovietų zo
nos sieną netoli Helmstedto ir 
netrukus dviejų sovietų naikintu
vų buvo numuštas prie Gardele- 
gen miestelio, 25 kilometrus nuo 
sienos.

Lygiai prieš 42 dienas sovietai 
numušė kitą lėktuvą -- aiškiai 
visai 'nekaltą* sprausminį tre
niruotės lėktuvą T-39. Tą syk žu
vo 3 JAV lakūnai. RB-66B lėktu
vo 3 lakūnai buvo laimingesni, 
jie galėjo nusileisti parašiutais 
ir tik vienas jų,lt. Harold W. 
Welch, buvo sužeistas — sulau
žyta koja ir ranka.

Kodėl T-39 ir dabar RB-66B 
paklydo? Paskutiniuoju atveju lėk
tuvas buvo numuštas nuklydęs net 
120 mylių nuo jam nustatyto kur- 
sol?

Beieškant atsakymo, reikia at
siminti, kad tiek NATO, tiek ir 
sovietų pusėje dieną naktį ruo
šiamasi priešo lėktuvų pasitiki
mu! rimties atveju. Vokiečių 
pasienio sargybiniai gana dažnai 
nuoga akimi mato, kaip sovietų 
lėktuvai perskrenda sieną ir kar
tais atsiduria net 140 km nuo sie
nos. Savaime aišku, kad juos tuo
jau pat pastebi ir NATO oriniai 
sekėjaL Tuo pačiu laiku jaut
riais instrumentais sovietai seka 
NATO reakciją į įskridusį lėktu

vą, jų signalus, per radijo duoda
mus įsakymus, laiką per kurį J 
orą pakyla naikintuvai ir pan. Nuo 
1961 m. iki pereitų metų pabai
gos buvo konstatuoti net.95 sovie
tų lėktuvų įskridimai. Iš Vakarų 
pusės buvę 77 įskridimai į sovie
tų zoną. Didelė dalis tų {skridi
mų buvo atlikta ne tyčia, kas vi
sai suprantama, turint galvoje 
modernių lėktuvų greitį, kada tik 
mažas nukrypimas nuo kurso jau 
gali reikšti {skridimą į svetimą 
teritoriją. Kartu yra konstatuota, 
kad iš sovietų pusės duodami 
klaidinantieji signalai ir tuo pačiu 
laiku stengiamasi trukdymu pa
daryti nesuprantamus NATO sig
nalus. RB-66B,kaip ir T-39 at
vejais , atrodo, kad abu lėktu
vai buvo tokių klaidingų signalų 
aukos. Sovietai juos tyčia 'suvi
liojo', paklaidino ir būdami pasi
ruošę tam atvejui, galėjo juos 
tuoj pat numušti.

Amerikiečiams nebuvo reikalo 
abiem atvejais įskristi į sovietų 
zoną. Atmintina, kad toks U-2 
tipo lėktuvas skrisdamas pasie
niu iš 20 km. aukštumos gali nu
fotografuoti 700 km pločio teri
toriją, t.y. praktiškai ne tik vi
są Rytų Vokietiją, bet ir dalįLen 
kijos. Tas pats RB-66B iš jo 
šone įmontuotų foto kamerų gali 
nufotografuoti visą sovietų zoną 
jau iš 10 km. aukštumos. Be to 
ir į Berlyną bei iš jo skrenda 
lėktuvai, kurie pagal susitari- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Paklydimas...
(Atkelta iš I psl.) 

mą su sovietais negali pakilti 
virš 3.000 m. (10.00 pėdų) prak
tiškai gali nufotografuoti iš tos 
aukštumos visus svarbesnius so
vietų zonos pramonės objektus. 
Beje, amerikiečiai turi specia
lius aviacijos dalinius, kurių už
davinys yra ieškoti spragų sovie
tų orinio gynimosi sistemoje. Tai 
vadinami ‘Ferrets*, kurie, kaip 
tie maži kačių giminės žvėriukai, 
yra labai gerai išžvalgę sovietų 
gynimo sistemą. Nei vienas iš da

bar numuštų lėktuvų tiems dali
niams nepriklausė.

Savaime aišku, kad JAV labai 
rūpėjo išgauti lakūnus, kurie ga
lėtų pasakyti savo paklydimo prie 
žastj. Iš kitos pausės, sovietai, pa
demonstravę savo tobulą gynimo 
sistemos pavyzdį, labai norėjo 
padaryti politinį biznį. Būtent, už 
lakūnų paleidimą gauti tam tikrų 
politinių koncesijų, o jos būtų vie
nas ar pora žingsnių prie Rytų 
Vokietijos tariamo suverenumo 
pripažinimo. Gromyko jau pasku
bėjo pareikšti, kad lakūnai buvo 
numušti Rytų Vokietijos terito
rijoje, todėl su rytų vokiečiais 
ir reikia kalbėti apie jų palei-

GALVOSŪKIS 23 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

t

Maloniu metu... kiekvienu metu.. .gėrėkitės Stroh’s alaus stiklu.

Ragaukite, ką alaus skoniui suteikia darymas ugnimi. Įsipilkite leng

vesnio, švelnesnio ir labiau gaivinančio alaus. Įsigykite Stroh’s...

Vienintelį Amerikoje ugnimi daromą alų.

THf STROH BR6WERY COMPANY, DETROIT 26, MICHICAN

PREMIUM OUALITY ALWAYS...POPULAR PRICES EVERYWHERE

DIRVA

uimo galimybes. Washingtonas 
tačiau spaudė patį'Chruščiovą, 
grasindamas nutrauktiamerikle- 
čių - sovietų santykių gerinimo 
raidą. Kartu sakoma, kad Wa- 
shingtonas ta proga yra davęs 
pažadų dėl kai kurių lengvatų Ry
tų vokiečių kelionei į Vakarus, 
kas reikš... jų pasų pripažinimą.

♦**
Sekmadienį Valstybės Sekreto

rius Dean Rusk pareiškė pertele 
vizijos stotis, kad sovietai paža
dėjo likusius du lakūnus, kapito
nus David Holland ir Melvin J. 
Kessler, grąžinti. (Sužeistas lei
tenantas buvo grąžinus šeštadie- 
nį). Rusk kartu pranešė, kad pre
zidentas Johnsonas įsakė im
tis priemonių, kad tokių paklydi
mų daugiau nebūtų. Daugiau nieko 
sovieums už paleidimą nebuvo 
pažadėta. Visas reikalas laiko-7“ 
mas baigtu ir esą svarbu, kad jis 
nepaveiktų amerikiečių - sovietų 
santykių (It is imporUnt... not to 
permit it influence... the possi- 
bility of new cooperation between 
the two major powers.)

Po antrojo pasaulinio karo pa
baigos sovietai nukovė 108 ame
rikiečių lakūnus...

* VAK. VOKIETIJA parodė sa
vo prekybinius sugebėjimus, 
pirkdama kviečius iš JAV "savo 
reikalams", o parduodama mil
tus komunistiniams kraštams su 
geru uždarbiu.

Iš Vak. Vokietijos eksportuotų 
2,8 miL tonų miltų, Sov.S-ga pir
ko 400.000 tonų, Raud. Kinija — 
514.000 tonų, Vengrija -- 126.000 
tonų, 2. Korėja — 123.000 tonų, 
kiti komunistiniai kraštai likutį.

* SENATORIUS FRANK J. 
LAUSCHE (Ohio) Senato komisi
jos posėdyje, išklausius žemės 
ūkio sekretoriaus Freemano pra
nešimą, pareiškė, kadgrūdųpar- 
davimu Sov. S-gai, buvo išmuštas 
ginklas iš rusų Ūkininkų rankų, 
sabotuojant kolektyvinę sistemą.

* KONGRESO ATSTOVĖ FRAN 
CES P. BOLTON (Ohio) jau in
vestavo apie 100.000 doL Afrikos 
valstybių paviljonui New Yorko 
mugėje įrengti. Paviljonas kai
nuosiąs apie 1,4 mil. dol.

Komunistų pavergtų kraštų 
Laisvės Paviljonas, negavęs jo
kios paramos, negalės būti įreng
tas.

WORCESTER

AUKOS LATVIŲ KULTŪROS 
FONDUI

Kiekvienais metais skelbia
mas vajus (trunkąs 3 mėn.) lat
vių Kultūros Fondui paremti jau 
davė 7.500 tūkst. dol. Kadangi yra 
likę dar pora savaičių iki vajaus 
galo, yra vilčių, kad ir šiemet 
bus surinkta 10.000 dol., kaip ir 
pernai.

* LATVIŲ GIMNAZIJĄ Vo
kietijoje šiemet sėkmingai bai
gė 6 abiturientai.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

GALVOS0KIO 22 NR. 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: L Už lango dešinio
ji pašliūža ilgesnė. 2. Kėdės ko
ja platesnė. 3. Pašliflžininkoapi- v 
kaklė platesnė. 4. Lango uždanga 
platesnė. 5. Gydytojo smilkinys 
platesnis. 6. Jo kaklaraištis siau
resnis. 7. Jo kairiosios rankos 
pirštai kitaip sudėti.

* DR. VLADAS VAITKUS per 
LB Worcesterio apylinkės Komi
tetą paaukojo Lietuvių Fondui 
1000 dolerių.

Dr. VI. Vaitkus, po II Pas. 
karo įsikūręs Worcesteryje, 
Mass, turi atidaręs modernišką 
dantų gydymo kabinetą.

* LB WORCESTERIOAPYLIN
KĖS Komitetas Lietuvių Fondui 
remti dėkoja visiems pagelbėju- 
siems surengti vasario 29 d. kon
certą ir vaišes menininkams pa
gerbti. Išskirtina padėka: po
nioms -- M. Watkins, A. Gry- 
bauskienei, G. Kanneb, E. Mika
lauskienei, E, Gorodeckienei, R. 
Dabrilienei, O. Tarailienei; po
nams — J. Staneliui, VL Židžiū- 
nui, J. Matusaičiui; skautėms — 
G. Česnaitei, R. Dabrilaitei, J. 
Garsytei; skautams — P. Narke
vičiui, J. Pauliukoniui.

ATSIŲSTA PAMINĖTIo

NIEKŠYBES PASLAPTIS — 
Antanas Maceina. Filosofinės 
mintys apie Antikristą istorijoje, 
pagal V. Solovjovo pasakojimą. 
Išleido Ateitininkų Federacija, 
(916 VVilloughby Avė., Brooklyn 
21, N.Y.) 1964 m. 294 psl. Kai
na — 4 dol.

Viršelį ir aplanką piešė Pau
lius Jurkus.

Apie šią knygą autorius A. 
Maceina pasisako, kad "anti- 
kristinės apraiškos, jų dvasia, jų 
išnaudojamos priemonės, jų ku
riama karalystė -- yra ne tik 
laikų pabaigos, bet ir kiekvieno 
istorijos tarpsnio — taigi ir 
mūsų dienų — pavojus bei rū
pestis. Sis pavojus visada aktu
alus. Tad ir ši autoriaus studi
ja norėtų būti... sykiu ir laiko 
knyga. Ji norėtų būti antikris- 
tinių užmačių atidengimas."

LIETUVIŲ DIENOS -- vasa
rio mėn. numeris, šalia visuo
meninių mūsų organizacijų ryš
kesnių veiklos bruožų vaizdais 
ir straipsniais, iškelia ir Vasa
rio 16 akto signataro Petro Kli
mo asmenį, jo diplomatinę veiklą 
Prancūzijoje ir tragišką amžiaus 
galą. Straipsnį parašė žurnalis
tas H. Blazas, šiais metais susi
laukęs 60 m. amžiaus.

Gausiomis iliustracijomis ir 
ilgesniu straipsniu aprašytas 
Pittsburgho universitete įreng
tas ir lietuvių būrelio gražiai už
laikomas stilingasLietuviųKam- 
barys.

Lietuvių Dienos leidžiamos 
Kalifornijoje. Adresas: 4364 Sun- 
set Blvd., Hollywood 29, Calif. 
Vyr. red. Bern. Brazdžionis. Pre
numerata metams 6 dol.

Dirvoje galite įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:
Vytauto Alanto 9 Dramos Vei

kalai — 5 dol.
Pulgio Andriušio Purienos po 

vandeniu — 1.50 dol., kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.

1964 m. kovo 25 d

Diena i s dienos
* * * * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * * * *

PYKTIS prastas advokatas. O klijentų nestinga. Vis kas nors 
kur nors jo paspirgintas ima ir lepterl taip, kad išeina "nei Die
vui žvakė, nei velniui kačerga".

šviesos - Santaros Federacija gal ir nėra triukšmingiausia 
tarp mūsų visuomeninių sambūrių. Bet visgi, jei ne diena iš die
nos, tai beveik savaitė iš savaitės šį tą daro ar bent samprotauja. 
Jos šulai Metmenis išleidžia. Ir Margutyje, gali sakyt, įsigalėjo. 
Jie nesislepia. Naujienų priede, šiek tiek ir Dirvoj, kitiems pasi
pasakoja, mintimis pasidalina. Aną dieną, gal prisiminę, kad "ranka 
ranką prausia", nutarė bent kiek atsilyginti laikraščiams,padedan
tiems palaikyti ryšį su visuomene. Paskyrė auką Naujienoms ir 
įnašą Vilčiai,

Gal būtų buvę ramu, jei ne ta Viltis. Šviesiečių veteranas 
J. Kiz.nis pasipiktino. Pykčio patariamas, išdrožė Keleivyje (Nr. 
12, 1964) pamokslą savo valdybai. Ne dėl aukos Naujienoms. Tik dėl 
įnašo Vilčiai. Viltis, visų pirma, esanti gal nei ne draugija, o tur
būt bendrovė. Tokiai iš bėdos gal užtektų, esą, šį tą paaukoti, kaip 
Naujienoms, bet įstoti — nedora kombinacija! Bet ir aukoti nege
rai, nes ne šviesiečiai turį būti dėkingi Vilčiai už Dirvos skiltis 
skiriamas jų reikalams, o Viltis turinti būti jiems dėkinga ir už
simokėti ar aukoti už jai duodamus raštus. Valdyba, kuri lei
džiasi taip Dirvos išnaudojama, esanti tik "tariamoji" valdyba, 
jau "seniai nustojusi mandato". Ji turinti rūpintis suvažiavimą 
šaukti, o ne "kombinuoti nevykusius įstojimus”.

HHje... Būtų protinga, jei nebūtų juokinga. Ir susidėk tu man 
taip, kad kapitalistinio (!) tipo bendrovė yra kaip tik Naujienų lei
dykla, o Viltis... socialistinio tipo įmonė, kurioj visos gamybos 
priemonės yra visuomeninė nuosavybė ir pelnas įsakmiai iš
brauktas iš tikslų...

Arba tas "verčiau aukoti, negu įstoti". Vilčiai auka ("with 
no strings attached") būtų kaip tik parankesnė, negu įnašas. Už 
auką -- ačiū ir į kasą, o su įnašu leidykla gauna priedo ir dar 
vieną naują "bosą", įgyjantį (iki gyvos galvos!) teisę kritikuoti, rei
kalauti, ir valdžią versti ar net paimti... Opykčio patartas išsi
barimas išėjo, lyg sakytų: ko ten lendat su visu doleriu, jei būtų 
gana davus pusantro...

Pyktis ir logiką savaip perkreipia: jei Naujienos duoda vietos 
Federacijos reikalams, tai dera joms ir atsidėkoti, bet jei Dirva — 
tai išnaudojimas!

Kažin, tikras ar tik tariamas yra toks narys, kurs ra
miai toleravęs "tariamą", "seniai mandato nustojusią" savo val
dybą, tik dėl Vilties staiga supykęs pabunda ir reikalauja suva
žiavimo, kai... to suvažiavimo laikas ir vieta jau prieš kelias sa
vaites paskelbta.

tp

Be žodžių...

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III.. 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas, 

įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.
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PRISIKĖLIMO DVASIA
Velykų rytą milijonai krikščionijos narių pripildys savuosius 

maldos namus. Milijonai merginų ir moterų pasipuoš Įvairiaspal
vėmis kepuraitėmis ir naujosios pavasarinės mados rūbais. Puoš
niai ir iškilmingai nusiteikę vyrai neatsiliks nepriskyrę šventiškai 
nuotaikai pritaikytos savo povyzos. Masių išorė vaizdžiai kalbės 
apie dėmesĮ, skirtą tai didelei krikščionijos šventei, jos tradicijoms 
ir iškilmėms.

Milijonams visa tai atgaivins tik prisiminimus. Jų širdyse kaip 
žaibas sušvytės ne vieno Žmogaus, o žmonijos Prisikėlimo viltis.

Tos dienos prasmė visur ta pati. Skirsis jos žemiškoji išorė. 
Tikrasis tikėjimas -- Į Prisikėlimą — prasmingesnis, gilesnis ten, 
kur ne išorė, ne iškilmingumas, ne ceremonialas lemia šventės tu
rinį, bet ten, kur tikėjimas ir beliko vienintėle atspara užsitęsusiam 
beviltiškumui nugalėti.

Laisvėje gyvenantiems Velykos, atrodo, ateina lyg pavasario 
šauklys, lyg naujas, šviesesnis vaizdas atgimstančios gamtos. Tai 
dienai skirtas dėmesys pasidarė tradicija, bet per trumpas laikas 
skubančiam žmogui giliau pažvelgti į tų tradicijų gilesnę prasmę. 
Kaip praėjo Kalėdos, praeis ir Velykos — kaip dar viena iš ryškes
nių dienų. Kokių vilčių, kokios prasmės, kokio dvasinio susikaupimo 
tikiesi gerbūvyje?

Žmonės rašo, pamokslauja, kad tai esąs laikas naujam pasi
šventimui, savo gyvenimo pervertinimui, dvasinių turtų atšviežini- 
mui. Pavarčius spaudą, knygas, galėtum negalvojęs perrašyti eilę 
gražių minčių, skirtų Velykų nuotaikoms. Galėtum metai iš metų ir 
šioje vietoje kartoti tas pačias mintis.. Nes ką naujo bepasakysi, ką 
beišrasi, kai Velykų esmėtądieną gimsta ir miršta kiekvieno asmens 
sąžinėje.

Vieniems Velykos —gėrybėmis lūztąs stalas, kitiems — pava
sario šauklys; vieniems viltingas iš numirusių prisikėlimas, kitiems 
-- nieko nesakantis sekmadienis. Yra žmonių, gyvenančių riebaus 
kumpio šešėlyje 352 dienas, yra žmonių, pasišventusių ne savo o 
kitų prisikėlimui. Gi tikrąją Velykų prasmę išgyvena tie, kurie Pri
sikėlimo idėjai gyvena ne vieną dieną, bet skiria jai savo gyvenimą.

Velykų prasmė glūdi Prisikėlimo tęstinume, kovoje už pavasa
riškas nuotaikas visų žmonių sąmonėse, už atgimusį pilnutinį žmo
giškumą žmoguje. (j.č.)

Sofija Pacevičienė įžengimas { Jeruzalę.

DEMAGOGINĖ KLASIŲ KOVA BRAZILIJOJE

Velykiniai apmąstymai...
(Atkelta iš 1 psl.)

Prie jų karsto susimąsčius, ne
jučiomis skverbiasi mintis, kad 
šiapus karsto jų darbo įverti
nimas yra permenkas. Ir kai 
šalia jų darbo, prisimename 
visos tautos kančias, jos lais
vės kovas, nepailstančias pa
stangas savą kultūrą bei tau
rius idealizmo siekius kelti, 
sutrupa žemės sauja, sutirpsta 
prabėganti sekundė, net mū
sų, likusiųjų, dėkingumas ro
dosi šaltas ir bejausmis. Tada,

žemėje pasigedę nepasibai
giančio Įvertinimo, randame jį 
anapus. Tik Prisikėlimas viską 
amžinybės mastu įprasmina.

Ir likusieji tėvynėje, ateis
tinio kolektyvizmo prispausti, 
ir mes išeivijoje, bedvasio ma
terializmo apsupti, Velykų ry
tą Prisikėlimo fakte randame 
polėkių idealizmui ir naują 
akstiną darbui dėl savo tau
tos — jai pasiaukoti, tarp sa
vęs glaudžiau susiburti ir vis
ką amžinybe įprasminti.

/j

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
KLIJENTAMS

Inžin. Architektas
ALFONSAS KERELIS

GENERALINIS KONTRAKTORIUS

2301 W. 69 St. Chicago. III.
Tel. RE 7-8919 Res. HE 4-8503

Rio de Janeiro didmiestyje ko
vo 13 d. vakare Įvyko mitingas, 
kurio taikingos užbaigos retas 
telaukė. Dar vasario vidury, kai 
šio susibūrimo ruošėjai, proko
munistinio CGT-Vyr. Darbo Sta
bas paskelbė, kad kviečia "dir
bančiuosius” pareikšti savo valią 
dėl pagrindinių reformų krašte 
Įgyvendinimo, daug kas spėlio
jo, kad gali pasikartoti Belo Ho
rizonte tragiški įvykiai, parei
kalavę žmonių aukų. Daugelis 
galvojo, kad prieš Jango galįs 
būti įvykdytas atentatas... Mat, 
pats Brazilijos prezidentas J. 
Goulart pasižadėjo šiam agita
ciniam susirinkimui priduoti dau
giau svorio savo asmenišku daly
vavimu. Prezidentas žadėjo, fa
kelų ir TV šviesų akinančioje 
arenoje, pasirašyti žemės refor
mos ir kitus socialinio gerbūvio 
dekretus. Tačiau, karijokai, lyg 
tos avelės, kraujo praliejimo ne
mėgsta ir visas daug garsintas 
mitingavimas pasibaigė šūkavi
mais. Skaitytojams tenka primin
ti, kad Brazilijoje tokių masiškų 
susirinkimų organizavimas drau
džiamas Įstatymais tokiose vie
tose, kur gali sutrukdyti viešą 
susisiekimą; gi šiuo atveju kovo 
13 d. susirinkimas buvo organi
zuojamas aikštėje prie pat Cent
rinės geležinkelių stoties, kur 
vyksta labai gyvas judėjimas.

Šio mitingo akivaizdoje Guana- 
baros valstijos valdžia turėjo 
išspręsti, ką šiuo atveju reikia 
daryti? Prieš federalinę valdžią 
kurios remiamą mitingą žadėjo 
saugoti stiprūs kariuomenės da
liniai, negi galima išsiųsti men
kučius viešosios policijos viene
tus! Gub. Lacerdai neliko nieko 
kito, kaip kovo 13 d. paskelbti 
nedarbo diena visoje valstijoje. 
Taip pat pasielgė ir pramonės 
bei • prekybos Įmonės. Kovo 13 
d. miestas atrodė kaip šeštadienį, 
kada Įstaigos nedirba ir tik smal
suoliu būriai traukė į stoties 
aikštę pasižiūrėti ten išrikiuo
tų tankų, privalėjusių saugoti ko
munistų organizuojamą susirin
kimą. Koks pasityčiojimas iš ka
riuomenės!!!

Neužmirština, kad šis buvojau 
antrasis tokio pobūdžio mitingas 
po atviru dangumi: pirmasis ban-

JURGIS šATOKIUS,
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chorfered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

dymas buvo atliktas 1963 m. ru
denį, kai tariamai buvo minėta 
buv. prezidento Vargas mirties 
dešimtmetis Rio,Cinelandiaaikš
tėje. Tada Jango žadėjo įgyven
dinti reformas.

Apie kovo 13 d. mitingą Rio 
spauda taip komentavo: Susirin
kimas vyko nepaprastos apsaugos 
ženkle. Jo dalyvius (apie 120,000 
asmenų) sudarė iš kitų valstijų 
traukiniais ir autobusais suvežti 
žmonės, profesionalai mitingie- 
riai.

šio mitingo žvaigždės: pre
zidentas Goulart ir jo švogeris 
Leonei Brizola, Visi oratoriai, 
kurių buvo apie tuzinas, reikala
vo žemių nusavinimo, balsavimo 
teisės beraščiams, griežtos ko
vos prieš išnaudotojus ir t.t. L. 
Brizolos kalba pasižymėjo pa
čiais nuodingiausiais puolimais 
prieš krašto parlamentą, kuris 
"mums neduos nieko!”. Brizola 
reikalavo arba plebiscito ar nau
jo konstitucinio susirinkimo, su
daryto iš ‘liaudies atstovų* ir 
nacionalinės vyriausybės.

Pačiu paskutiniu momentu 
prez. Goulart atsisakė nuo pigaus 
propagandinio efekto, žemės nu
savinimo dekreto pasirašymo, 
prie prožektorių šviesų kalbėto
jų tribūnoje. Šį parašą jis padė
jo prieš atvykdamas Į mitingą, 
Laranjeiras prezidento rūmuo
se. Jis taip pat pasirašė ir kitą 
dekretą, kuriuo nusavinamos vi
sos ligi dabar buvę privačios 
(septynerios) alyvos-žibalo va
lyklos. Jos priklausė išimtinai 
brazilams.

Prezidento ir Brizolos kalbos 
buvo lydimos triukšmingų ovaci
jų, kurios liudija, kad šiame su
sibūrime dalyvauja gerai organi
zuota ir drausminga masė. Rit
miški pritarimo šauksmai dažnai 
priminė tuos neužmirštamus ko
munistų ir nacių laikų riksmus, 
kuriuos Dirvos skaitytojai gerai 
prisimena iš 1933-45 m. Gi gub. 
Lacerdos vardo minėjimas iš
šaukdavo nepasitenkinimo ūže
sį...

Goulart teigė, kad tai esąs tik 
pirmasis reformų žingsnis. Jis 
išvardino keliolika valstybių, jų 
tarpe ir Japoniją, kuri Įvykdžiu
si daug griežtesnę žemės refor
mą, išdalindama ją ūkininkams. 
Prezidentas pasakė, kad jis nebi
jąs, jog jį apšauksią pogrindžio 
agitatoriumi, kada jis kalba už 
liaudies reikalus ir "atsisako nuo 
visiškai persenusios konstituci
jos". Jo obalsis esąs "pažanga su 
teise ir krašto išvystymas su ly
gybe".

Prezidento, Pernambuco vals
tijos gub. Muguel Arrais (žino
mo savo kairiomis pažiūromis) 
ir kitų kalbos buvo lyg ramiai 
degančių žvakelių liepsnos, paly
ginus jas su Brizolos žaibais. 
"Mums reikia atsisakyti nuo sugy
venimo minties i r būtina sudaryti 
tautišką liaudies vyriausybę". 

'Kongresas nėra žmonių valios 
reiškėjas, bet privilegijuotų re
akcionierių klubas” -- šaukė Bri
zola. Jo nuomone, gub. Lacerda 
yra aistringas beprotis, o Minas 
Gerais valstijos gub. Magalhaes 
Pinto yra "ūkininkų degintojas". 
"Išsirinkime konstitucinj seimą,

sudarytą iš ūkininkų, darbininkų, 
puskarininkių ir tautiškai galvo
jančių karininkų; išnaikinkime 
lapes iš politinio Brazilijos gy
venimo" — reikalavo Brizola.

Kovo 14 d. dienraštis Diariode 
Noticias apie mitingą taip rašė: 
"Mes ilgiau negalime užmerkti 
akis ir, lyg tie Štrausai, sukiš
ti galvas Į smėlį. Krašto demo
kratijai gresia milžiniškas pavo
jus. Vis labiau plinta politiškas 
nenuosaikumas, kuris apima vis 
platesnes tautiško gyvenimo sri
tis...

Prezidentas, remdamasis Įsi
pareigojimais, duotais darbo kla
sei, kuri remianti jo režimą, at
palaidavo Įvairių pakraipų dema

gogus, skatinančius klasių kovą" 
-- rašė laikraštis.

Gi apie ŠĮ mitingą Rio dien
raščiai kovo 15 d. taip rašė:

"Penktadienio (kovo 13) mitin
gas suniekino demokratiją... Ne
žiūrint skleidžiamų gandų apie 
tarpusavio nesutarimus, J. Gou
lart ir L, Brizola siekia to pa
ties tikslo: pirmasis nori likti pre
zidentu be jokių rinkimų, gi antra
sis nori pasidaryti kongreso na
riu (be jokių rinkimų), kaip ir 
pirmasis. Tačiau tai nėra sude
rinama su krašto konstitucija, 
kas šiems ponams visai nepa
tinka. Ponas Brizola, po savo kal
bos geležinkelių stoties aikštėje, 
nustojo būti parlamento nariu. Jis 
yra už Įstatymo ribų. Jo kalba 
privalo būti studijuojama pagal 
Tautos Apsaugos įstatymą" — 
bylojo Įtakingasis Jornal do 
Brazil.

Dienraštis O Jornal teigė: 
"Goulart prakalba priminė se
ną diktatoriaus Peron minčių pa
kartojimą. Mitingo organizavimo 
detalės labai jau panašios ĮMus- 
solinio ir Hitlerio Vokietijos or
ganizuotus masiškus suvažiavi
mus. Sutinkam, kad Brizola ir 
gub. Arrais gali kalbėti ką tik 
nori, gi iš jų nieko padoresnio 
laukti netenka, juodu neturi jo
kio atsakomybės jausmo. Bet gi 
Goulart dar tebėra krašto prezi
dentas ir, būdamas pareigo
se, jis privalo ginti krašto kons
tituciją, kuriai yra prisiekęs pri
imdamas prezidento pareigas. 
Jeigu kuris nors iš Brazilijos 
politikų dar tebeturi švarią są
žinę, jis prieš prezidentą pri
valo pradėti taip vadinamą "im- 
peachment" procesą už tautos po
litinių jėgų ir Kongreso Įžeidi
mus" -- rašė dienraštis.

Kitame krašte po tokių politi
nių demonstracijų reiktų laukti 
kokių nors sukrėtimų, procesų, 
skalpų ar ko nors stipresnio, kas 
pažadintų žmones iš letargo ir 
kad jie pamatytų, Į kokią bedug
nę rieda valstybės vežimas. Bet, 
čia yra Brazilija..,

-'tlfAJUL'
ONE INjKMILLION...
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Ohio Bell 3.000,000-oji investiciją j Ohio atei
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monės į Ohio pritraukimui. Ohio Bell auga 
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PROF. A. RANNITAS, estų rašytojas ir meno kritikas, po paskaitos Kalifornijos universitete apie 
Kr. Donelaiti, susitinka Railų namuose su senais draugais ir rašto paž|stamais, dalindamasis įspū
džiais apie New Haveną, Washingtoną ir Los Angeles. Pobūvyje dalyvavo (iš kairės): rašytoja P. Orin- 
taitė, Juozas Tininis, prof. dr. M. Gimbutienė, Aleksis Rannitas, D. Railienė, LRD pirmininkas B. 
Brazdžionis, B. Raila, žurnalistas ir daugelio laikraščių korespondentas K. Januta.

L. Kančausko nuotrauka

AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Susitikimai su Rannitu
Sunkūs būna atsisveikinimai il

gam išsiskyrimui, ne mažiau 
jautrūs išgyvenimai vėl kada nors 
kažkur susitikus. Tokiebuvoma
no nuotykiai ilgoje pažintyje ir 
draugystėje su žinomu estų po
etu, literatūros ir meno kriti
ku Aleksiu Rannitu.

Atsisveikinimas ilgam išsis
kyrimui buvo Kaune 1944 metų 
pavasari, gegužės mėnes| -- tuo 
pačiu gražiausiu lietuviškos 
gamtos laiku ir tuomet pačiomis 
niūriausiomis nerimo ir bepro
tybių dienomis. Kaip tik tada, 
kai sumuštos Hitlerio armijos 
kasdien darė "sėkmingus" fron
to siaurinimus ir bėgo iš Ry
tų, o Lietuvoje dar sėkmingiau 
naikino gen. P. Plechavičiaus 
Vietinę Rinktinę, jos vadus grū
do J kacetus, areštavo karinin
kus, gainiojo kareivius. Trūko 
žodžių, stebint ŠĮ "naujosios Eu
ropos" architektų visišką ir ga
lutini pamišimą.

Pravažiuodamas iš Vilniaus 
pro Kauną | Šiaulius, tada bu-, 
vau sustojęs pas Rannitą pra
leisti vakarui. Ir kai vidurnak
tį atsisveikinom, jutau, kad iš
siskiriame jeigu ne visam, tai 
labai ilgam laikui.

Taip ir {vyko, netrukus mums 
pradėjus skirtingais keliais 
plaukti iš karo sutrų ir maudan
tis pokarinės Europos chaose. 
Apie penkerius metus vakarų Vo
kietijoje, vėliau New Yorke, da
bar New Havene, -- atkaklus, 
darbštus, svetimom kalbom la
bai gabus Aleksis Rannitas tur
būt negalėtų pasakyti, kad tiedu 
dešimtmečiu jam praėjo visiš
kai niekais. Jis nuolat išliko 
veiklus estų kultūriniame ir li
teratūriniame sąjūdyje, veik ne 
mažiau su nerfldyjančia meile te
bedalyvauja lietuvių meno pasau
lyje ir Žymiai daugiau už daž
ną lietuvi yra prisidėjęs mūsų 
kultūros, ypač dailės, M, K. Čiur
lionio populiarinimui tarptau
tinėje plotmėje, tais klausimais 
parašęs ir išspausdinęs eilę 
straipsnių bei brošiūrų vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbomis.

Sausio pabaigoje jis netikėtai 
atskrido | Los Angeles. Ne at
sikvėpti mūsų vasariškos žiemos

oru, ne poilsiui ar turistiniam 
malonumam, ne tik kok( per du 
dešimtmečiu nematytą draugą 
aplankyti, bet — dėl Kristijo
no Donelaičio, Rodos, kas jam 
būtų tas Donelaitis, kad dėl jo 
turėtų per dvi savaiti skraidy
ti nuo Atlanto ligi Pacifiko, skai
tyti apie ji paskaitas Kaliforni
jos, Seattle, Iowos, vėliau Prin- 
cetono, Yale ir kituose univer
sitetuose? Rūpintis, vargti, ner
vintis auditorijose, kur susirink
davo klausytojai, daugumas gal 
niekada apie tok| 18-jo šimtme
čio lietuvišką poetą negirdėję 
ir kuriem pačios Lietuvos są
voka be abejo ne mažiau mi
glota?

♦

Aleksis atvyko pas mus ne iš 
namų, bet iš Washingtono,kur jis 
buvo ką tik pateikęs Kongreso 
užsienių reikalų europiniam sub- 
komitetui platesnius liudijimus 
apie dabartinę Baltijos tautų li
teratūrų padėt} sovietinėje oku
pacijoje.

Kai perskaičiau tų jo liudiji
mų išspausdintą santrauką, tikro 
džiaugsmo kibirkštėlė sušildė 
krūtinę. Tai buvo labai jdomi ir 
nauja pastanga atkreipti JAVKon 
greso dėmes} nebe apie sovie

tinės okupacijos politinius ir eko 
nominius, bet apie kultūrinius pa
darinius Baltijos valstybėse, — 
apie ne mažiau pasibiaurėtiną so
vietų "dvasinj kolonializmą", 
"moralinės prostitucijos" užme 
timą mūsų tautoms, pabaltiečių 
intelekto pasibaisėtinus prie
vartavimus.... Rannito liudijimai 
buvo paremti estų, latvių ir dau
giausia lietuvių sovietinės spau
dos, literatūros ir okupanto kul
tūrinių ukazų studijomis.

Jo liudijimų išvadą apie so
vietinių okupantų "dvasinius 
veiksmus" galėtume čia paci
tuoti iš originalo: "It is impor
tam to say that the Mestern go- 
vernments do not understand the 
seriousness of theses actions. 
There are in the Free World 
Severai hundreds of exiled East 
European writers, many of them 
internationally known, with first 
hand knowledge of Soviet tactics; 
yet, oddly enough, the institu- 
tions of the Free World only ve- 
ry seldom ūse their services in 
fighting Communism and foste- 
ring democracy"...

Vos spėjęs atskristi iš Wa- 
shingtono, tą pat| vakarą Kali
fornijos universitete Rannitas 
skaitė kitą ilgą, puikiai doku
mentuotą liudijimą apie čia dar

Aleksis Rannitas, prieš surašydamas savo įspūdžius Į "namų 
knygą", prieš tai pasikeičia nuomonėmis su namų šeimininke Dane- 
ta Railiene. L. Kančausko nuotrauka

niekados negirdėtą lietuvių pofetą 
Donelaiti, kartu pateikdamas 
trumpą lietuvių grožinės litera
tūros panoramą, sukaktuvininko 
vietą ir rėmus ano meto europi
nėje literatūroje, supažindinda
mas su Tolminkiemio klasiko kū
rybos pavyzdžiais {vairiomis 
kalbomis.

Kai kitą vakarą su Liet. Rašy
tojų Draugi jos (kurios aktyviu na
riu visą laiką yra ir estas Ranni
tas) valdybos nariais ir kitais 
draugais susitikome mūsų bute 
visai atvangos nakčiai, neslėpiau 
savo malonaus pasitenkinimo ir 
komplimentų.

— Taigi, Lietuvių Bendruome
nė paskelbė "Donelaičio metus". 
Paskelbė sumanymus, milžiniš
kus uždavinius, gerus ir fantas
tiškus sukaktuvių paminėjimo pro • 
jektus. Tik Donelaičio "Metų" 
geros naujos laidos dar neturi
me. Ir nežinau, kiek ji būtų per
kama ir skaitoma, jeigu jau tu
rėtume. Bet tu, Aleksi, esi pir
mas, kuris dal{ savo pasiūlytų 
projektų jau vykdai. Tatai yra 
labai nuostabu ir neįprasta mū
sų dabartiniame gyvenime. Tad 
būk sveikas, bičiuli, pagal seno
vės lietuvių paprot|..."

♦
Prieš atsisveikinant vidur

nakti, J tradicinę mūsų "namų 
knygą" Aleksis tarp kitko įra
šė:

"Ne taip seniai du "lietuviai" 
-- prof. Joseph Ehret ir aš — 
sėdėjom pas vieną draugą sve
čiuose. Profesorius Ehret tarė: 
"Mes dirbam tą pat} darbą, 
skelbdami užsieniui lietuvių kul
tūrą. Sunku įtikinti svetimą pa
sauli, kad reikalinga skelbti lie
tuvių kultūrą, bet dar sunkiau 
įtikinti lietuvius, kad toks kul
tūros propagavimas yra reika
lingas"...

Ironija ir net tam tikro liū
desio rezignacija buvo aiški tuo
se žodžiuose. Nieko nepadarysi: 
ji jau pagrista paties Rannito pa
tyrimais, pvz. iš santykių su kai- 
kuriais mūsų dailininkais, apie 
ką syk} ir Dirvoje daugiau nei 
prieš dešimtmet} man yra tekę 
rašyti "rašalo ašaromis".

Neapsiriko jis ir š| kartą. 
Už dviejų savaičių "Draugo" 

dienraščio kultūriniame priede 
pasirodė slapyvardžiu pasirašy
tas straipsnis apie tą prof. A. 
Rannito paskaitą Kalifornijos uni
versitete. čia jis buvo kito neži
nomo mūsų "profesoriaus" pa
mokytas, kaip reikia ruošti ameri • 
kiečiams paskaitas, apkaltin
tas... "rusiškumu" ir "kažkokia 
tendencija lietuvius pririšti prie 
slaviškojo pasaulio". Slapukas 
net pareiškė, kad "nei Donelai
čio talento {vertinimas, nei lie
tuvių tautos interesai nenukentė
tų, jei A. Rannit nuo šio sumany
mo atsisakytų, arba j| dar kartą 
rimtai pergalvotų".... Ir paga
liau, kad net lietuvių kalbos kur
so {vedimas Kalifornijos universi - 
tete, kadangi tas kursas tuo tarpu, 
kaip daug kur {prasta, adminis
traciniu būdu tebėra sujungtas su 
slavų kalbų katedra, esąs ne tik 
"mokslinės tiesos pažeidimas", 
bet ir "galĮsateityjeturėtinema
lonių net politinių implikacijų"(!)

Viena "implikacija” betgi ir 
dabar jau aiški: tai tas tradici
nis kai kurių lietuvių "parapijiš- 
kumas" ir pasibaisėtinas tamsu
mas, tuo atveju visada sujung
tas su slapyvardininko {žaliu drą
sumu, ir kaip iš kitų to straipsnio 
priekaištų matyti, lydimas galbūt 
nesugebėjimo kiek tvirčiau Įkąsti 
anglų kalbą. Veltui laukiau nesu
laukdamas, kad gal vėlesniuose 
"Draugo" kultūriniuose prieduo
se bus pareikšta jei jau ne pro
testo, tai bent nusistebėjimo bal-

sų dėl tokio begėdiško ir žlibo 
žemažiflriškumo. Diskutuoti su 
patamsių "profesoriais", aišku, 
nei galima, nei verta. Perdaug 
ryškiai čia išsisako tulžis, kan
kinama pavydo, mizerijos ir im
potencijos.

Ereto, Rannitopatirta sena tei
sybė vis dar nepaseno: sunkiau

*

VIEŠĖDAMI EHICAGDJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
t Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liųuer, Import. from Italy. ...
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France....................................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand................
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France.................... . ............

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

5th $3.98
5th S .98
5th S .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

sia Įtikint pačius lietuvius, kad 
mūsų kultūros propagavimas sve 
tintiesiems yra reikalingas. Ir 
kai tatai kartais padaro net pa
tys svetimieji, nėra jokios ga
rantijos, kad tuojau pat neišsi
žios ir koks vienas mūsų gerbia
mas chamas. Be abejo, vis sau
godamas, kad "lietuvių tautos in
teresai nenukentėtų"...

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO
KLIJENTAMS

STASYS DAPKUS
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

4542-44 S. Western Avė. Chicago, 111.
Telef. CL 4-2241

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
KLIJENTAMS

BALYS ir EMILIJA PAKŠTAS
SALĖ — POKYLIAMS, VESTUVĖMS IR ĮVAIRIEMS 

SUSIRINKIMAMS. 
puikus Lietuviškas orkestras.

2801-03 W. 38 St. Chicago, III.
Telef. YArds 7-8722

LINKSMŲ VELYKŲ SAVO KLIJENTAMS z
LINKI

JONO MOTIEJŪNO Taverna

2638 W. 69th St. Chicago, III.

d' LINKSMŲ VELYKŲ SAVO KLIJENTAMS IR 
DIRVOS SKAITYTOJAMS LINKI

Marquette Delicatessen
Skanūs namų darbo ir importuoto maisto gaminiai. 

Priimame užsakymus parengimams.
Savininkės

Leokadija žvynienė 
&

Stasė Urbonienė

2553 W. 71st St.
Chicago, III.

Tel. PR 6-2717

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 13-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NEO PIRMOS MENESIO DIENOS. 

A\/nM PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENS1ONIERIA.MS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARIU' 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
A LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautlivė.
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ALG. KEZIO FOTO PARODA
Algimanto Kezio, S.J. foto kū

rinių paroda, kurią surengė LB 
New Yorko Apygarda kovo 14-15 
d.d. Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyne, praėjo dideliu pa
sisekimu. Parodą per abi dienas 
aplankė arti 300 žmonių.

Atidarant parodą trumpą žodį 
tarė N.Y. Apygardos pirm. J. 
Šlepetys. Jis trumpai pakalbė
jo apie fotografijos meną ir pri
statė nuotraukų autorių.

Parodoje buvo išstatyta apie 
100 didelio formato nuotraukų, 
kurios patraukė žiūrovo ak| žais
mingais šešėlių atspalviais, {do
mia kompozicija ir temų (vairu
mu. Lankytojams krito į ak|, kad 
nė viena A. Kezio nuotrauka ne
turėjo religinio gyvenimo mo
tyvų, ko galima buvo tikėtis iš 
vienuolio - jėzuito darbų. Tačiau 
šį religinį momentą A. Kezys 

Kai du žymūs fotografai susitinka, apie ką jie kalbėsis jei ne apie 
fotografijas... Parodoj susitikę Vytas Valaitis ir Algimantas Kezys, 
SJ.

Menininkai Alg. Kezio, SJ foto parodoje. Iš kairės: dail. K. Žo- 
romskis, meno kritikas St. Goštautas, dail. J. Bagdonas ir dail. R. 
Viesulas.

Trys Keziai foto parodoje... B. Kezytė, R. Kezys ir A. Kezys, SJ.

Alg. Kezio, S.J. foto parodos rengimui New Yorke pasidarbavę LB nariai. Stovi iš kairės: Z. Dižpi- 
nigaitis, J. Zaromskas, Alg. Kezys, SJ„ A. Reventas, R. Kezys, J. Šlepetys. Nuotraukoje trūksta V. 
Padvariečio. G. Peniko nuotraukos

perdavė savo iliustruotu pašne
kėsiu, kuriame jis kalbėjo apie 
modernius religinio meno pa
minklus Europoje. Ypatingo gro
žio spalvotos skaidrės stebino žiū
rovus, kaip stipriai naujose Eu
ropos religinėse šventovėse yra 
pabrėžiamas modernusis menas. 
Spalvingi bažnytiniai vitražai bu
vo stipriausia šio iliustruoto pa
šnekesio dalis. Po pašnekesio 
svečiai buvo pavaišinti E. Kezie- 
nės paruoštomis vaišėmis.

LB N.Y. Apygarda yra sveikin
tina už tokio gražaus kultūrinio 
savaitgalio suorganizavimą. 
Ypatinga padėka priklauso tiems, 
kurie aukojo savo laiką ir pas
tangas šią parodą ruošiant: Zig
mui Didžpinigaičiui, Romui Ke- 
ziui, Vincui Padvariečiui, An
tanui Reventui ir Juozui Zaraus- 
kui.

DIRVA

Pasibaigus parodai Apreiški
mo par. salėje, ji buvo perkelta 
į Fordhamo universitetą. New 
Yorko didžioji spauda plačiai ap
rašė Fordhame įvyksiančią paro
dą, pažymėdami, kad A. Ke
zys yra lietuvis jėzuitas, pasi
traukęs iš savo krašto dėl komu
nistinio teroro.

VILKIUKO 
ŽINYNAS

Šiomis dienomis iš spaudos 
išėjo jaunesniesiems skautams - 
vilkiukams skirta knyga "Vilkiu
ko žinynas", kurią sudarė skau
tininkas dail. Vladas Vijeikis. 
Knyga iliustruota keliomis spal
vomis, gausi piešiniais, ilius
tracijomis, nuotraukomis. Nors 
ji skirta skautams, bet ją su di
deliu malonumu gali vartyti ir 
skaityti jaunimas iki 12-13 metų 
amžiaus.

Vilkiuko žinynas savo apimtimi 
yra taip patrauklus, jog teko ste
bėti jį savo rankose laikant ir 
vartant puslapius bei skaitant
vaikus, tėvams visai neprašant 
ir neraginant. O tai jau labai 
daug ką pasako. Ir kokia palaima 
tada būna namuose, kiekdžiaugs-

Jaunieji skautai, vadovaujami Vytauto Namiko, apsilankę skauti
ninko Vlado Vijeikio spaustuvėje žiūri, kaip spausdinamas "Vilkiu
kų žinynas".

mo, kai nebereikia kartoti žodžių: 
Mariuk skaityk, Vytuk skaityki... 
Algiuk, kur tavo lietuviška kny
ga?...

Pervertęs gražiai sutvarkytus 
8 įžangos puslapius, sustojęs ties 
Lietuvos žemėlapiu, dar at
skleidęs 12 patraukliai liustruo- 
tų pus/ipių, skaitai apie Mindau
gą, Gediminą, Vytautą, meni Lie 
tuvos atkūrimą,skaitaiapieMar- 
gį, Bielinį, Kudirką, Darių ir Gi
rėną, Juozą Lukšį. Išmoksti daug 
vaikui reikalingų dalykų: rikiuotę, 
mankštą, žaidimus, susipažįsti 
su augalais, gyvuliais, paskiau 
dainuoji tautines dainas ir dekla
muoji gražius eilėraščius.

Jei Vilkiuko žinynas yra jau-

Lietuviai Kolumbijoje
Jau baigiamuose statyti Lie

tuvių Namuose Medellyne apgy
vendinti pirmieji lietuviai Elvi- 
kiai, kurie paskirti namams pri
žiūrėti, ir gyventojai -- Gauri- 
šienė ir Marijona Klemenaitė. 
Dėl pinigų stokos lietuviškoji ko
plyčia nespėta Įrengti. Kun. Ta
mošiūnas laukia geros valios lie
tuvių aukų.

Balandžio mėn. 24, 25, 26 ir 
27 dienomis Medellyne Įvyksta

Konsulas J. J. Bielskis ir ponia su svečiais prie Lietuvos konsulatui skirto stalo, ant kurio padėtos 
dovanos ir Lietuvos trispalvė.

LOS ANGELES KONSULARINIO
KORPUSO PAGERBIMAS

nesniojo skauto katekizmas, 
kuris padeda paruošti visus 3 pa
tyrimo laipsnius, tai visiems ki
tiems ši knyga yra jo auklėjimo,
mokymo ir lietuvybės katekiz
mas. »

Dail. Vladas Vijeikis, paruoš
damas ir išleisdamas šią knygą, 
yra vertas ne žodžio padėkos, 
bet knygos pirmos laidos išpir
kimo akcijos ir jos apsilanky
mo kiekvieno lietuvio namuose,

O tai būtų graži padėka už su
manymą, darbą, sugebėjimą.

Vilkiuko, žinyną sudarė skau
tininkas Vladas Vijeikis, išleido 
Lietuvių Skautų Brolijos Vilkiukų 
Skyrius. Knygos kaina $1.00.

Vyt. Kasniūnas

lietuvių kultūros diena -- suva
žiavimas. Programoje: 24 d. 
"Hotel Nutipara" patalpose 
įvyksta pokylis su programa, ku
rią išpildys iš Amerikos atvyku
si sol. Pr. Bičkienė ir muzikai 
Jonušas su Kazeliūnu. Numaty
ta, kad pokylyje dalyvaus 150- 
200 svečių, be lietuvių, kolum- 
biečiai ir draugingų konsulatų 
atstovai. Balandžio 25 bus su
ruošta lietuviška gegužinė. Ba
landžio 26 d. iškilmingos pamal
dos ir 27 solistės Pr. Bičkienės 
viešas koncertas ir suvažiavimo 
uždarymas.

Inž. K. Kalėda iš Chicagos 
grįžo Į Medelliną ir pradėjo dirb
ti "Shermar” Įmonėje.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYi’IA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2113 WEST 63rd Street 

Chicago. III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-083 1

Chicago. Manjuette Parke, 
parduodama

likerio krautuvė kartu su 
taverna. Biznis su namu, 5 
kamb. butas gale namo. Tas 
pats savininkas 25 metai. 
Nepraleiskite progos įsigyti 
šj sėkmingų ir gerai Įgyven
tų bizni. 2411 W. 69th St., 
Chicago, III.

Beverly Hills, Calif. kovo 12 
d. įvyko metinis iškilmingas pa
rengimas, kuriuo pagerbta Los 
Angeles Konsularinis Korpusas. 
Jau antri metai kaip tuo pager
bimu rūpinosi tarptautinė naš
laičių globos organizacija.

Beverly - Hilton viešbučio iš
kilmių salėje buvo parengtas kiek, 
vienam dalyvaujančiam konsului 
atskiras stalas, su dovanomis jo 
viduryje. Dovanos buvo skirtos 
svečių laimėjimui, už auką Įsigy
jant numeruotus bilietėlius. Pel
nas skiriamas našlaičių fondui.

Ant stalo, rezervuoto Lietuvos 
Konsulatui, dovanų dėžutės buvo 
aprištos lietuviškos spalvos 
juostomis, o viršuj stovėjo Lie
tuvos vėliavėlė. Svečiams prie

Pobūvyje su kino artiste Bette Davis... Iš kairės stovi: Estijos 
konsulato atstovas Ernst Laur su dukra Eva, Ona Bielskienė, ar
tistė Bette Davis ir Lietuvos konsulas J.J. Bielskis.

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
KLIJENTAMS

MICHAEL BAJORŪNAS
TAVERNA IR LIKERIU KRAUTUVĖ

2151 IV. 69th St. Tel. (nRovehilI 6-9092
Chicago, 111. 60629

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
‘ KLIJENTAMS

SPAITIS STORM WINDOW 
CO., INC.

3261 So. Halsted St. Chicago, III
VI 2-6172
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stalo buvo padėtos vardinės kor
telės, kuriuose buvo nupiešta Lie 
tuvos vėliavėlė. Taip pat kiek
vienam prie to stalo svečiui buvo 
prisegta lietuviškų spalvų ženk
lelis. Panašiai ir kiti, konsula
tams skirti stalai, buvo papuošti 
atitinkamomis tų valstybių spal
vomis. Vėliau konsulai su ponio
mis buvo publikai pristatyti alfa
betine tvarka.

Be konsulų dalyvių tarpe buvo 
pasižymėję visuomenininkai, 
rinktinė publika, Hollywoodo įžy 
menybės. Dalyvavo ir pats vieš
bučių savininkas Conrad Hilton. 
Programos pranešėja buvo pasi
žymėjusi Hollywoodo artistė 
Bette Davis. Publikos buvo susi
rinkę apie pora tūkstančių.
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PREZIDENTO A. SMETONOS 
MINĖJIMAS OALTIMORĖIE

Prezidento Antano Smetonos 
mirties 20-čio minėjimas įvyko 
kovo 14 d., kurį rengė šių orga
nizacijų atstovai: L. B. Apylin
kė, Ateitininkai Sendraugiai, AL 
Tautinės S-gos 8 skyrius, Min
daugo - Kęstučio D-ja, LV Są
jungos Ramovės skyrius, L. Stu
dentų S-gos skyrius, šeštadieni
nės mokyklos.

Atidaromajame žodyje minėji
mo komiteto pirmininkas M. Ka- 
raša pasakė, kad suėjome prisi
minti asmenį, kuris visą savo 
gyvenimą buvo arčiausiai susijęs 
su savo tauta.

Gyvenimiškas ir reikšmingas 
mintis pareiškė maldoje kun. A. 
Drauginis. Philadelphijos Tauti
nio Ansamblio chorui sugiedo
jus JAV himną, buvo prisiminti ir 
pagerbti dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės kovose žuvu
sieji, nukankintieji ir mirusie
ji. Jų garbei choras Sugiedojo 
Kritusiems Didvyriams — A. 
Vanagaičio.

Nepriklausomos Lietuvos At
stovybės patarėjas dr. S. Bačkis 
pasakė kalbą, pacituodamas pre
zidento A. Smetonos ištraukas 
iš jo raštų ir kalbų. Tos min
tys labai tinka ir dabarčiai.

Po kalbos susirinkusiems bu
vo pristatyti minėjime dalyvavę 
svečiai, turėję artimą ryšį su pre
zidentu. Minėjime dalyvavo po
nia Jadvyga Tūbelienė. Ji buvo 
pristatyta kaipo artimųjų atstovė, 
a.a. A. Smetonos, ir kaip aktyvi 
dalyvė pačioje Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo pradžio
je.

Taip pat buvo pristatytas adv. 
W.F. Laukaitis, iniciatorius, va
dovas ir tvarkytojas komiteto, 
kuris surengė prezidento A. Sme - 
tonos priėmimą ir pagerbimą jam 
lankantis Baltimorėje. Adv. W.F.

Tik dėka A. Smetonos didelio tak
to ir sumanumo, politinio supra
timo ir patyrimo Jam vadovau
jant buvo pasiekti stebėtinai ge
ri rezultatai.

Oficialioji minėjimo dalis buvo 
užbaigta Lietuvos Himnu, kurį 
sugiedojo visi susirinkusieji. Pra
nešimai buvo kondensuoti, {do
mus, nevarginą ir su Įdomumu ir 
dėmesiu išklausyti.

Po oficialiosios dalies koncer
tinę programą išpildė Philadel
phijos Tautinio Ansamblio cho
ras vedamas Leono Kaulinio ir 
ansamblio narė solistė Ona Šal- 
čiūnienė -- lyrinis sopranas. So

Laukaitis pareiškė, kad visam 
amžiui pasiliks didingas įspūdis 
iš Prezidento vizito Baltimorė
je. Advokatas pabrėžė, kad pre
zidentas šiame krašte turėjo ne 
tik lietuvių respektą, bet ir šios 
šalies valdžios. Jisai buvo pri
imtas JAV Prezidento.

Pagrindiniu minėjimo prane
šėju buvo prof. dr. B, Nemickas. 
Pranešėjas pabrėžė, kad neįma
noma čia peržvelgti A. Smeto
nos labai šakotos veiklos kaip pe ■ 
dagogo, žurnalisto, politiko ir 
valstybininko. Jo veiklą pranešė
jas padalino į tris pagrindinius 
periodus: priešnepriklausomybi- 20 metų nelaimingomis aplinky- 
nį, nepriklausomybinį ir pone- 
priklausomybinį. Savo praneši
me dr. Nemickas trumpai per
žvelgė tik vieną priešnepriklau- 
somybinį laikotarpį, paliesda- 
1914-1919 metus. Nušvietė Vokie
tijos valdžios siekius okupuotos 
Lietuvos ir lietuvių tautos atž
vilgiais. Pabrėžė, kad buvo dvi
guba vokiečių politika: viena vy
riausybės, kita okupacinės karo 
vadovybės, kad Vokietijai pripa
žinus Lenkijai nepriklausomybę, 
lenkų politikų buvo dedamos di
delės pastangos per Vokietijos 
vyriausybę Lietuvą nedalomai pri • 
jungti prie Lenkijos.

Tokiose ypatingai sunkiose ir 
suktose apystovose Antanas Sme
tona vadovavo lietuvių tautos ne
priklausomam apsisprendimui, 
rašydamas memorandumus, ves
damas lietuvių konferencijas 
krašte ir užsienyje, keldamas Lie - 
tuvos reikalus tarptautinėje plot
mėje, keldamas lietuviuose susi
pratimą ir laisvės troškimą.

Karo sukurtuose, pasaulinės 
politikos netikrume kelti Lietu
vos nepriklausomybės klausimą, 
ne tik kelti, bet ir reikalauti, bu
vo ypatingai pavojinga ir drąsu.

listę pianinu palydėjo Anelė Kau- 
llnytė.

Minėjimas praėjo vykusiai ir 
įdomiai. Scenos užuolaidai nusi
leidus, susirinkusieji grupėmis 
dar ilgokai šnekučiavosi, dalino
si mintimis ir įspūdžiais. Girti
nas minėjimo komiteto patvarky
mas, kad studentai ir mokslei
viai dalyvavo nemokamai. Todėl 
jaunimo minėjime buvo apsčiai.

Scenos priekyje buvo išstaty
tas prezidento Antano Smetonos 
apšviestas paveikslas. Paveikslo 
šonuose stovėjo didelės Lietuvos 
ir JAV vėliavos.

M K-a

Susirinkome prisiminti prieš

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ LINKI

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2652 W. 59th St. Chicago, III.
Tel. PR 8-1223

bėmis mirusį Lietuvos Valsty
bės prezidentą A. Smetoną.

Šis jo mirties dvidešimtme< 
čio minėjimas mums primena 
Nepriklausomą, Laisvą Lietuvą 
su visomis jos apraiškomis.

Mes pagerbėme mirusius ir 
žuvusius dėl Lietuvos Laisvės.

Mes pagerbiame Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo Ak
to signatarą, Lietuvos Valstybės 
Prezidentą, rišdami tai su Lie
tuvos valstybės de jure egzisten
cija.

1941 m. balandžio 18 d. JAV 
prezidentas Franklin D. Roose- 
velt priėmė Baltuose Rūmuose 
Lietuvos valstybės prezidentą An
taną Smetoną, lydimą Lietuvos 
Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalio
to Ministerio P. Žadeikio.

Lietuvos Prezidentas to pasi
matymo metu padėkojo JAV 
Prezidentui už Vyriausybės ir 
krašto laikyseną, pasmerkiančią 
Lietuvos pavergimą ir už atsi
sakymą Sovietų Sąjungai pripažin
ti Lietuvos okupaciją, smurtu 
įvykdytą prieš Lietuvių Tautos 
valią.

Prezidentas A. Smetona tikėjo 
į Vakarų Sąjungininkų pergalę, į 
mažųjų tautų išsilaisvinimą iš 
okupacijos. Jis tikėjo į jo nu
mylėtos Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atgavimą.

Jojo tikėjimas ir viltys —mū
sų tikėjimas ir viltys. Deja, 1944 
m. sausio 9 d. Lietuvos valstybė 
neteko Prezidento. Bet, liko Lie
tuva. Liko lietuvių tauta. Liko Lie
tuvos valstybės institucijos už
sienyje — Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba su savo šefu. Liko or
ganizuota gerai Lietuvių išeivi ja, 
kovojanti dėl Lietuvos laisvės.

Kovodami dėl Lietuvos išsilais - 
virtimo, mes tęsiame kovą, kurią

prezidentas A. Smetona nuo 1896 
metų prieš rusų užmačias pra
dėjo.

štai kelios jo mintys, kurios 
ir šiandieną gyvos lietuvių rū
pesčiuose.

"Lietuvos atstatymas visų dau
giausia pareina nuo mūsų pačių 
susipratimo: tiek gausime lais
vės... kiek mes, numanydami šių 
dienų sąlygas, mokėsime į ją ei
ti". (1,301).

"Mūsų viršiausias tikslas yra 
telkti tautinės pajėgos ir taikinti 
jos taip, kad darbe neprieštarau
tų vienos kitoms, kad iš vieno, 
ar šalimais eidamos, netrukdytų 
vienos kitų". 1,2).

"Ir mes lietuviai, turime paro
dyti savo aukštą kūrybą... kad iš 
jos matytų, jog ne veltui gyvena
me, ne veltui užimame žemės ru
tulyje vietą. Turime išjudinti 
savo tautoje glūdančias kūrybos 
pajėgas... dirbti kantriai ir iš
tvermingai šiokioje, ar tokioje 
vietoje esant... Reikia mokėti 
dirbti ne vienam, bet talkoje su 
kitais, dirbti organizuotoje 
draugijoje... Mūsų tautos ide
alas... įrašytas mūsų valstybės 
ženkle — riteris budrys. Kas to 
idealo siekia, tas turi budėti 
Lietuvos sargyboje,'turi būti tvir
tas, doras ir drąsus... Riteris 
tai charakterio idealas, o cha
rakteris darbe užgrūdinamas... 
Kiekviena mūsų draugija tegu 
auklėja savybėje ir su kitais tvir. 
tą lietuvišką charakterį... Dirb
kite nepailsdami... tikėkite gra
žią laimingą Lietuvą... Ji laukia 
iš mūsų vaisingo darbo. Neapvil
kime" (1933.XII.15 d. kalba).

««•
"Norimet būti laisvi ir savo 

rankomis, kad ir kitų padedami 
atstatyti nuniokotą Lietuvą". (I, 
300).

AMERIKA 'UŽKARIAVO' EUROPA
VYT. ALSEIKA

Dirvos korespondentas
V. Vokietijoje

Europa atrado Ameriką, gi po
kario metais vyksta Įdomus pro
cesas: Amerika vis labiau užka
riauja Europą. Tokia tema nese
niai Vokietijoje išleista Gerhar
do Herm knyga (Econ leidykla 
Duesseldorfe). Jei kalbama apie 
Amerikos vykdomą Europos už
kariavimą ar, kitais žodžiais, 
stiprų amerikinį poveikį, tai jis 
vyksta ne tik politinėje ar ūkinė
je plotmėje, bet dar ryškiau jis 
pastebimas kultūrinėje ir socio
loginėje srityje. Jau nebe paslap
tis, kad amerikinis ”way of life" 
vis labiau ir labiau prasiskver
bia Į senojo kontinento ne tik Va
karų, bet ir rytų Europos, Sovie
tijos neišskiriant, kraštus.

Herm’o knyga labai įdomi, nes 
jam pavyko amerikinį suame- 
rikonėjimą pavaizduoti nuo pir
mųjų to proceso dienų.

Nuo kada prasidėjo Europos 
amerikoninimas? Kaip jis reiš
kiasi senutėje Europoje? Ar gali
ma Europą laikyti tiesiogameri- 
kine provincija, priklausoma nuo 
Amerikos turto bei jos gerovės?

šiuos ir kitus klausimus svars
to minėtos knygos autorius ir iš 
tikrųjų, knyga teikia plačios apim - 
ties (480 psl. ir 81 iliustr.) isto
riniai - kultūrinio veikalo pobūdį. 
Joje išryškinta, kad amerikiečių 
vykdomas Europos užkariavimas 
kai kuriais atžvilgiais jau bus 
prasidėjęs 1492 metais, kad jau 
daugiau kaip 400 metų iš Ameri
kos Europą veikia impulsai, darą 
poveikį į tolimiausius europinius 
užkampius, pvz. kad ir Į kurią 
nors sritį Pirenėjuose ar Bavari
joje. Štai, Nobelio literatūros 
premiją laimėjusio IvoAndric tė
viškėje, Bosnijoje, pagal autorių, 
dar 1912 metais buvę nepaprastai 
madingi "platūs amerikoniški ba
tai".

Meskime žvilgsnį Į europinius 
didmiesčius su jų reklamomis bei

neono apšvietimais gatvėse - - jie 
vis labiau darosi panašEls į Ame
rikos miestų mainstreets ar 
broadways, amerikiniai, plačiai 
vartojami žodžiai, kaip "Okay", 
"make up", "story", net ir 
"Let’s go" vis labiau Įsiveržia į 
europiečių pasikalbėjimų žody
ną. Human relations, service.au- 
tomatizacijar stars, team work, 
tai vis iš Amerikos paveldėtos 
sąvokos ir atitinkamai pritaikin
tos praktiškai naudoti kasdieny
bėje.

Vis dėlto autorius aiškiai pažy
mi, kad amerikinės "dovanos" 
senutei Europai nebūtų Įmano
mos, jei šiame kontinente nebū
tų buvę senų europinių tradicijų. 
Jis nurodo,, kad be tų amerikinių 
"importinių gerybių" dabartinis 
Europos gyvenimas būtų vargiai 
įmanomas. Tai iš tikrųjų įdomus 
ir aktualus procesas ir knygos 
autorius skaitytojui pateikia ne 
tik jo paskirus aspektus ar fa
zes, teigiamus ir neigiamus pa
darinius,-ir visa tai pailiustruoja 
įdomiais ir ligšiol dar daugeliui 
nežinomais faktais ar pavyz
džiais.

Taigi, pasirodė knyga, kurią 
tenka vertinti labiau kaip veika
lą,ryškiai pavaizduojantį materi
alinėmis ir idealinėmis vertybė
mis paremtą Amerikos vykdomą 
"užkariavimą". Tai dviejų pasau
lių istorija, pasaulių, kurie, kai 
kurių nesusipratimų ar katastro 
fų nepaisant, visvien gravituoja 
vienas kito kryptimi ir gal kada 
nors sudarys vieną "Eurame- 
riką". Tai mintys, su kuriomis 
ir šių eilučių autorius, Vokieti
joje jau beveik trejus metus iš
gyvenęs, susiduria kasdien ir 
kiekviename žingsnyje. Tas ame
rikinis poveikis jį lydi nuo anksty 
vo ryto paskutinių radijo naujie-

(Nukelta Į 7 psl.)
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI VISIEMS

KLIJENTAMS IR DRAUGAMS

PALANGOS RESTORANO

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI 
VISIEMS KLIJENTAMS

VASARVIETĖ GINTARAS

Adresai: Union Pier Post Office, Box 74, 
tel. Lake Side 8155 Mich.

2501 W. 43 Chicago, III. VI 7-5084
Savininkai VIKTORIJA ir ALGIRDAS 

KARAICIAI

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKI 
VISIEMS KLIJENTAMS

JUOZAS NAUJOKAITIS
APDRAUSTAS PERKRAUSTYMAS

Nauji dideli trokai—Naujausi kraustymo Įrankiai

2022 W. 69St. Chicago, III. 60636
Tel. WAlbrook 5-9209

/I
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENC’Ų DRAUGAMS. 

PAŽĮSTAMIEMS IR KLIENTAMS LINKI

MARQUETTE BAKERY
Pagarsėję raguolio — Baumkucheno gamyba

, Savininkas VILIUS ALBRECHTAS

2616 West 69th St. Tel. VVAlbrook 5-3171

PETRO ULĖNO MIRTIES METINĖS
Praėjusių metų pavasariui be

sibeldžiant į duris, visai netikė
tai New Yorke mirė Petras Ulė- 
nas, Korp! Neo-Lithuania filiste
ris ir kitų tautinės minties orga
nizacijų narys. Mirė darnenuse- 
nęs ir vilčių įsikūnijimo nesulau
kęs. O štai ir vėl atskrenda pa
vasaris, tebegyvenantiems neš
damas ne tik gėlių žydėjimą, bet 
ir prisiminimų skausmą...

Sunku pamiršti bičiulį, kurio 
širdies šilima būdavo tokia jau
ki, nuoširdumas toks didelis ir 
bičiulystė tokia patvari. Pats bū
damas teisininkas, Petras Ulėnas 
turėjo gilių sentimentų menui ir 
jo žmonėms. Jį būtina (rikiuoti 
į tų lietuvių gretas, kuriems tau
tinė kultūra, jos kūryba ir ugdy
mas nebuvo tušti žodžiai, bet žy
mi dalis jų pačių gyvenimo. Tom 
temom ne sykį su velioniu Petru 
kalbėdavom. Mačiau jo rūpestį, 
mačiau jo džiaugsmą dėl vieno ar 
kito mūsų kultūrinio laimėjimo, 
mačiau ir jo gilų nusiminimą, kai 
buvo sugriauti pamatai, kurie 
vieni tegali pakelti į ankštumas 
tautinės kultūros bokštą. Petras 
Ulėnas nuoširdžiai tikėjo, kad ko
va bus laimėta ir su vienos die
nos aušra prašvis tos sąlygos, 
kuriose mes vėl galėsim būti sau 
žmonės. Tegu būna nepalaužia
mas ir gyvas tasai jo tikėjimas! 
Skaudžiai liūdna tik kad pats Pet
ras tos aušros nesulaukė...

Jeigu reikėtų, būtų neapsako
mai sunku papasakoti apie Pet
ro Ulėno veido ir vidaus kitimus. 
Aišku, tų kitimų buvo, o many te
bėra gyvas Įspūdis, kad visą gy
venimą jis pajėgė išlaikyti tą pa
čią giedrią šypseną, tą patį dva
sios ramumą, tą pačią žmogišką 
šilimą. Tuo požiūriu jis buvo sti
lingas vyras.

Mudviejų pažintis buvo gana 
sena. Bičiulyste ji pavirto dar ta
da, kai abu dainavom muz. P.

Adomavičiaus vadovaujamam 
Dainos chore. O, tai atsitiko 1922 
-24 m. laikotarpy! Daug žmogus 
galėtum duoti, jeigu Daina vėl 
pradėtų dainuoti, jeigu mūsų tė
vynė Lietuva ir vėl būtų laisva! 
Deja, Petras Ulėnas jau negalės 
ne tik pats koncerte dainuoti, bet 
ir kitų atliekamo koncerto pasi
klausyti. O mėgo jis muziką, mė
go dainą, ypačiai lietuvišką dainą. 
Tegu nors pavasario paukščiai 
pagieda prie jo kapo svečioj 
šaly!...

Tremty nedalia mus pakišo po 
tuo pačiū stogu. Keletą metų gy
venom Pfullingene ir tame pačia
me name. Vargo dienos gali žmo
nes išskirti, gali ir suartintu 
Mudu suPetruUlėnutiemetaidar 
labiau surišo, nors kartais jis 
mane ir pabardavo, kad aš netau
soju jėgų ir įsikinkau į tokį jun
gą, kurį gali ir kiti traukti. Bo
davo tikra atgaiva, kai su Petru 
išeidavom Į Wuertenbergo lau
kus, kai aplink žydėjo sodaiąrpo 
kojom rudenio lapai šlamėjo...

Petro Ulėno mirties metinės 
š.m. balandžio 6 d. bus liūdna 
ir skausminga diena jo likusiai 
šeimai. Be abejonės, ta proga jį 
prisimins bendraminčiai ir 
bičiuliai, gyveną Nevv Yorke ir 
visoj Amerikoj.

St.S.

laiškai lietuviams -- ko
vo mėn. (3) nr. Leidžia Tėvai 
Jėzuitai, Chicagoje. Šio nr. tu
rinyje, šalia literatūros ir me
no atrankų, pagrindinė straips
nių tema liečia šeimos auklėjimo 
klausimus. Mėnesinį žurnalą re
daguoja K, Trimakas, SJ. Adre
sas -- 2345 W, 56 St., Chicago, 
III., 60636. Prenumeratos kai
na metams -- 3 dol.

Savininkai JADVYGA ir JUOZAS BARTKAI

6918 So. Western Avė. Chicago, III.

LINKSMŲ VELYKŲ SAVO 
KLIJENTAMS LINKI

TULPĖ-VALGYKLA

Savininkai
EUGENIJA, BRONIUS BLINSTRUBAI

2447 W. 69th St. Chicago, III.

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
KLIJENTAMS

Frank’s T.V. Radio, Ine.
3210 S. Halsted Street Chicago, III.

Tel. CA 5-7252

Savininkai J. BENDORIUS ir P. ENDZELIS

LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 
KLIJENTAMS

PETER’S BARBER SHOP
Savininkas PETRAS BALTRAMONIS

2543 W. 71st St. Chicago, III.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
♦ RELIGINES MUZIKOS KON

CERTAS, Jvykęs kovo 22 d. šv. 
Jurgio bažnyčioje, praėjo įspū
dingai.

Koncerto pasiklausyti prisi
rinko pilnutėlė bažnyčia.

Plačiau apie koncertą bus pa
sisakyta sekančiame Dirvos nu
meryje.

ŽIŪRĖJO FILMUS
Praeitą šeštadienĮ, Lit. Vysk. 

M. Valančiaus mokyklos mokiniai 
turėjo progą pamatyti du filmus: 
Tautinių šoklų šventę Chicagoje 
ir "Aušros" sporto klubo jaunu
čių vasaros stovyklą. Tautinių 
šokių šventės filmą mokyklai pa
rūpino LB I-sios apylinkės pirm.
F. Eidimtas, kuris supažindino ir 
trumpai papasakojo apie šią 
šventę.

Tautinių šokių grupės dalyviai

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAY’S BASEMENTS
Specialiai! Prieš-Velykinis

IŠPARDAVIMAS!
Naujausios pavasarines medžiagos, spalvos, 
paskutiniausieji stiliai

KOSTIUMAI 
VYRAMS

Patikrinkite šiuos audinius:
• Dirbtinio šilko ryklio odos spalvos 

audiniai
• Dirbtinio šilko flaneliniai audiniai
• Su šešėliais audiniai
• Lygiu tonu
• Tonas ant tono
• Dryžuoti, skersuoti lygūs

Daugelis tų kostiumų iškilūs 
rankų darbo detalėmis, 
randamomis tik aukštos 
kainos kostiumuose.

• Visi proporcingi
• Daugelis rankų darbo

detalėmis
Ateikite ir patys įsitikinkite, koks tai puikus pirkinys! Nesvarbu, kiek jūs pa
prastai esate įpratę sumokėti už kostiumų, būsite nustebintas puikios išvaizdos, 
gerai nešiojamais kostiumais. Kiekvienas jų pagamintas iš rinktinių medžiagų, 
rinktinių pamušalų, tikrai užtikrintos konstrukcijos.
BASEMENT MEN’S CLOTHING DEPARTMENT, MAY CO., DOWNT()WN & BRANCHES

DYDŽIAI:
Normalūs 36 iki 46

Ilgi 37 iki 46 
Trumpi 36 iki 44

Pasirinkite iš šių spalvų:
• Tamsiai pilkos • Juodos
• Rudos • Pilkos
• Vaivorykštės • Alyvinės

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande mokiniai, va
dovaujami muz. A. Mikulskio, intensyviai ruošiasi koncertui, kuris 
l'vyks balandžio 4 d. šv. Jurgio parapijos salėje.

kartu su savo vadove Ingrida Sta- 
saite turėjo progos dar kartą 
pergyventi ir prisiminti tuos gra
žius momentus iš Chicagos.

"Aušros” sporto klubo jaunučių 
vasaros stovyklos filmas priminė 
visiems vaikučiams, kad vasara 
nepertoliausiai. Tėvai pranciš
konai, kurie globoja "Aušros" 

sporto klubą Toronte, jau septy
ni metai kaip ruošia mūsų jau
niesiems stovyklas savo vasar
vietėje, Wasaga Beach, neperto
liausiai nuo Toronto.

Pirmaisiais metais stovyklau
tojų turėta apie 60 mergaičių ir 
berniukų. Kas metai stovykla di
dėjo ir praeitais metais jau sto-

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS B|ationwide Z. OBELENIS
Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 u*e "”ur,n"Co- Mu,u*1 co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbut, 0.

vykiavo virš 200 vaikų. Stovykla 
randasi nepaprastai gražioje vie
toje, visai netoli ežero, ir stovy
klautojai lietuviškoje nuotaikoje 
sustiprėja dvasiniai ir fiziniai. 
Clevelando lietuviai, kurie norė
tų, kad jų vaikučiai turėtų tikrai 
geras vasaros atostogas, pra
šomi kreiptis pas V. Staškevlčii. 
tel. 486-4942,. dėl informacijų 
apie jaunučių vasaros stovyklą 
Wasaga Beach, Canada.

RUOŠIASI VAKARUI

Lit. Vysk. M. Valančiaus mo
kyklos choras, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio, intensyviai 
ruošiasi savo pirmam pasiro
dymui Clevelando scenoje. Cho
ras susideda iš 70 mergaičių ir 
berniukų, kurių meilė lietuviškai 
dainai yra tokia galinga, kad ne
žiūrint koks oras ar televizijos 
programa, beveik nė vienas dar 
nėra praleidęs repeticijų. Kartu 
šiam mokyklos vakarui - koncer
tui sparčiai ruošiasi kankli
ninkės, vadovaujamos Onos Mi
kulskienės, tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Ingridos Stasaitės, 
ir naujai sudarytas vamzdelių 
orkestras, muz. Alf. Mikulskio 
vadovybėje.

Šia proga iš Chicagos atvyksta 
aktorius Algimantas Dikinis, ku
ris rečituos Donelaičio, Sruogos 
ir Maironio kūrinius.

šis lituanistinės mokyklos kon
certas - vakaras yra dedikuoja
mas Kristijono Donelaičio 250 
metų gimimo sukakčiai prisi
minti.

Mokyklos vakaras {vyks ba
landžio mėn. 4 dieną, 7 vai. va
karo, Šv. Jurgio parapijos salė
je. Bilietus | š| koncertą galima 
užsisakyti pas A. Neimanienę, 
tel. 391-7588. Šokiams gros vi
siems gerai žinomas Melody or
kestras. Visi Clevelando lietuviai 
kviečiami | šį lituanistinės mokyk
los koncertą - vakarą. Ateikite 
ne vien tik iš pareigos, bet pasi
grožėti ir padrąsinti mūsų jau
nuosius, kad jų meilė lietuviš
kai dainai, muzikai ir šokiams 
rodoma ne veltui.

SKAITYK IR PLATINK DIRV.a,

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. Wi!liam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

PAVOJINGA POLITIKA
♦ TED W. BROWN, kandidatas 

Į JAV senatorius iš respublikonų 
partijos ir dabartinis Ohio vals
tijos sekretorius (gubernatoriaus 
padėjėjas), išreikšdamas savo 
nusistatymą užsienio politikos 
klausimais, pareiškė:

"Nuo pat pirmos dienos, kai 
pripažinome komunistinę Rusiją, 
liberalai perėmė atsakomybę už 
mūsų užsienio politiką. Tai buvo 
pavojinga, nepastovi, švelniai ta
riant, politika be nugarkaulio, ku
rio taip reikėjo mūsų tautos re
putacijai ir garbei apsaugoti".

Nurodęs, kaip milijonais dole
rių vadinamai užsienio paramai 
buvo švaistomasi, neatsižvel
giant ar ja pasinaudojamieji bu
vo draugai ar spjauną Į JAV vei
dą, ar ją gauna ir naudojasi tau
ta, ar kuri nors korupcinė vy
riausybė, rezultatai vistiek pa
rodė nuostoli laisvei.

Ted W. Brown pasisakė remiąs 
nubraukimą paramos toms vals
tybėms, kurios pasirodė nedrau
giškos JAV ir laisvės idėjai, ne
kalbant jau apie jos teikimą ko
munistų valdomiems kraštams. 
O parama lotynų Amerikos vals
tybėms yra niekis, kol iš to geo
grafinio paveikslo nebus išjung
tas Castro.

♦ BALFO PADĖKOS SĄRAŠE 
byvo praleistos pavardės S. As
trausko, aukojusio 15 doL ir V. 
Petruškevičiaus — 3 dol.

♦ THE HARLEM GLOBTROT- 
TERS garsioji krepšinio komanda 
lankysis Clevelande kovo 26 d. 
(ketvirtadieni), kur Arenoje 7:30 
vai. vak. žais parodomąsias rung 
tynęs su Atlantic City Sea Gulįs 
komanda. Rungtynių pelnas ski
riamas kovos su vėžiu sąjungos 
Cuyahoga skyriaus naudai.

Prieš rungtynes bus ir įvai
renybių programa, kurioje pasi
rodys ir garsūs stalo teniso žai
dėjai R. Bergman iš Anglijos ir 
Ubiraci Da Costa iš Brazilijos.

Bilietai nuo 3.50 iki 2 dol. iš 
anksto gaunami Arenoje ir Rich- 
mond Bros. miesto krautuvėje.

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Amerika 
'užkariavo'...

(Atkelta iš 5 psl.)

nų (tik be |kyrlų reklamų), ligi 
gatvės praeivių "Okay" garsų, 
spaudos kioskų su nesuskaitomo - 
mis knygutėmis su Wild West ar 
Lassie istorijomis ir ligi vokie
čių (ir šiaip europiečių) mentali
teto, gyvenimo būdo, papročių ir 
iš viso ligi kasdieninio gyvenimo 
detalių. Čia tik pridurtina, kad 
tas amerikonizmas — europinės 
spalvos tradicijomis atmieštas
— sudaro gana patrauklų jungini
— ta prasme toje Europoje gal 
mažiau konformizmo, kaip JAV 
ar Sovietijoje.

Kalbant apie amerikinio gyve
nimo poveiki, negalima nepami
nėti "Comic Strips". Juk. juos 
reguliariai seka ir skaito ne tik 
didžioji JAV gyventojų dalis, bet 
dar 200 milijonų gyventojų 60-je 
užsienio kraštų. Vak. Europoje 
(Vokietijoje, Italijoje, Prancūzi
joje ir kt.) kai kuriuose laikraš
čiuose (išskyrus pačius rimčiau
siu) tie "komiksai” kasdien skel
biami ir dažnas klausia, kaip iš
aiškinti jų populiarumą? Pernai 
ir Europoje sukėlė dėmes} dviejų 
autorių: Bostono prof. David 
Manning White ir laikraštininko 
Robert H. Abel'io paskelbtas lei
dinys "The Funnies: An Ameri
can Idiom”. Būdinga, kad autorių 
spėjimu tų "komiksų" kilmės ten
ka ieškoti net 3,000 nj. prieš 
Kristų (gyvulių piešiniai Egip
te), tačiau teisiogiai jų pradi
ninku laikomas Anglijoje 1841 m. 
išpopuliarėjęs Mr. Punch. Be ki
tų aiškinimų apie "komiksų" kil
mę ir jų paplitimą Amerikoje 
(paskutiniais praėjusio šimtme
čio metais), dar būdingas abiejų 
autorių teigimas, kad tuos "ko
miksus" pirmiausia skaito žmo
nės nor| "iš pirmo žvilgsnio pa
tirti apie dalyko esmę", apie tai, 
kaip tie paveikslėliai praturtinę 
kasdieninę Amerikos kalbą (vie
nas pavyzdys: jeep žodis) ar kad 
"komiksus" seka ar yra sekę net 
neeilinio išsilavinimo žmonės, 
kaip prezidentas Wilsonas ar 
Henry Ford.

"Literatūrinis nužudymas" — 
tokio pavadinimo Fritz Woe!lcken 
knygoje pacituoti Encyclopaedia 
Britannica 1946 m. paskelbti duo
menys: nuo 1841 iki 1920 m. JAV 
ir Anglijoje pasirodė apie 1300 
kriminalinio turinio knygų, o nuo 
1920 ligi 1940 m. tokio turinio kny
gų skačius jau pasiekė apie 8000 
pavadinimų.

Vokietija vėl seka Ameriką ir 
štai pokariniais 1949 m. detekty
vinio - kriminalinio turinio knygų 
vak. Vokietijoje pasirodė 405ar
ba ketvirtadalis visų išleistų anuo
met knygų (1644). O 1961 m. iš
leistų knygų statistikoje dailio
sios literatūros knygų pasirodė 
5300 pavadinimų, gi jų tarpe kri
minaliniai romanai (jie priskal- 
tomi prie dali, literatūros gru
pės) sudarė 657 pavadinimus ir 
tai sudaro 21% dail. literatūros 
pavadinimų. Tuo požiūriu vak. 
vokiečiai net pralenkia ir ameri
kiečius. Kraujas, žudynės, de
tektyviniai narpliojimai — vi
sa tai mėgiama šių dienų Euro
poje. Atsirado daugybė naujų kri
minalinių romanų autorių ir jie 
dažnu atveju seka tokios lite
ratūros pradininkus, kaip Alan 
Poe, Conan Doyle, EdgarWallace 
ir kitus. Vokietijoje būdinga ne
bent tai, kad neseniai visų krimi
nalinių ar detektyviniųknygųtar- 
pe 44% buvo vertimai iš svetimų 
kalbų.

Filmų srityje, vokiečių gamy
boje ypatingai, išimtiną vaidmenį 
vaidina nesuskaitomi E. Mallace 
veikalų prastoki nufilmavimai. 
Juos rodydami ir daugiau jaunąją 
kartą patraukdami kino teatrai 
siekia suvilioti mases bei apsi
ginti nuo TV konkurencijos. Tai 
vėl laiko žymės ir šių dienų ame - 
rikonizmo kai kurių poveikių 
padariniai: kinų ekranuose, kny
gų puslapiuose ar TV blykčioja 
peiliai, traksi revolverių šūviai, 
girdėti smaugiamųjų balsai ir... 
liejasi kraujas. Tai reiškiniai, 
kurie gausėja ir kuriems perteik
ti ieškoma patrauklesnių bei la
biau rafinuotų priemonių.

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
67 irt. prie St. Clair, 5 kam
barių. Tinka 2 viengun
giams arba vedusiai porai. 
Pigiau ar pusė nuomos, jei 
sutiks tvarkyti sklypų.

Tel. RE 1-5513
(37)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* RYŠIUM SU VELYKŲ ŠVEN
TĖMIS, kovo 30 d., pirmadieni. 
Dirva nepasirodys. Sekantis po 
Velykų Dirvos numeris išeis tre - 
čiadienĮ, balandžio 1 d.

* DR. INŽ. ALGIRDAS NAS- 
VYTIS, PLB valdybos vicepir
mininkas, praeitą savaitę lankė 
si New Yorke, kur turėjo eilę 
pasitarimų ir pasiinformavo PLB 
valdybai rūpimais veiksnių vie
nybės klausimu daromais žygiais 
ir nuotaikomis. Iš tų pasimaty
mų dr. A. Nasvytis grĮžo nusi
teikęs optimistiškai.

Ta proga jis lankėsi ir J.B. 
Lippincott leidyklos redakcijoje, 
kur tarėsi savo naujai parašytos 
knygos išleidimo reikalais.

* MEČYS ŠIMKUS, teisininkas 
daugelio tautinių org. narys, 
tvarkingai, tiksliai ir greitai už
pildo INCOME TAX. 4259 So. 
Maplewood Chicago, III. CL 4- 
7450.

♦ PARAMOS, Lietuvių Kredi
to Kooperatyvo Toronte, naujai 
išrinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: H. Stepaitis, pirminin
kas, J. Preikšaitis — vicepirm., 
L. Adomavičius — sekretorius,
P. Bastys — iždininkas ir J. 
Strazdas — narys.

♦ ŽIBUTE BRINKIENĖ, Juozas 
Kojelis ir prof. dr. Pranas Pa- 
dalis kandidatuoja ĮJAVLBVyr. 
Tarybą. Ž. Brlnkienė ir J. Koje
lis priklauso LB Los Angeles 
apylinkei, o dr. Pr. Padalis — 
Phoenix, Ariz., apylinkei. Visi 
trys yra LB Vakarų apygardos 
kandidatai. Iš Vakarų apygardos 
kandidatuoja j Tarybą dabartinė 
jos narė rašytoja Alė Rūta - Ar- 
bienė iš Santa Monica, Calif.

♦ DANGUOLE BARTKUVIENĖ 
Beverly Shores, Ind., rezoliuci
jų pravedimo reikalu kreipėsi Į 
abu Indianos senatorius — Hart- 
ke ir Bayh ir Į savo kongres-

Denverio kamerinis ansamblis vadinamas Denver Trio, kuriam 
priklauso mūsų tautietis muz. Mykolas Saulius (dešinėje), vasario 19 
d. Denveryje davė rečitali, kuriame buvo išpildyti Mendelssohn, Me- 
dinš ir Vivaldi kūriniai. Apie ŠĮ koncertą, kuri globojo Amerikos 
kompozitorių ir dirigentų sąjunga, plačiai aprašė vietos amerikie
čių spauda.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinĮ ir pobūd| patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant Į 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus 
Įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMUUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS

A. A.

SOFIJAI ŠARKIENEI mirus.

Jos vyrui, dukroms ir sūnums su šeimoms, reiš

kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Zaparackų šeima

GERTRŪDAI DANTIENEI,
Australijoj mirus, jos vyrą. buv. finansų vieemi- 

nisteri ALEKSANDRĄ DANTĄ. sūnų GYTĮ ir 

artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

Edvardas įlenda
Petras Kųdnkis 
Edvardas Varekojis 

maną. Ji taip pat parašė laiškus 
tuo reikalu kongr. T. Morgan ir 
šen. J. Wm, Fulbri&ht, kurių ran ■ 
koše yra visos rezoliucijos. Jos 
ir dr. K. Ambrozaičio pastango
mis buvo suorganizuotas Rezoliu
cijoms Remti Komiteto skyrius 
šiaurinėje Indianoje. Danguolė 
yra to skyriaus sekretorė. Šiau
rinės Indianos lietuviai visais 
rezoliucijų reikalais terašo jais 
Mrs. D. Bartkus, P.O. Box 386, 
Beverly Shores, Indiana, 46301.

* DR. ANTANAS RAZMA, 
Wilmington, III., Lietuvių Fon
do Tarybos pirmininkas, buvo 
parašęs laišką senatoriui J. Wm, 
Fulbright, ragindamas duoti ei
gą rezoliucijoms ir pareikšda
mas norą liudyti rezoliucijų rei
kalu Senato užsienio reikalų ko
misijoje. Senatorius Fulbright ra
šo dr. Razmai, kad kai tikapklau 
sinėjimai rezoliucijų reikalu bus 
pradėti, jis pakviesiąs dr. Raz
mą liudyti toje komisijoje.

* BRONIUS JUODELIS, LSB 
Vyriausias skautininkas, Velykų 
švenčių proga sveikina skautus, 
skautes, vadovus, tėvelius ir rė
mėjus.

CHICAGO

CHICAGA RUOŠIASI
DIDELIAM KONCERTUI

SLA Chicagos 6 apskrities ren
giamas jaunimo konkursas artė
ja. Jis Įvyksta balandžio 12 d. 
Lietuvių Auditorijoje, Bridgepor- 
te. Tuo reikalu apskrities val
dyba pirm. O, Biežienės bute tu
rėjo posėdĮ, kuriame buvo aptar
ti visi darbai.

Pirm. O. Biežienė pranešė, kad 
konkurse jau užsirašė dalyvauti 
20 jaunuolių, nuo 6-17 metų am
žiaus, Įvairiuose pasirodymuose. 
Daugiausiai bus pianistų ir akor
deonistų. Bus ir dailiojo žodžio 
poezijos, saksofono, dainos ir de
klamacijos mėgėjų. Štai jų bend
ras sąrašas: R. Barauskas, J. 
Valentas, R. Vasiukevičius, Dan. 
Vasiukevičiūtė, D. Butkus, V. 
Butkus, G. Paškevičiūtė. V. Galė- 
nas, Ir. Totoraitė, Z. Bunaikai- 
tė, P. Petraitis, R. Degutis, L, 
Butkus, G. Paškevičiūtė, J. Paš
kevičiūtė, Alg. Victora, N. Viš- 
čiūtė, M. Drunga, A. Stelmokas,
G. Usevičiūtė, V. Galėnas, Ir. To
toraitė, Z. Bunaikaitė, P. Pet
raitis, R. Degutis, L. Degutis, 
L. Peškys. Manoma, kad jų skai
čius padidės iki 30. Registruo
tis reikia iki balandžio 1 d.

Konkurso dalyviai, kurie lai
mės premijas bus apdovanoja
mi Įvairiomis dovanomis, pav. 
viena savaite atostogų SLA va
sarnamy Atlantic City, 2 laimė
tojams, dviems metams apmokė
ta apdrauda, apmokėta kelionę Į 
SLA seimą Wilkes Bar re, Pa. ir 
daug kitų.

Konkurso vertintojai: A. Kal
vaitis, A. Stephens, S. Velbasis 
ir St. Pilka. Programą išpildyti 
talkininkaus "Ateities" šokėjai. 
Trumpą žod{ tars SLA prez. P. 
Dargis, o šokiams gros Neo-Li
thuania 16 žmonių orkestras. Sve ■ 
čiai turės progos laimėti atskiru 
dovaną už Įėjimą. Bus ir daugiau 
visokių staigmenų.

Posėdžiui pasibaigus d r. St. 
Biežio ir ponios dalyviai buvo 
pavaišinti.

322 KUOPOS VEIKLA
SLA 322 kuopa, kuriai pirm, 

dr. Step. Biežis, turėjo savo su
sirinkimą kovo m. 13 d. Dariaus 
ir Girėno salėje. Kuopa turi 123 
narius ir 47 jaunuolius, tačiau 
Į susirinkimą atsilankė tik 25.

Susirinkimą atidarė pirm. dr. 
St. Biežis, pranešdamas apie Pil
domosios Tarybos posėdĮ New 
Yorke ir jame padarytus nutari
mus, pažymėdamas, kad SLA fi
nansinė padėtis yra labai gera 
ir stipri.- Kalbėjo apie SLA sei
mą Wilkes Barre liepos m. 5 d., 
nakvynes, programą ir atstovų 
parinkimą ir pasiuntimą. Tenai 
bus paminėtas ir Krist. Done
laitis atskira paskaita, kurią 
skaitys prof. Puzinas ir jo — 
K. Donelaičio "Metus", paskai
tys akt. H. Kačinskas. SLA 322 
kuopa atstovus išrinks kitame 
susirinkime, kuris Įvyks gegu
žės mėnesĮ.

O. BIEZIENE, SLA 6 apskr. 
pirm., branešėapieartėjantj jau
nimui rengiamą kontestą, kuris 
vyks balandžio m. 12 d. Lietu
vių Auditorijoje. Kvietė visus 
dalyvauti, platinti pakvietimus ir 
rinkti skelbimus programai, ku
ri bus Įdomi ir vertinga. Jau 
turima virš 20 asmenų, visokio 
amžiaus ir Įvairių muzikinių pa-* 
sirodymų. Ateities šokėjai pasi
žadėjo ateiti Į talką, o 16 žmonių

orkestras linksmins svečius.
Balsuojant Į Pild. Tarybą bu

vo paduoti 24 balsai-kortelės, 
kurių viena buvo tuščia, o 23 
pasiskirstė sekančiai:

Prez. P. Dargis -- 23, S. 
Gegužis — 10, S. Jokūbaitis —
13, Pivaronienė — 20, N. Gu- 
gis — 17, Mikužiūtė -- 9, S. 
Briedis -- 12, N. Bavoras —
14, S. Buivytis — 4, dr. St. Bie
žis — 23, dr. P. Zalatorius — 
1.

A. Gintneris platokai nušvie
tė Krist. Donelaičio gyvenimą, 
jo kūrybą.

Sumanymuose buvo iškeltas 
klausimas, ar nereikėtų seimo 
metu iškelti konst. pakeitimo 
klausimą ir leisti balsuoti na
riams laišku arba bent Įgalio
jimu, nes daugelis narių yra 
senesnio amžiaus ir patys ne
gali rinkimuose dalyvauti.

Antanas Gintneris

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

2202 W. CERMAK ROAD •

VADOVYBĖ:

JOHN J. KAZANAUSKAS 
Prezidentas

PETER KAZANAUSKAS 
Viceprezidentas

CASIMIR G. OKSAS
Viceprezidentas 

STEPHANIE SIMONAITIS 
Sekretorius-Iždininkas 

ANTHONY L. LAPINSKAS 
Sekr.-Iždininko padėjėjas ir advokatas

Chicagos Lietuvių Opera
balandžio 19 d., 3:00 vai. p. p.» 
balandžio 25 d., 8:00 vai. vak. ir 
balandžiai 26 d., 3:00 vai. p. p.

stato 3 veiksmų Puccini operą

“TOSCA”
STUDEBAKER TEATRE

410 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 
69th Street, Chicago, Illinois.

Bilietų kainos: 7,6,5, 4, 3 dol.
Paštu bilietai užsakomi;

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO, 2511 W. 69th St. Chicago, Illinois 60629
Tuo pavadinimu išrašyti čekį atitinkamai sumai ir pridėti sau 

adresuotą voką su pašto ženklu, laiške nurodant spektaklio datą 
ir bilieto kainą.

VISUS IŠ ANKSTO KVIEČIA ĮSIGYTI BILIETUS IR ATSILANKYTI 
SPEKTAKLIUOSE . .. tChicagos Lietuviu Opera

A
LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 

VISIEMS LIETUVIAMS KLIJENTAMS

H. SEIGAN

VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 So. Ashland Avė. Chicago 9, Iii.

zl------------------------------------
LINKSMŲ VELYKŲ LINKI SAVO 

KLIJENTAMS

PRANAS IR BRONĖ PAKŠTAS

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ
“TAUPA”

2819 W. 71 St. Chicago, III.
Telef. RE 7-1996

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

linki visiems klijentams ir rėmėjams

k
FEDEFAL
ii ictvinm

AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO 8, ILLINOIS

DIREKTORIAI:

JOHN J. KAZANAUSKAS

PETER KAZANAUSKAS

JOSEPH W. KILIKEVICE

PETER KRAUJALIS

ANTHONY L. LAPINSKAS

WALTER MISEVICH

CASIMIR G. OKSAS

' PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS”
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