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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Juodasis Afrikos kontinentas
BEVEIK TREČDALIS JUNGTINIŲ TAUTŲ OR
GANIZACIJOS BALSŲ PRIKLAUSO TOKIOM 
AFRIKOS VALSTYBĖM, KURIOS NĖRA VER
TOS TO VARDO. — NEPRIKLAUSOMYBĖ AF
RIKAI ATNEŠĖ TIK SAUVALĘ, PRIEVARTĄ 
IR BEGALINĮ VARGĄ, O DAUGUMOS VALS
TYBIŲ SIENOS NEIŠLAIKO JOKIOS KRITIKOS

------- Vytautas Meškauskas --------
Neseniai grįžęs iš eilinės stu

dijų kelionės po Afriką Chicago 
Tribūne Londono biuro vedėjas 
Arthur Veysey rašo, kad ‘laisvo
ji’ Afrika, kurioje per paskuti
nius 7 metus susidarė apie 30 
naujų nepriklausomų valstybių, 
vis giliau slenka ’Į chaosą.

Pirmiausia, afrikiečiai toli 
gražu dar nėra priaugę jokiai ki
tai savivaldai, kaip tik žiauriau
siai diktatūrai, kuri tikvienagali 
išlaikyti minimalinę tvarką, rei
kalingą bet kokiai pažangai. Ant
ra, valstybės,susikūrusios buvu
sių kolonijų sienose,nėra natūra
lūs vienetai, nes kolonijų sienos 
buvo išvestos atsitiktinai. Tre
čia daugumas dviejų šimtų mili
jonų Afrikos gyventojų patys ne
žino, kuriai tautai jie priklauso. 
Retas kuris save pavadins kon- 
goliečiu, ganiečiu ar kitaip. Pa
klaustas, kas esąs, jis paminės 
tik savo giminę.

Įdomu, kad ir kito laikraščio, 
šį kartą liberalaus New York 
Times, bendradarbis C. L. Sulz- 
bergeris, šiuo metu besilankąs

Romas Viesulas antrą kartą 
gavo Guggenheim Fellowship

Dailininkas Romas Viesulas

Dail. Romas Viesulas antrą 
kartą gauna Guggenheim Fellow- 
ship, kuri yra labai vertinama 
menininkų pasaulyje. Šiais me
tais jam paskirta grafikoje (in 
creative printmaking) $4,500.00. 
Pirmą kartą Guggenheim Fellow- 
ship buvo gavęs 1958 metais.

Romas Viesulas, gimęs 1918 ■ 
m. Lietuvoje ir pasitraukęs Į 
tremt{,Vokietijoje Freiburge bai
gė V. Jonyno vadovautą Meno 
Institutą, gavęs prancūzų vyriau
sybės stipendiją, studijas gilino 
Ecole dės Beaux Arts Paryžiu
je. Į JAV atvyko 1951 m. Jis yra 
pirmasis Amerikos dailininkas 
gavęs litografijoje Tamarind 
Fellowship 1960 m., gi 1962 m. 
gavo Tiffany Fellowship.

Su savo kūriniais R. Viesulas 
yra dalyvavęs parodose Prancūzi
joje, Jugoslavijoje, Vokietijoje, 
Anglijoje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje, Australijoje, Graikijoje, 
Libane, Ispanijoje, Portugalijo
je, Maroke, Pakistane ir Jvairiuo-

Afrikoje, yra tokios pat nuomo
nės:

"Dauguma galvojančių afrikie
čių ir europiečių stebėtojų yra 
įsitikinę, kad dar bent visą vie
nos generacijos laikotarpį tie 
kraštai turi būti valdomi stip
rios centralizuotos adminis
tracijos. Kitaip tariant, Afriką 
sėkmingai valdyti gali tik gerai 
nusiteikę despotai, jei tokių būtų 
galima rasti".

Deja, praktika rodo, kad ge
resni despotai išsilaiko trumpiau 
negu blogesni. Tokiu būdu vienos 
kartos gali ir neužtekti reikalin
gai evoliucijai. Reikia atsiminti, 
kad kol kas tik vienas iš dešim
ties afrikiečių yra raštingas. Kol 
kas tik kas trečias vaikas eina į 
pradžios mokyklą. Ir į bet koki 
darbą afrikiečiai žiūri šnairiai. 
Skaičiuojama, kad vidutiniai pri
mityviai gyvenąs afrikietis vyras 
dirba tik 30 valandų į... metus. 
Moterys dirba daug daugiau, ta
čiau, bendrai imant, visos šeimos 
biudžetas Afrikoje nesiekia nė 75 
dolerių į metus.

se JAV miestuose. Šių metų pra
džioje jo vieno darbų pa rodą vyko 
Japonijoje Tokijo miesteYoseido 
galerijoje, kur buvo išstatęs 25 
litografijos, oforto ir spalvotos li
tografijos korinius, jų tarpe ir 
litografijas lietuvių dainos temo
mis. Du jo darbus parodoj e nupir
ko Modernus Meno Muziejus Ka- 
makuroje, gi japonų meno žurna
las Mizue labai gražiai savo kri
tikoje atsiliepė apie mūsų tautie
ti. Džiugu pastebėti, kad Japoni
joje R. Viesulo parodą globojo 
JAV ambasada.

R. Viesulas už savo kūrybą yra 
laimėjęs eilę premijų, kaip In- 
teramerican Biennial of Mexico. 
Philadelphia Museum Prize,Col- 
lins Prize, Lea Prize ir kt.

šiuo metu R. Viesulas profe
soriauja Temple universitete 
Philadelphijoje ir ketina viene- 
riems metams išvykti Į Italiją, 
kur užsimojęs sukurti eilę kūri
nių viduramžių manuskriptųdva- 
sioje, rišant vaizdą ir muziką.

Bet nepaisant tokios būklės, 
visi Afrikos valdovai sutaria, kad 
jų svarbiausias uždavinys, žino
ma, po jų pačių išsilaikymo val
džioje, yra pašalinti baltojo žmo
gaus viešpatavimą: "išvaduoti" 
Portugalijai priklausančias teri
torijas ir užimti Pietų Afriką, j 
Masės tačiau galvoja kitaip. Per 
paskutinius septynius metus bent 
pusmilijonis afrikiečių slapta 
nuvyko į Pietų Afriką, ieškoda
mi geresnio gyvenimo, nepaisant 
to, kad baltieji afrikiečiai nepri
pažįsta lygių teisių juodiesiems. 
Tačiau ir taip eilinis darbininkas 
čia per vieną dieną uždirba kiek 
daugiau negu savame krašte per 
visą savaitę, būtent apie 2 dol.80 
c. Praktiškai visi vaikai eina i 
mokyklas, beveik 40% Pietų Af
rikos respublikos juodųjų yra 
raštingi. Per 2.000 jau baigė ir 
universitetus.

Tačiau Pietų Afrika visame pa
saulyje yra smarkiai kritikuoja
ma. Ji jau pašalinta iš JT svei
katos organizacijos. Tuo prece
dentu naudojantis norima eiti prie 
jos išstūmimo iš visos JT orga
nizacijos. Mat, Afrikos valstybės 
sudaro beveik trečdalį visų JT 
narių ir joms pataikauja JAV su 
Sovietų Sąjunga!

Komunistai tikisi, kad Afrika 
kada nors kaip pribrendęs obuo
lys nukris į jų priejuostę, o ame
rikiečiai randa reikalo pataikau
ti naujiesiems valdovams, kad 
juos sulaikius nuo susidėjimo 
su komunistiniu bloku. Iš dalies 
čia tam tikrą vaidmenį vaidina ir 
JAV vidaus politikos sumetimai, 
nors JAV negrai, išskyrus o- 
dos spalvą, neturi nieko bendro 
su afrikiečiais ir praktiškai ne
gali rasti bendros kalbos apie 
bent ką. Skaičiuojama, kad abi 
pusės — JAV ir Sovietų Sąjun
ga — iki šiol visokiomis formo
mis Afrikoje išleido po bilijoną 

dolerių. Kol kas gauti rezultatai 
abu apvylė: net ir komunizmui, 
ne tik demokratijai, Afrikos lygis 
yra per žemasITačiauateitisyra 
daugiau palanki raudoniesiems. 
Dėl tos paprastos priežasties, 
kad tie mažiau skaitosi su prie
monėm negu Vakarų valstybės. 
Ir žino, ko nori.

* VENGRUOS, LENKIJOS IR 
BULGARUOS komunistinės vy
riausybės yra nusistatę remti 
Chruščiovo politiką ginče su Pe
kinu.

Raud. Kinijos oficiozinė spau
da tuo tarpu iššovė griežčiausią 
Chruščiovo politikos pasmerki
mą, apkaltinant jį visišku pasi
davimu kapitalistinėms idėjoms.

Pekino spauda ir radijas skel
bia, kad "tarptautiniuose santy
kiuose Chruščiovo revizioniz- 
mas siekia įgyvendinti kapitulia
ciją JAV imperializmui; impe
rialistų ir kapitalistų kraštuose

- Labas, brangioji! Kaip einasi? Aš manau, kad visos žaizdos užgijo!..

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Tarybos susirinkimo, {vykusio kovo 22 d., dalis narių. Sėdi iš 
kairės: ALT S-gos pirm. V. Abraitis, buv. LNF pirm. E. Čekienė, LNT pirm. dr. Br. Nemickas, A. 
Senikas, J. Valiukėnas. Stovi: Br. Bieliukas, A. Daunys, L. Tamošaitis, V, Alksninis ir B. Veitas. Nau
jai išrinktoji LNF valdyba pareigomis dar nepasiskirstė.

jis kapituliuoja valdančioms reak
cionierių klasėms; socialistinėse 
(komunistinėse) valstybėse jis 
skatina kapitalistinių jėgų pliti- —_ _ tt mą .

* PREKYBA SU KOMUNISTI
NIAIS KRAŠTAIS yra problema, 
kuriai išspręsti, anot kolumnisto 
John L. Leacacos, reikia Salia
mono galvos. Prekybinių sluoks
nių apetitams augant, skirstosi 
tiek respublikonų, tiek ir demo
kratų senatorių ir kongresma- 
nų nuomonės dėl prekybinių sai
tų plitimo, skirstant komunisti
nius kraštus į raudonus, raudo- . 
hesnius, raudoniausius, RytųEu- 
ropą, Kiniją, Kubą ir t.t. Lieka 
taip pat neišspręstas klausimas, 
kaip kovoti su komunizmo agre
sija, leidžiant jam pelnytis ir stip
rėti tais prekybiniais ryšiais.

Sov. Sąjunga / nesivaržydama 
nuomonių skirtumų, šiomis die
nomis pasiuntė prekybinę delega
ciją { Pekiną, kaip praneša žinių 
agentūra Tass.

* ASTRONAUTAS JOHN H. 
GLENN Jr.,pasinešęs išbandyti 
laimę politinėje stratosferoje,bu- 
vo besirengiąs rungtis su Ohio 
senatorium Stephen M. Young. 
Susižeidęs galvą, ir neatgauda
mas reikiamos lygsvaros, kovo 
30 d. paskelbėpasitraukiąs iš po
litinių lenktynių.

* ADLAI STEVENSON, JAV 
ambasadorius JTO, Įsijungė} va
dovaujančių demokratų chorą, rei
kalaujant dar nuolaidesnės užsie
nio politikos, iš 'šaltojo karo’ 
pereinant į 'šaltąją taiką'.

* BELGUA, savo laiku JAV 
spaudžiama kuo greičiausia ap
leisti žemės turtais turtingą Con- 
go, šiandien baigia užimti turė
tąsias pozicijas, kad išgelbėjus 
kraštą nuo visiško chaoso. Ūkinei 
tvarkai atstatyti belgai ten pagei 
daujami labiau, nei savo laiku kad 
buvo noro jais greičiau atsikra-

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDO NAUJA VADOVYBĖ

1964 m. kovo 22 dieną, New 
Yorke buvo susirinkusi Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo Tary
ba ir išklausiusi LNF pirmi
ninkės E, čekienės ir iždininko
L. Tamošaičio pranešimų, pri
ėmė apyskaitą ir išrinko naują 
LNF vadovybę.

Pirmininkė pabrėžė, kad ka
soje šiuo metu yra virš 8.000 
dolerių be šiais metais Vasario 
16 dienos proga LNT LNF Komi
tetų surinktų ir dar nepersiųstų 
lėšų, atkreipdama Tarybos dė
mesį, kad praeitų dviejų metų 
kadencijos laikotarpy LNF val
dyba didžiausią savo energijos 
ir rūpesčių dalį skyrė ne tiek 
lėšų telkimui tolimesniems dar
bams, kiek išplatinimui Fondo 
lėšomis išleistos Laisvės Kovų 
Dainų knygos, kuri nebuvo plati
nama viešai rinkoje, bet, kaip 
dovana įteikiama fondo rėmė
jams, aukojusiems nemažiau 
10 dol. Kai šie buvo aprūpinti, 
leidinio likutį toliau platina Dir
va po 5 dol. egz. ir už išplatin
tą skaičių atsiskaito su LNF.

Šio leidinio virš pusantro tūks
tančio egz. išplatinimas ir at
skaitomybė pareikalavo iš Fon
do valdybos daug laiko ir ener
gijos, bet labai didelį Įnašą Į tą 
darbą įdėjo a.a. P. Pračkys su 
žmona Brone iš Clevelando, pri
ėmęs knygas Į savo patalpas, 
siuntinėjęs visiems platintojams 
ir kruopščiai tvarkęs atskaito-

tyti. Kongiečiai nebeslepia sa
vo nusistatymo, kad geriau buvo 
gyventi belgų valdymo laikais, 
nei "nepriklausomybės" chaose. 

mybę be jokio atlyginimo. Taip 
pat nemaža talkino Vilties Drau
gijos Valdyba, ypač jos pir
mininkas dr. V, Ramanauskas ir 
Dirvos redakcija. Visiems vienu 
ar kitu būdu talkinusiems pirmi
ninkė LNF valdybos vardu iš
reiškė gilią padėką. Ji pažymė
jo, kad visus Lietuvos Nepriklau, 
somybės Talkos ar kitų atliktus 
naudingus darbus fondo lėšomis 
Įgalino atlikti tik visi LNT LNF 
Komitetai, Atstovybės bei paski
ri atstovai, nes tik jų didžiu 
pasiaukojimu LNF ižde šiandie 
yra suma, kuri jau suteikia gali
mybių pradėti kitą LNT didį už
simojimą įgyvendinti -- išleisti 
informacinį leidinį apie Lietuvą 
anglų kalba, apie kurį plačiau in
formavo LNT pirm. dr. B. Ne- 
mifckas.

Baigdama pranešimą pirmi
ninkė dėkojo Talkos Valdybai už 
glaudų bendradarbiavimą su Fon
do Valdyba.

(Nukelta Į 2 psl.)

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 

ALIASKOJE

* ALIASKOJE ĮVYKĘS žemės 
drebėjimas, pasiekęs kai kurias 
Kanados ir JAV vietoves, prida
rė milžiniškų nuostolių. Stebėti
na, kad žmonių gyvybių toji gam
tos nelaimė, palyginti, nedaug 
tepa reikalavo. Kasant griuvė
sius, randama vis daugiau žuvu
sių. Jų yra jau virš 100. Tačiau 
stebėtinu būdu, žvelgiant Į mies
tų griuvėsių ir tereno chaosą, 
tenka stebėtis nuostolių gyvybė
mis 'laiminga' proporcija.

JAV vyriausybė ėmėsi visų 
priemonių greitai pagalbai suteik • 
ti. Skaičiuojama, kad medžiagi
nių nuostolių jau dabar pridary
ta arti 500 mil. dolerių.

* POPIEŽIAUS POVILO VI Di
dįjį PenktadienĮ pasakytoji kalba, 
aštriai pasmerkusi komunizmą, 
verčia spėti, kad kaž kur yra už
kliuvę derybos dėl kardinolų Mind
szenty ir Berano paleidimo iš ko
munistinės nelaisvės.

* OSWALDO NUSIKALTIMAS 
— tai individualus neprotingo(ir- 
rational) žmogaus darbas. Tokių 
išvadų, pagal JAV spaudą, priėju
si speciali komisija, tirianti 
prez. J.F. Kennedy nužudymo ap
linkybes. Komisija žinanti apie 
visus gandus, siejančius atenta
tą su platesniu politiniu užnuga
riu. Vieniems kaltinant kairiuo
sius, kitiems dešiniuosius, ko
misija priėjusi išvados, kad tie 
kaltinimai esą tokių konspiraci
jų romantikų fantazijos vaisius.
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SU KOSTU OSTRAUSKU IR ROMU VIESULU
Šeštadienio vakarą susirinkom 

lietuviškoj smuklėj pasikalbėti, 
kaip draugai liepia. Apie meną, 
apie pažįstamus, apie draugus 
ir apie kūrybą. Ir kodėl ne apie 
save? Kaip iš sykio Ostrauskas 
pastebėjo, pasaulis dabar mėgs
ta kalbėti apie save, apie savo 
kūrybą, aiškinti apie savo neaiš
kią kūrybą. Nors kai kuriems ji 
labai aiški. Bet juk 'reikia sekti 
gerus pavyzdžius.

Valio mūsų studentų sąjungai! 
Nejučiomis ir aš pasijutau stu
dentu. Mūsų buvo mažai, kaip vi
suomet ir visose tautose. Bet 
mūsų buvo pakankamai, kad įdo
miai pasikalbėti.

Kostas Ostrauskas mums tu-

STASYS GOŠTAUTAS

rėjo kalbėti apie meno išraišką. 
Romas viesulas irgi turėjo kalbė
ti apie meno išraišką. Man atro
do, kad po paskaitos man liko 
taip pat (gal ir daugiau) neaišku > 
kas yra ta meno išraiška. Bet 
argi tai svarbu žinoti? Kūrėjas

tojus. Ką sakyti apie milijonus 
išgyvenimų, kurie neranda for
mos sau išsireikšti? Kiek gra
žiausių poezijų pasiliko neužra
šytų? Kiek įdomiausių paveikslų 
liko nenupieštų? Čia būtų klausi
mas kitai paskaitai.

Romas Viesulas kukliai bandė 
nustatyti kūrybinę išraišką dailė
je. Daugiau praktiškas negu teo-

LNF NAUJA
VADOVYBE...

(Atkelta iš 1 psl.)
Iždininkas Liūdas Tamošaitis 

paskaitė išsamiai paruoštą LNF 
apyskaitą, iš kurios paaiškėjo, 
kad Fondo Valdyba lėšas naudo
jo labai taupiai,tikbfltiniausiems 
reikalams paremti, visą dėmesį 
skiriant ir taupant aukščiau mi
nėtam tikslui.

Dr. B. Nemickas, LNT pirm, 
painformavo apieTalkos dabarti
nius ir ateities rūpesčius bei nuo
taikas bendroje lietuvių politinė
je veikloje. { V. Alksninio klau
simą, ar ruošiamas anglų kalba 
veikalas nesikartos su kitais iki 
šiol išleistais ar leidžiamais, at
sakė, kad bus visai skirtingas, 
bent ligi šiol dar neišleistas.

Susirinkime dalyvavo ir žodį 
tarė ALTS-gos pirm. Vytautas 
Abraitis. Diskusijose aktyviai 
reiškėsi V, Alksninis, L. Tamo
šaitis, B. Bieliukas ir kiti. Bu
vo prisimintas buvęs LNF val
dybos vicepirmininkas ir nuo
širdus fondo rėmėjas P. Narvy
das, vis dar negalįs po ilgos li
gos stipriau pakilti ant kojų.

Į naują Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo Valdybą išrinkti: 
Emilija Cekienė, Jurgis Kiaunė, 
Antanas Senikasj Jonas Valiukė
nas ir Brutenis Veitas.

Vietoje A. Daunio ir L. Tamo
šaičio atėjo du nauji žmonės, tai 
J. Valiukėnas, baigęs ekonomijos 
mokslus ir sėkmingai dirbąs biz
nio srityje, Korp! Neo-Lithuania 
filisteris, anksčiau gyvenęs Ro- 
chestery ir prieš 3 metus persi
kėlęs J New Yorką ir teisininkas 
Antanas Senikas nors naujos LNF 
faldybos sąstate yra naujas, bet 
vienas iš seniausių fondininkų, 
steigėjų ir buvusių pirmininkų, ta
čiau ilgą 4 metų laikotarpį be tų 
pareigų gerai pasilsėjęs.

Koresp.

Paskaitos metu. Sėdi iš kairės: Lietuvių Studentų Sąjungos New 
Yorko skyr. pirm. E. Remeza, rašytojas Kostas Ostrauskas ir dai
lininkas Romas Viesulas. G. Peniko nuotrauka
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nežino, kas yra meno išraiška, 
bet sukuria meno išraišką.

Ostrauskas taip ir paaiškino. 
Pasididžiuodamas savo kuklumu, 
jisai pradėjo cituodamas Faulk- 
nerio pasisakymą apie rašytojo 
priešus ir sustojo prie Brazdžio
nio, Radausko ir Mackaus. Pa
gal Ostrauską, jeigu aš gerai 
supratau, kūrėjas "surenka" vi
są eilę savo išgyvenimų, atrenka 
ir savaip išgyventus juos patiekia 
mums. Ir kuo jo išgyvenimas bus 
gilesnis, kuo jo forma bus pilnes
nė, tuo tas kūrinys bus auten
tiškesnis. Didelį vaidmenį vaidi
na intuicija, iš kurios kūrėjas ne
gali pabėgti ir kuri bus išdava 
gilesnių kūrėjo išgyvenimo mo
mentų.

Bet tai būtų tik maža dalelė 
tos kūrybinės tragedijos,kuri su
pa (poetus, dailininkus ar rašyr

riškas, papasakojimo būdu mums 
išdėstė Monet peizažą. Nors iš- 
tikrųjų tai nebuvo Monet. Tai bu
vo dailininko jausmas prieš tu
rimus elementus: drobę,spalvą, 
kompoziciją, "daiktą". Daikto

simplifikacija nuvesta iki simbo
lio ir privesta prie išraiškos. 
Štai, tau sukurtas paveikslas. Ir 
čia atranka vaidina kūrėjo vaid
menį. Menininko reakcija prieš 
išorinį pasaulį ir sudaro tą in
dividualų pergyvenimą ar neper- 
gyvenimą, kuris vėliau pasireiš
kia menininko išraiškoj. Jeigu 
dailininkas turės pakankamai 
talento, ta reakcija ir išraiška 
bus meno kūriniu.

Staiga, neišvengiamai, kalba 
nukrypo prie abstrakto. Viena 
studentė (gaila, nežinau jos pa
vardės) paklausė apie tą fenome ~ 
ną, vadinamą abstraktiniu menu. 
Romas Viesulas, savo kūryboje 
linkęs prie absoliučios abstrak
cijos, vengė konkretaus paaiški
nimo, tuo labiau kad prieabstrak- 
tinio meno yra priskaitoma visi 
tie darbai, kurie neturi nieko bend_ 
ro su menu, vien tik dėl to, kad 
jie nesuprantami.

Abstraktinis menas nėra triu
kas, nei nepajėgumas nupiešti ką 
nors realaus, nei vien fantazija, 
nei vien spalvos, nei vien jaus
mas, nei vien simbolis, nei vien 
intelektualinis išbalansavimas. 
Bet kas jis yra, aš manau kad 
nei Viesulas, nei Ostrauskas, nei 
meno "žinovai" negalėtų duoti 
konkretaus atsakymo.

Po to, kaip mūsų kronikose 
rašoma, buvo kavutė (su alum) ir 
skaniais pyragėliais. Ot tau ir 
kūrybinė išraiška mūsų mergai
čių! Susėdę prie stalų apkalbė- 
jom visą likusį pasaulį, sustoda
mi prie Kaupo mirties. Visi jau
tėmės sukrėsti žmogaus, kurį pa- 
žinom, kaip jauną tarp jaunųjų 
ir staiga jo pasigendam. Prie mū
sų stalo viena kėdė tuščia.

A.A. SKTN. VYTAUTAS TAMULAITIS

šimuti dittuą

*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

KULTŪRMAINIAVIMAS su Vilnium iš New Yorko, Chicagos, 
etc. nesiseka. Bet užtat sekasi iŠ Maskvos. Pamanykit tik: Maskvo
je buvo iškilmingas Donelaičio pagerbimo vakaras. Leningrade irgi. 
Objektyvus stebėtojas New Yorke objektyviai taria: matai, rusai 
susiprato padaryti gražų mostą lietuviams. Kada amerikiečiai su
sipras surengti Donelaičio paminėjimą Washingtone ir New Yorke?

Kitas objektyvus stebėtojas prideda: o mes čia nepajėgsite taip 
plačiai ir išsamiai šįmet susipažinti su Donelaičiu, kaip Lietuvoj... 
Kiek iškilmių, kiek straipsnių, kiek studijų!

Trečias paslaugus 'progresyvus' patarėjas dar primena: ogi 
žiūrėkit, jie tenai net pašto ženklus Donelaičiui pagerbti išleido! 
Miko Petrausko ženklus irgi išleido! Ar Amerika jums kada pada
rys panašiai?

O visgi gaila, kad 'objektyvistai' perdažnai esti greita- 
regiai. Ne trumparegiai, o tiesiog greitaregiai, ar skubaregiai: 
tik žvilgt į ką nors, ir jau daro 'objektyvias' išvadas... O kai ant
rą kartą ir ne taip skubomis į tuos pačius dalykus pasižiūri, tai at
siranda ir kitų išvadų.

Donelaičio ir M, Petrausko paštaženkliai su "CCCP" įrašu man 
visų pirma primena tai, kad Lietuva pati nebegali tų vyrų pagerbti 
savais pašto ženklais, nes neturi teisės turėti savo pašto... Rusi
jos paštas pardavinėja Miko Petrausko ir Kristijono Donelaičio var
dus, kaip savo prekę...

Minėjimų, straipsnių, studijų apie Donelaitį tenai apstu, nesgi 
ir lietuvių tenai dešimteriopai daugiau. Bet, šalia prasispraudusių 
gana gerų Donelaičio išryškinimų, vistiek vyrauja "mirusių sielų su
pirkinėjimas": Donelaičio minėjimai Lietuvoj ir Rusijoj skirti Tol
minkiemio kelbonui paversti, jei dar ne tikru bolševiku, tai bent 
bolševizmo pranašu. Maždaug, žiūrėkit, koks puikus buvo tas Done
laitis -- beveik tikras mūsų brangusis Nikita Sergiejevičius! 
Na, o už tai, kad Maskvos ir Leningrado didikai teikėsi pripažinti 
Donelaitį ’svojim čeloviekom' lietuviai turi mainais: 1) padėti uk
rainiečiams įrodyti, kad jų Tarasas Švečenka jau už Donelaitį nepa
lyginti geriau susipratęs bolševikas, 2) Vilniuj iškilmingai švęsti 
pirmosios rusiškos spausdintos knygos 400 metų sukakti ir garbin
ti Ivaną Fiodorovą, kaip spausdinto žodžio pionierių Lietuvoj, ir ta 
proga užmiršti, kad pirmoji lietuviška knyga jau buvo pasirodžiusi 
17 metų anksčiau už rusišką. Kas toj kultūrmainyboj duoda ir kas 
gauna?

GALVOS0KIO 23 NR. 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Slaugės chalato de
šinioji raukšlė pakrypusi žemyn. 
2. Chalato kairysis atlapas kitos 
formos. 3. Dešinėj esantis bute
lis kitos formos. 4. Ligonio cha
lato rankovėje yra daugiau raukš ■ 
lių. 5. Matyti ligonio dešinės 
rankos pirštai. 6. Jo ausis kitos 
formos. 7. Pagalvės viršus kitos 
formos.

Š.m. vasario 13 d., neatsar
gaus jauno vairuotojo suvažinė
tas, Los Angeles mieste, Kali
fornijoje, mirė Lietuvių Skautų 
Brolijos Oro Skautų Skyriaus įkū
rėjas ir ilgametis to skyriaus 
vedėjas sktn. Vytautas Tamulai- 
tis.

A.A. Vytautas buvo gimęs 1918 
m. A. Panemunėje. Jaunas būda
mas neteko tėvo ir kaip vyresny
sis brolis šeimoje, užėmė miru
sio tėvo vietą. Jam teko moky
tis ir lygiagrečiai dirbti. Bai
gęs Jėzuitų gimnaziją, įstojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo Univer
sitetą, kur studijavo inžineriją. 
Priklausė Korp! Plienas Vyri
jai.

Gimnazijos laikais jis buvo 
aktyviai įsitraukęs į Lietuvos ci
vilinės aviacijos aeroklubo sklan
dytojų grupę. Lietuviškosios 
oreivybės idėjai davęs pažadą, 
tremty sudarė planus, paruošė

Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su
rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

tas. Lietuvių Skautų Brolija nu
stojo vieno iš stipriausių ąžuolų, 
o lietuviška tremtis - kovotojo už 
Lietuvos Laisvę.

A.A. Sktn. Vytautas Tamulai- 
tis palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Kalvarijos kapinėse 
vasario 17 d., karstą nešant ži- 
diniečiams, skautininkams ir 
skautams vyčiams. Atsisveikino 
skautų kapelionas kun. A. Valiuš- 

; ka, Ramovėnų pirm. mjr. K. Liau - 
danskas, Brolijos Vyr. Skauti
ninko vardu —sktn. Rimt. Dabšys 
ir Pacifiko Rajono Vadas, psktn. 
J. Pažėra.

Ilsėkis ramybėje, brangus Vy
tautai, svetingoje Californijos 
žemelėje! Tegul ta sauja laisvos 
Lietuvos rugių, skautiška baltoji 
lelija ir trispalvė ant Tavo uŽ- 
gęsusios krūtinės leidžia am
žiams priminti, jog lietuvis lais
vas gimė, laisvas ir mirs.

_____ ______________ Nuoširdžiausia užuojauta pasi- 
statutą ir pagaliau po didelių likusiems šeimos nariams Stasei 

Tamulaitienei, Gyčiui ir Daivai. 
Senis Lapinas

svarstymų ir persvarstymų, ga
vo sutikimą Brolijos ribose steig
ti atskirą oro skautų skyrių, ku
riam iki pat mirties ir vadovavo. 
Už sėkmingą vadovavimą buvo 
pakeltas J skautininko laipsnį ir 
apdovanotas "Už Nuopelnus" 
Garbės Ženklu. Taip pat buvo 
vienas iš senųjų skautų "Židinio" 
Los Angeles skyriaus kūrėjas.

Nesvetima A.A. Vytautui buvo 
ir kita visuomeninė veikla. Jis 
ir šeštadieninės mokyklos ilga
metis vedėjas, mokytojas, at
sargos karių Ramovės narys, ir 
Lietuvių Namų dalininkas ir kt. 
Skautybės šūkis -- Dievui, Tėvy
nei ir Artimui — A.A. Vytau
tui buvo pasidaręs aukščiausias 
gyvenimo tikslas. Jo gyvenimo 
siūlas buvo negailestingai ir ne
paprastai anksti bereikalo nukirs-i
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Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti 
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GUzAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2113 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
I’R 8-0833 ir PR 8-0831

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuątus 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 krautuvė.

STANDARD FEDERAL
Savings and Loan Association

4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois

IŠTEKLIAI $86.000,000 RESERVAI $8,500,000

Kovo 31 dieną Jūsų santaupos
IR VĖL PADIDINAMOS

mums prirašant 4|/|.dividendą už praėjusias 90 dienų.

JŪS GALITE SAVO DIVIDENDĄ

ATSIIMTI ARBA PALIKTI

Jūsų sąskaitoje, kad .jis Jums neštų papildomą uždarbį
Jūsų pinigai, padėti iki kiekvieno mėnesio 15 dienos uždirba dividendą už 

visą mėnesį.
Jūs be vargo galite perkelti savo santaupas iš kitur pristatydami mums 

Savo taupmenų knygutę.

Justin Mackiewich
Valdybos Pirmininkas

Justin Mackiewich Jr.
Prezidentas

—
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KAS GERO TRAKUOSE?
Apie Kęstučio sostinę, Trakus, jau esam šį tą girdėję ir net 

matę "iš tiesioginių šaltinių”. Dvi ar trys ekskursantės net filmus 
rodinėjo, kuriuose matėm, kad Trakų ežeras vis dar pilnas van
dens, o Kęstučio pilis, kurios pažinojom tik griuvėsius, visiškai at
statyta, maždaug kaip kadaise buvus. Filmuose nematėm, bet iš ki
tų tiesioginių šaltinių taip pat žinom, kad pilyje yra ir daugiau naujie
nų: ne Kęstučio, ne Birutės, ne Vytauto, o Lenino ir Kapsuko stovylas 
tenai įsodino...

Bet, štai, daug turiningesnis pluoštas žinių apie T rakus iš pa
čių tiesiogiausių ir labai oficialių šaltinių. Vilniuje leidžiamame sa
vaitraštyje, kurio vardas LITERATŪRA IR MENAS,kovo 21 dieną yra 
išspausdintas beveik visos T raku administracijos pasirašytas Laiš
kas redakcijai. Ne apie literatūrą ir meną rašo, o apie Trakų padė
tį, kokia ji yra dabar, dvidešimtais metais po karo, dvidešimtais me
tais "socialistinės statybos". Perspausdiname jį be pakeitimų, be su
trumpinimų — imkite jį, skaitykite ir Jsiskaitykite: apieTrakus, net
gi ne vien apie Trakus, sužinosite daugiau už visas filmuoto jas ir ty
rinėtojas "iš tiesioginių šaltinių".

Kas gi gera Trakuose? Iš tiesų, nemažai. Visų pirma, administra
cija, su pačiu miesto galva imtinai, geri lietuviai: ne tik jų pavardės 
lietuviškos, bet ir jų susirūpinimas ta Lietuvos tautine šventove pa
sigėrėtinas. Pasigėrėtina ir jų drąsa viešai kovoti dėl Trakų gero
vės. Keista, žinoma, kad jie kovoja dėl statybos, administracijos bei 
finansinių reikalų per laikraštį, ir netgi per... literatūros ir meno 
reikalams skirtą laikraštį. Bet tai jau vienas iš savotiškųjų < dabar
tinės padėties bruožų Lietuvoj. Saukiasi pagalbos per menininkų laik
raštį, nors tikra vieta tokiems memorandumams juk turėtų būti 
"suvereninės respublikos" valdžios įstaigose. Iš memorandumo ma
tyt, kad ten jJu išklabentos visos durys, bet "suvereninė valdžia" te
pajėgia atsakyti: "Suprantam, reikėtų, bet nieko negalim padaryti"... 
Kodėl? Todėl, kad Trakų, kaip ir visos Lietuvos, reikalai spren
džiami pagal planą, o plano siūlės susiuvamos ne Vilniuj, -- Mask
voj...

Trakų paveikslas, kurį taip vaizdingai nupiešė jų administrato
riai, pasakoja ir daugiau, ne vien apie Trakus. Trakai nepatogu sve
čiams rodyti todėl, kad jie rūpinami taip, kaip ir visi kiti Lie
tuvos miestai — rajonų centrai. Ir tų juk nerodo svečiams. Kas te
nai? Įsižiūrėjus į Trakų paveikslą, galima ir tuos įsivaizduoti: ir 
tenai turi būti panašu, nes gi ir visi Lietuvos miestai - miesteliai 
tvarkomi pagal tą patį planą ir standartą. Trakams padėti, esą, bū
tų galima tik suteikus jiems išimtines teises— respublikinio miesto 
teises, kaip Palangai, Druskininkams. Bet tai priklauso nuo ko?

Laiško memorandumo autoriai lenkia galvas partijai. Toki 
reikalai, — primena jie,--"visada buvo mūsų partijos dėmesio cent
re". Tiesa, popieriuje, propagandiniuose pareiškimuose buvo’ir yra. 
Bet Trakams iš to dėmesio naudos iki šiol, kaip iš varnų kranksėji
mo.

Literatūros ir Meno laikraščio redaktoriai irgi turėjo pagirtinos 
drąsos taip atvirai iškelti Trakų reikalą. Tegu ir teko laukti 20 metų 
tokio narsumo, bet geriau vėliau, negu niekad. Įdomiausia dabar — 
gelbės ar negelbės. Jei gelbės --bus bravo tautiečiams, net ir to
kiose sąlygose drįstamiems bandyti iš kolonistų nors šį tą savo kraš
tui išpešti. Tik nemažai dar metų praeis, ligi jų tos kuklios svajonės 
įvyks, jeigu net ir pradės "tapti kūnu". Bet, jei Trakai ką ir laimės, — 
kada pašviesės kitų keturių dešimčių rajonų centrų paveikslas? (vr)

LAIŠKAI

IEŠMAI VIETOJE MENO
AIŠKINIMO

Laikausi vieno nusistatymo — 
neatsakinėti į jokius asmeniškus 
užpuldinėjimus, nežiūrint provo
kacinio tono ir patiekiamos 
šmeižtų dozos.

Lygiai ir tūlam Juozui Pivo
riūnui nieko neturėčiau pasakyti 
dėl jo pastabų "Žaidimai be pra
laimėjimų" (Dirva kovo 19 d.). 
Paskaitęs jo pastabas, priėjau 
išvados: arba jis dar labai jau
nas amžiumi arba jis dar labai 
jaunas suvokti šių dienų meno ir 
bendrai kultūrinius reiškinius, 
surištus su vispusišku mūsų gy
venimu.

Gaila, kad minimas Pivoriū
nas, kalbėdamas apie A. Rūkšte- 
lę ir laukdamas jo "išpažinties", 
įtraukė ir dail. A. Vaikšnorą. Gi 
pastarasis turįs pamatyti, kad 
yra įtrauktas keliauti, Pivoriūno 
žodžjais tariant, A. Rflkštelės 
"prisiterštu" taku, šiuo A. Vaikš- 
noros pavardės įtraukimu, Pivo
riūnas mane nupirko atsiliepti. 
Jeigu Pivoriūnas būtų bet kurios 
meno Šakos kūrėjas, lengvai 
galėtų skirti,kas yra draugystė 
ir skirtingų krypčių menas, ką 
reiškia būti dailininku, nedirban
čiu abstraktiškai ir turėti drau
gus, kurie yra abstraktistai. Gi 
Pivoriūnas norėtų, kad dail. A. 
Rūkštelė ne tik neturėtų draugų, 
bet kad ir esamieji šunų ruja už
leistų, kad jį gyvą suplėšytų. Tai

gi, kaip Rūkštelė drįsta atsiliepti 
blogai, o Pivoriūno žodžiais ta
riant "tyčiotis" iš kai kurių di
džiųjų modernistų kūrybos. Jeigu 
Pivoriūnas yra dailininkas ir 
save laiko dideliu, tai jo pavar
dės tikrai neminėjau. Arba, vėl, 
rašo -- "jis toli gražu nelinkęs 
pripažinti savaime suprantamos 
teisės, ir netgi būtinybės, kiek
vienam menininkui kurti pagal gi
liai savo asmeninius įsitikini
mus". šiuos teigimus jis patiekia 
prisimindamas mano skaitytą 
paskaitą "Primityvizmas ir ab- 
straktizmas mene" prieš 6 metus 
Clevelande. Čia jau kiekvienas 
gali pastebėti, kad Pivoriūnas ne
randa jokio skirtumo tarp kriti
kos, kritiško pasisakymo ir lais
vės kūryboje. Įsivaizduokime, 
kad Pivoriūnas, ar tolygus jam, 
sukritikavo kurią nors meno kryp
tį. Nejaugi tuo pačiu jis ar jie tu
ri pasijausti, kad kam ui atėmė 
teisę laisvai kurti "pagal giliai 
asmeninius įsitikinimus”.

Kai Rakštelės adresu jis pa
rašo "Tuometinis tyčiojimasis 
iš kai kurių didžiųjų modernistų 
kūrybos paliko neišdildomą 
įspūdį" -- aš klausiu Pivoriū
ną -- kur buvai prieš 6 metus? 
Kodėl neatsiliepei su rimtu 
straipsniu, įrodančiu tų didžių
jų meno didybę, o mano herezi- 
jas? Matai, pasispiaudyti, pasi- 
burnot ir "priterštus" Ūkus pa- 
linksniuot kiekvienas gali. Visa 
nelaimė, kad tokiu keliu eidamas 
nė vienas neatidengė meno tiesos 
ir neparodė išminties. Nesuval- 
dyta tulžis čia nieko nepadės.

Be reikalo Pivoriūnas džiūgau
ja, kad "Rūkštelėpagaliau supra
to savo beprasmiškos ir gana ne
simpatiškos kovos nenaudingumą 
ir nutarė apleisti mūšio lauką..."

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ar 
Trakai 

tik 
rajono 

centras?
Naujos perspektyvos atsivėrė Tra

kams Tarybų valdžios metais. Čia dauy 
kas padaryta šviesiam gyvenimui pa
kelti skurdus! miestą: statomi nauji na
mai. centrinėje miesto dalyje veikla 
vandentiekis, baigiami kanalizacijos 
statybos darbai; kapitaliniai sutvarkyta, 
Išasfaltuota ir apšviesta centrinė gat
vė, tvarkomi žalieji plotai ir t. t.

Deja,* to nepakanka. Trakams vi
sada buvo būdingas savotiškas dvi
lypumas. Savo žydėjimo metu XV a. 
pradžioje Jie buvo laikomi lygia
verčiais Vilniui ne savo dydžiu, ne 
admlnlstractne (kokią mes da
bar suprantame), o reprezentacine pras
me. Mūsų dienomis ypač išryškėjo skir
tumai tarp Trakų kaip eilinio administ
racinio centro ir Trakų — turlstlnlo- 
sportlnlo bei reprezentacinio miesto. 
Tačiau ir kaip rajono centras Trakai 
tvarkomi labai šabloniškai, kanceliariš
kai. neatsižvelgiant nei į Jų praeitį, 
galimybes, nei Į tai. kokias pasekmes 
panašus miesto tvarkymas turės atei
tyje. Kaip eiliniam kaimiškojo rajono 
centrui. Trakams taikomi bendri res
publikos rajonų vidurklaL Bet argi ga
lima taikyti tas pačias normas Tra 
kams, kurie Jau nuo XVI a. pradėjo 
smukti, ir, pavyzdžiui. Biržams, Rokiš
kiui ar Kupiškiui, kurie pastoviai au
go ir dar prieš karą buvo daugiau ar 
mažiau sutvarkyti ir tuo pačiu padėtas 
pagrindas Jų tolimesniam vystymuisi?

O tokio šabloniško tvarkymo rezulta
tas gana liūdnas: Trakai, kaip buvo, 
taip ir Išliko mediniai, pusiau susidė
vėjusiais pastatais; kaip minėta, kapita
liniai sutvarkyta tik centrinė miesto 
gatvė.

Kodėl taip Išeina? Finansuojančios 
ir medžiagas tiekiančios respublikinės 
organizacijos, l kurias kreipiamasi vie
nu ar kitu klausimu, pareiškia: „Su 
prantam... Trakai Išimtinė vieta... 
Reikėtų, bet nieko negalime padary
ti. .. Jūs — rajono centras, turite tiek 
ir tiek kvadratinių metrų -gyvenamojo 
ar. gamybinio ploto, tiek tai tiesinių 
metrų gatvių... Mes suprantame. Jūsų 
padėtis sunki, bet Jums tik tiek pri
klauso. ..”

Tad ar tenka stebėtis. Jog Trakai 
kaip rajono centras bevelk neauga, 
tvarkosi labai iš lėto, sunkokai? Pasta
tų amortizacijos procentas čia labai di
delis, todėl, kiek pastatoma, tiek be
velk reikia nugriauti; tas pats amorti
zacijos procentas neleidžia tam tikros 
kapitaliniam remontui skirtų lėšų dalies 
panaudoti remontuojamų pastatų aplin
kai sutvarkyti.

Pagaliau Trakams kaip rajono cent
rui augti nėra ir impulso. Pramonė čia 
nevystoma (tai labai teisingai). Tačiau 
Trakai nevystomi ir kaip turlstlnls- 
sportinls miestas, nes tai — tik eilinis 
respublikos rajono centras. Ir pasidaro 
užburtas ratas...

O turlzmo-sporto, poilsio klausimai 
Trakams turėtų būti kasdienine duonai

Jei jau prieš karą Trakai ir Jo apy
linkės garsėjo kaip turizmo ir poilsio

vieta, tai dabar čia galima sutik
ti viso pasaulio atstovų (pilna to žo
džio prasme). Vien tik 1963 metais 
Trakuose pabuvojo 200.000 žmonių (į 
šį skaičių neįeina turistai iš Tarybų 
Sąjungos bei užsieniečiai, poilsiavę Tra
kų turistinėje bazėje, ir visi tarptau
tinių, visasąjunginių bei respublikinių 
sportinių varžybų dalyviai). O ką pa
galiau gali Trakai pasiūlyti čia atvyks
tantiems žmonėms (iki 10 000 su 200 
transporto priemonių)? Būkime atviri: 
Jiems galime pasiūlyti saulę, gryną orą. 
auto stovėjimo aikštelę 18 mašinų, 50 
valčių. . . Bet ar viso to pakanka? Nie
kaip neišsprendžiama net padoresnio 
pliažo su paprasčiausiais įrengimais sta
tyba, Jau nekalbant apie kitokias ap
tarnavimo Ir poilsio priemones.

Kadangi Trakai negali priimti ir ap
tarnauti visų lankytojų, — jie nebetel
pa mieste ir pasiskirsto po artimiausias 
apylinkes. Bet ir čia vargiai ar nutei
kia juos kultūringam poilsiui esančios 
sąlygos. Jau eilę mėtų kalbama apie 
niokojamą Užtrakės p-.rką, kur įsikū
ręs Lentvario tarybinio ūkio Užtrakės: 
skyrius, seniai sprendžiamas klausimas, 
kaip iškelti iš Senųjų Trakų gynybinių 
liekanų „Spalio“ kolūkio kiaulides, ap
linkinių kolūkių žemdirbiai išarė turis
tų lankomą Rakalnės pušyno dalį, ne
išspręstas buvusių Tiškevičiaus rūmų 
panaudojimo klausimas.

Dažnai priekaištaujama, kad Trakai 
blogai pasiruošia priimti svečius, kad, 
pavyzdžiui, Palangoje ar Druskinin
kuose, reikalai nepalyginamai geresni. 
Taip, Palangoje ar Druskininkuose vi
sai kas kita. Trakai gi — kaimiškojo 
rajono centras, Jie nepajėgūs patenkinti 
šimtų tūkstančių atvykstančiųjų porei
kių.

Iš pirmo žvilgsnio gal atrodo, kad 
padėtis Trakuose nėra Jau tokia blo
ga. Praeina vasara, ateina ruduo, žie
ma, miestelis Ištuštėja, nepilnu apkro
vimu veikla valgykla-restoranas, „Žal
girio“ ir turistinė bazės, kaip veidro
dis blizga ežero ledas, sniegas apden
gia vaizdingas Trakų apylinkes, kalne
lius. Ir. .. visur tuščia, nes Trakuose 
nėra žiemos sporto bazės su nuomoja
mu inventoriumi. O vežti visas sporti
nes priemones iš Vilniaus retai kursuo
jančiu, perpildytu, prie kiekvieno pa
kelės stulpo stabčiojančiu autobusu be
veik niekas nesiryžta. Traukiniai gi 
vaikšto labai nepatogiu grafiku, kurio 
mieste niekas nežino, nes Geležinkelio 
valdybai neateina į galvą Jo iškabinti 
didesnėse žmonių susibūrimo vietose.

O juk Trakuose poilsiui ir sportui 
žiemą didžiulės galimybės!

Bet baigiasi žiema, Trakus vėl už
plūs gausūs lankytojai, vėl mums teks 
juos priimti, sprendžiant „gigantišką“ 
klausimą, klek Ir kur pastatyti šiukšlių 
dėžių, nes trys miesto valytojos nie
kaip nepajėgia išvalyti net centro. ..

Argi Trakai neturi sąlygų tapti pui
kia Ilgalaikio poilsio vieta?

Dar anksčiau būdavo rekomenduoja
ma pabuvoti Trakuose silpnų plaučių 
žmonėms, maudytis gydomųjų savybių 
turinčiame Totoriškių ežere. Bet dabar 
apie tai niekur net neužsimenama.

„Žalgirio" vandens sporto bazė ne
begali patenkinti net respublikinių irk
lavimo varžybų dalyvių, o varžybų 
skaičius Trakuose kasmet auga. Vien 
tik 1961 — 1963 m. m. įvyko 14 res
publikinių, 7 visasąjunginės ir vlenoš 
tarptautinės irklavimo varžybos. Susi
žavėję Trakais, čia atkakliai veržiasi ir 
kitų sporto šakų atstovai, bet Jų lū
kesčius apvilia menkos miesto galimy
bės.

Labai blogą įspūdį paliko 1963 m. 
vasarą čia suorganizuotos visasąjungi
nės povandeninio plaukiojimo varžybos: 
iš visur suvažiavę sportininkai kūrėsi 
palapinėse parke, draugijų vėliavos bu- 
vos Iškabintos 'ant elektros stulpų, o 
centrinė varžybų bazė įrengtą vandens 
gelbėjimo stotyje — buvusioje pirtyje, 
teisėjų „kambario" paskirtį atliko,bre
zentas, pakeltas ant keturių karčių. . . 
Viso viršūnė buvo varžybų uždary
mas: paradas, vykęs centrinėje gatvės 
dalyje ir dėl dalyvių bei žiūrovų gau

sumo palaipsniui persikėlęs į skverą ir 
į artimiausius daržus. . .

1963 metų vasarą, sužavėti pulklds 
gamtos. Trakuose bandė treniruotis Ta
rybų Sąjungos greitojo čiuožimo rink
tinės dalyviai. Jie bevelk mėnesį treni
ravosi. . . tarp pusiasalio pilies griuvė
sių, bet galų gale turėjo išvykti: Tra
kuose čiuožėjai nerado Jokių sportinių 
aikštelių ir negalėjo rasti, nes jų čia 
nėra.

Prieš keletą metų į respubliką tarp- 
.autlnėms varžyboms atvyko švedų fut
bolininkai. Aplankė jie ir Trakus. 
Mums tiesiog buvo nepatogu, kai jie, 
sužavėti puikių gamtinių sąlygų, pa
reiškė: • „Suruoškime tarptautines var
žybas Trakuose, žiūrovai atvažiuos Iš 
Vilniaus". Ką mes galėjome J tai at
sakyti? Ką mes galime atsakyti visiems 
respublikinių, visasąjunginių ir tarp
tautinių varžybų sportininkams. Jei ke
linti metai respublikos planuojantys or
ganai niekaip negali išspręsti mažyčio 
sportinio centro Trakų miesto sporti
ninkams statybos klausimo. O kalbama 
juk ne apie sporto rūmus, bet apie ne
didelį pastatą ir atvirą baselnuką su 
šuolių bokštu; kalbama -ne apie milijo
nus, o apie kelis tūkstančius rublių. 
Dabar gt genda Iš vienos pašiūrės į ki
tą tampomas sportinis Inventorius, 
plaukikai priversti slapta treniruotis 
ežero viduryje — kitaip Juos „ištrauks“ 
gelbėjimo stoties darbuotojai.

Visi, kas atvyksta Vilniun, pabuvoja 
ir Trakuose. O ką mes galime sve
čiams parodyti? Pilis, pavežioti po eže
rus, neslartlnant prie krantų, ypač prie 
Užtrakės parko. Negi parodysi kazarmi- 
nės „architektūros" mokyklą-internatą, 
ne pirmb šviežumo universalinę par
duotuvę ar kelių gyvenamų namų pa
status; negi vedžiosi kad ir centrine 
miesto gatve. į kurią, nugriovus medi
nes tvoras, kartkartėmis pasivaikščioti 
Išeina vištos ir žąsys. Trakuose, kaip 
kaimiškojo rajono centre, paukščių ir 
gyvulių (tame tarpe karvių ir kiaulių) 
laikyti nedraudžiama.

Vien tik praėjusiais metais Trakų’ 
klausimas buvo svarstytas tarpžinybi
niame pasitarime Valst. statybos ir ar
chitektūros reikalų komitete. Trakų 
problemą svarstė ir LTSR Architektų 
sąjunga. Šių pasitarimų dalyviai priėjo 
vieningos nuomonės, kad Trakams būti
na sutelkti respublikinės reikšmės turls- 
tinlo-sportlnlo miesto teises (paliekant 
Jame rajono centrą), ir tik ta linkme jį 
vystyti.

Respublikinių teisių suteikimas Tra
kams labai daug ką duotų, o valsty
bei atsieitų, mūsų manymu, labai ne
daug. Palikus juose rajono centrą, kai 
kurios rajoninės įstaigos (pvz., bankas, 
finansų skyrius) galėtų aptarnauti ir 
miestą. O miestas, turėdamas tas pa
čias galimybes kaip dabar, galėtų tvarr 
kytls, pirmoj eilėj, atsižvelgiant ne į 
vietinius rajono centro, o į turlstlnio- 
sportinlo miesto reikalavimus. Gal būt. 
Trakams sutelkti respublikinio miesto 
teises trūksta kai kurių formalių duo
menų? Gal ir taip, bet Juk Trakai 
nepaprastai gausiai lankomi, darbo 
žmonės atvyksta čia pailsėti, pasi
semti Jėgų tolimesniam darbui, at
vyksta sportuoti, susipažinti su istori
nėmis vietovėmis, pasigėrėti nuostabia 
gamta!

Tarybinio žmogaus poilsis, visapu
siškas ir harmoningas jo asmenybės 
vystymas visada buvo mūsų partijos 
dėmesio centre.

į šį kilnų tikslą savo indėlį turi įneš
ti ir Trakai.

Inž.-arch. R. JURGILAS, Trakų ra
jono architektas; inž. K. RUDZYS,. 
statybos Inspektorius; Int. J. OEKS* 
NVS, Vykd. k-to plano komisijos 
Inžinierius; Inž. B. STANIULIS, Vie
tinio ūkio valdybos vlržlnlnkas; Inž. 
J. LILEIKIS, kelių Inspektorius; 
Inl-arch. J. PAULIUKAS, „žempro- 
jekto* Trakų grupės vadovas; Inž. 
S. CULAITIS, „žomprojekto* Trakų 
grupes vyr. Inžinierius; Inž. J. VI
LIMAS, Lentvario Statybos valdybos 
vyr. darbų vykdytojas; InL-arch. 
S. MIKULIONIS, Trakų miesto D2DT 
Vykd. k-to pirmininkas.

Oi, ne Pivoriūnai. Rūkštelė taip 
lengvai nebėga iškovos lauko ir 
netampa savos tautos dezertyru. 
Jeigu Pivoriūnas skaito spaudą 
ir nėra ignorantas lietuvių kultū
rinės veiklos, turėjo matyti, kad 
Rūkštelė kaip rengė parodas, taip 
ir rengia, kaip skaitė paskaitas 
taip ir skaito, -- niekur nepabėgo. 

Viso to erzelio priežastis ne ta, 
kad A. Vaikšnoras viešėjo pas 
Rūkštelę Chicagoje ir ne ta, kad 
svečias Dirvoje, šeimininko ir 
kolegos adresu, tarė šiltesni žo
dį. Šuo kitur pakastas. Būkime 

atydūs -- paimkime mūsų dien
raščius -- pastebėsim būdingą 
reiškinį: vienos savaitės bėgy
je, vienodai ginkluoti — vieno
dus iešmus nešdami išeina į mū
šio lauką badyti Rūkštelės Ka
zys Bradūnas, dr. Juozas Gir
nius, Mikas Šileikis ir Juozas Pi
voriūnas. Visų tikslas vienas — 
išvesti iš rikiuotės A. Rūkštelę. 
Nepavykus jo likviduoti prieš 
6 metus (su atmintinu 60 asme
nų raštu), atnaujintas naujas puo • 
limas, nauja taktika. Be reikalo 
Pivoriūnas primena aną laiką ir 
aną raštą. Jam ir šiandien dar 
neaišku, kad tuo raštu tapo įra
šytas gėdingas puslapis Į mūsų 
kultūros ir kultūringumo istori
jos lapą. Vien komunisto Picasso 
garbės gynimas ne vietoje tą raš
tą padarė gėdos lapu.

Aš klausiu -- kodėl "moder

niškąjį" meną taip įžūliai giną 
Pivoriūnai neatsiliepė j eilės Dir 
vos skaitytojų viešus paklausi
mus, prašančius paaiškinti kame 
glūdi to moderninio-abstraktinio 
meto vertės paslaptis? Kodėl jie 
yra kurti ir nebyliai savų tautie
čių atžvilgiu, o labai jautrūs ko
munistuojančių dailininkų, dargi 
svetimų, atžvilgiu? Išeitų, kad jų 
žinios ir pasiruošimai yra sukon
centruoti ne į meną ir ne Į kul
tūrą, o grynai J nepatinkamų 
jiems asmenų dvasinį linčiavi- 
mą. Vienas ryškiausių pavyzdžių 
yra neseniai rengtos Chicagoje 
religinio meno parodos griauna
mojo darbo užkulisiai. Sumany
tojų darbą sugriauti talkoje ne
simatė tik paties Belzebubo. Pa
roda seniai uždaryta,oginklai vis 
dar žvanga...

Baigdamas, noriu palinkėti 
Juozui Pivoriūnui mažiau laiko 
gaišti iešmus tašant, geriau jį 
atiduoti meno studijoms, kad galė 
tum suvokti mums nenaudingas 
paslaptis, pridengtas "pažan
gaus" meno vardu.

Pastaba: nejaugi Pivoriūnas 
nežino, kad yra daug didesnės 
priešabstraktinės jėgos --arne
geriau jam būtų kovą pradėti 
nuo jų. Pav., Ameriean Profes- 
sional Art League, su 10.000 
narių ir centru New Yorke — 
griežtai nepriimanti abstrakti
nio meno Į savo parodas; Na-

tional Academy, Hudson Valley 
Art Association ir kt., nepripa
žįstančios abstraktinio meno.

ANTANAS RŪKŠTELĖ,
Chicago ,111,

TAI YRA MANO TIKRA 
PAVARDĖ

Kovo 18 dienos Dirvos vedama
jame "Ar ir liaudininkams nusi
bodo?" driekiasi kaltinimas, kad 
Naujienose kovo 4-10d.d. atspaus 
dintas straipsnis "Reikia pakeiti
mų" yra parašvtas slapuko,besi
dangstančio A. Kučio slapyvar
džiu. Prisiminimui pacituosiu, 
kad ir šį sakinį: "Tokiomis temo, 
mis rašant, pirštu duriant Į liau
dininkų naujosios vadovybės pa
žiūras laisvinimo organizacijos 
reikalais, kažin, ar tikslinga au
toriui slėptis po tokia aiškiai 
pramatoma 'nežinomojo* (A. Ku- 
čys) kauke". Toji "kaukė” puola
ma ir kitose vietose, pavyzdžiu 
pastačius V. Rastenį, P. Stra
vinską ir kitus, kurie, esą, savo 
nuomones išdrįso atvirai reikš
ti, atseit, pasirašant tikrais var
dais.

Šiam viešai ir taip drąsiai pa
skleistam nežinojimui atitaisyti 
pareiškiu, kad A. Kučys -- tai 
nėra jokia slapyvardė. Tai nė
ra ir jokia kaukė, po kuria slėp
tųsi kito žmogaus mintys. Tai yra

mano, straipsnio "Reikia pakeiti
mų" autoriaus, tikroji pavardė. 
Jums ji patinka, ar ne, bet tokia 
pavarde vadinosi ir mano tėvas, 
ir tėvo tėvas. Slapyvardžiais ir 
inicialais pasirašančių autorių 
taip pat nemėgstu, kaip ir man ne. 
teisingai kaukę primetęs po
nas (j.č.).

Tebūnie man leista suklaidin
tiems Dirvos skaitytojams pra
nešti, kad aname straipsnyje iš
dėsčiau tik savo pažiūras, nieko 
neatstovaudamas, niekieno nesu- 
gestijonuotas, ir, juo labiau, nie
kam neleidęs mano pavardedangs. 
tytis. Jei ponas j.č. klausia "Ne
jaugi A. Kučys jaučiasi galįs tik 
per spaudą reikšti savo sugesti
jas?" ir pats toliau atsako "Ge
riausias darbas yra —padarytas 
darbas”, tai, kas liečia mane, 
turiu pasakyti, kad toli gražu 
nesu tokioje pozicijoje, kad tu
rėčiau galią reformuoti VLIKą 
pagal savo planą. Matyti, kad pa
sivaidenusi kaukė buvo tikrai 
stambaus kalibro...

Norėčiau taip pat paneigti tuos 
tvirtinimus, kurių ponas j.č. ma
no straipsnyje nerado ir rasti 
negalėjo. Taip, pavyzdžiui, yra 
netiesa, kad aš pareiškiau kokį 
tai nepasitikėjimą Rezoliucijų ko
misijai. Esu įsitikinęs, kad kiek
vienas individas Ir kiekviena or-

(Nukelta į 4 psl.)
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Prie šv. Juozapo
Visur pasitaiko rūkų, net ir 

Kalifornijos pajūriuose. Keletą 
karty per metus, po karšty die- 
ny, ir dar kokių! Rūkų tokių tirš
tų, sunkių, rudy su chemikalais. 
Jei j juos kada vidurnaktį pa
tenki, lyg Į koki perdegintos teš
los maišą, — sveikas dingęs. 
Sako, blogiau, kaip Londone. To
kio rūko labai bijau. Jau. du kartu 
buvau taip Įklimpęs J šlapią ru
dą tešlą, po vidurnakčio grįžda
mas iš darbo. SykĮ netoli pajū
rio visiškai pamečiau autostra
dą ir kelias valandas veltui klai
džiojau, kol išaušo. O kitą kartą 
šiaip taip atriedėjau Į savo gat
vę, bet savo namus tik po pusva
landžio suradau.

Kitokie rūkai šiaurėje, pavyz
džiui, Michigano valstijoje, ap
link Taboro Farmą tą naktį. To
kie, kaip Lietuvoje kadaise, ko
kių esu matęs Aukštaitijoje prie 
Nevėžio ir kartą Žemaitijoje prie 
Platelių ežero. Svarūs, švelnūs, 
vaiskūs, minkšti, kaip aksomas. 
Beveik smagu pabūvoti tokiame 
kultūringame rūke: jis tave 
glosto, glamonėja, pasaulį paver
čia poetiškesniu ir akių visiš
kai dar neužriša.

Taip šią naktį ir išėjome su 
Marijum Katiliškiu į gerą, švel
nų ir dar vaiskų "lietuvišką” 
rūką. O tokią naktį Taboro va
sarvietės gamta -- ištisas visų 
meno stilių stebuklas. Arčiau
sia po nosimi — realizmas, o 
kiek toliau prasideda simboliai, 
filosofinės gelmės arba mistika, 
kaip pasakytų dailininkas Bagdo
nas. Keliolika medžių, kur ar
čiau, prieš tave atsiskleidžia ge
riausios mokyklos impresioniz
mu, o kur nedaug beišmatomi 
ir nesuprantami, tai be abejo 
naujausios abstrakcijos krūmų, 
stagarų ir debesynų gniužulai.

Ir kur kitur suktume, jeigu 
ne prie šv. Juozapo upės, kuri 
turbūt ir buvo šitaipos pavadin
ta Farmos savininko vardu ir čia 
lanksčiu vingiu supa žemutinį 
Taboro šoną. Ne visai maža upė, 
ir tokia rami, nesikarščiuojanti, 
giliai susimąsčiusi, kaip mūsų 
Maironio apdainuotasis Nevėžis. 
Valdas Adamkavičius jai pra
našauja didelę ateitį. Sakė gir
dėjęs, kad šv. Juozapas būsiąs 
giliau prakastas ir pritaikintas 
navigacijai, ir čia pradėsią plau
kioti beveik okeaniniai laivai.

Tuo tarpu čia plaukioja tik žu
vytės ir rudens gelsvumu nusi
dažę lapai...

*

Koja pasitikrindami grumstus 
ir žabarus, prislenkame prie šv. 
Juozapo kranto. Randu akmenį at
sisėsti, o Marijus atsiremia Į 
kažkokio galbūt gluosnio stuob
rį. Cigaretė drėgmėje nelabai 
skani, bet vistiek užsirūkome iš 
įpratimo, nes juk čia pasiutiš
kai gera mudviem pamąstyti, kaip 
seniem filosofam. Beveik vienin
telė vieta ir pats geriausias lai
kas, kur per sąskrydį tu gali ra
miai, nesiblaškydamas ir neblaš- 
komas, kiek pasikalbėti ir pasi
tarti su geru nelaimės draugu.

- Taigi, Marijau, - pradedu, - 
bus jau lygiai penki metai, kai 
matėmės paskutinį kartą šioje 
Farmoje, ir lygiai penkiolika me
tų, kai pirmą kartą susipažinom, 
man lankantis Hanau stovykloje 
Vokietijoje, pas Aleksandrą Mer-

LAIŠKAI...

(Atkelta iš 3 psl.)

gamzacija, kuri bet kokiu būdu 
kelia Lietuvos laisvės reikalą, 
atlieka naudingą darbą. Iš piršto 
yra išlaužta tai, kad aš patiekiau 
sugestijų "nemalonios priklauso
mybės nuo ALT” sutvarkyti. Pra
simanyta yra ir tai, kad Bronių 
Railą laikau kaip vieną iš pagrin
dinių VLIKo kritikų.

A. KUČYS, 
Evergreen Park, III.

*•«
Klysti yra žmoniška. Jei Įtar

toji "kaukė" paaiškėjo esanti re
aliu žmogaus veidu, čia patalpin
tu laišku stengiamės A. Kučiui 
padarytą skriaudą atitaisyti. Ta 
proga galime pasidžiaugti naujai 
išryškėjusiu veidu mūsų laisvi
nimo klausimais publicistikoje.

(j.č.) 

kelį. Tuomet buvo aiški, trumpa 
ir vaisinga kalba - apie politiką, 
apie rezistenciją ir apie tai, už 
ką dar būtų galima "galvą gul
dyti". Gi prieš penkis metus Šio
je Farmoje nebebuvo už ką gal
vos guldyti, tad nors atsakančiai 
palėbavom. O kada pagaliau pasi 
kalbėsim, kaip žmonės, apie sa
vo reikalus irbėdas?Tumanma-

Rašytojas Marius Katiliškis, kuriam šiais metais Lietuvių Ra- 
šytojų Draugija paskyrė premiją už jo knygą "Šventadienis už 
miesto".

žai berašai, net į laiškus ilgai 
neatsiliepi...

- O kada gi neatsiliepiau? - 
rūstokai gynėsi Katiliškis - Vi
sada atsiliepdavau, nors gal ir 
ne taip punktualiai, kaip verslo 
firmos. Nuolat turiu bėdų, su at
kakliausiu pasiryžimu tvarkomų 
ir niekad nesutvarkomų. Matai, 
man, sužiedėjusiam mužikui iš 
kalnėnų žemės, ne viskas taip 
sparčiai klostosi, kaip kitiems 
gerai mankštintų metodų vyrams. 
Man laišką parašyti — labai rim
ta užduotis, surišta su prakaitu 
ir visais sunkaus darbo atribu
tais. Kas kita buvo mano iškiliau
sioje zimagoro gadynėje. Tuomet 
nuleisti žemėn tris egles, sumuš
ti du erdmetrių malkų arba išva
ryti dešimtį metrų griovio dur
pyne tebuvo tik rankovių pasirai- 
tymas, palyginant sulaiško para
šymu. Turbūt, per ilgai kasiau 
durpes ir per vėlai pradėjau 
siekti brandos atestato. Tokios 
smulkmenos, matyt, suformavo 
netikusį būdą. Ir iš viso, kodėl 
aš nepasilikau tokiu, kokiu turė
jau būti? Kokia velniava mane nu
stūmė nuo ano tako? Šiandien man 
būtų daug geriau. Ir be jokios abe
jonės lengviau būtų susigyventi su 
šios šalies aplinka, geriau susi
prasti su visais darbo draugais. 
Su hilbiliais ir negrais. Ir Porto-

Mutual Federal Bendrovės

melinj 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
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

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

BRONYS RAILA 

upės 
rikiečiais, ir meksikiečiais. Ta
vo kaimynai meksikiečiai, reikia 
pripažinti, bene bus patys pado
riausi. Kad tu girdėtum, kaip mes 
puikiai kalbam ir geriausiai susi
kalbam anglų, ispanų ir lietuvių 
kalbų mišiniu’. Ką ten tos nudai
lintos, išlaižytos gramatikos 
prieš mūsų tikrosios kalbos sti
lių. Mes patys pasidarom grama

tiką ir geriausiai susiprantam 
be klaidų ar dviprasmiškumų...

- Suprantu tavo jausmus ir 
vieną kitą meksikietį taip pat pa
žįstu, ir taip pat ne svetimi man 
tos gramatikos malonumai. Bet 
čia per sąskrydį, kaip matei, 
kitas pasaulis: moksliškai, giliai, 
apie principus, apie problemas, 
apie konceptus. Su tikruoju mūsų 
gyvenimu aš čia niekaip ne
drįsčiau pasirodyti...

- Ir aš ne! Saugok Viešpatie! - 
sušuko Katiliškis. - Cha! Išėjęs 
iš namų, aš visada nuduodu, kad 
man niekas nerūpi: nei skolos, 
nei bėdos, nei ligos, nei musku
lų braškėjimas po vakar dienos 
"jobo". Netraukia nei degtinė, nei 
skaisčios geltonplaukės. Tik kul
tūra, tik menas, tik literatūra, 
tik... Tegul velniai, kokie mes 
pasidarėm kultūringi, šaunūs ir 
iškilmingi! Tegul taip ir būna, 
toks jau fasonas, o ką gi kita tu 
veiksi? Kai Lemonte žiemą ima 
pūsti ledinys šiaurys iš Labra
doro ir baisu iškišti snapą pro 
duris, tai vistiek nuvykęs Chi- 
cagon kokių kultūringų žmonių 
sueigon aš taip laikausi, lyg ma
no praėjusi diena būtų buvus 
auksinė, nedaranti gėdos nė jū
sų išgarbintam Kalifornijos kli
matui. Matai, koks privalo būti 
menas!

*

Degu naują cigaretę. Degtu
ko liepsnai užgesus, viskas pa
tamsėja, o gal rūkas tirštėja. 
Beveik norėtųsi gero ne vandens 
gurkšnio, bet prie upės jo negau
si ir pas daktarus turbūt nė lašo 
nebeliko. Bet smagu iš širdies 
pasikalbėti, šv. Juozapo čiurle
nančiu vandeniu nusiplovus visas 
pozas ir melus.

- Tu man pačioje pažinties pra
džioje labai patikai, o šiandien 
labiausia. Išgirdęs tavo teisingą 
pažiūrą Į "meną", imu suprasti, 
kodėl taip rūpinies, kad ir tavo 
knygos būtų gražiai išleistos. 
Dar vakar M. Morkūnas pasako
jo, kad jo spaustuvėje jau guli at
spausdintas tavo "Šventadienis už 
miesto". Tik platinti vėliau pra
dės, kai mūsų kultūrininkai bus 
visi grįžę iš atostogų. Sakė, kad 
ta novelių knyga ne tik gražiai 
parašyta, bet ne mažiau gražiai 
iliustruota ir įrišta. Sakė, graži 
bus knyga...

- Sakė, graži? - ima ūmai iro
nizuoti Marijus. - Ot man sekasi, 
nors vis tik su tuo vienu žodžiu: 
gražus, graži, gražiai! Apie ma
no keturias knygas bičiulis po
etas K. Bradūnas vis sakydavo, 
kad jos gražios, gražiai parašy
tos ir gražiai išleistos. Ir daug 
kas ar su pilna burna, ar nors su 
puse lūpos pasakydavo: tai jau 
gražiai ponas parašei, ir gražiai 
išleista. Iš teisybės, negalėčiau 
prieštarauti, kad paskutinė knyga 
ir man patinka. Argi nebūtų per 
blogas išsiauklėjimas, jeigu mer. 
gaitei, kuri tau patinka, pirmiau
sia pradėtum kalbėti, kad ji ne
graži? Ne, taip juk tu nekalbėsi, 
o sakysi, kad ji dangiško grožio, 
kokio tu dar niekados visame pa
saulyje nebuvai matęs. Taip ir su 
mano knygom ir visom jų pasa
kom - to "gražumo" būtų kaip ir 
perdaug. Ar tau aišku, Brony, 
kaip galima "gražiai" parašyti 
knygą? Man tai ne...

- Man aišku, ką sakytojai turi 
mintyje, nors taip pat aišku, kad 
pats toks išsireiškimas dar nie
ko nepasako. Vieniem patinka 
kalba, stilius, kitiem nuotaika, 
pačios istorijos ar bent jų at
skleidimo maniera. Jietai ir api
būdina vienu žodžiu "gražu". Taip 
lengviausia, nerizikinga ir daž
nai autorių veikia, kaip tokie pat 
komplimentai mergaitei. Dėl to 
galėtum perdaug nesigraužti, ka
rūna nenukris.

- Baisiai ir nesigraužiu, kągi, 
ačiū. Bet kai žmogus perdaug 
prisivalgai saldainių, tai smar
kiai ima norėtis raugintų kopūs
tų ar silkės. Todėl aš beveik 
geisčiau, kad kokia mano knyga 
būtų parašyta biauriai. Tai jaubū 
tų šis tas.

- Žinoma, būtų. Panašią idė
ją jau beveik prieš 40 metų skel
bė vienas iš žymiausių mūsų bu
vusių futūristų(ar nedurnai skam. 
ba žodžiai - buvęs futūristas?) 
keturvėjininkas Salys Šemerys. 
Jis tvirtino, kad "rasis melo ir 
didžiausioje teisybėje, o kai kas 
ir aromatą smarvėje suuos". Ta
tai tiesa, nes pilnas gyvenimas 
ne tik kvepia, bet ir dvokia, pa
saulis ir žmonės ne tik gražūs, 
bet ir biaurūs, o daugumas tei
sybių, net ir pačios didžiausios, 
yra reliatyvios. Visa meno kūry
bos paslaptis, man rodos, yra 
ta, kad menininkas turi sugebė
ti ir "biaurumą" "gražiai" nu
piešti, aprašyti, išdainuoti. Žo
džiu, tai meninės formos pro
blema...

- Eik tu Į peklą su savo pro
blemom! Tik nepradėk, kaip anie

per paskaitas Juozapo Bačiflno 
daržinėje. Mes gi dabar ne kon
ferencijoje, o prie šv. Juozapo 
upės. Matai, kaip rūkas tirštėja? 
Aną ten vinkšną dar mačiau, o 
dabar jau nebematau... Kaip čia 
tau pasakius, aš imu kartais bo
dėtis tuo gražumu. Nes kai vis 
taip "gražu", tai kaip iškilmin
gose sutuoktuvėse mūsų parapi
jos bažnyčioje. Su išsipusčiu- 
siom pamergėm, su pusgirčiais 
pabroliais. Su šilkiniu jaunosios 
veliumu, su padabintu rūtų vai
nikėliu. Su muzikantų kapeliia. 
visais nervais įsitempusia pa- 
šventoryje. Su pirmuoju priesnū- 

DETROITO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI KLAUSO

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIJO PROGRAMĄ

iš Detroito WJLB stoties — banga 1400 
šeštadieniais nuo 4:30 iki 5:30 p. p.

Pranešėjai: ALGIS ZAPARACKAS 
ir PATRICIA BANDŽA. 

Vedėjas — RALPH J. VALATKA.

15756 Lesure, Detroit, Mich. 48227 
Tel. BRoadway 3-2224

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEI< VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NES DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

711/ M PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPA TINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSION1ER1AMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRACYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

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., 60-829 

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.

džiu po viena antklode. Su pir
muoju barniu: kas pirmasis turės 
keltis?...

- Na, ir matai, kaip nejučiom 
tuoj nuslydai Į prieštaravimus. 
Nes jei po pirmojo medaus nu- 
kopimo, kitą rytą tuoj prasidėjo 
pirmasis barnis, reiškia - gražu
mas susidrumstė ir prasidėjo 
tikras gyvenimas.

- Pala, pala, argi jau taip iš 
tikrųjų? Gal dar turi atliekamą 
cigaretę, mano atsargos, matyt, 
jau užsibaigė, - žemu balsu pra
tarė Marijus, rausdamasis kiše
nėse.
(Pokalbio pabaiga sekantį kartą)
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KONSULO ANTANO 0. SHALLNOS PAGERBIMAS
Kultūrinių subatvakariy rengė

jai kovo 21 d. vakare, ALT S-gos 
Bostono sk. namuose, surengė 
Lietuvos Respublikos Garbės kon
sulo adv. Antano O. Shallnos pa
gerbimą. Į tą pagerbimą įsijun
gė septyniolika šio miesto lie
tuviškų organizacijų.

Apatinėj salėj adv. Z. Shall- 
nienė įdomiai papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės J Tolimuo
sius rytus, o jos bičiulė p-lė 
Easton parodė ekrane pluoštą 
meniškai dailių paveikslų, kuriuo ■ 
'se matėm Japoniją, Hong-Kongą 
ir Havajus. Rengėjai yra nuošir
džiai dėkingi p. Shallnienei ir p. 
Easton už įsijungimą į kultūrinių 
subatvakarių programą.

Persikėlus į namųantrojoaukš- 
to salę, prasidėjo konsulo Ant.
O. Shallnos pagerbimas, užtru
kęs apie vieną valandą laiko. Iš
kilmės pradėtos trumpa kalba, ku
rios keletą sakinių cituoju:

"Mūsų daugumas, kurie augom 
ir brendom nepr. Lietuvos kūry
binio entuziazmo apšviestame gy
venime, ypačiai gyvai jaučiame 
-laisvės spindulio gyyybės kupi
ną šilimą.

Man asmeniškai, kai aš einu 
šio miesto Plačiuoju keliu dar 
niekad pro akis nematoma ne
nuslydo Lietuvos konsulato iška
ba. Ji sušildo, sustiprina, ji įkve
pia pasitikėjimo savimi ir savo 
tauta.

Ten, po tom raidėm ir po lie
tuvių tautos vėliava, jau25-ris 
metus dirba konsulas adv. Anta
nas Osvaldas Shallna, kuriam 
š.m. vasario 28 d. sukako70me- 
tų amžiaus.

Diplomatinės Tarnybos vyrai 
veikia, gana dažnai sunkiai run
giasi, begindami Lietuvos ir lie
tuvių reikalus, ir beveik niekad 
viešumoj nesigarsina vieną a r ki
tą žygį atlikę.

To diskretaus kelio atkakliai 
laikosi ir mūsų konsulas adv. Ant.
O. Shallna. Atrodo, tais sumeti
mais jis norėjo nuo mūsų nu
slėpti net dvi sukaktis -- savo 
amžiaus 70-tąj{ gimtadienį ir 
25-rių metų konsulavimo sukak
ti-

VASARIO 16 GIMNAZIJĄ BAIGĖ 5 MOKINIAI

Kovo 17 Vasario 16 Gimnazijoje buvo baigti brandos atestato egzaminai. Juos išlaikė visi 5 kandida
tai: Ona-Luiza Alisaitė, Birutė Forsterytė, Helmutas Lorenčas, Žibutė Povilavičiūtė-Vykintaitė ir 
Petras Vaitiekūnas. Egzaminų komisijai pirmininkavo profesorius dr, Kohlmann, o matematikos ir 
fizikos egzaminams vadovavo dr. Lide. Egzaminuose dalyvavo taip pat Vasario 16 Gimnaziją prižiūrin
čios vyr. mokyklų Įstaigos direktorius dr. Rueckert. Lietuvių kalbai buvo pakviestas Vincas Natkevi
čius, o kitus dalykus kartu su atvykusiais egzaminatoriais egzaminavo Vasario 16 Gimnazijos mokyto
jai. Nuotraukoj abiturientai: P. Vaitiekūnas, O. Alisaitė, Ž. Povilavičiūtė, B. Forsterytė ir H. Loren
čas.

Vasario 16 Gimnazijos abiturientai su egzaminatoriais ir mokytojais.

STASYS SANTVARAS

Patyrę, kad konsulas adv. Ant.
O. Shallna nelinkęs klausyti liaup 
šių, pabandėm surengti šį staig- 
meninį jo pagerbimą".

Lietuvos garbės konsulas Bostone adv. A.O. Shallna.

Konsulą adv. 'Ant. O. Shallną 
ypačiai dailiai apibūdina svei
kinimų raštai, kurių ištraukas čia 
duodam.

Juozas J. Bachunas . rašo: 
"Prašau priimti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdybos, 
mano generolo - Bachunienės 
ir mano asmeniškus linkėjimus 
ir sveikinimus, kad Jūs gyven
tumėte ilgą, labai ilgą amžių, 
visuomet būtumėte sveikas ir ne

nuvargtumėte bedirbdamas Lie
tuvos Nepriklausomybės atgavi
mo darbą".

Gen. konsulas P. Daužvardis, 
bendradarbiaudamas 25 metus, 
pažindamas adv. Shallną 40 metų.

taria: "p. Shallna, kaip ameri
kiečiai sako, yra a scholar and 
a gentleman": gilus juristas, tau 
rus žmogus ir iškilus Amerikos 
lietuvis. Ką jis daro, daro apgal 
votai, pagrįstai ir sumaniai. Jo 
žygiai, tiek teismuose, tiek už 
teismo ribų — spaudoje(pvz. ko
va su lenkais dėl Tado Kosciuš
kos, St. S.), tribūnose ir kitur, 
yra patarnavę Lietuvos bylai ir 
Lietuvai labai daug. Garbė jam".

Gen. konsulas Jonas Budrys, 
sukakčių proga jau anksčiau adv. 
ant. O. Shallną pasveikinęs,Į Bos
tone surengtą pagerbimą įsijun
gė ypačiai vertingu atsiminimų 
pluoštu: "Kalbindamas, kad adv. 
Shallna, įtakingas žmogus Bos
tone ne tik lietuvių bet ir ame
rikiečių tarpe, sutiktų būti Lie
tuvos Respublikos garbės konsu
lu Mass. valstijoj, aš susilaukiau 
tokio klausimo:

— Kas su tuom surišta? iš
siaiškinome: darbo iki valiai — 
atlyginimo -- nei cento. Vistiksu
tikimą gavau. Iškėliau tą klausi
mą oficialiai, ir po ilgų forma
lumų, 1939 m. tas paskyrimas 
įvyko.

Vietos lietuvių pat riotinėsorga 
nizacijos, o tokiomis Bostonas 
nuo seno pasižymėjo, panorėjo at
žymėti savo senos Tėvynės Kon
sulato Įsteigimą kuo iškilmin
giau. Paskirtą dieną ir valandą 
prie advokatų Shallnų raštinės 
pradėjo rinktis didelė minia 
lietuvių, atžygiavo su savo or
kestru ir vėliavomis Dariaus- 
Girėno Postas, raštinėje susi
rinko nemažas būrys draugų ame
rikiečių. Vadovavęs atžygiavu
siam Postui, pakvietė mane pri
imti raportą ir pasisveikinti su 
kariais - veteranais. Po to, or
kestrui grojant Lietuvos Himną, 
pirmas konsulas Bostone,Anta
nas O. Shallna, iškėlė Lietuvos 
trispalvę, pasižadėdamas ją lai
kyti pagarboje. Tą savo pažadą 
per 25 metus p. Shallna garbin
gai ištesėjo, gindamas Nepriklau
somos Lietuvos interesus.

Būtų nepilnas vaizdas nepri
dėjus, jog jo visuose darbuose 
visa širdimi aktyviai dalyvauja jo
žmona, o mums labai miela p. 
Zuzana Shallnienė". Gen. konsu
las Budrys ir p. Budrienė ta pro
ga jai atsiuntė puikią rožių puokš
tę.

Lietuvos atstovas Washing- 
tone, D.C., p. J. Kajeckas rašo: 
"Džiaugiuos, kad spauda ir lietu
vių visuomenė taip gražiai Įver
tina Jūsų darbą ir pasišventimą. 
Dirbote ir dirbate Lietuvai gali
mybės ribose, kaip tik tuo metu, 
kada ji pagalbos ir talkos labiau
siai buvo ir yra reikalinga. Lin
kiu sveikatos ir sėkmės Jūsų as
meniniame gyvenime, darbe ir 
taip grąžiai atliekamose konsu
lavimo pareigose.

Ponia O, Kajeckienė visa šir
dimi jungiasi prie mano sveiki
nimų ir linkėjimų.

Jei Lietuva būtų laisva, esu 
tikras, Jūs sulauktumėte svei
kinimų ir padėkos už darbus ir 
Lietuvos Vyriausybės".

Lietuvos Nepaprastas Pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris D, 
Britanijai p. B.K. Balutis atra
šė Įdomų ir labai šiltą laišką: 
"Žmogus yra -- kaip tas vaisius: 
mažai ko vertas -- kol jis ža
lias, neprinokęs, nedaug ko ver
tesnis -- ir kuomet jis perno
kęs; pats verčiausias -- kai jis 
gerai prinokęs.

Jo gyvenimas parodė nemažai 
jo gerų privalumų ir daug gražių 
ypatybių. Bet iš jų visų pirmiau- 
sion vieton aš pastatyčiau tai, kad 
jo ilgas gyvenimas ligi šiol bu
vo, ir tikime, ateityje bus garbin
gas gyvenimas. Aš manau, kad tai 
yra gražiausias vainikas, kurį 
žmogus šiame gyvenime gali sau 
nusipint!..."

St. Lozoraiti pagerbimo 
aptiko besirūpinanti

Lietuvos Diplomatijos šefą 
min. 
rengėjai 
Lietuvos byla Paryžiuje. Jis at
siliepia:

"Lietuvos Diplomatinės Tar
nybos ir savo vardu širdingai svei
kinu Tamstą sulaukus 70 metų 
amžiaus. Šia malonia proga labai 
dėkoju Tamstai už ilgą, našų ir 
garbingą darbą, skirtą tiek laisva
jai Lietuvos valstybei, tiek jos pi
liečiams, jos nepriklausomybės 
atstatymo bylai ir Amerikos vi
suomenei".

Septyniolikos lietuviškų orga
nizacijų atstovai Bostone, įsi
jungdami Į konsulo adv. Ant. O. 
Shallnos pagerbimą, lyg pratęs
dami cituotus garbingų vyrųsvei- 
kinimus, savo adrese pasisako: 
"Visa tai regėdami ir paliudyda
mi, tariam: nepriklausomos Lie
tuvos Konsulo buvimas Bostone 
yra mums daug daugiau, negu 
šilta užuovėjalllgiausiiimetuadv. 
Antanui O. Shallnai!"

Įteikė plokštelę "Kantata apie 
Lietuvą".

Konsulas adv. Ant. O. Shallna 
visada kalba trumpai. Jis trumpai 
kalbėjo ir ši kartą. Tačiau su- 
batvakario dalyviai jam karštai ir 
ilgai plojo, reikšdami savo linkė
jimus. Dalyviu buvodaugiaušim- 
to -- tiek, kiek galėjo salėje 
tilpti. Kam vietų pritrūko, tegu 
rengėjams už tai atleidžia.

Kitas kultūrinis subatvakaris 
prisidėjo kons. Shallna, įteikė ' Yra rengiamas balandžio 18d. to- 
Baltijos žemėlapių rinkini, pa
ties inž. Izbicko surinktą. Miš
raus choro vardu Long. Izbickas

Inž. Ed.Cibassubatvakariųko
misijos vardu p. Shallnai įteikė 
T.T, Pranciškonų meno kolekci
jos leidinį. Inž. Vyt. Izbickas 
Baltų - Amerikiečių d-jos var
du, prie kurios Įsteigimo daug

Prezidento Antano Smetonos 
minėjimas E. Chicagoje

Prof. J. Puzinas skaito paskaitą. Prie stalo garbės prezidiumas: 
kun. P. Jakulevičius, A. Vinick, dr. Tautvilą ir dr. J. Paukštelis.

Dalis publikos suruoštame minėjime. Priekyje sėdi: dail. A. Var
nas, E. Pocienė, M. Varnienė ir K. Pocius. T.Mečkausko nuotraukos

Tarporganizacinis vietos lie
tuvių komitetas East Chicagoje 
kovo mėn. 8 d. suruošė prezi
dento Antano Smetonos 20 metų 
mirties sukakties minėjimą.

Prez. Antano Smetonos minė
jimas pradėtas 10:30 vai. pamal
domis Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias 
atnašavo kun. P. Jakulevičius. 
Mišių metu giedojo vietos lietu
vių parapijos choras, vadovau
jamas Antano Rimkaus.

11:30 vai., Clevelande,K.S. Kar 
pius East Chicagos lietuvių orga
nizacijų vardu padėjo gėlių vaini
ką prie Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos karsto.

Minėjimas - akademija Įvyko 5 
vai. vak. Šv. Pranciškaus parapi
jos salėje. Minėjiman atsilankė 
gana gusus būrys vietos lietuvių 
(kas labai retai pasitaiko rengiant 
minėjimus). Scena buvo papuošta 
dailininko prof. A. Varno tapytu 
ir gėlėmis apsuptu velionies pre
zidento Antano Smetonos portre
tu.

Minėjimą atidarė minėjimui 
rengti komiteto pirmininkas K. 
Valeika. Invokaciją sukalbėjo 
kun. P. Jakulevičius. Minėjimo 
garbės prezidiumą sudarė: pre
legentas prof. Jonas Puzinas, 
kun. P. Jakulevičius, vietos ALT 
pirm. A. Vinikas, Lietuvos sava- 

Solistė Natalija Aukštuolienė 
išpiIdant programą.

T. Mečkausko-nuotrauka

se pačiose patalpose. Jis yra skir
tas Jono Rfltenio tapybos darbų 
pa rodai.

norių atstovas dr. Jonas Paukš
telis ir lietuvių politinių kalinių 
atstovas dr. Tautvilą.

Minėjimą pradėjo vietos lietu
vių choras sugiedodamas maldą 
-- Nuliūdo kapais apsiklojus Tė
vynė.

Po maldos, svečias prelegen
tas prof. Jonas Puzinas, gerai pa
ruoštoje paskaitoje perdavė klau
sytojams trumpą prezidento An
tano Smetonos gyvenimo i r da rbų 
vaizdą. Prelegentas paskaitoje 
apibudino velionį kaipo publicis
tą, visuomenininką ir politiką. 
Baigdamas paskaitą profesorius 
Puzinas paragino klausytojus, 
lankantis Clevelande aplankyti 
prezidento Antano Smetonos ka
pą, Chicagoje prezidento K. Gri
niaus kapą ir mintimis nuskristi 
Lietuvon, kur ilsisi prezidento A. 
Stulginskio palaikai.

Meninę dalį pravedė Zigmas 
Moliejus.

Programoje: solistė Natalija 
Aukštuolienė padainavo Ten kur 
Nemunas banguoja - Kačanausko 
Liaudies daina -harm. prof. Ja- 
kubėno, ir Kur bakūžė sama
nota - Šimkaus.

Alice Stephens ansamblis pa
dainavo: Šauksmas - Budriūno, 
Meilė Tėvynės nemari - Nauja
lio, Ankstų rytą rytmetėlĮ - Ben 
doriaus, Žiedų malda - Adonio, 
Tėviškėlė - Budriūno, Lietuvos 
laukai - Čerienės, O Tėvyne' 
manoji - Čerienės.

Zigmas Moliejus padeklama
vo Fausto Kiršos eilėraštį - Ant 
kapų.

Gausi publika nepagailėjo ka
tučių solistei, ansambliui ir dėk
lą ma toriui.

Baigiant minėjimą jungtinis an
samblis, vietos lietuviųchoras ir 
Alice Stephens ansamblis, sugie
dojo "Apsaugok Aukščiausias".

Gerai pavykus prezidento An
tano Smetonos 20metųmirtiessu
kakties minėjimui, minėjimui 
rengti komitetas yra dėkingas: 
dail. prof. A. Varnui ir Poniai už 
leidimą panaudoti prez. Antano 
Smetonos portretą ir už dalyva
vimą minėjime, prof. Jonui Pu- 
zinui už turiningą paskaitą, K.S. 
Karpiui už vainiko padėjimą prie 
prezidento karsto, visiems pro
gramos dalyviams, visiems pri- 
sidėjusiems prie minėjimo ren
gimo bei jo pasisekimo ir vi
siems dalyvavusiems minėjime.

A.M.

Dirvoje galite Įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:
Vytauto Alanto 9 Dramos Vei

kalai — 5 dol.
Pulgio Andriušio Purtettos po 

vandeniu — 1.50 dol.. kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.
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VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. STREGA — Liquer, Import. from Italy....
2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th 155.75
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

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

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS Šiai komisijai teks rūpintis 
visais lituanistinio švietimo lyg| 
liečiančiais klausimais.

RUTA TARP SOVIETINES
PROPAGANDOS ŽIRKLIŲ

LIETUVI§KAS jaunimas 
KVIEČIA

Bendravimas lietuvių su lietu
viais mus jungia vienybėnirbend- 
ron kovon už Lietuvos laisvę. 
Traukdamiesi nuo-jaunimo, mes 
duosim jiems pavyzdĮ trauktis 
nuo mūsų. Jaunimas nori dirb
ti su mumis, tik j{ kvieskim. Lan- 
kykim jaunimo rengiamas šven
tes, jvertinkim jų darbus ir vie
nu kitu doleriu paremkim jų ge
ras pastangas tapti gerais ir su
sipratusiais lietuviais.

Viena iš tokių progų jau čia 
pat. š.m. balandžio mėn. 5 d., 
3 vai. po pietų Jaunimo Centre, 
lietuviškų mokyklų jaunimas ruo
šia margą kultflrinj pasirodymą 
su gražia ir labai (vairia progra
ma.

Ateikime visi, duokime jiems 
entuziazmo ir toliau nenutrauk
ti darbo šioje svarbioje srityje. 
Porą valandų praleidę su jauni
mu vyresieji išeis iš salės daug 
jaunesni. J. P.

ORGANIZUOJAMI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ MOKYTOJŲ KURSAI

LB Chicagos apygardos valdy
ba, jausdama didelį tautinių 
šokių mokytojų trūkumą, ėmėsi 
iniciatyvos organizuoti naujiems 
vadovams kursus. Tam tikslui 
sudaryta komisija iš Aldonos 
Martienės, Frances Gramontie- 
nės, Nijolės Pupienės ir muz. 
Fausto Strolios. Pedagoginiams 
dalykams dėstyti, talkon sutiko 
ateiti Padagoginis Lituanistikos 
Institutas, žadėjęs paskirti lekto
rių

Šių kursų tikslas būtų paruoš
ti tautinių šokių mokytojus tik li
tuanistinėms mokykloms ir jau
nimo tautiniams ansambliams. 
Kursai bus finansuojami iš Ant
rosios Tautinių Šokių šventės 
pelno, skirtos tam reikalui su
mos. Yra paskirta 500 dolerių.

Kursantų registracija ir smul-

LOS ANGELES

SKAUTŲ BALIUS
"Kokią sėklą pasėsi, tokį 

derlių piausi”, sako lietu
viška patarlė. Lietuviškas 
Los Angeles jaunimas šlie
jasi prie skautų organizaci
jos; jų stovyklose skamba 
lietuviškos dainos, lietuviš
ki papročiai, net nemoką 
lietuviškai yra skatinami 
išmokti lietuviškai, tam net 
skiriamos premijos. Džiu
gu ir malonu stebėti mūsų 
lietuvišką jaunimą skautų 
eilėse.

Bet jų veiklai remti rei
kalinga lėšų.

Skautų tėvai ruošia di
džiuli tradicinį skautų ba
lių, kuris Įvyks balandžio 
mėn. 18 d.. 8 vai. vakaro. 
Ukrainiečių Kultūros Cent
ro salėje. 1315 Helrose Av.

Baliaus programą išpil
dys vyrų oktetas: V. ir K. 
Dargiai. R. Dabšvs, Balta
kis. B. Seliukas. Kvedaras, 
J. Petronis, Polikaitis. Ok
tetui akompanuoja jauna, 
bet labai gabi pianistė R. 
Apeiky tė.

Bilieto kaina I dol. su 
vaišėmis, nedirban tiems 
studentams 2 dol. Gros pui
kus M. Krafto orkestras. 
Staliukus užsisakvti pas D. 
Gustaitę — NO 1-5183, V. 
Irlikienę NO 5-3126.

V. Iri.

kesni duomenys bus pranešta vė
liau. (jv)

• Seniai bematėt vaivo
rykštę?

Tai atvyk it Į Kernavės 
Skaučių Tunto Chicagoje 
Vaivorykštės Vakarą-Balių, 
balandžio, mėn. 18 d., 7 v. v. 
Jaunimo Centre ne tik vai
vorykštės pamatyti, bet ir 
pasišokti, pasivaišinti ir iš
mėginti laimę.

Baliaus metu kernavietės 
pristatys savo abiturientes.

Rezervacijoms skambin
ti V. Aleknavičienei, telef. 
585-3139.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ IR 
LITUANISTINES MOKYKLOS

LB Chicagos Apygardos kvie
timu kovo 22 d. Jaunimo Centre 
(vyko lituanistinių mokyklų mo
kytojų bei tautinių moksleivių an 
samblių vadovų susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir jam vado
vavo LB Chicagos Apygardos 
pirm., laikinai einąs ir švietimo 
vadovo pareigas, inž. Bronius 
Nainys. Tautinės gyvybės išlai
kymo kertinis akmuo yra litu
anistinis švietimas, kuriuo ir 
reikia rūpintis, kad jis būtų ati
tinkamoj aukštumoj.

Dienotvarkėje buvo mokytojo 
Jono Kavaliūno paskaita — "Ar
timesnieji mūsų mokyklos reika
lai". Diskusijos dėl pranešimo. 
Pasisakymas dėl organizacinės 
santvarkos: Ar esamoji organi
zacinė santvarka patenkinama, ar 
keistina, kokia organizacinė sa- 
tvarka pageidaujama ir santykiai 
su LB institucijom.

Mok. J. Kavaliūnas, Dariaus- 
Girėno lituanistinės mokyklos 
vedėjas, kalbėdamas mokyklų 
bendradarbiavimo reikalu, iškė
lė nelygiagretumą keliantis iš 
vienos mokyklos j kitą, mokinių 
turimų Žinių ir amžiaus santykiu. 
Turint omenyje šio krašto sąly
gas ir aplinką, lituanistiniame mo
kyme reikalinga kondensuota sis
tema ir metodas. Tam reikia 
pakelti mokytojo lygj. Išvadoje 
ruošti seminarus, mokytojų savai
tes, pageidautina vasaros atos
togų metu, arba ir mokslo metų 
bėgyje, kur būtų diskutuojami 
bendri lituanistinio švietimo rei
kalai. Mokykloje darbo praktika 
parodė, kad daug trūkumų turime 
esančiuose vadovėliuose arba kai 
kurių dar ir visai neturima, ne
kalbant jau apie spalvavimui, kli
javimui ar pasiskaitymui mūsų 
mažiesiems knygeles.

Buvo prieita vieningos nuomo
nės dėl reikalingos organizaci
nės santvarkos ir kokia ji pagei
daujama. Pavesta LB Chicagos 
Apygardos pirmininkui inž. Br. 
Nainiui artimiausiu laiku sudary
ti Apygardos Švietimo Komisiją.

LB Chicagos Apygardos valdy
ba gegužės 24 d. Bučo darže ruo
šia moksleivių pavasario šventę, 
kurioje kviečiamos visos litu
anistinės mokyklos ir tautiniai 
moksleivių ansambliai dalyvauti. 
Programoje numatyta dainos ir 
tautiniai šokiai.

Inž. Br. Nainys pabrėžė pirma
eili rūpesti materialiai paremti 
lituanistinj švietimą. Jo praneši
mu, praėjusiais metais LB Chi
cagos Apygarda lituanistinėms 
mokykloms yra įteikusi 1915 dol.

Marija Pėteraitienė.

SUDARYTA JURY KOMISIJA
1863 ir 1941 m. sukilimams pa

minėti konkursinės parodos, 
įvyksiančios š.m. balandžio 4-12 
d. Čiurlionio Galerijoje, premi
joms paskirti sudaryta J u ry ko
misija, | kurią {eina: Dailės In
stituto atstovas dail. J. Daugvi- 
la, Am. Liet. Dailininkų S-gos 
-- dail. J. Pilipauskas, Lituanis 
tikos Instituto Istorijos skyriaus 
-- prof. P. Čepėnas, Čiurlionio 
Galerijos direkcijos -- dail. V. 
Petravičius ir Menininkų Klubo 
-- arch J. Mulokas.

Menininkų Klubas, norėdamas 
sukelti daugiau lėšų 1863 ir 
1941 m. sukilimų konkursinės 
parodos premijoms, leidžia lai
mėjimams keturis vertingus pa
veikslus: dailininkų Ad. Galdiko, 
V. Jonyno, V. Petravičiaus ir A. 
Petrikonio. Bilietų kaina 50 cen
tų. Norintieji dalyvauti,bilietų ga
li įsigyti pas Menininkų Klubo 
valdybos narius: P. Gauč|, J. Mu- 
loką, A. Kair|, B. Macevičių, B. 
ChomskJ ir J. Pautienių.

BOSTON

KAZIUKO MUGEI PRAĖJUS
Bostono skautų-čių suruošto

ji tradicinė Kaziuko mugė ir šiais 
metais praėjo su dideliu pasise
kimu, Lankytojų tarpe matėsi 
svečių ne tik iš Bostono ir apy
linkių, bet ir iš kaimyninių vals
tijų.

Svečiai galėjo nusipirkti gra
žių rankdarbių ir buvo skaniai 
pavaišinti.

Rankdarbių pardavimo stalai, 
pradedant paukštyčių bei vilkiu
kų ir baigiant skaučių židinio 
stalu, lūžo nuo įvairiausių gė
rybių. Čia buvo ir nenuilsta
mos E. Gimbutienės stalas,ap
krautas {vairiausiomis specialiai 
mugei išaugintomis gėlėmis, 
prof. Ig, Končiaus medžio droži
niai, R. Venckaus gintaro dirbi
niai, o Vilniaus verbos savo spal
vingumu traukė visų ak|. Bene 
didžiausią pasisekimą turėjo tor
tų stalas. Jis nuo pat mugės ati
darymo buvo labiausiai lankytojų 
apgultas. Tai buvo kaip ir Bosto
no lietuvių šeimininkių savo ke
pimo meno parodymo vieta. Gra
žiausiai atrodė Paliulienės pii-

Bostono skautų Kaziuko mugėje.... R. Bričkaus nuotrauka

nas krepšys baravykų.
Mažųjų lankytojų tarpe di

džiausio susidomėjimo susilaukė 
P. Kalvaitienės specialiai mu
gei parašytas ir surežisuotas vei- 
kaliukas "Raudonkepuraitė”.

Tėvų komitetas, vadovaujamas 
Dr. Br. Baškio, su dideliu atsidė
jimu dirbo organizuodamas sve
čių maitinimą. Jiems puikiai pa-

Rūta Lee-Kilmonytė, su tėvais 
atsilankiusi okup. Lietuvoje, pa
teko tarp komunistinės propagan - 
dos žirklių. Okup. Lietuvos spau
doje tilpę aprašymai, greitai per
spausdinti ir JAV raudonųjų laik
raščiuose , rodo jos "džiaugsmą 
Tarybų Lietuvos darbo žmonių 
laimėjimais", ir kartu liūdesį, 
kad "žmonės vienas kitam daro 
bloga, vieni kitus naikina". Ži
noma, čia Rūtos lūpomis prabi
lusi straipsnio - pasikalbėjimo 
autorė M. Macijauskienė, pri
duria, kad "aš kalbu apie vokie
čių okupacijos dienas Lietuvoje". 
Mat, "mes buvome IX forte"... 
Aišku, negi kalbėsi apie dabar
tini okupantą.

Bet apie kur{ okupantą bekal
bėsi, mintys ir žodžiai lieka

vyko, nes svečių buvo daug ir nei 
vienas neliko alkanas.

Prisiminus pasisekusią Kaziu
ko mugę Bostone , didelė padėka 
tenka visiems prie mugės prisi- 
dėjusiems. (kn)

prasmingi ir šiems laikams.
"Mums pasakojo, kad iš IX 

forto keli kaliniai pabėgo. Rei
kia tik stebėtis, kaip jie išliko 
gyvi, merdėdami tokiose sąly
gose. Tur būt, juos stiprino vil
tis..." (Kauno Tiesa, kovo 20 d.).

Aplankius klinikose besigydan
čią savo senelę,Rūtai Le-Kfl- 
monytei buvo aprodytas dailės 
muziejus, pasišvečiuota Poli
technikos institute dainų ir šoklų 
liaudies ansamblio Nemunas re
peticijos metu,. pašokant su jau
nimu klumpakojj. Aplankius tė
vų gimtuosius Daugus ir Varėną, 
vakare lankytasi Muzikiniame te
atre, žiūrint "Sevastopolio val
so" spektaklj.

Per Maskvą, Paryžių ir Vieną 
Rūta Lee-Kilmonytė su tėvais 
grįžta l JAV, kur, jei tikėti M. 
Macijauskienės perduotu pasako
jimu, Rūta neturinti nei atostogų 
nei užtikrintos senatvės pensijos. 
Kad ir geras uždarbisHollywoode 
bet "mes priversti kaskart atidė
ti ŠĮ tą juodai dienai. Bepigu pas 
jus -- ateitis užtikrinta..."

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAYS BASEMENTS
Specialus pirkinys!

SUDERINTŲ SPALVŲ
“RIVIERA” ANTKLODĖS TURTINGOS

MEDVILNĖS IR DIRBTINIO 
ŠILKO ČENILIO

MAŽESNIŲ IR DVIGUBU DYDŽIU ŠIOSE SPALVOSE:

• Rusvos • Oranžinės • Ružavos
• Auksinės • 1 aisinės • Povo spalvų

Tai ideali antklodė, suteikianti jūsų kambariui pavasarišką spalvingumą! Įvai
ruojančios dekoratyviniame fone s palvoPagaminta iš turtingo čenilio.po skal
bimo nereikalaujančio prosinimo. Spurguotais kraštais. Tinka moteliams, vieš
bučiams. vasarnamiams ir jūsų namams.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu ... šaukite CH 1-3070
BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, DOWNTOWN AND BRANCHES
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
POPIETĖ VAIKAMS

Atvelykio sekmadieni, balan
džio mėn. 5 dieną, 4 vai. p.p. vi
si Clevelando mokyklinio am
žiaus vaikučiai kviečiami Į Lit. 
Vysk. M. Valančiaus mokyklos 
ansamblio, vad. Alf. Mikulskio, 
specialiai vaikams skirtą popie
čio koncertą, kuris {vyks Sv. Jur
gio parapijos salėje. Po koncer
to bus vaišės, Šokiai ir Įvairūs 
žaidimai. Neringos tunto tunti- 
ninkė V. Butkienė maloniai su
tiko pravesti margučių ridinėji- 
mą. Visi vaikučiai raginami atsi
nešti savo dažytus margučius.

Tėvų k-tas reiškia padėką 
Ateities Klubo pirm. J. Mikoniui 
ir Razgaičiui už perleidimą sa
lės, kurią jie turėjo užsakę jaun. 
ateitininkų vadovų suvažiavimui. 
Ši mokyklinio amžiaus vaiku
čiams skirta popietė,berods, yra 
pirmą kartą ruošiama, todėl tiki
masi, kad visi, kurie lanko a r ne
lanko lituanistines mokyklas, ga
lės atsilankyti.

Tikslas -- supažindinti mūsų 
jaunuosius su lietuviška daina, 
muzika ir šokiais ir duoti pro
gos visiems Clevelande gyvenan-

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS

KONCERTAS
įvyksta šeštadienį, balandžio 4

Šv. Jurgio salėje
PROGRAMOJE

i
DONELAIČIO, MAIRONIO IR SRUOGOS KŪRINIUS REČITUOJA

dramos aktorius 
ALGIMANTAS D1KIN1S

ii

AUKURO ANSAMBLIO KONCERTAS
Kanklininkų, pučiamųjų liaudies instrumentų orkestro ir 74 jaunųjų dai

nininkų choro
PREMJERA

DIRIGENTAS KOMP. A. MIKULSKIS
iii

BALIUS IR ŠOKIAI
GROJA MELODY ORKESTRAS.

PRADŽIA 7 VA L. VAK.
Vietos rezervuotos. Bilietai gaunami pas Tėvų Komiteto narius ir koncerto die

ną prie įėjimo.
P. S. Sekmadienį, balandžio 5 d., 4 vai. p. p. šv. Jurgio salėje AUKURO an

samblio koncertas bus pakartotas specialiai tik jaunimui. Po koncerto jaunimo pasi
linksminimas. Visas mokyklinis jaunimas kviečiamas!

TĖVŲ KOMITETAS
Alg. Dikinis

tiems lietuviukams arčiau susi
pažinti.

MOKESČIŲ 
SPECIALISTAS, 

Charles Praspal - Praspti- 
liauskas, čia gimęs lietuvis, 
pildo mokesčiu blankus. Su
sitarti iš anksto telef. IV 
1-6900. 780 E. 185 gt.

(37-39)

♦ THE ILLUMINATING CO. 
praneša, kad balandžio mėn. ga
lima gauti nemokamą elektros 
laidų sutvarkymą perkant vieną 
elektrinę plytą. The Illuminating 
Co. yra susitarusi su Duracrest, 
Frigidaire, Gen. Electric, Gib- 
son, Hotpoint, Kelvinator, Ken- 
more, Norge, O’Keefe, Merrit, 
Philco, RCA-Whirlpool, Tappan 
ir VVestinghouse gaminių parda
vėjais ir perkant vieną iš tų pa-

SUAUKOTŲ DAIKTŲ IR DOVANŲ IŠPARDA
VIMAS ... TIK VIENĄ DIENĄ.

Visuomenė kviečiama dalyvauti Poke ’N Tote iš
pardavime, kuris Įvyks šeštadienį, balandžio 4 d., 

nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
HAYDN’O SALĖJE, 

WESTERN RESERVE UNIVERSITETE, 
11118 Bellflovver Road

(j vakarus nuo Ford Drive, vienas blokas j šiaurę 
nuo Euclido prie Mayfieldo).

Įėjimas laisvas! Dovanos Įeinant!
Drabužiai, batai, žaislai, knygos, plokštelės, bal

tiniai, namų apyvokos daiktai ir kt. dovanos.
Globoja FLORA STONĄ MATHER 
COLLEGE ALUMNŲ SĄJUNGA

vadinimų elektrinių plytų, reika
lui esant, gausite nemokamai mo
dernišką elektros laidų instalia
vimą.

* JAU ĮSIGALIOJO nauji, pa
kelti pašto mokesčiai pakietams. 
Tai liečia pakietus, siunčiamus 
krašto viduje. Oro pašto ir tarp
tautinės siuntos lieka pakeitimų 
nepaliestos. Pagal naują patvar
kymą, normalus 6 sv. siuntinys 
vietoj 32 centu nuo balandžio 1 
d. kainuos 37 centai pašto ženk
lais.

* LEOPOLD SIMONEAU, Įžy
mus lyrinis tenoras bus svečiu 
The Singers Club ruošiamame 
koncerte, kuris Įvyks Severance 
Hali balandžio 3 d. (penktadienį) 
8:30 vai. vak.

L. Simoneau yra laikomas šio 
meto geriausiu lyriniu tenoru. 
Mozarto kūrinių interpretacijoje 
jis yra nepamainomas.

Šiame koncerte jis pasirodys 
su Handelio, Dupere, Bizet, Men- 
delsono ir Benjamino kūryba.

The Singers Club, kurio am
žius siekia 72 m..veiklą, taip pat 
pasirodys savo koncertu, išpil- 
dant Wagnerio, Verdi, Taylor, 
Sullivan ir kt. kompozicijas.

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 ||ationwide Z. OBELENIS
Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 u<« i«ur.nc« co. Mutun msur.nc, co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, O.

LB RINKIMU CENTRAS CLEVELANDE

13515 EUCLID AVĖ 
6712 SUPERIOR AVĖ.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

Soon your good neighbor... one of our 
Crusade volunteers...will come

your 
neighbor

That's what we asked our 2,000,000 vol- 
unteers to do. "Tell your neighbor life- 
saving facts about cancer."

Gegužės 9-10 dd. š. m. Įvyks 
JAV Lietuvių Bendruomenės ket
virtos Tarybos rinkimai. Tai 
svarbus ir reikšmingas Įvykis 
mūsų išeivijos gyvenime.

Rinkimams pravesti, JAV LB 
Centro Valdyba sudarė specia
lią Vyriausią Rinkimų Komisi
ją, kuri visa susideda iš cleve- 
landiečių. Tokiu būdu Clevelan- 
das ŠĮ kartą yra LB Tarybos 
rinkimų centras.

Komisijos pirmininkas yra 
Pranas Karalius; nariai: Petras 
Balčiūnas, Vida Kasperavičiūtė, 
Kazys S. Karpius ir Zigmas Pec- 
kus.

KANDIDATAI

Iki balandžio 15 dienos. Apy
linkių valdybos sudaro rinkikų 
sąrašus. Tačiau rinkikų regis
tracija apylinkėse vykdoma iki 
pat rinkimų dienos; rinkikas ga
li būti Įtrauktas Į sąrašus ir 
rinkimų dieną atvykęs balsuoti.

Vietines rinkimų komisijas 
apylinkių valdybos sudaro iki ko
vo 31 d. Iki gegužės 3 d. išsiun-

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs &. VVilIiam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

to see you^ She will bring with 
her your family's copy of a leaf- 
let that gives you ansvrers to 
vital questions about cancer. 
VVelcome her! And vvelcome the 
opportunity to Strike back at 
cancer by supporting the Ameri
can Cancer Society Crusade.

AMERICAN CANCER SOCIETY

Visais apdraudos ieikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

\VO 1-6820
M. A. SCHNE1DER CO. 

2710 Lurain Avė., 
Cleveland, Ohio

SATISFACTION

čia rinkikams (paštu ir kitais 
būdais) balsavimo korteles su 
savo rinkiminių apygardų kandi
datų sąrašais.

Rinkikai balsuoti gali pasi
rinktinai: nuvykti Į paskelbtas 
balsavimo būstvnes arba balsa
vimo kortelę pasiųsdami paštu. 
Balsavimo valandos paskelbia
mos prisitaikant vietos sąly
goms.

Kandidatų Į LB Tarybą sąra
šai rinkiminių apygardų rinki
mų komisijoms Įteikiami ne vė
liau kovo 31 d.

Teisę būti renkamas Į LB Ta
rybą turi kiekvienas, Įtrauktas 
Į apylinkės rinkikų sąrašą.

Nemažiau kaip dešimties rin
kikų grupė gali patiekti apygar
dos rinkimų komisijai savo nu
matytų kandidatų sąrašą. Atski
ru sąrašu gali būti pasiūlyti ne 
daugiau kaip 7 kandidatai.

Kandidatų sąraše turi būti Įra
šyta kandidato pavardė, vardas, 
amžius, profesija, adresas; nu
rodyta kuriai apylinkei jis pri
klauso, pridėtas jo raštiškas su
tikimas; sąrašas turi būti siū
lytojų pasirašytas.

LB Tarybos renkamas narių 
skaičius yra 31.

LB Tarybą renka JAV lietu
viai ne jaunesni kaip 18 metų 
amžiaus ir registruoti LB apy
linkėse.

Iki šiol Įregistravimas buvo 
siejamas su tautinio solidarumo 
įnašu mokėjimu. Šiuose rinki
muose tautinio solidarumo (našų 
neĮmokėjimas neatima teisės da
lyvauti rinkimuose.

Vietovėse, kur nėra Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių, norin
tieji prisidėti prie LB.Tarybos 
rinkimo, rinkimų komisijas gali 
sudaryti savo iniciatyva atskiri 
asmenys, arba bent kuri vietoje 
veikianti lietuvių organizacija 
susitarus su JAV LB Centro 
Valdyba, kreipiantis Į Joną Ja- 
saitĮ, pirmininką, 7252 So. 
Mhipple Street, Chicago 29, III.

Tuo adresu reikia susirašyti 
norint Įsteigti savo kolonijoje LB 
Apylinkę. Yra vietovių, kur dar 
JAV LB Apylinkių nėra, nors 
lietuvių skaičius pakankamas.

K. S. Karpius.

VĖŽIO PAŠALINIMAS 
PRIKLAUSO NUO TAVĘS

Kurią nors balandžio (vėžio kon
trolės mėnesio) dieną būsite pa
klausti apie vėžio ligą American 
Cancer Society savanorių, atsi
lankiusių Į jūsų namus. Nebūtina 
žinoti visus atsakymus Į klausi
mus kaip: ar kova su vėžiu daro 
pažangą? Kokie ženklai ar simp
tomai Įspėja apie vėžĮ? Kuri vė
žio ligos šaka daugiausia plinta? 
Ką salima daryti, kad nuo vėžio 
ligos apsisaugojus?

Jūs privalote žinoti septynis 
pavojaus signalus ir aplankyti 
gydytoją, jei vienas tų signalų 
reiškiasi bent 2 savaites. Vė
žys paprastai prasideda tyliai ir 
plečiasi be skausmo. Pradžioje 
tas pavojaus signalas gali atro
dyti nereikšmingu, o tačiau jis 
gali nulemti jūsų gyvenimą.

Svarbu žinoti, kad 75 % iš 
75.00 vyrų ir moterų, kuriuo
se šiemet tikrai pasirodys vė
žys, galima išgelbėti greita di
agnoze ir medicinos pagalba. Ge
riausia apsisaugojimo priemone 
yra -- vienkartinis metuoseprc- 
toskopinis pasitikrinimas.

Plaučių vėžys yra smarkiau
siai besiplečianti vėžio šaka. Ką 
tuo reikalu daryti? Meskite rū
kyti. American Cancer Society 
skelbia, kad jei nebūtų rūkančių, 
nebūtų didesnės dalies plaučių 
vėžiu sergančių.

American Cancer Society kalba 
visų mūsų labui, kai ji ragina 
kasmetiniam pasitikrinimui. Dau
gelis aptiktų vėžio simptomų gali 
būti tokiu būdu išgydyta.

O kai dėl klausimų: ar kova su 
vėžio liga daro pažangą, atsaky
mas yra -- "taip". Daugiau nei 
1.200.000 vyrų, moterų ir vaikų 
šiandien gyvena, pagydžius nuo 
vėžio ligos. Pažangą chirurgijo
je, radiacijoje, vaistuose, naujoje 
diagnostikos technikoje, geres
nėse gydymo priemonėse, di
desniame visuomenės susirūpi
nime glūdi priežastys, kurių dė
ka tūkstančiai pagydomi.

Brangiai kainavusių tyrimų dė
ka visa tai atsiekta ir siekiama 
toliau. Tai ir yra viena iš prie
žasčių, kodėl visi turėtų remti 
American Cancer Society pro
gramą tyrimų, mokslo ir patar
navimų srityse. Tai prašoma at
likti per balandžio mėnesį — 
mėnesį kovai su vėžio liga.

DAYTON
MIRĖ J. ŽUKAITIENĖ

Daytone po sunkios ligos, kovo 
24 d. mirė Janina Žukaitienė, 
45 metų amžiaus. Atlaikius pa
maldas lietuvių bažnyčioje, pa
laidota Daytono Kalvarijos ka
pinėse. Velionė Į Daytoną atvy
ko 1950 m.

Čia liko vyras Vincas Žukai- 
tis, duktė Liucija ir sūnus Al
gis. Lietuvoje sesuo ir brolis.

Daytoniečiai Žukaičių šeimai 
reiškia gilią užuojautą išgyve
nant liūdėsi. J.A.U.

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

REIKALINGOS
Įaugti priedangoms (awn- 
ings) siuvėjos. Geras atly
ginimas. Pageidau j a m o s 
patyriosios.

GULI’ AtVNING CO.
11200 Superior

(38)

REIKALINGA 
MAŠININKĖ

Mažai, jaukiai Įstaigai 
reikalinga budri ir savaran
kiška moteris, kuri bus mo
kinama Įvairių ir įdomių 
įstaigos darbų. Nereikia 
stenografijos.

Galimybė iškilti.
Pastovus darbas.
Teirautis tel. MA 1-1681.

(38-10)

S T. C LAI F
AVINGS

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKESHORE BLVD Skaityk ir platink
DIRVĄ

♦ WILLIAM G. BRAY, Kon
greso atstovas iš Indianos, ko
vo 18 d. pareiškė, kad "Vals
tybės Departamente yra tokių" 
kurie norėtų atsisakyti Guanta- 
naino bazės Kuboje, kaip nuolai
dą (appeasemcnt) komunizmui.

Valstybės Departamentas pa
skubėjo tai paneigti.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REMKIME LIETUVIU KREPŠININKU

IŠVYKĄ Į AUSTRALIJĄ

• Lietuvių Rašytojų 
Draugijos literatūros 1963 
m. premija paskirta Mariui 
Katiliškiui už jo knygą 
"šventadienis už miesto”. 
Kovo 25 d. posėdžiavusią 
komisiją sudarė; J. Blekai- 
tis, N. Mazalaitė, Pr. Nau-
jokaitis, A. Nyka-Niliūnas 
ir A. Vaičiulaitis.

• Dr. Vladas Vaitkus 
(Worcester, Mass.) per vie
tinį Lietuvių Fondo vajaus 
komiteto pirmininką rašy
toją A. Giedraitį paskyrė 
Lietuvių fondui 1000 dole
rių, o dr. Antanas ir Marija 
Gyliai savo įnašą padidino 
irgi iki tūkstantinės. LF 
valdyba visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja, 
kviesdama ir toliau lietu
viškąją visuomenę talkon, 
adresu: 7243 So. Albany 
Avė., Chicago, III. 60629.

• Irena Šilingienė-Bakū- 
naitė ir Anupras Tamuly- 
nas, abu Marijampolės R. 
Jono gimnazijos auklėti
niai, ruošia monografijai 
bendrą straipsnį apie tos 
gimnazijos įnašą į Lietuvos 
sportinį gyvenimą, taip pat, 
tautinių šokių vystymąsi 
gimnazijoje ir už jos ribų. 
Marijampolės gim n a z i j a 
pirmoji pradėjo tautinių 
šokių populiarinimą;

• Prof. J. Žilevičius kovo 
16 d. atšventė savo 73-jų 
metų sukaktį. Ta proga, 
Lietuvių Dienos muz. komi
teto pirm. Alg. Kačanaus- 
kas ir narys V. Mamaitis, 
lankėsi pas prof. ir perdavė 
komiteto linkėjimus. Prof.
J. Žilevičius, kaip turintis 
didelį patyrimą Dainų šven
čių organizavime, davė 
daug praktiškų patarimų. 
Šiuo metu prof. turi susilp
nėjusį regėjimą. Tikimasi, 
kad prof. regėjimas greitu 
laiku bus atgautas.

• Lietuvių Dienoj daly
vauti dar užsiregistravo 
Chicagos Vyčių choras, ved.
F. Strolia ir Kingstono ŠV. 
Marijos liet, parap. choras.

Muzikų komiteto pirm. 
Alg. Kačanauskas, su ki
tais komiteto nariais lankė
si Pasaulinės Mugės vieto
je ir apžiūrėjo įrengtą sta- 
dijoną, kuriame bus vykdo
ma Lietuvių Dienos progra
ma. Rugpiūčio 22 d., numa
tomi kai kurių chorų kon
certai per New Yorko radi
jo ir televizijų stotis.

Užsiregistravusių chorų 
vadovai jau dabar prašomi 
kreiptis j autobusų ir gele
žinkelių agentūras dėl duo
damų nuolaidų vykstan
tiems j Pasaulinę Mugę.

• Prof. Tadas Petkevi
čius, žinomas Lietuvoje 
tarptautinės teisės žinovas, 
neseniai mirė okup. Lietu
voje, iškamuotas 8 metų 
katorgos Vorkutoje. 1927 
m. išlaikęs baigiamuosius 
egzaminus Lietuvos Uni-
versitete, tuoj buvo paskir
tas vyr. asistentu. Dėstyda
mas prekybinę teisę ir va
dovaudamas tarptaut i n ė s 
teisės seminarui, jis buvo 
pakeltas į docentus.

Būdamas univer s i t e t o 
profesūroje, kartu atliko 
visą eilę svarbių darbų kaip 
teisių patarėj as - j uriskon- 
sultas. Dalyvavo visoje ei
lėje bylų, kilusių tarptauti
nėse institucijose.

Likęs sūnus Justinas Pet
kevičius, taip pat yra teisi
ninkas, įsigijęs teisių dak
taro laipsnį. Dabar su šei
ma gyvena New Yorke ir 
darbuojasi draudimo srity
je.

• Dr. Vaclovas Paproc- 
kas, iš New Yorko, kovo 25 
dieną buvo išvykęs į New 
Harbor, Maine, kur atosto
gavęs iki kovo 30 dienos ir 
pailsėjęs Velykų pirmadie
nį vėl pradėjo priiminėti li
gonius.

• Lietuvių Fondo valdy
ba maloniai prašo visų na
rių pakeitusių savo gyvena
mąsias vietas, naujus adre
sus pranešti valdybai: 7243 
So. Albany Avė., Chicago, 
III. 60629. Artėja visuoti
nis narių suvažiavimas, ir 
valdyba išsiuntinės visiems 
instrukcijas ir darbotvarkę. 
Lietuvių Fondo Vajaus ko
mitetai ar atskiri asmenys, 
paskelbę spaudoje, aukoju
sius Fondui tautiečius, ma
loniai prašomi kartu Fondo 
valdybai siųsti ir pinigus, 
nes. kol nėra gauti pinigai, 
valdyba negali naujųjų na
rių įrašyti į sąrašą.

New Yorke buvo susirinkę organizacijų atstovai pasitarti dėl 
Prezidento Antano Smetonos minėjimo suruošimo. Nuotraukoje gru
pė dalyvių. Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: A. Trečiokas, A. Senikas, Br. 
Bieliukas, S. Mackevičius, S. Abraitienė, Miklas, Gudelienė, A. Dir
žys ir kt.

Pasitarimui pirmininkavęs Vytautas Abraitis ir sekr. Emilija Če' 
kienė.

PASIRUOŠIMAI NEW YORKE 
PAMINĖTI PREZIDENTĄ 

ANTANĄ SMETONA
Lietuvos Prezidento Antano 

Smetonos mirties 20 metų sukak
čiai paminėti New Yorke kovo 21 
d., Lietuvių Atletų klube, Brook
lyne tarėsi Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos iniciatyva su
kviesti vietos organizacijų pir
mininkai bei atstovai, kurių buvo 
susirinkę apie 30.

Sąjungos pirmininkas Vytautas 
Abraitis nušvietė minėjimo pras
mę ir kvietė visas organizacijas 
prisidėti prie šio minėjimo ren
gimo. Susirinkimas nutarė minė
jimo iniciatyvą ir toliau palikti 
Sąjungos Valdybai ir pasižadėjo 
visuose darbuose talkinti.

Buvo aptarta minėjimo progra
ma ir nusistatyta kviesti du kal
bėtojus: vieną amerikietj, nes A. 
Smetona, atvykęs Į šį kraštą bu
vo plačiai žinomas JAV valdžios 
ir spaudos žmonėms, o per juos 
ir Amerikos visuomenėje, taip 
pat beveik visos Amerikos spau
dos ir radijo paminėta jo tragiš
ka mirtis prieš 20 metų.

Minėjimas - akademija bus ge
gužės 3 dieną Statler Hilton vieš 
būtyje New Yorke pradedant iš 
ryto pamaldomis. Po piet iškil
mingas aktas-akademija su pas
kaitomis ir menine dalimi, kuriai 
atlikti buvo keletas pasiūlymų ir 
pavesta Sąjungos Valdybai galuti
nai susitarti su menininkais.

Susirinkimas apsvarstė ir mi
nėjimui ruošti išlaidų bei paja
mų klausimą nesikreipiant į vi
suomenę tam reikalui aukų.

Antano Smetonos 20 metų mir

ties sukaktį iškilmingai paminė
ti ruošiasi šios New Yorko lietu
vių organizacijos: Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Centro 
Valdyba, ALT S-gos Rytų Apy
garda, I-sis ir II-tas S-gos sky
rius, Korp! Neo-Lithuania, Korp! 
Neo-Lithuania filisteriai. Lietu
vių Bendruomenės Rytų Apygar
da, Lietuvių Rezistencinė Santar
vė, Lietuvių Fronto Bičiulių Sam
būris, Lietuvių Moterų Atstovy
bės Klubas, Operetės choras, 
Lietuvių Gydytojų Draugija, Lie
tuvių Gydytojų Korporacija Fra- 
ternitas Lituanica, Lietuvių Mo
terų klubas Newarke, Lietuvių 
Sporto Rytų Apygarda, Lietuvių 
Atletų Klubas, Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugija ir rezistenci
nis Sąjūdis, Lietuvių Prekybos 
Rūmai, Lietuvių Karių Veteranų 
Sąjunga Ramovė, Lietuvių Teisi
ninkų Draugija, New Yorko Skau
tų Tuntas, Skautų Akademikų 
Korporacija Vytis, New Yorko 
Amerikos Lietuvių Taryba, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, Dariaus 
ir Girėno Postas ir k.

Artimiausiu laiku bus paskelb
ta smulkesnė programa.

KAIRIO 
'DIAGNOZĖ’ 

NEW YORKE

Vieną pavakarę praeitą sa
vaitę grįždamas iš darbo susto
jau Brooklyne, sena jame Wiliams 
burgo rajone, kur kadaise kūrė
si lietuviai, organizavo savo pa
rapijas, statė bažnyčias ir kur 
aš pats gana ilgai gyvenau. Tai 
garsusis "Grand Street”. Čia gali 
sutikti svetimų tautybių asmenis 
kalbančius lietuviškai, kurie sa
kosi išmokę lietuviškai kalbėti 
bebėgiodami su lietuviukais. De
ja, dabar nedaug lietuvių čia be
likę: jie išsiskirstė visame pla
čiajame New Yorke.

Staiga žiūriu,atskuba akt. V. Žu 
kauskas. Pasirodo, žmogus skuba 
į repeticiją. Nustebau, nejaugi 
aktorius pradėjo dainuoti ku
riame nors chore? O ne, tik at
gaivinta vaidintojų t rupė. Tiesa,ši 
trupė New Yorke veikė gana il
gai ir pastatė ištisą eilę veikalų, 
bet jau keli metai,kai nieko apie
ją nesigirdi. Aš susidomėjau. Ak 
torius pasako, jog statoma A. Kai
rio "Diagnozė". Chicagoje šis 
veikalas turėjęs didelį pasiseki
mą. Tai komedija iš lietuvių gy
venimo čia Amerikoje. Konflik
tas tarp tėvų ir vaikų sudarąs 
juokingas, o kartais ir tragiškas 
situacijas. Spektaklis Jvyksiąs š. 
m. balandžio mėn. 25 d. Apreiš
kimo parapijos salėje, štai ir da
bar aktorius skubąs į repeticiją.

Padėkojau Vitaliui už man su
teiktas malonias žinias ir palin
kėjau jam ir jo trupei sėkmės. 
Reikia tikėtis, jog lietuviai gau
siai suplauks Į Apreiškimo salę 
balandžio mėn. 25 d.

OPERETĖS CHORO 
KONCERTAS

New Yorko Operetės Choro me
tinis koncertas Įvyksta š.m. ba
landžio mėn. 18 d. Apreiškimo 
parapijos salėje. Programoje cho- 
ro dainos ir jauna,turinti puikų 
balsą solistė I. Stankūnaitė. Tai 
nauja jėga muzikiniame gyveni
me, kurios tėvas muz. J. Stan
kūnas anksčiau buvo operetės cho
ro dirigentas.

Šią žiemą choras turėjo du 
pasirodymus: Vasario 16 minėji
muose New Yorke ir’Great Necke

Po gražių sportinių atsiekimų 
ir Lietuvos vardo išgarsinimo 
Pietų Amerikoje, štai antrą kar
tą S. Amerikos lietuvių repre
zentacinė krepšinio rinktinė ren - 
giasi pakelti sparnus į tolimą 
Australiją.

Gal nevienam atrodys, kad ke
lionė į kengūrų žemę yra tik pa
prastas sportinis įvykis, nieko 
bendro neturintis su mūsų sieki
mais Lietuvos laisvės kovoje, 
lietuvybės išlaikyme tremties lie
tuviško atžalyno tarpe ir Lietu
vos vardo garsinime laisvajam pa
saulyje. Tačiau pažvelgus giliau 
Į šios kelionės tikslą pamaty
sime', kad mūsų reprezentacinė 
krepšinio komanda turi du dide
lius aspektus: Tautinį ir Sportinį, 
Be abejo, tai yra labai svarbūs 
veiksniai mūsų emigraciniam gy
venime, Tautiniu atžvilgiu mūsų 
krepšininkai pasitarnaus Lietu
vos ir jos reikalų propagavimui, 
kadangi susitiks su Australijos 
olimpine ir atskirų valstijų rink
tine, tad tuo pačiu, lietuvio var
das plačiai nuskambės Australi
jos televizijoj, per radijo ir spau
doje. O be to, pavergtos Lietuvos 
kančios bus primintos Amerikos 
ir Kanados ambasadų, miestų bur
mistrų priėmimuose.

Sportiniu atžvilgiu mes suteik
sime progą gražiam bendradar- 

o taip pat amerikiečių publikai 
Great Necke. šį pastarąjį pasi
rodymą organizavo Great Necko 
Board of Education. Dalyvavo 
be choro dar vyčių tautinių šo
kių grupė, prof. J. Stukas, ma
žieji deklamatoriai ir mažo
sios kanklininkės. Pasirodymas 
pavyko, ką pabrėžė ir vietinė 
spauda.

Chore dainuoja apie 40 asme
nų. Vienas yra tik prieš metus 
laiko atvažiavęs iš Lietuvos, ki
ta gimusi Brazilijoje, daba r gy
venanti New Yorke ir puikiai kal
banti lietuviškai. Dar viena ponia 
apkeliavusi didelį ratą: iš savo 
gimtojo Pajavonio atsidūrusi Vo
kietijoje, iš ten nukeliavusi {Aus
traliją ir atkeliavusi į šį kraštą. 
Dauguma dainininkų dainuoja 
chore jau daugiau kai 10 metų. 
Chorui vadovauja muz. M. Ci
bas.

Tad visi paremkime šio choro 
darbą balandžio mėn. 18 d.

Sinus 

Lietuvių Teatras Atžalynas Chicagoje balandžio 11 ir 12d. Jaunimo 
Centre stato Kosto Ostrausko dvi vienveiksmes dramas "Pypkė" ir 
"Žalioj Lankelėj” Pastatyme dalyvauja aktoriai Eglė Vilutienė, Kazys 
Almėnas, Vytautas Juodka, Jonas Kelečius, Algirdas Kurauskas, Ro
mas Stakauskas ir Rimas Vėžys. "Pypkę" režisuoja DaliaBylaitienė, 
talkininkaujant Jurgiui Blekaičiui, o "Žalioj Lankelėj" —Jonas Ke
lečius. Nuotraukoje scena iš "Žalioj Lankelėj" smuklininkas V. Juod
ka ir žmogelis be namų J. Kelečius. P. Petručio nuotrauka

biavimui dviejų kontinentų lietu
viško jaunimo ir tuo būdu, nors 
simboliniai, susijungsime su mū
sų broliais tolimoj Australijoj.

Lietuvių Krepšinio Rinktinės 
Išvykos į Australiją Kanados Ko
mitetas, turėdamas prieš akis 
šios kelionės 17 t ūks t. dol. išlai
dų sumą, nutarė kreiptis į Kana
dos lietuvius, mūsų organizaci
jas, neatsisakyti nuo šio gražaus 
tikslo parėmimo, paaukojant iš
vykos reikalams kad ir nedidelę 
auką, kuri bus sunaudota mūsų 
Tėvynės propagandos reikalams, 
mūsų lietuviško priaugančio jau
nimo gerovei.

Aukas siųsti komiteto iždin.
L. Rickevičienė, 4 Avon A ve., To
ronto 9, Ontario, užrašant: Lietu
vių Krepšinio Fondui.

Iš anksto visiems tariame lie
tuvišką-sportišką ačiū.

Lietuvių Krepšinio Rink
tinės Išvykos į Australiją 
Kanados Komitetas: Pirm. 
S. Jokūbaitis, L. Rickevičie. 
nė, K. Sapočkinas, K. Baro
nas, A. V. Birėta, K. Sta
naitis, J. Svilas ir J. Šul
cas.

VOKIETIJOJ MAŽINA
DARBO KUOPAS

Latvių spauda rašo, kad Vokie
tijoje iš 8 latvių darbo kuopų 
prie JAV kariuomenės palieka
mos tik 4. Toks radikalus darbo 
kuopų sumažinimas privertė lat
vių veiksnius įteikti protestus 
JAV vyriausybei ir kariuomenės 
vadovybei.

Darbo kuopų mažinimas sieja
mas su siaurinimais kariniame 
biudžete. Tačiau latviai reiškia 
nustebimą, kad sumažinimas taip 
drastiškai paliečia kaip tik lat
vių kuopas.

Šiuo metu neturime žinių, ar 
tuo žygiu liečiamos ir lietuvių 
kuopos.

BOSTON

* PABALTIEČIŲ KONCERTAS 
numatytas ruošti Bostone balan
džio 3 d. su solistu-baritonu 
Brills ir kt., solistui susirgus, 
atšaukiamas.

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Los Angeles Dramos Sambūrio nariai balandžio 4 d. 7 vai. vak. šv. Kazimiero parapijos salėje vai
dins Vytauto Alanto dviejų veiksmų pjesę "Kyla vėtra ūkanose". Vakaro pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai. Nuotraukoje iš kairės sėdi: Danutė Vebeliūnaitė, Stasė Batkienė, Dalila Mackialienė. Sto
vi: L. Medelis, A. Žaliūnas, J. Janušauskas, J. Raibys, V. Gilys ir V. Dovydaitis. Veikalą režisuoja 
Dalila Mackialienė. Režisūros padėjėjai S. Batkienė ir K. Sakys. A. Žaliūnas - dekoratorius. Los 
Angeles ir apylinkių lietuviai kviečiami atvykti J vaidinimą.

"Pypkės" veikėjai repeticijos pertraukos metu. Iš kairės: A. Ku
rauskas, režisierė D. Bylaitienė, jos padėjėja V. Duobaitė, V. Juod
ka ir E. Vilutienė. P. Petručio nuotrauka
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