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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Politinio atlydžio forsavimas
NEPAISANT SOVIETŲ DAROMŲ NEMALO
NUMŲ, WASHINGTONAS ATKAKLIAI LAI
KOSI SANTYKIŲ GERINIMO POLITIKOS, 
NORS TAM REIKALINGOS AUKOS Iš AME
RIKIEČIŲ IR JŲ SĄJUNGININKŲ PUSĖS. — 
PASKUTINIAI TOS POLITIKOS ĮRODYMAI 
ATEINA Iš VOKIETIJOS, KUR SOVIETAI PA
SIEKĖ NAUJŲ, NORS KOL KAS TIK SIMBO

LINĖS REIKŠMĖS LAIMĖJIMŲ.

- - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS —- - - - - - -
JAV — Sovietų Sąjungos san

tykiuose kai kada pasitaiko juodų 
debesėlių. Prieš kiek laiko buvo 
numušti į Rytų Vokietiją {skri
dę JAV lėktuvai. Užpraeitą sa- 
vaitgalj iš Maskvos atėjo žinia 
apie ‘liaudies* išsišokimus prieš 
JAV karinius attache, kurių pa
sėkoje buvo suvaržyta keturių 
Maskvoje akredituotų attache ju
dėjimo laisvė, iššaukusi visų 18- 
kos JAV karo attache Maskvoje 
'streiką*, būtent protestuodami 
prieš tok{ suvaržymą keturiems 
kolegoms visi atsisakė naudotis 
savo turima judėjimo laisve.

Tokie {vykiai paryškina Wa- 
shingtono norą prasidėjusį po- 

visokiomis priemo- 
nėmis forsuoti, štai iš Vokieti
jos, kur JAV ir Sovietų intere
sai tiesiogiai susikerta, atėjo 
trys labai reikšmingos žinios, 
rodančios Washingtono norą ame
rikiečių - sovietų santykių ba
rometro rodyklę laikyti ant 
•giedros’ pozicijos:

1. JAV kariuomenės {gula Va
karų Berlyne sumažinta iki prieš 
1961 m. rugpiūčio 13 d. turėto dy

ŠIANDIEN IR RYTOJ
AUDROS debesys telkiasi Tolimuose Rytuose. Aiškėja, kad ne

sutarimuose tarp Pekino ir Maskvos, be ideologinių skirtumų ne
mažą vaidmenį dar vaidina komunistinės Kinijos nacionalistiniai 
reikalavimai. Pekinas reikalauja iš Maskvos grąžinti Kinijai 1,3 
milijono kv. km. teritorijos, kurią šiandien valdo sovietai.

Komunistinė Kinija savo nacionalistinius reikalavimus dengia 
ideologine skraiste ir sako, kad 1858, 1860 ir 1881 metais pasirašy
ti susitarimai tarp rusų imperijos ir Kinijos buvo grynas "impe
rialistinis apiplėšimas", kuris šiandien netur{s jokios vertės, tad 
reikalinga viską peršiūrėti iš naujo. Ideologinis ginčas tarnauja {ro
dyti draugams komunistams užsienyje, kad Maskva negalima pasi
tikėti, kad Chruščiovas esąs biauriausias imperialistas, lygiai toks 
pat, kaip ir vakariečiai kapitalistai.

Maskva tų reikalavimų jau seniai laukė iš Pekino ir tam ruošė
si. Jei anksčiau buvo skelbiama, kad Azijos žemių (už Kaukazo) ko
lonizacija yra komunizmo laimėjimas, šiandien nebebijomą atvi
rai prisipažinti, kad tai rusiškų žemių praplėtimas. Jau prieš devy
nerius metus Chruščiovas kreipėsi { komjaunuolius šiais žodžiais:

"Sovietijos Tolimieji Rytai yra labai turtingi, bet mažai apgy
vendinti. Mes turime veikti greitai. Reikia užimti tuos tuščius plo
tus ir {sltaisyti visam laikui. Sovietinis žmogus ten turi tvirtai įsi
kurti..."

Tačiau Chruščiovo bandymas, nežiūrint visų priemonių panau
dojimo, pilnumoje nepavyko. Sritys, { kurias šiandien Pekinas tiesia 
ranką, yra penkis kartus didesnės už Didžiąją Britaniją, bet tame 
plote gyvena vos penki milijonai sovietų piliečių, daugumoj rusai ar 
ukrainiečiai.

Kinai bando išnaudoti situaciją ir paskutiniais metais didelis jų 
skaičius slaptai insifiltravo Į šią sritį. Rusams praktiškai sunku 
apsaugoti Sovietijos-Kinijos sieną. Tolimieji Rytai rusams ir taip 
kainuoja bilijonai rublių. Kariuomenės sargybos pastatytos tik prie 
tranzito kelių. įmonėse darbas sunkus ir reikalauja vis naujų pastip
rinimų, gi atgabentieji gyventojai ieško pirmos progos iš ten ištruk
ti.

Paskutiniu laiku sovietai sustiprino kariuomenės dalinius Kini
jos pasienyje. Šalia kariuomenės sovietai suorganizavo pagelbinius 
dalinius iš civilių. "Kazachstanskaja Pravda" neseniai rašė: "So
vietų patriotinis rūpestis valstybės saugumu sukūrė nuostabius pa
sienio sargybų dalinius iš civlių, kurių dėka buvo suimtas didelis 
skaičius šnipų".

Tarp Maskvos ir Pekino dar yra likę nedideli ryšiai, bet ir tie 
baigiami sunaikinti. Jei po Pekino vadovybe susiorganizuos naujas 
komunistinis internacionalas, tai aišku, kad jis kovos prieš Mask
vos vadovaujamą internacionalą ir galės įsižiebti konfliktas prie 
sovietų-kinų sienos.

Mao Jsitikinęs, kad tokiam lokaliniam karui Maskva nedrjspa
naudoti atominės bombos ir prieš kinų masę turės mobilizuoti visas 
savo jėgas, jei nenorės pasirodyti "popieriniu tigru".

VILNIUJE išeinančios Tiesos vyr. redaktorius Zimanas aną 
dieną sušaukė pasitariman redakcijos narius.

— Draugai, nusiginklavimo konferencija Ženevoje nejuda pir
myn. Rytoj antrame puslapyje mes perspausdinsime straipsni iš 
Tiesos 1960 m. birželio 30 d., kur kaltinome vakariečius, sakyda
mi, kad jie yra atsakomingi dėl anuo metu vykusios konferencijos 
nepasisekimo...

-- Bet, drauge redaktoriau, — atsiliepė jaunas redakcijos na
rys, -- mūsų skaitytojai galės pastebėti, kad jau kartą skaitė tą 
straipsnį ir, pagaliau, situacija skirtinga.

-- Ne, — nukirto Zimanas. — Pirmiausiai tas straipsnis bu
vo atspausdintas seniai; antra, vakariečiai yra visad kalti ir trečia 
aš nemanau, kad kas bū'.ų skaitęs tą straipsn{...

(vg)

džio. Tą dieną Chruščiovui pra
dėjus statyti savo sieną apie Va
karų Berlyną, JAV demonstraty
viai padidino savo {gulą 5.000 vy
rų.

2. Su Washingtono palaiminimu 
vėl prasidėjo vakarų - rytų vokie
čių pasikalbėjimai dėl kelionių 
leidimų (passierschein’ų).

3. "Allied Travel Board" Ber
lyne sumažinimas be abejo yra 
daugiau simbolinis kaip praktiš
kas žingsnis. Apsuptą Vakarų Ber
lyną būtų vienaip ar kitaip sunku 
apginti be intervencijos iš Vaka
rų pusės, tačiau didesnė {gula 
apsunkintų sovietų norą Vakarus 
pastatyti prieš {vykusj faktą, taip 
kaip jie jaupadarėaptverdami Va
karų Berlyną nepereinama siena. 
Žodžiu, {gulos sumažinimas lai
kytinas status quo pripažinimo ir 
sovietų gera valia pasitikėjimo 
ženklu.

Passierschein’ų istorijos da
bartinis stovis yra toks. Kaipat- 
simename, prieš Kalėdas buvo 
susitarta, kad Vakarų berlynie
čiai galės aplankyti savo gimi
nes Rytų Berlyne su komunisti- 

ntų {staigų leidimais. Bonnos už
sienių reikalų ministerija { tą 
procedūrą visą laiką žiūrėjo šnal- 
riai, nes ji vedė prie Rytų Vo
kietijos, kaip suvereninės valsty
bės, pripažinimo. Juo labiau, kad 
dėl tų leidimų derėjosi ne Vakarų 
Vokietija, bet pats Vakarų Berly
nas (jo senatas) kaip tarsi suve
reninė valstybė, o Kremlius pas
kutiniu laiku siekė trijų Vokietijų: 
Rytų, Vakarų ir Vakarų Berlyno.

Bonnos užsienio reikalų minis
terija vengia bet kokio formalaus 
Rytų Vokietijos pripažinimo, 
nors praktiškai sutinka su preky
biniais ir asmeniniais santykiais. 
Tokiu būdu Vakarų Vokietija, va
rydama gana gyvą prekybą su so
vietų kraštais, iW šiol sugebėjo 
išlaikyti ’formalę nekaltybę*. 
Berlyno ’passierscheinai* sudarė 
rimtą grėsmę tokiai politikai, nes 
juos išdavinėjo Rytų Vokietijos 
pašto valdininkai, atvykę { Vakarų 
Berlyno teritoriją. Užsienio rei
kalų ministerio G. Schroederio 
žodžiais tie ’passierscheinai’... 
machen mir meine ganze Politik 
kaputt" (jie naikina visą mano už
sienio politiką). Tais sumetimais 
Bonnos vyriausybė neleido Vaka
rų Berlynui anksčiau minėtomis 
sąlygomis susitarti dėl passier- 
scheinų Velykom. Dabar Vakarų 
Vokietija, t.y. formaliai Vakarų 
Berlyno senatorius HorstKorber 
Rytų Berlyno Valstybės Sekreto
riui Wendt -- siūlo sovietams 
toki kompromisą: prašymus lei
dimams (passierscheinams) iš 
žmonių priims Vakarų Berlyno 
pašto valdininkai, tačiau prie 
kiekvienos pašto Jstaigos iš Rytų 
bus prikomandiruoti vienas ardu 
‘ryšininkai*!

Kalbant apie "Allied Travel 
Board”, reikia štai ką prisimin
ti. Kai sąjungininkai sukūrė Ber
lynui valdyti Kontrolės Tarybą, 
šalia kitų jos {staigų bei institu
cijų buvo sukurta ir speciali įs
taiga vokiečių kelionėms Į užsie
nius tvarkyti. Iš visų tų Kontro
lės Tarybos {staigų šiuo metu 
veikia tik dvi: — orinio susisie
kimo su Berlynu kontrolės {staiga 
(joje yra sovietų ir vakariečių 
atstovai), — bei Allied Travel 
Board, kuriame tačiau nėra so
vietų atstovų. Tas "board" duoda 
leidimus Rytų vokiečiams, norin
tiems keliauti { NATO kraštus. 
Mat, čia Rytų Vokietijos pasai 
nepripažįstami.

Iki nelaimingos Berlyno sienos 
pastatymo, toji įstaiga permetus 
išduodavo apie 15,000 leidimų. 
Sieną pastačiusias *board*,kaip 
represija, labai apsunkino Rytų 
vokiečiams {važiavimą { NATO 
kraštus. Bet kadangi prekyba po 
to tarp Vakarų ir Rytų nenutrū
ko, asmeninio kontakto suvar
žymas pasidarė nepatogus ne tik 
Rytams, bet ir Vakarams. Paga
liau jis nebuvo ir logiškas. Jei so
vietų menininkai gali važiuoti! 
Vakarus, kodėl tai drausti Rytų 
Vokietijos menininkams?

Dėl to jau praeitų metų pa
baigoje NATO atstovai Paryžiu
je sutarė palengvinti Rytų Vokie
tijos piliečių {važiavimą { Vaka
rus. Naujos politikos norėta lai—

- Baily! Išdrįsk tik dar kartą!...

Svečiai stebi vainiko pakėlimą virš naujojo Vasario 16 gimnazijos pastato. Iš kairės: kun. Keleris,
Stp. Vykintas, J. Glemža, vokiečių atstovas iš Bonnos, kun. dr. J. Aviža, Wenzke, gimnazijos direkto
rius kun. B. Liubinas, dr. P. Karvelis, E. Simonaitis. V, Alseikos nuotrauka

IŠKILMĖS PAKELIANT VAINIKĄ VASARIU 16 
GIMNAZIJOJE

Balandžio mėnesio pirmosios 
dienos { Vasario 16 Gimnaziją 
sutraukė geroką lietuvių ben- 
druomenininkų būr{, keletą ži
nomesnių visuomenės veikėjų, 
kelis vokiečių spaudos atstovus. 
Tuo metu vyko moksleivių atos
togos ir šis metas panaudotas 
sukviesti svečius Vasario 16 
Gimnazijos statomam naujam pa

statui pakelti vainiką (vokiečiai 
tai vadina Richtfest). Salia tų 
iškilmių posėdžiui buvo susirin
kę PLB Vokietijos kr. apylin
kių pirmininkai ir keli vad, var
go mokyklų mokytojai.

Balandžio 3 d. ties naujuoju 
pastatu aukštai iškeltas vaini
kas, papuoštas lietuvių ir vokie
čių tautinėmis spalvomis. Buvo 
ūkanota diena, tačiau ne vieno 
svečio veidas žymėjo giedresnę 
nuotaiką -- tai buvo juk šioks 
toks laimėjimas Gimnazijai bei 
jo gausiems rėmėjams visame 

kytis nuo kovo vidurio, tačiau so
vietams numušus amerikiečių lėk
tuvą ir nenorint paleisti lakūnus, 
JAV paspaudė savo sąjungi
ninkus, kad nuo naujo poli
tikos pradėjimo būtų susilaikyta 
iki bus atgauti lakūnai. Kaip ži
nia, sovietams lakūnus paleidus, 
Allied Travel Board nebedaro 
kliūčių Rytų vokiečių kelionėm.

Tokiu būdu, nors sovietai ir 
krečia kiaulystes, amerikiečiai 
vistiek stengiasi jiems pataikau
ti. Kodėl? Sakoma, kad taip daro
ma todėl, kad padėjus Chruščio
vui {rodyti, jog taikingos koeg
zistencijos su Vakarais politika 
yra sovietams naudinga. Ko dau
giau Nikitai reikia?

laisvajame pasauly -- pastatas 
jau pasiekė stogą ir ruden{ to
se patalpose turėtų prasidėti 

„mokslas (ten bus visos klasės bei 
kabinetai), būtų ir kitos patal
pos, jų bene svarbiausia — val- 
valgykla, ligšiol prisiglaudusi 
mediniame barake, kuris gerokai 
primena DP stovyklų laikus...

Aukštai ant stogo vienas ^dar
bininkų -- dailidė pradėjo/škil- 

P&įr =-r’1

Vainikas keliamas virš baigiamo statyti gimnazijos pastato, 
V. Alseikos nuotrauka

mes, paskaitęs trumpą raštą. 
Apačioje suteiktas žodis kiek 
aukštesnio rango visuomeninin

kams bei vokiečių valdžios atsto
vams.

Iš lietuvių buvo du kalbėtojai. 
Pirmasis jų, PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos pirm. kun. dr. J. Avi
ža kalbėjo vokiškai ir lietuviš
kai. Jis priminė praėjusių metų 
birželio 22 d., kai tam pastatui 
buvo padėtas kertinis akmuo, o 
štai buvome liudininkais, kai 
aukštyn iškeltas vainikas. Vis

dėlto, pasak Avižos, dar reikia 
didelių užmojų bei ryžto, kad šio
ji statyba būtų privesta prie pa
baigos. Jis pareiškė viltĮ, kad 
užjūrio lietuvių parama {galins 
tą statybą užbaigti, šis pastatas 
turės puošti ne tik Huettenfeldo 
kaimą, bet bus ir puošniu lietu
višku židiniu visoje Vokietijoje. 
Vokiečiu kalba Aviža dėkojo vo
kiečių centro vyriausybei bei 

Wuerttembergo-Badeno valdžiai 
už ligšiol sutelktą paramą.

Kitas kalbėtojas, dr. P. Kar
velis vokiečiams aiškino vasa
rio 16-sios prasmę, jis pastebė
jo, kad šioje vietoje norima jau
nimą auklėti lietuviškų tradicijų 
dvasioje. Padėkojęs vokiečių pa
reigūnams už materialinę para

mą, Karvelis nurodė { didžiuli 
lietuviškos bendruomenės {našą 
ir baigė sušukdamas: šioji gim
nazija yra mūsų pasididžiavimas!

Vokiečių vardu kalbėdamas 
Wuerttembergo vyriausybės pa
reigūnas, Oberregierungsrat 

VVenzke pabrėžė: šalia vokiečių 
valdžios paramos negalima pa
miršti visame pasaulyje gyve
nančių lietuvių aukų Gimnazijai.

(Nukelta { 2 psL)
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Taip dabar atrodo naujasis gimnazijos pastatas.
V. Alseikos nuotrauka

IŠKILMĖS VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE...

(Atkelta iš 1 psl.)
Tai esąs retas vienos tautos 
solidarumo pavyzdys! Wenzke 
vertino Gimnazijoje atliekamą 
darbą ir linkėjo sėkmės.

Iškilmės vainiką pakeliant bu
vo kuklios, Pvz. latviai savo 
Gimnazijos pastatui vainiką kel
dami iškilmes buvo susieję su 
abiturientų švente, sukvietę šim
tus žmonių, surengę rinktinių 
menininkų koncertą, daugelis lat- 
vaičių pasirodė su tautiniais rū
bais. Lietuviai aiškiai kuklesni. 
Tedalyvavo gal apie 30 asmenų, 
nebuvo nė pusės mokytojų, neda
lyvavo nei vienas moksleivis. Pa
grindinės lietuvių įstaigos vis 
dėlto buvo atstovaujamos. Labai 
aktyviai reiškėsi aplinkinių vie
tų vokiečių spaudos atstovai — 
juos informavo su tais žurnalis
tais ryšininko pareigas einąs 
mok. Fr. Skėrys. Jau kita,dieną, 
toii vokiečiu spauda paskelbėke- 
lių skilčių aprašymus su ilius
tracijomis — mirgėjo antraštės 

"Svarbus įvykis bendruomenei" 
(Rhein-Neckar Zeitung), "Šioji 
gimnazija yra mūsų pasididžia
vimas" (Allg. Zeitung Mannhei- 
me), "Didelis įvykis lietuvių gim
nazijai Huettenfelde" (Mannhei- 
mer Morgen) ir pan. Tai džiu
gus reiškinys ir šiuo požiūriu 
Skėrys atlieka gražų darbą. Vis 
dėlto būtų linkėtina, kad Gimnazi
ja susidomėtų spaudos agentūros

ir kad apie Huettenfeldo įvykius 
parašytų ir kitų Vokietijos, ne 
tik aplinkinių vietų, laikraščiai.

Po iškilmių kieme, mediniuo
se, varginguose barakuose su 
svyruojančiomis grindimis vė
liaus vyko vaišės — jose daly
vavo statybos darbininkai ir visi 
"Richtfesto" svečiai.

Dar tą patį vakarą įvyko Vo
kietijos bendruomenės apylinkių 
pirmininkų ir vargo mokyklų ve
dėjų susirinkimas-pasitarimas.
Pirmininkavo Bocholto apyl. at

stovas Petras Rožė, Suvažiavime 
išklausytas tradicinis Vliko V. 
Tarybos pirm, J. Glemžos žodis - 
jis dar kalbėjo ir Raud. Kryžiaus 
Valdybos vardu. Jis priminė Vli
ko Šelpiamas radijo stotis su lie
tuvių k. valandėlėmis, dėkojo 
bendruomenei už paramą.

Susirinkę pirmininkai iškėlė 
įvairių minčių. Čia keli pavyz
džiai: reikia susidomėti keliau
jančiomis bibliotekomis, reikia 
lietuvius, esančius nervų klini
kose iš ten išgabenti ir įkurdin
ti ūkiuose (kun. Šarka), reikia 
daugiau informuoti neseniai į Va
karus atvykusius lietuvius (kun. 
Dėdinas) -- jie net nesiorientuo- 
ja apie lietuvių veiklą, nenuvokia, 
kad vokiečiai remia lietuvių kul
tūrinį darbą, teikia pusmilioni- 
nes sumas ir pan. Kiti pastebė
jo, kad per kultūros dienų ren
giamas paskaitas ir kitomis pro

gomis trūksta lietuvių klausyto
jų — taip įvyko su Valt. Ba
naičio viena paskaita — jos klau
sėsi vieni vokiečiai. Suvažiavi
mui viena pastaba: jis organi
zuotas ne visai planingai, nebu
vo jokio referato nei vienos vy
raujančios temos. Tad esmėje 
stebėjome pasikalbėjimą, bet ne 
suvažiavimą, kuris juk turėtų 
bendruomenininkams duoti im
pulso bei naujų minčių.

Gana blankiai vyko ir PLB 
Vokietijos Kr. Tarybos posėdis 
-- jis truko 2 dienas: balandžio 
4-5 dienomis. Pakaitomis pirmi
ninkavo Tėvas A, Bernatonis ir 
kap. Venckus. Posėdyje vėl buvo 
keliami švietimo reikalai, Gim
nazijos statyba, sielotasi ben
druomenės reikalais, lietuvišku
mu, išmokamais dienpinigiais... 
Iš svarbiausių pranešimų pami
nėtini: Kr. Valdybos pirm, kun. 
dr. J. Avižos, Gimnazijos dirėkt, 
kun, Br, Liubino, Kr. Valdybos 
reikalų vedėjo ir statybos komi
sijos atstovo A. Mariūno. Dar 
padarė pranešimą Švietimo Ko
misijos pirm. Tėvas A. Berna
tonis. Pagal J. Avižą šiuo metu 
Vokietijos liet, bendruomenėje 
esą 3,096 nariai ir 50 apylin
kių bei seniūnijų. Gyvomis tenka 
lankyti 29 apylinkes — jos regu
liariai moka solidarumo mokestį. 
Prie paskirų Vokietijos kraštų 
veikia dar šeši Valdybos įgalio
tiniai — buvo pasigesta išsa
mesnės veiklos. Pirmininkas nu
rodė, kad Bonnoje ir Karlsruheje 
(kur vokiečių įstaigos, turinčios 
ryšio su Vasario 16 Gimnazija) 

jaučiamas palankumas lietuvių 
reikalams. 1964 m. iš vokiečių 
įstaigų gimnazijai prašyta 70,000 
DM. (per 17, 000 dol.) -- reikia 
tikėtis, kad vokiečiai ištesėsią 
pažadą, šiuo metu esama 10 var
go mokyklų ir Vokietijoje eina 
mokslus 42 lietuviai studentai.

Iš statybos komisijos prane
šimo paaiškėjo, kad naujosios 
Gimnazijos statybos išlaidos sie
kia 790,000 DM, (netoli 200,000 
dol.). Statybos nedateklius siekia 
133,200 DM., be to bendrai kasai 
buvo skolinta 47,406.88 DM., tad, 
kaip paaiškino apie vajų Gimna
zijos direktorius kun. Liubinas, 
tenka surinkti 177,043,19 sumą 
(doleriais išeitų daugiau kaip 44, 
000 dol.). Liubinas pabrėžė: ne
paisant pusės miliono DM sumos, 
skirtos lygiomis dalimis iš Bon- 
nos pabėgėlių reik, m-jos ir Ba- 
den-Wuerttembergo krašto vi-, 
daus reik, m-jos, visvien lieka
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minėta finansinė tuštuma ir ją 
tenka užpildyti. Pagrindinės vil
tys — JAV ir Kanados lietu
viuose. To vajaus reikalu jau 
netrukus balandžio 21 d, į JAV 
bei Kanadą vyksta Gimnazijos 
direktorius — jo kelionei pri
tarė ir Kr. Valdyba ir Taryba.

Tarybos suvažiavime daugiau
sia kalbėta Gimnazijos bei sta
tybos ar finansų klausimais. Bu
vo patvirtintos apyskaitos, sąma
tos, iškelta keletas sumanymų. 
Valdybos kadencija pratęsta me
tams, o Tarybai nutarta rinktis 
kiekvieneriais metais balandžio 
mėn. Iš Tarybos narių, posė
džiuose gyviausiai reiškėsi dr. 
J. Grinius ir dr. J. Norkaitis, 
Jr. -- jų strėlės daugiausia siek
davo ar Švietimo komisijos pir
mininką ar finansinius reikalus. 
Iškėlus reikalą, kad Tarybos na
riai mažai veikią, kad Gimnazi
jos vajui padėtų Vokietijos lie- 

' tuviai, tie patys nariai čia pat 
suaukojo 2,055 DM, sumą. Po
sėdžiai baigti Tautos Himnu.

ŽINIOS IŠ VISO 
PASAULIO

* THEODORE DRAPER, Har
vardo ir Columbia universitetų 
profesorius , gerai išstudijavęs 
JAV ir Kubos santykius,paskelbė 
kad dar 1960 m. JAV vyriausyė 
Kubai buvo pasiūliusi ekonominę 
paramą, bet Castro paskutiniu 
momentu ėmė ir susitarė su Mi- 
kojanu. Draper negali atsistebė
ti, kodėl šis faktas iki šiol buvo 
laikomas paslaptyje.

* BELGIJA, kad palaužus gy
dytojų streiką, paskelbė medici
nos personalo mobilizaciją. Apie 
2000 Belgijos gydytojų dirba 
greitosios pagalbos punktuose, 
bet nepriima pacientų kabinetuo
se ir ligonių nelanko namuose. 
Belgijos gydytojai streiku prie
šinasi vyriausybės įvedamai kon
trolei dėl gydymo kainų ir kt.

* BRAZILIJOJE ĮVYKUSIO 
PERVERSMO pasėkoje, karinė 
vadovybė suspendavo konstituci
nes teises, kuriomis naudojosi 
pro-komunistinės organizacijos, 
kongreso atstovai ir kt. Be to, 
iš paskelbtų duomenų matosi,kaip 
kraštas buvo paruoštas komu
nizmo įsigalėjimui. Paėmus Bra
ziliją, komunizmui būtų atdaros 
durys Į bet kurią P. Amerikos 
valstybę.

* DEAN RUSK, Valstybės Sek
retorius, buvo Valstybės Depar
tamento sekretoriaus padėjėju 
tuo metu, kada toji įstaiga prieši
nosi gen. MacArthuro planams 
kaip greičiau laimėti Korėjos 
karą. MacArthuro kaltinimuo
se jau tada Dean Rusk buvo 
pagrindiniu taikiniu.

* SIDNEY POITIER yra pir
masis negras, gavęs aukščiau
sią filmų aktoriams skiriamą kas 
metinę premiją — Oskarą.

Premiją jis gavo už savo vaid
menį filme "Laukų lelijos" (Li- 
lies of the Field).

Geriausia 1963 m. artiste buvo 
išrinkta Patricia Neal iš filmo 
"Hud",

"Tom Jonės" — geriausias fil
mas.

* NEGRŲ INTEGRACIJOS ko
va Clevelande plečiasi toliau, 
nežiūrint, kad miesto adminis
tracija buvo linkusi derėtis ir 
daryti nuolaidas.

Negrai paskelbė mokyklų boi
kotą vienai dienai, taip pat pa-

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

PROFESORIUS BALČIKONIS kadai dėstė lietuvių kalbą tei
sės studentams, baigusiems nelietuvių gimnazijas. Pykdavo už ab

surdiškas klaidas. Vienas aiškinosi žodį "sėmenys" (linų sėklos) ra
šąs "Siemens" todėl, kad matęstaipparašyta ant Kooperacijos Ban
ko namo sienos. (Ten buvo Siemens & Schuckertbendrovės iškaba). 
Turbūt pamanęs, kad banko pareigūnai gal ir iš tiesų sėmenis taip 
rašo, Balčikonis piktai numojo ranka ir tetarė — et, visko prirašo...

Nėr ką kita sakyt ir paskaičius balandžio 1 d. kanadiškės 
Nepr. Lietuvos "spaudos apžvalgą". Tik anuo atveju Kooperacijos 
Bankas buvo nieko dėtas, o čia, mūsų žurnalistikos veterano re
daguojamame laikraštyje, tokia neva spaudos apžvalga galėtų būti 
teisinama nebent tuo, kad tai buvo melagių diena...

Esą, Dirvos 3-me nr. V. Rastenis, visada priešingas pozity
viems sumanymams, rašė apie J. Kardelio peticijos sumanymą, 
tyčia sufalsifikavo jos turinį, sąmoningai nutylėjo jos tikslus, pri
skaičiavo išlaidų iki milijono ir aiškiai vedė į tai, kad sumanymas 
būtų numestas į krepšį.

Bet 3-me Dirvos nr. apie tą dalyką nieko nėra. Yra 15-me. 
Ar tai tik netyčia sufalsifikuotas šaltinio nurodymas, ar tyčia, 
kad būtų kebliau sugauti melagių dienos išdaigą? Jei tačiau kas 
suras ir 15-tą numerį, tai suras, kad apžvalgoj, tyčia ar netyčia, 
bet tikrai be atodairos sufalsifikuotai atpasakotas ir to rašinio tu
rinys, ir išvada. Kuriems galams taip padaryta?--Et, visko prira
šo, anot Balčikonio...

Vieną peticijos tikslą, tačiau, tikrintojas ras iš tiesų nutylėtą. 
Būtent, kad parašų rinkimas turįs būti sąjūdi s, kuris mus pačius 
pajudintų išnuosmūklo. Čia tai jau(seime tik tarp kitko paliesto) tiks
lo nurodymas, būdingas itin tiems, kurie patys abejoja praktiniu 

savo sumanymų tikslingumu, todėl ir teikia dar "atsarginį pateisini
mą": išeis kas, ar neišeis, et vistiek veikime ką nors, kad būtų 
veikimo!

Jei ir tuo sumetimu pagrįsti sumanymai pozityvūs, tai štai 
dar vienas. Poromis ar ketveriukėmis susidėję, Jsitaisykim po 
valti su rankine pompa kiekvienoj. Išplaukim į jūrą ar ežerą, pra- 
gręžkim valtyse po skylę, kad tekėtų į valtis po tiek vandens, kiek 
kuri pompa gali spėti išpumpuoti, ir — spauskim! Kas negana greit 
pumpuos, — nuskęs. Ot būtų veikimo! Paskelbkim. kad neplauksim 
į krantą, kol rusai bus Lietuvoj. Galima eit lažybų, kad visi laikraš
čiai rašytų ir televizijoj rodytų--štai žmonės, kurių principas lais
vė ar mirtis! Išeitų kas iš to,ar neišeitų, bet veikimas, demonstra
cija būtų argi ne originalesnė už vežimus peticijų?

skelbus boikotą didžiosioms May 
Co. ir Higbee Co. krautuvėms.

* KALBANT APIE INTEGRA
CIJĄ, daugelis politikų besisteng
dami laimėti negrų balsų,; pamir
šo, kad ir baltieji turi teisę bal

suoti. Alabamos gubernatoriaus 
žygis į VVisconsino pirminius rin
kimus ir kiti ženklai pradeda aiš
kiai rodyti, kad integracijos klau
simu balsuotojai yra pasiryžę 
pasisakyti lapkričio 2 d. rinki
muose.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

4¥2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

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

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

• Pinigu 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: Vlrginia 7-77 Ą7 John J. Kazanauskas, Pres.
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SPAUDOS LAISVE IR
TEISE ŽINOTI

Mažo miestelio, Chesterio, Illlnojuje laikraštis Sun rašo, kad
-- "laikraštinis biznis nuo kitų prekybinių užmojų skiriasi tuo, 

kad laikraštis yra agentūra, per kurią vykdomos konstitucinės ga
rantijos — Spaudos laisvė ir 'žmonių teisė žinoti*. Tame 'žmo
nių teisei žinoti* patarnavime glūdi priežastys, dėl kurių laikraštis 
ir jo redaktorius išvadinami visaip, tik ne angelais, nes gi 'žmonių 
teise žinoti’ patarnavimu laikraštis dažnai nusižengia neliečiamajam 
'status quo"'.

ŠJ kartą ne tiek svarbu, ką atremti, ką apginti tuo posakiu norė
jo Chesterio Sun Redaktorius. Nejučiomis jis pataikė ir į mūsų laik
raštinės misijos jautrias vietas.

Spaudos laisvės klausimą liečiant, dažniausia turime galvoje 
konstitucines žodžio, susirinkimo ir spaudos laisves. Tai graži, 
brangi dramblio kaulo lazda, auksine rankena. Tik su lazdomis ta 
bėda, kad jos vis turi — du galu. Laisvė tai laisvė, bet jąja naudo
jantis eini be galo siauru, besisupančiu lieptu. Tas lieptas supasi 
nuo emocijų, ambicijų, pretenzijų, savimylos audrų.

Mūsų spauda stengiasi laikyti aukštai iškeltą gražų patriotinių 
jausmų vainiką, kuriame įpinti gražiausi mūsų veiklos žiedai. Ką 
nesukursime, ką nedarysime, ko sieksime ir ką prisiminsime, vis
kas privalo būti — tip-top.

Tas aukštai iškeltas gražusis vainikas nesilaiko ant vieno spau
dos laisvės stiebo. Jis dar yra 'sustiprintas* ir palaikomas juostomis, 
kurių galai randasi labai įvairaus būdo žmonių rankose. Tik žodis ne
patiko, skamba prie juostos pririštas varpelis.

Kiekvienas suskaičiavęs savo laikraščiui reiškiamas pretenzijas, 
gali puikiai įžiūrėti, kokiose spaudos laisvės sąlygose dirba lietuviš
kų laikraščių redakcijos. Komentarai nebereikalingi...

O kaip su 'žmonių teise žinoti'?
Užtinkame ir mūsų spaudoje atvirų, tiesių, tam tikros idėjos vedi

nų minčių. Žinome ir sutinkame, kad gi yra taisytinių reikalų.
Bet yra viešų blogybių, kurių nei drąsiausios redakcijos ne

drįsta iškelti. Blogiausia, kad tai žino tie, kurie tuo naudojasi, toliau 
blogybėn klimpdami. Mūsų skaitytojai turi teisę žinoti ir matyti meda
lio gražiąją pusę. Bet vengiama pažvelgti pro kitos pusės rūdis, ku
rios dengia — "status quo”.

Tai nėra alkanos mintys, pasinaudojus vieno laikraščio sakiniu. 
Tai yra ir mūsų laikraštinės misijos rūdys, kurias valyti reikėtų 
visos mūsų visuomenės naudai, jos 'teisę žinoti’ respektuojant.

Bet -- laikas baigiasi. Reikia imtis darbo ir žiūrėtiĮ paštu 
atėjusių vokų derlių. Žiūrėti, -- kas gero mūsų visuomenėje, (j.č.)

LAIŠKAI^

MŪSŲ REZOLIUCIJOS YRA 
ĮSTATYMŲ PROJEKTAI

Prieš kiek laiko Dirvos buv. 
redaktorius K.S. Karpius teigė, 
kad senatorių ir kongresmanų pa
sakytos kalbos esančios svarbes
nės už jau Įneštas rezoliucijas 
JAV-bių Kongrese Lietuvos ir ki
tų Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. V. Rastenis savo laiške, 
kuris {dėtas Dirvos balandžio 
mėn. 3 d. numeryje, K.S. Kar- 
piaus teigimą klek patikslina, 
sakydamas, kad "rezoliucijos pro
jektas lyg būtų Įsipareigojimas 
ant formalaus vekselinio popie- 
rio, o viešas pareiškimas — tik 
paprastas skolos raštelis ar žo
dinis pasižadėjimas".

Prieš vienerius ir maždaug po
rą metų teko būti ir kalbėti re
zoliucijų reikalu beveik visose 
didesnėse krašto lietuvių bend
ruomenėse. Ne kartą buvau klaus
tas, kaip Įvairios lietuvių grupės 
laikosi šiuo klausimu. Tada mi
nėjau ir sakiau ir galiu tą pat pa
kartoti ir dabar, kad ALTS-gos 
narių tarpe turiu daug gerų bičiu
lių ir kad beveik visi žinomesni 
ir aktyvesni tos organizacijos na
riai rezoliucijų žygĮ remia. Po
rą kartų buvau pastatytas Į keb
lią padėtĮ. Susirinkimų dalyviai 
klausė: "O kaip su V. Rasteniu?" 
§1 kartą V. Rastenis ir "puola” 
mane ir šiek tiek "gina". Dėkin
gas jam ir už "puolimą" ir už 
"gynimą". Tai duoda progos pa
sisakyti rezoliucijų reikalu ir kai 
ką iš viso to žygio daugiau a r ma
žiau paryškinti, paaiškinti, papil
dyti. Priešingu atveju gal visam 
tam nė nesurasčiau laiko.

Senatorių ir kongresmanų kas
dieninėje kalboje mūsų rezoliuci
jos yra Įstatymų projektai (legis- 
lation). Visi Įstatymų projektai 
JAV-bių Kongrese patiekiami re

zoliucijų forma. Visos tos rezo
liucijos skirstomos Į kelias gru
pes, ir kiekviena grupė turi savo 
vardą. Vienom rezoliucijom pro
cedūra kiek didesnė ir ilgesnė, 
negu kad kitoms. Be abejo, visų 
tų rezoliucijų tarpe egzistuoja iki 
tam tikro laipsnio ir gradacijos 
klausimas.

Visiems gerai žinomas Pa
vergtų Tautų Savaitės reikalas. 
Visas šis klausimas buvo patiek
tas Kongresui rezoliucijos forma 
1959 metais. Rezoliucija buvo 
priimta ir ji tapo Įstatymu (Pub
lic Law 86-90), kuris buvo Įtrauk
tas Į statutą — 73 Stat. 212, Tai 
tik vienas pavyzdys ir parinktas 
toks, apie kurį beveik visi dau
giau ar mažiau žinome. Mūsų 
rezoliucijų kelias yra labai pa
našus Į virš minėtos rezoliucijos 
kelią.

Veltui visų tų dalykų ieškotu- 
mėm krašto konstitucijoje. Jų ten 
nėra. Visų smulkmenų ir taisyk
lių nė nebūtų Įmanoma sudėti Į 
konstituciją.

Ar pilnai ir iki kokio laipsnio 
Įstatymai vykdomi, — čia jau ki
tas reikalas. Prezidentas J.F, 
Kennedy ir Public Law 86-90 pil
nai nevykdė. Jei viena iš mūsų 
rezoliucijų bus priimta, bus Kon
greso ir mūsų pareiga prižiūrė
ti, kad krašto administracija tai 
Įgyvendintų.

Leonardas Valiukas

"KELEIVIO" VEIDMAINYSTĖ

Vietoj Įdėti žinutę apie prez. A. 
Smetonos minėjimą, kurĮ rengia 
Bostono keliolika organizacijų, 
"Keleivis" Nr. 5 Įdėjo A. Valuc- 
ko straipsnĮ, dergianti ne tik buv. 
Prezidentą, bet ir rengėjus. Gir
dėjau, kad A. Valuckas yra 
buvęs Lietuvoje agronomu. Ne
sinori tikėti, kad Nepriklausomos 
Lietuvos aukštoji mokykla iš
leistų tik tiek išmokslintą žmo
gų. Tok} be jokios kultūros 
straipsnj galėtų geriau parašy
ti asmuo baigęs Salų Žem. že
mės ūkio mokyklą. Jis net dur
neliais laiko minėjimo dalyvius,

A. Gučiuvienė, žinoma dar 
Nepr. Lietuvoje kaip solistė, 
dainavimo mokytoja ir Lie
tuvos Aido muzikos kritikė. 
Ji Adelaidėje daug padėjo 
sol. G. Vasiliauskienei pasi
tobulinti dainavime, nes ke
lis metus buvo jos mokytoja. 
Šiuo metu ji turi savo daina
vimo studiją Adelaidėje.

Pusmilijoninė Pietų Austra
lijos sostinė Adelaidė yra pasida
riusi didelių meno užsimojimų 

vykdytoja.
Kovo 7-21 dienomis australų 

meno ir vietos valdžios atsto
vai suruošė jau trečią Meno Fes- 
tivalĮ. Tokie parengimai vykdo
mi kas antri metai. Antrasis, 
1962 mt. festivalis praėjo dide
liu pasisekimu ir tas padrąsi
no organizatorius dar didesniu 
mastu pasirodyti šiais metais.

Adelaidė yra ideali vieta to
kiems parengimams irmūsųdid- 
miesčiams Sydnėjui ir Melbour- 
nui teko užleisti jai pirmenybę.

Pasipuošusi vėliavomis, pla
katais, gėlėmis, spalvotomis 
lempų ir prožektorių šviesomis 
ir gatvėse muziką skleidžian
čiais garsintuvais, Adelaidė 
dviejų savaičių bėgyje gyveno 
pakilia šventiška nuotaika.

Lėktuvai atskraidino visą ei
lę svečių artistų: kompozitorius, 
dirigentus, dramos ir operų, ar
tistus, šokėjus, dailininkus.

Iš laivų bei traukinių taip pat 
kėlė kojas programų dalyviai ir 
svečiai, atvykę lankyti teatrus, 
galerijas ir t.t. Buvo suvežta 
daugybė brangių ir retų ekspo
natų Įvairioms parodoms, kartu 
su butaforija ir dekoracijomis 
teatrams. Viešbučiai, net ir prie
miesčiuose, pristigo patalpų.

Iškilmių parado metu mirgėjo 
puiki kostiumuota eisena. Muzi
kai lydint žygiavo uniformuotos 
organizacijos, kitataučiai su vė
liavomis tautiniuose drabužiuo
se. Jų tarpe plevėsavo ir mū
sų trispalvė, nešama jaunimo.

Skaitlingi parengimai, kurie 
vyko teatruose, koncertų salėse, 
atdarose estradose, bažnyčiose, 
galerijose ir net didžiųjų preky
bos namų salėse.

Simfoninės muzikos mylėtojai 
turėjo progos pasidžiaugti še
šiais simfoniniais koncertais, 
kurių aukštą vertę ir progra
mos lygį nusako dirigentų var
dai: italas Alceo Galliera, ang
lai Sir VVilliam VValton ir John 
Hopkins ir, žinoma, vietinis di
rigentas Henri Krips.

Aštuoni instrumentalinės ir 
vokalinės kamerinės muzikos 

kurie prie tų minėjimų priside
da.

Kaip Keleivio redaktorius Son- 
da su Valucka besistengs vistiek 
rimtas prez. Ant. Smetonos 20 
metų mirties minėjimas Įvyks 
kuo iškilmingiausiai. Visuomenė 
žino Sondos-Valucko muziką...

I.V.
Boston 

koncertai taip pat sutraukė gau
sias auditorijas. Čia pat pažy
mėtinas The Deller Consort — 
vokalinis ansamblis.

Pirmą kartą Australijoje su
skambėjo žinomo anglų kompozi
toriaus Benjamin Britten masy
vus veikalas "War Requiem". 
JĮ atliko Sydnėjaus Simfoninis 
orkestras, trys jungtiniai cho
rai ir solistai. Dirigavo SirBer- 
nard Heinze.

Festivaliui buvo paruoštos t rys 
operos: Verdi "Macbeth", Bizet 
"Carmen” ir anglų kompozito
riaus Sir VVilliam VValton "Trol
ius and Cressida”, Aštuoniolikai 
šių operų spektaklių bilietai bu
vo išpirkti gerokai iš kalno.

Macbetho vaidmenĮ pasigėrėti
nai atliko australas John Shaw, 
dabar pirmaujantis baritonas Co- 
vent Garden operoje. Jo partne
rė ukrainietė Tais Taras, dabar 
gyvenanti Australijoje, palygina
mai gerai atliko sunkią dramati
niu ir vokaliniu atžvilgiu Lady 
Macbeth partiją. Operą dirigavo 
VV. Stiasny.

"Troilus and Cressida" muzi
kiniai moderni opera. Turinys 
paimtas iš Trojos ir Graiki
jos kovų. Cressidos vokaliai sun
kų vaidmenĮ atliko australė Marle 
Collier, kuri yra ir viena pirmau
jančių solisčių Covent Garden ir 
Royal Opera House Londone. 
Troilus vaidmenyje anglas - te
noras Richard Lewis, nors ir la
bai reklamuotas, vokaliai ir vai- 
dybiškai nepilnai prilygo savo 
partnerei. Operą dirigavo Joseph 
Post.

Bizet "Carmen” švystelėjo 
amerikietė Jean Madeira. Italas 
tenoras Nicola Filacuridi buvo J. 
Madeiros partneriu dainuojant su 
ja toje operoje Prancūzijoje ir 
Austrijoje. Jis atliko taip pat 
Don Jose partiją ir šiame festi
valyje.

Baletui atiteko dvylika spektak
lių. Ypatingo pasisekimo susilau
kė vieno akto naujai sukurtas 
baletas "TheDisplay". Jo pagrin
diniu motyvu paimtas Australijos 
"šokantis" paukštis "Lyra", kurĮ 
atlieka šokėjas vyras.

"The Display" yra trijų austra
lų veikalas. Choreografija --Ro
bert Helpmann, muzika — Mal- 
colm VVilliamson ir dekoracijos 
dailininko -- Sidney Nolan.

Robert Helpmann yra žinomas 
dramos ir kino aktorius ir bale
to šokėjas ir ŠĮ savo baletą de
dikavo artistei Katharine Hep- 
burn. Veikalo choreografija ir 
dekoracijos tikrai Įnešė daugnau 
joviškumo Į ši kūrinĮ, tačiau dėl 
kai kurių drąsių, sakyčiau seksu
alinių momentų, iššaukė paskirų 
žiūrovų kritikos. Kiti du baletai 
moderniškas "Jazz Spectrum” 
ir Čaikovskio "Auroros Vestu
vės" kėlė skaitlingų žiūrovų už
tarnautus pasigėrėjimus. Aus
tralijos baleto pagrindiniai šokė
jai: Kathleen Gorham, Marlyn 
Jonės, Garth VVelch, Bryan Law- 
rence ir keletas kitų yra aukšto 
lygio menininkai, visi yra šokę 
žinomuose Europos ir kitų kon
tinentų baletų teatruose.

Svarbią vietą užėmė VV. Sha- 
kespeare drama "King Henry V", 
kuri buvo kas vakaras vaidinama 
specialiai tam pastatytame didžiu 
lame teatre - palapinėje.

Pragos "Juodojo Teatro" vai
dinimai irgi buvo sausakimšai 
lankomi. Tai yra visai naujoviš
kas scenos menas, kur ultra
violetinių spindulių pagalba, rei
kalui esant, aktoriai veikia ne
matomi, arba visai išnyksta, 
bet... daiktai Įgauna scenoje ju
desius ir "vaidina".

įdomūs buvo ir kiti spektak
liai kaip pav. vietinės "Intimate 
Opera" ir vietinio National Bal- 
let pastatymai, 13-jo amžiaus mu
zikinė drama "The play of Da- 
niel” ir keletas kitų dramos vei
kalų.

Iš Naujosios Zelandijos 50 as
menų "Maori" (čiabuvių) ansamb
lis vaizdavo savuosius šokius ir 
muziką.

Didelio pasisekimo susilaukė 
Australijoje gyvenanti plačiai ži
noma latvių šokėja Vija Vėtra. Ji, 
šokdama solo ir su savo moki
niai, demonstravo inthj, ispanų 
ir religinius šokius. Malonu pa
brėžti, kad jos kolektyve užtiko
me lietuvaitę -- Giedrę Kalpokai
tę. V. Vėtra daug kartų lankėsi 
su gastrolėmis Europoje ir kituo
se kontinentuose ir numato grei
tu laiku vykti Į JAV,

Daug specialių ir labai Įdomių 
pramogų ir vaidinimų buvo suor
ganizuota vaikams, pav. Lėlių 
teatras, prancūzų kilmės vai
dinimas "Son et lumiere”, "Mum. 
ba Jumba" etc. Nestigo ir puikiai 
paruoštų vaikų chorų. Daugelis 
tokių parengimų vyko priešpieti
nėmis valandomis, lygiai kaip ir 
eilė Įvairių tautų liaudies dainų 
rečitalių: lenkų, ukrainiečių, ai
rių, keltų, australų baladžių ir 
kitų.

Lietuvių liaudies dainas atliko 
mūsų dainininkė G. Vasiliauskie
nė.

SENIAUSIO AMERIKOJE

OPERETES CHORO
METINIS KONCERTAS

ĮVYKSTA
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Apreiškimo parapijos salėje
No. 5th St., Brooklyn, N. Y.

P r o g r a m o j e :
OPERETĖS CHORAS

vad. muziko Mykolo C 1 I* O 
Solistė Irena S T A N K C N A I T Ė 
Aktorius Kazys V A S I L I A U S K A S 

Po programos šokiai grojant Romo BUTRIMO 
orkestrui.

Veiks bufetas.
Auka — 2 dol. asmeniui. 1 dol. studentams.

Nuo sutemų iki vidunakčio El- 
der Parko pakilioje įvairiaspal
viai apšviestoje estradoje kas va- 
karą~vyko įvairios programos, 
čia dalyvavo daugelio tautų cho
rai ir liaudies šokių ansambliai: 
lietuvių, lenkų, latvių, rusų, ju
goslavų, ukrainiečių, čekoslova- 
kų, olandų, vokiečių, vengrų, ai
rių... dūdų, škotų ir kt. orkest
rai, baleto šokėjai..., o čia pat 
upėje, spalvotiems fontanams 
trykštant, sportininkai demons
travo tiesiog profeslonalinĮ van
dens sportą.

Iš daugybės Įvairiųparodųten- 
ka atžymėti: paveikslų (atsiųstus 
net Karalienės 40 eksponatų Pe- 
ter Stuyvesant kolekcija, paski
rų žinomiausių dalininkų ir pan). 
Dabartinė amerikiečių tapyba,ke. 
ramika, skulptūra, grafika, tarp
tautinis vaikų menas, gotikos me
nas, eskimų menas, aukso^idab- 
ro ir kristalo išdirbiniai, retų 
daiktų kolekcijos, foto parodos...

Be to dar buvo suruošti trum
pi dramos ir dailiojo žodžio se
minarai, gėlių šventė ir didžiųjų 
vyno gamyklų nemokami publikai 
"wine and brandy tastings".

Užbaigiant šiuos aprašymus, 
malonu konstatuoti, kad ir mūsų 
tautiečiai Įnešė Į tą šventę savo 
duoklę, kuri susumavus, atrody
tų tokia: kelių dešimčių tautų vė
liavų tarpe plevėsavo mūsų tris
palvė, eisenoje dalyvavo lietu
viškais taut. rūbais pasipuošęs 
jaunimas. Prie Torrens upės 
skambėjo mūsųchoras ir mirgėjo 
tautiniai šokiai, G. Vasiliauskienė
atliko liaudies dainas, G. Kalpo
kaitė šoko V. Vėtros trupėje,ba
lerina Ramona Rataitė dalyvavo 
baleto ir operos baleto pastaty
muose, o smuikininkas P. Matiu- 
kas, kuris yra valstybinio Sim
fonijos Orkestro dalyvis, ypatin
gai buvo Įjungtas J festivalio muzi
kinius parengimus.

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBES PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo su
pratimą, kas yra antikris
tas ir kokia jo rolė bei ap
raiškos pasaulio istorijos 
kūrime.

”Ši autoriaus studija no
rėtų būti . .. antikristinių 
užmačių atidengimas” (A. 
Maceina).

Išleido Ateitininkų Fede
racija, 91G VVilloughby Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221. 
Gaunama leidyklos adresu 
ir pas platintojus. Kaina 
4.00 dol.

SKAITYK IR PLATINK DIRV.J
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Kaip danguje, taip ir ant že
mės.

Jeigu jūs tikite mūsų buržu
azinių nacionalistų propagandai, 
kad tik bolševikinio Kremliaus 
imperijoje mūsų patriotai yra 
beteisiai, vis provokuojami ir 
areštuojami, kalinami ir baudžia
mi, nuolatinėje policijos priežiū
roje laikomi, tremiami į Sibirą 
ir kitas vorkutas, tai tokia jūsų 
apšvieta yra trumparegė ir vie
našališka. Panašiai buvo ir Ne
priklausomoje Lietuvoje, ypač 
smetoninio režimo laikais. Čia 
taip pat mūsų patriotai, net ne
priklausomybės kovų savanoriai 
buvo beteisiai, šaudomi, provo
kuojami ir areštuojami, kalina
mi ir baudžiami, policijos prie
žiūroje laikomi, tremiami į pri
verčiamųjų- sklandymo darbų sto
vyklą Nidoje ar į kokį tolimą Lie
tuvos apskritį alaus tresto pilsty- 
tuvių direktoriais.

Iš tikrųjų, baisūs ir Žiaurūs 
buvo laikai!

Ir vienas iš tokių nukentėjusių 
ir daug iškentėjusių buvo mūsų 
aviacijos populiarus majoras ir 
sklandytojas Jonas Pyragius, ku
ris dabar net tolimoje Australi
joje gyvendamas dar negali visų 
tų velniavų pamiršti. Ir teisingai! 
Kaip matyti iš trijų atkarpinių jo 
atsiminimų pluoštų, išspausdintų 
šių metų pradžioje Chicagos dvi
savaitiniame "Laisvosios Lietu
vos" laikraštyje, jis turėjo labai 
daug iškęsti neteisybės ir val
džios sauvaliavimo aktų, ir visa 
tai atsitiko laikotarpyje, kurį mes 
daugelis vis dar žlibai tebevadi
name laisvu, nepriklausomu ir 
net laimingu.

O jam, ir ne jam vienam buvo 
kitaip. Nei laisvės, nei nepriklau ■ 
somybės, nei laimės! Ir dėl to, 
kad 1934 m. birželio 7 dieną (tei
singiau, naktį...) Kaune įvyko tam 
tikri įvykiai. Valdžia tuos įvykius 
pradžioje naiviai mėgino dangs
tyti "bandomojo aliarmo" var
du. Kiti juos vėliau vadindavo 
voldemarininkų perversmo ar 
pučo bandymais. O maj. Jonas 
Pyragius dabar sako, kad "imant 
platesne prasme", - "visą reika
lą būtų galima pavadinti ir taip: 
mėginimas prievarta sutaikyti A. 
Smetoną su A. Voldemaru"...

Ir jis prideda pastabą, kad "vi
sa tai dar laukia savo istoriko".

Dažnas esame mėgėjai skaity
ti visokias istorijas. Bet aš jau 
nustojau tikėti, kad mes greit, 
jei iš viso kada sulauksime "sa
vo istoriko" tiems birželio 7, kaip 
ir gruodžio 17 įvykiams. Ir kas is
toriškai aprašys daugelį kitų ban
dymų ką nors prievarta sutaikin
ti ar nušalinti? Mat, istoriko ama
tas yra gan rimtas ir ne visai 
lengvas. Istoriko studiją supran
tame, kaip išsamų, visapusišką ir 
daugiau mažiau bešališką kokio 
nors įvykio, asmens ar laikotar
pio ištyrinėjimą. Tatai jis gali at
likti, tik turėdamas ko daugiau 
tikrų duomenų.

O iš kur tas būsimas istorikas 
jų turės, jei daugelis duomenų su 
laiko tėkme prapuola? Jam galėtų 
padėti teisingi ir bešališki šian
dien dar gyvi; liudininkų atsimi
nimai. Bet abejoju, ar mes daug 
padedame mūsų būsimiems is
torikams, kolkas surašydami la
bai nedaug ir vis tik trupmeniš- 
kų atsiminimų. Ir kiek jie gali 
būti patikimi, kada būna surašo
mi iš grynai asmeniško požiū
rio, arba iš pagiežos, arba labai 
suinteresuoto liudininko? Kokių 
fantastiškų ir nieko bendro su tik
rove neturėjusių išvadų ateities 
istorikas galėtų prieiti apie gruo
džio 17 perversmą, jeigu jis, pvz., 
remtųsi tikprel. M. Krupavičiaus 
jau perijodikoje išspausdintais 
atsiminimais apie tuos "įvy
kius"?...

¥

BRONYS RAILA

ris po karo atvykęs Amerikon la
bai pasitaisė, virto politinės ir 
dvasinės moralybės kristalu ir 
paskutinį kartą, maždaug prieš 
dešimtį metų, viename Chicagos 
lietuvių vienuolių dienraštyje pro- 
kuroriškai rašėsmarkiusstraips
nius prieš "pagonį” rašytoją Vy
tautą Alantą ir mane, kaip "dvi
veidį Janusą", kurio vienas 
skruostas neva baltas, o kitas tai 
visai raudonas...

Pagaliau, norėčiau patikėti net 
ir tuo, kad to gūvaus "draugojuo 
zo" pakurstytas, nerimo, pagie
žos ir skausmo valandą, aktyvus 
gruodžio 17 perversmo dalyvis J. 
Pyragius pritarė sumanymui 
"gruodžio 17 d. perversmo daly
vių - karininkų vardu parašyti 
memorandumą buvusiam prezi
dentui Dr. K, Griniui" ir kad 
"jame turėtų būti išdėstytos per
versmo dalyvių pažiūros ir prie
žastys, atvedusios į perversmą, 
mūsų lūkesčiai, dabartinė padė
tis ir mūsų nusivylimas" (!)...

Jankiškai tariant, visa tai yra 
labai amazing, stačiai wonderful.

Ir tik vienas debesėlis temdo 
mano pilną pasitikėjimą šauniais 
ir sąmojingais maj. J. Pyragiaus 
memuarais, kaip vertinga medžia
ga laukiamiems to laikotarpio 
ateities istorikams. To Pyra
giaus, kurio jaunesnis ir per 
greit pasimiręs brolis buvo ga
bus lotynistas ir mano mokslo 
draugas iš Panevėžio gimnazijos, 
to mūsų šaunaus lakūno ir sklan
dytojo, su kuriuo ne kartą tekda
vo susitikti kur nors prie baro, 
vėliau pirmojoje "tremtyje" Ryt
prūsiuose, 1940 metais, dar vė
liau toje pačioje Ullsteino leidyk
loje Berlyne, kur buvome darbi
ninkai, ir kuris visada, kaip žmo
gus, būdavo draugiškas, šiltas, 
kupinas sąmojaus ir tik vieną 
vienintelį kartą prieš pat karą 
Kaune mane gąsdino pranašys
tėmis, kad netrukus bus "didelis 
kraujo praliejimas ", ir mįslingai 
davė suprasti, kad gali ir mano 
kraujo lašas kitas pasiliesiąs, 
nes esu nusikaltęs savo rašinė
jimais. Kokiais, taip tada aiškiai 
ir nepasakė.

Norėčiau tikėti, kad visa, ką 
pasakojo maj. J. Pyragius apie 
jam padarytas skriaudas ir savo 
iškentėjimus Kauno kalėjimuose 
ir Neringos kopų vorkutose, 
yra teisybė.

Negraužtų abejonės kirminas 
ir dėl to, ką jis pasakoja apie vie
ną "pavojingą draugą" (taip jis ir 
savo memuarus pavadino),Kauno 
Apygardos Teismo prokuroro pa
dėjėją, vardujuozą,tariamąjį vol- 
demarininkų bendramintį, bet iš 
tikrųjų tauriausios rūšies pro
vokatorių, kursčiusį juos prieš- 
valdinei veiklai ir tuojau pat įpai
niojusį J saugumo organų rankas, 
vėliau demaskuotą ir perkeltą į 
mūsų sviesto eksporto tarnybą 
Maroke. Ir man rodos, kad tai
bus tas pats "draugas" Juozas, ku- dėjęs skambų kalambūrą mūsų

O šiaip, daugiau sportine pras
me, jis pats apie save buvo su-

Grupė chicagiečių, kurie rūpinasi koplytstulpio statybos darbais New Yorke Pasaulinėje Mugėje. Iš 
kairės: arch. J. Mulokas, pagal kurio projektą koplytstulpis statomas, Aldona Daukuvienė, Sophie Bar
čus radijo programos vedėja, kurios pastangomis Chicagoje jau surinkta statybai 2,500 dol., skulpto
rius Ramojus Mozoliauskas, V. Klevienė, F. Daukus ir statybininkas Valerijonas Šimkus, savo dirbtu
vėje pagaminęs koplytstulpį. J. Klevio nuotrauka

aukštaitiškos kalbos tarme: - 
Pyrag’s Jons, jam pilvel's 
plons...

O dabar savo memuaruose Jons 
ėmė ir pasakė. Ačiū, kad dar lai
ku, kol esu gyvas ir galiu iš ki
tos pusės paliudyti. Nors tas fak
tas yra menkiausia smulkmenėlė 
tačiau, kaip pagal patarlę žinot, 
kartais ir mažas kupstas didelį 
vežimą išverčia.

J. Pyragius rašo, kad kai jis 
sėdėjo Kauno kalėjime, jo bylos 
Kariuomenės Teisme išvakarėse 
oficiozas "Lietuvos Aidas" pasky
rė jo garbei įžanginį, kur tarp 
kitko buvo pasakyta:"... tokieas- 
menys patys išsibraukia iš vie
šojo gyvenimo". Teismui, atseit, 
belikę tik pastatyt tašką Jono plo
nam pilveliui.

Kai advokatui J. Našliūnui ge
rai apgynus, Teismas jį nubaudė 
tik vienu ir jau su kaupu atsėdė
tu mėnesiu, — Jonas vėl buvo iš
tremtas į Neringos kopų Vorku
tą, vardu Nidą, pradžiai ne an
glims kasti, bet sklandytojams 
mokyti. Gi netrukus nuvykęs į 
Klaipėdą, jis sutiko tuometinį 
"Lietuvos Aido" redaktorių Igną 
Šeinių ir "prirėmė" jį dėl to 
įžanginio. Pyragius rašo, kadprl -

remtasis Šeinius "visais šven
tais gynėsi niekuo dėtas... Pa
sirodo, straipsnis buvęs užsaky
tas paties Teisingumo ministro 
šilingo pas "LA" bendradarbį 
Bronių R. ir lieptas atspausdinti 
įžanginiu!

Kadangi tokiu vardu i r pirmąja 
pavardės raide "Lietuvos Aide", 
berods, nebuvo tada kitų bendra
darbių, tai nėra abejonės, ką čia 
Pyragius turėjo galvoje. O man 
tai būtų visiškai puiki užuomina. 
Kada dabar mes "tremtyje" dau
gelis taip ilgimės garbingų pra
eities žygių, reikšmingumo, ka
daise turėtos įtakos ir didybės, 
būtų beveik malonu girdėti, jog 
štai ir tu buvai ne koks pelų 
maišas ar tik šiaip eilinis žur- 
nalistėlis, bet kad net "pats" 
Teisingumo ministras iš tavęs 
straipsnį užsakydavo ir jį-liep-

davo atspausdinti oficiozo veda
muoju! Ot botų nors viena proga 
ir man pasipūsti...

Deja, su skaudančia širdimi tu
riu pareikšti: kaip gerai būtųbu- 
vę, jeigu taip būti] buvę, -bet taip 
nebuvo.

Ignas Šeinius, geras rašytojas 
prozininkas ir neblogas žurnalis
tas, kaip žinoma, savo charakte
ryje asmeniškos drąsos ugnimi 
nespindėdavo. Majoro Pyragiaus 
su visu jo sodriu tempera men- 
tu "priremtas” prie sienos Klai
pėdoje, gal Šeinius ir bus taip 
bandęs išsisukti iš pavojaus ir 
pėdas sumėtyti. Ir Ignas, matyt, 
gerai sumėtė, nors ir ne perdaug 
džęrttelmeniškai, - tik kaiptuda- 
bar ant mirusiojo besibarsi. Ypač 
kai jis ne be humoro sugalvojo 
Pyragiui nurodyti tokį absurdišką 
ano įžanginio šaltinį.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. . . .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

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

$5.75
$3.98

5th
5th
5th

$1.19
$1.69
$ .69

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

7. LIEBFRAUMILCH Wine . ... i..
8. BORDF.AUX Wine ,Red or White

džio 4 d. Balio Pakšto salėje Chicagoje suruošė mokyklos tradicinį 
koncertą - vakarą. Programą išpildė solistai Roma Mastienė ir Algir
das Brazis. Akomponavo Jonas Byanskas. Nuotraukoje menininkai 
išpildę programą, iš kairės: Jonas Byanskas, Roma Mastienė ir Al
girdas Brazis. V.A. Račkausko nuotrauka

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

_ Iš premijuotos knygos ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO —>

16)
Beliko eiti ir jieškoti žmonių. Už keletos ariamų varsnų, vos 

įžiūrimai gumšojo sėdyba. Jis mušėsi ten ir, šunų puolamas, pa
beldė į langą. Negreitai atsiliepė iš vidaus.

-- Tai aš, Griciau, ar nepažįsti?
Tas gal ir pažino, tačiau būdamas pusgirtis ir neseniai už

snūdęs, nesuprato, ko reikia.
— Susimildamas, atidaryk greičiau duris. Būk žmogus.
-- Pala, pala... -- susivėlusi galva pasitraukė nuo lango.
-- Radau ant kelio sušalusį žmogų. Nieko vienas nepadarau. 

Ar nepadėtum kaimyne?
— Ką aš jam padėsiu, jei jau sušalęs?
— Nu, dar pusgyvis... Ne tiek sušalęs, kiek nusilakęs.
-- Tai mat, belsies dabar vidunakty su latrais, -- niurzgė 

Gricius.
— Latras ne latras, o suglobti reikia.
— Kas toks, ar nepažįsti?
— Kur nepažinsi Raizgio Petro?
— Pone dieve šventas! Raizgio Petras, sakai? Tokio gaspado- 

riaus sūnus! — nusigando šeimininkė. -- Eik J vidų, Ambrazai, 
apšilsi.

— Tokio gaspadoriaus! Tam tu ir boba, kad nutvokstumei nie
kus. Ar nežinai, kad tėvūnaičiai ir pridaro daugiausia jeibių... — 
mėgdžiojosi iš pačios Gricius. Šnirpšdamas ir niurzgėdamas avėsi 
kojas ir siuntė į pačius pragarus visus nakties valiūkus. Ambrazas, 
trumpai nusakęs kas kur, klausėsi migdančio svirplių čerpimo šil
tame užkrosnyje ir laukė.

Petras tebegulėjo, kaip paliktas, kai jie privažiavo, kaip galint 
arčiau. Negaišdami įvertė ant šiaudais išklotų rogių ir paragino ark
lį. Gricius dar vis nebuvo atlyžęs ir bambėjo, kaip ubagas kruopas 
pabėręs. Ambrazas vis tebesvarstė:

-- O jeigu nebūčiau susipratęs ir nesugrįžęs jo jieškoti? — ta 
mintis jam pasirodė tokia klaiki, jog nutarė tylėti kaip žemė, lyg jo 
paties rankų čia būtų prikišta. Ir jam pasidarė gera, kad vis dėlto 
išėjo kitaip. Giedrėjanti mintis jį liūliavo ir glostė motiniška ranka.

Tą naktį jis antrą kartą beldėsi Raizgio kieme. Nurijęs karčią 
seilę, Gricius garsiai samprotavo:

-- Tik neneškim vidun. Ūmai Į šilumąjam negalima. Reikia gul
dyti kur nors vėsiai ir trinti sniegu. Tą tai aš žinau.

šunys lojo, lakstė aplink, vėrėsi priemenės durys.
— Ar primuštas? O Jezusmarijate! -- dusdama bėgo Raizgienė.
-- Kas jį muš, tokį vyrą? Užsnūdo sniege ir tiek ... — aiškino 

Gricius, ir Ambrazas džiaugėsi, kad jam nereikia šnekėti. Jis tikėjosi 
vėliau ką nors sugalvoti. Užteko to, kad Petras gyvas ir namie.

JĮ trynė, brūžino, purtė ir darė, ką išmanydami. Motina 
aikčiojo keliais eidama aplink, o tėvas šnypštė pro dantis:

-- Tai paršo šmotas! Paduok valią. Nu, palauk, aš jam nuengsiu 
kailį...

Po to susigalvojo Petrą išrengti ir visą gerokai patrinti. .Pra- 
žiodę suvertė gurkšnį vyno. Buvo ir kitokių pasiūlymų, nes, kas ten 
žino, ar jis ne nuo degtienės neatsigauna. Gal jau viduriai išdegę -- 
tokia pasiutusi smarvė iš burnos.

— Prašom į vidų, kaimynėliai. Alaus {leisiu. Nešalsimmes prie 

jo visą naktį, — mojo ranka Raizgys.
Naktis jau taip ar taip šuniui ant uodegos. Kelios stiklinės, ir 

Gricius tratėjo, beveik džiaugdamasis nuotykiu:
-- E, ką tas reiškia tokiam vyrui? Atsigaus, nebijokit. Va, tik jau 

ausis, tik jau rankeles pasūpuos, kol pergels. Aną žiemą aš tik taip 
kojas pašaliau ir tai maniau, kad pirštai nusilupinės. Gelia pašėlu
siai. Nu, nebūtų aptikęs žmogus, tai netruktų į ragą pavirsti, kaip an
dai Užvila su visom tarbom.

-- Juozapai šventas... -- gąsčiojosi motina, atbėgusi iš prieme
nės, kur tebegulėjo Petras,

'Ambrazas sėdėjo iškaitęs, atsisagstęs, tartum baigtuvėse sun
kaus vasaros darbo. Buvo lengva ir Šviesu. Jį traukė pilnai užsitar
nautas poilsis. Jis tik pasiteiravo, kiek laiko.

-- Ketvirta. -- atsakė Julė.
-- Naktis labai ilga, kaip metai. Dar tik ketvirta?...
— Tik jau niekur nesijudink. Pernakvosi čia. O dar išgersim. 

Juk Kalėdos ir mums, -- draudė senasis.
— Tai gal taip ir padarysim... Ką čia tiek daug? Žinai, kol 

Petras pasigaus, kol ką... Kas važiuos į mišką?... Taigi, sakau, kad 
priseis man ant trečiųjų užsikarti. Nepaliksi ūkio be darbininko...

-- Nu, suprantama, kad nepaliksi, — tvirtino Gricius, nelabai 
susivokdamas, apie ką eina šneka. Bet Raizgys suprato. Jo lūpa su
virpo. Palinko žila galva su nusvirusiais ūsais.

-- Aukso širdį turi, Ambrazai. Duok žandą.
Pakilęs ėjo Įleisti šviežaus alaus.
— Sėdėk, dėde. Aš jaunesnis, --Ambrazas paėmė iš senio rankų 

ąsotį. Julė trynėsi virtuvėje.
— Aš pažibinsiu... Ar pyksti ant manęs?...
Rodos, kad ašara sublizgo merginos akyse. Ko ji gailėjosi -- 

Petro, ar dar ko nors, jis nesuvokė? Tačiau tai ir nebuvo svarbu.
Naktis tebesnaudė, susisupusi snieguose. Mirtina, didelė ir be

žadė.
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MENO PARODA 
PAVAIZDUOTI

TAUTOS SUKILIMAMS

Amerikos Lietuvių Me
nininkų Klubo ir Čiurlionio 
Galerijos suruoštoji Lietu
vos 1963-1949-1950 m. su
kilimams pavaizduoti kon
kursinė meno paroda buvo 
atidaryta šeštadienį, balan
džio 4 d., Jaunimo Centre, 
Čiurlionio Galerijos patal
pose, Chicagoje.

Lietuvių menininkų klu
bo pirmininkas Povilas 
Gaučys pasidžiaugė, kad 18 
menininkų atsiliepė į kvie
timų dalyvauti parodoje, 
kurioje pirma kartų imasi 
pav aizduoti reikšmiriguo- 
siusmūsų tautos sukilimus 
prieš krašto okupantus.

Parodą, atidarė Lietuvos 
generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis, sveikin
damas menininkus ir kon
kurso laimėtojus pasirink
ta parodos tema.

Trumpai kalbėjęs sava
norių kūrėjų vardu Juozas 
Tamulis iškėlė sukilimų 
galingų pobūdį, kur lietu
viai niekerio neverčiami 
kovojo ir mirė dėl Lietuvos 
laisvės.

Iš trisdešimties atsakiu
sių j dalyvavimo anketas 
tik aštuoniolika dailininin- 
kų išstatė 31 meno kūrinį. 
Beabejo, nelengva buvo į 
viena paroda suvesti kraš
tutinius modernistus — ab- ALEKSANDRAS MARČIULIONIS Prieš Aušrą. Laimėjęs II premiją.

LIUDAS VILIMAS Partizano mirtis. Laimėjęs III premiją.

straktinio meno atstovus 
su klasikinio ir realistinio 
meno garbintojais. Greta 
Monkutės-Marks abstrakti
nės tapybos ir Buračio abs
traktinės skulptūros bei 
Ramonio pusiauabstrakti- 
nio darbo parodos temos 
rėmuose gražiai išsiteko 
šimtaprocentiniai realisti-

niai Rūkštelės sukilimo 
vaizdais-kompozicijos. Gre
ta impresionistinių Matu- 
zonytės-Ingelevičienės kū
rinių darniai derinosi pos- 
timpresionist i n i s Vilimo 
darbas "Partizano mirtis” 
— laimėjęs trečią $250.00 
premiją, arba Pautieniaus 
ekspresionistiniai sukurtas 
paveikslas "Partizanų pra
silaužimas pro geležinę už
dangą”.

H

L

Premijoms skirti komi
sija, sudaryta iš pirm. dail. 
V. Petravičiaus ir narių 
dailininkų J. Pilipausko ir 
J. Daugvilos, bei visuome
nės atstovų prof. P. Čepėno 
ir arch. J. Muloko, slaptai 
balsuodami pirmos $1,000 
premijos visiškai neskyrė. 
Antra premiją $500 pasky
rė skulptoriui A. Marčiulio- 
niui už skulptūra "Prieš 
Audrą”, o trečią $250 — 
kaip jau minėjome dail. L. 
Vilimui už "Partizano Mir
tį”.

Paroda uždaroma balan
džio 19 d. Visiems lietu
viams pravartu ja aplan
kyti. V. A. Račkauskas

• Dail. Liudas Vilimas, 
ūžimus display (dekoravi
mo) direktoriaus pareigas 
didžiulėje Pogue's kompa
nijoje Cincinnati, Ohio, ke
liom savaitėm kompanijos 
reikalais išvyko j Londoną, 
kur yra Anglijos vyriausy
bės svečiu ii' dirba su anglų 
Designer Center suruoši
mui Pogue’s krautuvėse 
British Fortnight parodus. 
Jis yra taip pat pakviestas 
aplankyti Škotiją ir kt. vie
tas..

J
Z;4

Skulptorius A. Marčiulionis ir Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis prie premijuoto korinio. V.A, Račkausko nuotrauka

t ,
- į

J. DAGYS Sukilėlio malda

I

■■

KYLA VĖTRA ŪKANOSE
ALĖ RŪTA

JANINA MONKUTE-MARKS Pamirštas partizanas

Los Angeles lietuviai šiemet 
yra laimingi: jiems teko pagerb
ti LRD-jos premijos laureatą 
M, Katiliškį, jiems buvo didelis 
malonumas premijos įteikimo iš 
vakarėse (bal. 4 d.) pamatyti V. 
Alanto 2-jų veiksmų pjesę "Kyla 
vėtra ūkanose", j sceną išvestą 
Los Angeles Dramos Sambūrio 
(su Vasario 1G Gimnazijai Remti 
105 Būrelio, vadovaujamo S. Pui- 
kūnienės pagalba).

"Kyla vėtra ūkanose", kukliai 
pavadinta pjese, yra vienas iš 
V. Alanto "Devyni Dramos Vei
kalai" vaidinimų, neseniai su
kurtų ir vos antrą kartą scenoje 
statomų (pirmą kartą Detroite).

Dalila Mackialienė, Los An
gelėje gyvenanti aktorė ir reži
sierė, čia parodžiusi savo talen
tus įvairioje šviesoje, (vairiais 
veikalais, su geraiapgalvotupasi 
ruošimu ėmėsi pjesės "Kyla vėt-

ra ūkanose"; juk negalima Alan
to veikalą betkaip pastatyti. D. 
Mackialienė man atrodo kaiku- 
riais atžvilgiais panaši (ilgame
tę scenos darbutuoją, detroitie- 
tę Z. Arlauskaitę-Mikšienę. Jos 
abi rodo daug meilės žodžiui ir 
scenai, abi rūpestingai atsidavu
sios tam darbui, ir abi aktorės - 
režisierės didžiai paslaugios 
betkuriai lietuviškai organizaci
jai, kuri tik pozityviais tikslais į 
jas kreipiasi pagalbos. Z. Arlaus- 
kaitė-MikŠienė yra jau daug nu
sipelniusi scenos darbų lauke; 
Dalila Mackialienė, turėdama 
prieš akis dar daugelį darbo me
tų ir savo entuziazmą, tikime, 
daug pasieks, nuolatos tobulė- 
dama ir suteikdama didelio 
džiaugsmo lietuviško teatro pasi- 
ilgusiems ir jį įvertinantiems.

"Kyla vėtra ūkanose" yra po
grindinės veiklos Vilniuje iškar-

A. VAIK§NORAS Senoji Lietuva

pa, be apčiuopiamo laiko ir be su
gestijų j kurią organizaciją. Tai 
spontaniška meilė Lietuvai ir 
Vilniui bei spontaniškas pasi
priešinimas komunistų priespau
dai. Čia pavaizduojama tik viena 
šeima (batsiuvio, gyvenančio bu
vusio vienuolyno rūsy) ir jos 
draugai. Iš jų lūpų sužinome apie 
kruvinas ūkanas Vilniuje ir visa

me krašte, bei kylančią vėtra, 
kylantį tautos pasipriešinimą to
se ūkanose. Benas Trakys, senas 
vilnietis, savo monologais atšau
kia ir tolimos istorijos kruvinas 
ūkanas Vilniuje, kurių yra buvę 
nemažai. Veikale sumaniai (pin
ta jaunos mergaitės drama daro

(Nukelta Į 6 psl.)
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Kyla vėtra ūkanose

* JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
St. Anthony Savings & Loan 
Assoc. eksekutyvinis sekreto
rius, švenčia 25 metų sukaktį 
ištikimo ir našaus darbo toje 
bankinėje įstaigoje.

Ta proga balandžio 18 d. 
(šeštadienį) 6 vai.-jam ruošia
mas pagerbimas banko patalpo
se 1447 So. 49th Court, Cicero.

Dideliam lietuviškų darbų rė
mėjui Juozui F, Gribauskui lin
kime sveikatos ir dar daug sėk
mingų metų. ,

P A R I) U O I) A M A 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
autombb. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

. 2638 Best 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9891

(Atkelta iš 5 psl.) 

veikalą ne tik patriotiniu, bet ir 
giliai žmogišku.

Ar tie autoriaus iškelti aspek
tai — patriotinis ir giliai žmo
giškasis (meilės - neapykantos- 
pasiaukojimo) vaizdingai pertiek- 
ti scenoje? Ar žiūrovai buvo pa
gauti, ar jie suprato veikalo es
mę? Nuo to priklauso vaidinimo 
pasisekimas ir aktorių bei reži
sieriaus teigiamas arba neigia
mas įvertinimas. Šiame pasta
tyme publikos dauguma jaut
riai išgyveno V. Alanto mintis, 
vaizdžiai nukelti Į senąjį Vilnių, 
į komunistų prispaustą tėvynę, 
kur žiauriai prievartaujami vi
sokį žmogaus jausmai. Vietomis 
vaidinimas žybtelėdavo tikru es
tetiniu atsiekimu, nors tokių mo
mentų neperdaug. Įakis krito kai- 
kurie nedideli techniški netobulu
mai (nežinia, autoriaus ar reži
sierės kaltė); pavyzdžiui, didelių 
gatvės demonstracijų triukšmo 
rūsy visiškai nesigirdi, kol ne
atveriamas langas; kartais gi 
mergaitė tik prieidavo prie lan
go ir jau šūksniai, ūžesys, dar 
lango nei nepravėrus. Bet tokie 
realybės netikslumai nedaug te
pa keitė daugumos publikos paki
lius išgyvenimus. Šiaip sceni
niai efektai, rešisierės sumanu
mu, buvo pagal sąlygas vykę ir 
žodžiams pridavė vaizdumo. A. 
Žaliflno dekoracijos buvo pakan
kamai geros. Rūsys, su Goštau- 
taitės statula, su batsiuvio sta
lu, su durimis, vedančiomis į 
slaptus Vilniaus išėjimus , buvo 
gana vaizdus savo niūrumu ir 
paslaptingumu.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

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

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

6211 So. yVestern Avė., Marųuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St.. Bridgeporte
Tel. VIctory 2-1226

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 Marųuette Parko krautuvė.

Iš aktorių J priekį prasiveržė 
šį kartą J. Janušauskas — dėdės 
Beno rolėje, Danutė Vebeliūnai- 
tė — Mirgos rolėjeir Vincas Do
vydaitis -- spekulianto rolėje. J. 
Janušausko paprastumas ir įsi
jautimas į žodį vietomis suskam
bėdavo nebe mėgėjiškumu. D. Ve- 
beliūnaitė turi duomenų vaidybai 
tik šį kartą monologų gausybė 
trukdė jai gerai išmokti visą ro
lę ir, tur būt, tai trukdė kaikur 
geriau įsijausti, V. Dovydaičiui 
reikėjo parodyti daugiau suktu
mo, klastingumo, kaip išdavikui 
-spekuliantui, tautos atmatai; jo 
balsas buvo per šviesus ir skam
bėjo per daug nuoširdumo, kas 
netiko vaizduojamam charakte
riui. Vladas Gilys buvo pradžio
je gana įtikinantis tėvas ir bat
siuvys; vietomis, ne per jo kal
tę, buvo jam nemažai tylos mo
mentų, kuriuos visada tik vaidy
ba sunku ištempti. Be to, žodžiai 
per sapną buvo kiek dirbtinai iš
tarti. Juozas Raibys (Kęstučio 
rolėje) neblogas; tik kiek per ma
žai dramizmo. Juk tai kovotojas, 
mirtinai svarbaus žygio akivaiz
doje, paskui sužeistas ir mirštąs. 
Liudas Medelis (Antano vaidme- 
ny) buvo kiek dramatiškesnis, bet 
statiškas ir vietomis dirbtinis, 
silpnesnis už Kęstutį.

Režisierės padėjėjais buvo S. 
Batkienė ir K. Šakys.

Turint galvoje, kad sekančią 
dieną Los Angeleje buvo didelė 
literatūros šventė, o tą patį šeš
tadienį nemažai žmonių nutraukė 
net trejos iškilmingos lietuviškos 
vestuvės, publikos gausumas tie
siog stebino. Tai rodė losange- 
liečių susidomėjimą rašytojo V. 
Alanto žodžiu ir režisierės 
D. Mackialienės to žodžio in
terpretacija. Galima sakyti, kad 
"Kyla vėtra ūkanose" pastatymas 
turėjo didelį pasisekimą. Taip 
pat, ir didelį tikslą: paremti Va
sario 16-tos gimnaziją. Tam tiks
lui pasiaukojo pats autorius (atsi
sakydamas honoraro), režisierė, 
aktoriai, visi talkininkai,Būrelio 
vadovė S. Puikflnienė ir S. Paltus, 
kuris ta proga pasakė jautrų, gra
žų žodį.

DEVYNI DRAMOS VEIKALAI, 
išleista paties autoriaus Vyt. 
Alanto, gaunama adresu: 15369 
Freeland, Detroit, Mich. 48227 
ir Dirvoje.

Solistė Aldona Stempužienė, koncertavusi 1960 m, Argentinoje. 
Prie pianino Colon operos dirigentas Carlos Malloyer.

Koncerto rengėjai ALT 
S-gos Worcesterio skyrius 
sparčiai ruošiasi šiam pa
rengimui ir tikisi, kad 
Worcesterio ir apylinkės 
lietuviai parems šį retą 
koncertą savo atsilankymu.

Solistei akom ponuos 
komp. Julius Gaidelis. Pro
gramoje yra numatyta ne 
tik pasaulinio masto, bet ir 
lietuvių kompozitorių kūri
niai.

Po koncerto Maironio 
Parke įvyks susipažinimo 
su soliste vakarienė, į ku
rią yra kviečiami visi spau
dos bei organizacijų atsto
vai.

Worcesterio lietuvi a m s 
bus reta proga išgirsti šią 
aukšto lygio menininkę, 

j Iki pasimatymo koncerte.

Vlorcester
SOLISTĖS ALDONOS 

STEMPUŽIENĖS 
KONCERTAS-REČITALIS

Jau artėja balandžio 26- 
toji diena, kuomet Worcer-

teriečiai ir vėl turės progos 
išgirsti savo pamėgtąją 
dainininkę iš Clevelando 
Aldoną Stempužienę.

Koncertas-rečitails įvyks 
Worcesterio Memorial Au
ditorium (Little Theatre), 
3 vai. po pietų.

ITATf VARM

IHIUtAHCt
1

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOM1BILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208/2 W. 95 St. 

CHICAGO, 
ILL., 60612

Phone:
GArden 4-8651

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAY’S =BASEMENTS
Pavasarinio išpardavimo atrakcija!

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Departnient of Commerce 

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

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

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

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

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

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

LIETUVIŲ FONDO PELNO 
PASKIRSTYMAS

Lietuvių Fondo pagrindinio ka
pitalo pelno (nuošimčiai) $3,000 
už 1963 m. , fondo Jst. 30 str. 
tvarka paskirta: 'LB Centro Val
dybai $500.00 jaunimo grožinei 
literatūrai premijuoti; LB Kul
tūros Fondui $1,450.00 Jonynie- 
nės vadovėliui "Tėvų Šalis", J. 
Minelgos eilėraščių rinkiniui ir 
L. Dambriūno veikalui "Lietuviš
kas Auklėjimas šeimoje" spaus
dinti; Pedagoginiam Lituanisti
kos Institutui $350.00 dėstomai 
medžiagai spausdinti; Lituanus 
žurnalui $200.00 K. Donelaičio 
"Metų" dalies vertimui, kuris 
numatytas panaudoti Lituanus ijr. 

'apie K. Donelaitį ir $500.00 jau
nimo sporto veiklai paremti.

Lietuvių Fondo Taryba

BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS 
PHILADELPHUOJE.

Pagal Balfo įstatus direktoriai 
turi posėdžiauti kas pusmetį, šio 
pavasario direktorių suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 18 d. 
Philadelphijoj. Suvažiavimas pra„ 
sidės 10 vai. ryto Lietuvių Muzi- 
kalinio Klubo salėje. Direkto
riams nei už posėdžius nei už 
kelionę neatlyginama. Dėl tos 
priežasties buvo atsisakyta šauk
ti suvažiavimą praeitą rudenį. 
Dėl didelių kelionės išlaidų ne
buvo drįsta šaukti tokį suvažia
vimą Chicagoje, kurioje prieš 
20 metų Balfas buvo įsteigtas.

Direktorių suvažiavimo proga 
Philadelphijoj Balfo skyrius, va
dovaujamas A. Bacho, rengia vie
šą vakarą.

GUŽAUSKŲ
BEVERI.Y HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2113 WEST 63rd Street 

Chicago. III.
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0831

2 daliu ‘Buckingham’ dygsniuoti; 
paviršium matracai ir spyruoklių dėžes

ABI DALYS UŽ

Atskirai perkant
31.88 vienas

Žema, pavasarinio išpardavimo kaina! Liuksusiniu dygsniuotu paviršium, vi
dinių spyruoklių matracai ir pritaikytos spyruoklių dėžės. Pasirinkimas vien
guboms ir dviguboms lovoms. Pasitikrinkite šiuos privalumus: Ekstra tvir
tas dygsniuotas paviršius. Medvilnės veltinio pripildytas tvirtesniam kom
fortui. Nulūžtą, pritaikyti šonai, niekad neįlinkstą. Plastikinės rankenos ir ven
tili.įtoriai ir plieninės spiralės!

NO I)0WN l’AYMENT. CONVEN1ENT TERMS ARRANGED.
BASEMENT DOMESTICS DEPĄ RTMENT, THE MAY COMPANY, 

D()WNTOWN AND BRANCHES



1964 m. balandžio 15 d

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• LB Clevelando I Apy

linkės metinis - visuotinas 
susirinkimas įvyks balan
džio 19 d. (sekmadienį), 12 
vai. Lietuvių svetainėje — 
6835 Superior Avė.

Darbotvarkėje: metinis 
valdybos apyskaitinis ir at
liktų darbų pranešimas, 
valdybos ir kontrolės komi
sijos rinkimai, piniginiai 
paskyrimai ir kt. svarbus 
metinio susirinkimo reika
lai.

Dalyvaukime skaitlingai 
ir atlikime lietuvišką pa
reigą.

LB I Apyl. Valdyba

• šį rudenį Clevelande 
pirmą kartą ruošiama dail. 
Alfonso Dargio, išvykusio 
į Europą, ir skulptoriaus 
Antano Mončio, gyvenančio 
Paryžiuje, tapybos ir skulp
tūros paroda.

• V. ŽILIONYTĖS ir ŠEN- 
BERGO vadovaujama lietuvių 
tautinių šokių grupė dalyvavoCle- 
velando Tautinio Meno S-gos 
(Folk Arts Assn) suruoštame Tau
tybių Festivalyje.

Tas festivalis kiekvienais me
tais Clevelande sutraukia pilną 
Music Hall, — 3000 žmonių, dau
giausia mokyklinio amžiaus, o 
pasirodymuose su tautiniais šo
kiais suorganizuojama arti 600 
dalyvių.

18 {vairių tautybių pasirodymuo
se lietuvių tautiniai šokiai, spal
vingi drabužiai, susilaukia ypatin
go žiūrovų dėmesio.

RETAS KONCERTAS
Jau pastebimas nemažas susi

domėjimas tėvų, jaunimo, šau
nių Clevelando šokėjų ir vaikų 
tarpe. Vilioja S. Velbasio bale
to studijos mokinių - suaugusių
jų ir vaikų koncertas, kuriame 
dalyvauja net 24 asmenys. Šiuos 
gabius chicagiečius nuoširdžiai 
priimsime balandžio 18 dieną Nau
josios parapijos salėje.

Matysime {vairaus stiliaus, tu
rinio ir formos {domių klasiško
jo ir laisvesnio baleto kūrinių. 
Programos pirmąją dal{ ištisai 
sudaro G. Verdi -- Čigonai, S. 
Velbasio choregorafija. Antro
joje dalyje pasirodo ir sunkūs, 
ir plačiai žinomi, Ir nuotaikingi, 
ir linksmi, ir trapūs kūriniai, 
k„.a: A. Mozarto — Turkų šo
kis, P. Čaikovskio -- Katinas 
ir katytė, F.P. Schuberto — šo
kis su kaspinu ir kiti, kurių ei
lėje yra ir lietuviškų — VI. Ja- 
kubėno - Jonukas ir Magdutė, 
A. Kalvaičio -- žibuoklių šokis 
ir kiti.

Velbasio baleto studijos šokėjos Vilija Dailidkaitė ir Viligailė 
Lauraitytė, kurias clevelandlečiai turės progos pamatyti š) šešta
dieni Velbasio studijos paąirodyme Naujosios Parapijos salėje.

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

Kreipkitės Į lietuvius agentus V. GIEDRAITI ar Z. 
OBELENI. atstovaujančius draudimo bendrovę NATION-
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS fj|ATIONWIDE
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 944-6835 lite Insurance Co. Mutual Insurance Co. 
Home Office; Columbus, 0.

Su šokėjais atvyksta ir progra
moje dalyvauja deklamuoto ja — 
B. Zarembaitė - Briedienė, žino
ma savo jautrumu, pavyzdingu{si- 
gilinimu { visas poezijos mažme
nas ir subtiliais pergyvenimais.

Po koncerto šokiai ir vaišės.
Rengia A. L. R. K. Moterų Są

jungos 36 kuopa. Pelnas skiria
mas Naujosios parapijos salės 
scenos uždangai įsigyti.

Bilietų kainos: $2.50, $2.00 ir 
$1.00. Gaunami Patrios krautuvė
je, pas p. S. Laniauskienę — tel. 
IV 6-2152, pas p. E.Ignatavičienę 
tel. 531-2446 ir pas p. S. Stasie- 
nę - tel. IV-6-2111.

Koncerto pradžia 7:30 vai. vak.

PASITARIMAI IMIGRACIJOS 
REIKALU

Kongreso atstovas Michael A. 
Feighan (Ohio) balandžio 13 d. bu
vo specialiai atvykęs l Cleve
landą ir turėjo antrą pasitarimą 
su tautinių grupių laikraščių re
daktoriais. Tuos pasitarimus 
kong. Feighan laiko labai nau
dingais imigracijos klausimams 
spręsti.

Tąja proga buvo pasidalinta nuo
monėmis ir kitais aktualiais už
sienio politikos klausimais.

Dirvos redaktoriaus iškeltu 
klausimu dėl darbo kuopų skai
čiaus mažinimo Vokietijoje buvo 
nedviprasmiškai užtikrinta, kad 
darbo kuopų vyrai, kuriuos tas 
sumažinimas palies, nebus palik
ti likimo valiai. Jų imigracijos į 
JAV klausimas sprendžiamas, 
kaip specialus ir išimtinas atve
jis, atsižvelgiant ( jų tarnybą ir 
nuopelnus J A Valstybėms.

♦ WILLIAM J, KENNICK, Ohio 
Statė ir Harvardą baigęs teisinin
kas, kandidatuoja demokratų sąra
še J kongresą iš 20 distrikto.

W.J. Kennick savo laiku yra 
buvęs Clevelando 23 Wardo at
stovu miesto taryboje.

Savo programoje jis griežtai 
pasisako prieš vandalizmą, šiuo 
metu vykstant! miesto gatvėse,

• Kovai su vėžio liga rei
kalinga visų parama ir dė
mesys.

Apie 22,000 savanorių 
balandžio 18, 19, 20 ir 21 
dienomis American Cancer 
Society vardu lankysis į 
namus ne tik paramai pra
šyti, bet kartu ir painfor
muoti, kad didesnis dėme
sys vėžio ligai yra svarbu 
kiekvieno žmogaus gyvybei 
išgelbėti.

Pasiskaitykit jų atneštą 
brošiūrą. Joje rasit įdomių 
faktų. Jų nežinojimas pa
vojingesnis, nei laiku pa
stebėta vėžio liga.

* CLEVELANDO LIETUVIAI 
daugumoje yra Įsikūrę sunkiu dar^ 
bu ir sutaupomis įsigytuose na
muose. Daugelis jau turi juos iš
simokėję, pilnoje savo nuosavy
bėje, kiti dar moka likusią pasko. 
los dalj banke. Bet nei vienas 
jų negali išvengti vis kylančių 
nekilnojamo turto mokesčių.

Z. OBELENIS
Telef. 881-7741

DIRVA

Neseniai Ohio vyr. teismas 
nutarė, kad nuosavybių apmokės- 
tinimas turi būti vykdomas lygiai 
su prekybinių pastatų apmokes
tinimo skale.

County Auditor (vyr. mokesčių 
inspektorius) Ralph J. Perk kovo
ja su tuo nutarimu, kuriuo remian
tis mokesčiai nekilnojamam tur
tui turėtų pakilti dar 21%.

Tai būtų sąlygos, kurių jau ne
begalėtų pakelti ne tik pensijas iš
sitarnavę vyresnio amžiaus žmo
nės, bet ir dirbantieji, tik sau bu
tą turintieji nuosavoje pastogėje.

Nesigilinant { {vairias kitas 
neigiamas pasėkas, dėl kurių nu
kentėtų miesto ir apylinkių rei
kalai mokesčius pakėlus, jau ir 
dabar nekiln. turto mokesčiai ke
lia susirūpinimą.

County Auditor R. J. Perk teis
mo nutarimą apeliuoja Vyr. Teis
mui VVashingtone ir daro žygių 
Columbus, kad reikalas būtų per
svarstytas. Jis reikalauja išlai
kyti tą sistemą, kurioje būtų iš
skiriamas apmokestinimas ne
kilnojamo turto, kur} savo rei
kalams (apsigyvenimui) naudoja 
savininkai (Homestead Act) ir kad 
apmokestinamas nekiln. turtas 
būtų skirstomas pagal jų tikrąją 
paskirt} ir vertę.

Nekiln. turto savininkai iki šiol 
neturėjo tvirtos organizacijos 
savo reikalams ginti. Todėl dabar
yra suorganizuota "Homeowners 
Federation", inkorporuotaColum- 
bus, kuri pasiskyrė tikslą orga
nizuotai ginti nekiln. turto savi
ninkų teises ir prisidėti prie 
County Auditor R. J. Perk pastan
gų apsaugoti mažųjų vienos šei
mos namų savininkų teisę būti iš
skirtais mokesčių prasme nuo 
stambiųjų biznierių.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

LB I APYLINKĖS
METINIS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks balandžio 19 d., 
(sekmadienį), 12 vlal., 
Lietuviu salėje, 6835 
Superior Avė.

Visi Apylinkei pri
klausą lietuviai kviečia
mi atvykti ir atlikti sa
vo pareigą.

I Apyl. Valdyba

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & . William 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

Po skautų tėvų komiteto suruošto koncerto programos rengėjai ir išpildytojai. Iš kairės stovi: Tė
vų Komiteto pirm. J. Pažemis, tunt. V. Butkienė, šokėja L. Drobavičiūtė, B. Auginąs, solistė R. Mas- 
tienė, tunt. V. Jokūbaitis ir akomponiatorė G. Karsokienė. v. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO LIETUVIU SKAUTŲ 
SUKAKTUVINIS KONCERTAS - BALIUS

Nejučiomis sulaukta 15-os me
tų sukakties. Jai atžymėti Pi
lėnų tunto tėvų ir rėmėjų komi
tetas, J. Pažemio pirmininkau
jamas, surengė koncertą ir po
kyli balandžio' 11 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje. Tėvelių, rė
mėjų ir bičiulių prisirinko per 
200 asmenų.

Programos pranešėjas B. Augi
nąs.

Koncerte pirmą kartąClevelan
de pasirodė mezzo sopranas R. 
Mastienė. Dažnai gastroliuojan
ti {vairiose lietuvių kolonijose, 
dalyvaujanti lietuvių ir ameri
kiečių operose ir lengviau pasie
kiama plokštelėse. Dainuoja lais
vai, lengvai ir drąsiai betkuriame 
registre, lyg ir be atsargumo, lyg 
ir be pastangų. Balso tembras 
malonus, skamba plačiai, nekinta 
silpninamas ar stiprinamas, kur 
reikia —heroiškai kietas, mei
liai subtilus.

Solistė atliko: VI. Jakubėno
— Ar skauda man širdĮ, Dir- 
vianskaitės — Sapnai, K. Ka- 
vecko — Na, tai kas, N. Dos- 
tal — Tėviškės daina, F r, Le- 
har -- Vilija iš Linksmosios 
našlės operetės, G. Rossini — 
Arija iš Sevilijos kirpėjo ope
ros ir bisui pridėta G. Mascag- 
ni Myli, nemyli ir S. Rombergo
— Serenada. Gaila, kad pradžio
je daininkė dėl netinkamos švie
sos truputi giliau -- toliau nuo 
rampos stovėjo, skriausdama sa

vo balsą ypač neskambioje sa
lėje.

Retas dalykas koncerte — fa
gotas. Buvęs Valstybės teatro 
Kaune operos orkestro dalyvis, 
o dabar -- VVestern Reserve 
U-te dėstąs muziką J. Pažemis 
davė G, Junge -- Fantaziją iš 
"Giliame rūsyje" dainos. Tech
niškai komplikuoti pasažai, ne
vienodi tonų atstumai, skoningi 
sulėtinimai ar pagreitinimai, tar
tum visai "mašastinės" žemuti
nės gaidos -- visa tai {rodė so
listo meistriškumą ir plataus 
masto muzikalumą.

Šokėja L. Drobavičiūtė, jau šo
kanti amerikiečių parengimuose, 
čia buvo labai maloni staigmena, 
lietuvių rodos, nematyta. įverti
nome gerą mokyklą, puikų išla
vinimą, grakščiai plasnojančius 
taisyklingus žingsnius (pas) ir 
svarbų pirštų galais tartum ati
tolimą nuo žemės (pointes). Bet 
labiausiai mus paveikė graži jau
nutės panelės išvaizda ir pagir
tina plastika. Gailėjomės, kad 
permažai tegavome pasigrožėti, 
tiktai Ibert Nokturnu ir Valsu.

Solistams akompanavo G. Kar
sokienė.

Vladas Brazlllis

♦ "GERASIS KAREIVIS ŠVEI
KAS" — čekų autoriaus Jaros
lavo Hašeko novelė, kuriai libre
to parašė anglų komp. Lewis Al- 
len, satyrinės operos formoje 
pirmą kartą buvo pastatyta New 
Yorke 1959.

Toji opera Clevelande statoma 
Karamu teatre, 2355 E. 89 gt. ba
landžio 28 d. ir bus kartojama iki 
gegužės 23 d.

LIETUVIŲ KULTŪRINIO
DARŽELIO VEIKĖJŲ ŠVENTĖ

Vienas iš gražiausiųClevelan- 
do lietuvių paminklų -- tai Lie
tuvių Kultūrinis Darželis. To 
darželio ‘.Įkūrėjai , jo išlaikymo 
ir puošimo rėmėjai balandžio 
mėn. 12 d. buvo susirinkę šv. Jur
gio parapijos salėje. Ta proga 
buvo išdalinta Vilties spaustu
vės gražiai atspausdinta knyga su 
veikėjų nuotraukomis ir vaizdais. 
Tai brangus prisiminimas tiems, 
kurie tiek darbo ir širdies yra 
Įdėję.

Iškilmes pradėjo šv. Jurgio pa
rapijos klebonas kun. B. Ivanaus
kas momentui pritaikyta invoka- 
cija. Knygą išdalino, kiekvieno, 
gyvo ar jau mirusio veikėjo dar
bus Įvertindamas, pirmą dešimt
meti darželio valdybos pirmi
ninku išbuvęs adv. P.V. Ches- 
nulis.

Ištisus 25 metus darželio val
dybai pirmininkavęs Jonas Bra
zauskas dėl ligos negalėjo iškil
mėse dalyvauti.

Pokilio metu dar kalbėjo už
sitarnavę veikėjos Ona G. Mi- 
chelich ir Paulina Glugodienė.

Koncertinėje dalyje pasirodė 
Nora Braziulienė ir Julius Ka
zėnas, pianinu palydint G. Kar- 
sokienei.

Gražiai paruoštų iškilmių ir 
pietų metu buvo malonu matyti 
tiek daug vienoj vietoj susirin
kusių Clevelando senosios kar
tos veikėjų. Iš jų žodžių tryško 
tyra meilė Lietuvai, kurią jie 
Įrodė ne vien tik žodžiais ir 
prisiminimais, bet gražiu darbu 
ir pasiaukojimų, {ruošiant ir pa-
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DETROIT
KORP! NEO-LITHUANIA 

ŠVENTĖ DETROITE
šį šeštadienį, balandžio 

mėn. 18 d. Korp! Neo-Li
thuania Detroito skyrius 
41 metų minėjimą jungia 
su jungtiniu Chicagos, Cle
velando ir Detroito skyrių 
meniniu-literatūriniu pasi
rodymu.

Šiam tikslui visi skyriai 
stipriai ruošiasi.

Detroitas be "Gilšės’’ 
duos melodeklamaciją pri
tariant smuikui ir pianui ir 
keletą baleto numerių. Cle- 
velandas žada pralenkti net 
ir Detroitą su ištraukomis 
iš Alma Mater, linksmais 
monologais ir deklamacijo
mis. Ką patieks Chicaga, 
pamatysime vietoje.

Šokiams gros Chicagos 
Korp! Neo-Lithuania or
kestras.

Visus atvykstančius chi- 
cagiškius ir clevelandiškius 
atvažiavus prašome regis
truotis Detroito Lietuvių 
Namuose — 3C09 Tillman.

Šventė prasidės 7 vai. 
vak. Iškilmingu posėdžiu 
pirmojo aukšto salėje. Li
teratūros vakaro pradžia 8 
vai. didžiojoje namų salėje.

Bilietai bus gaunami prie 
įėjimo. Norintieji ne tik 
šokti, bet ir pasivaišinti, 
stalus iš anksto turi užsi
sakyti Neringos krautuvė
je, Dariaus-Girėno Klube, 
arba pas J. Gaižutį tel. TO 
9-4487, ne vėliau kaip iki 
penktadienio.

Iki pasimatymo Lietuvių 
Namuose.

Korp! Neo-Lithuania 
Vadyba Detroite

vyzdingai užlaikant reprezenta
cini Lietuvos kampel) tokioje vie
toje, kurioje lengviausia daugelis 
aplinkos žmonių galėtų pasimo
kyti, kokiomis priemonėmis ir 
kokiais dvasiniais turtais kovo

jama už laisvę.

PARDUODAMI NAMAI

Naujosios parapijos ra
jone. Arroivhead gt., prie 
E. 185 gt. Mūrinis bunga- 
low. 3 miegamieji, l’o vo
nios. Labai švarus namas. 
2 automobilių garažai. Ne
atmetamas joks priimtinas 
pasiūlymas.

So. Euclid. prie Green 
Rd. Arti susisiekimo, mo
kyklų, krautuvių. Be prie
kaišto pusiau ranch sti
liaus. Priedų geras įvažia
vimas ir 2 automobilių ga
ražai. Puikus prižiūrėtas 
sklypas. Tik G metų senu
mo.

UPSON REAI.TY
499 East 260 St.

Euclid, Ohio 44132
Tel. RE 1-1070

(44-4G)

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Mirė profesorius
Step. Kolupaila

Chicagoje, praėjusi ketvirta
dieni, balandžio mėn. 9 d. South 
Bend ligoninėje (vėžiu) mirė Lie. 
tuvos Universiteto profesorius 
Steponas Kolupaila. Ištisus du 
mėnesius jam teko išgulėti ligo
ninėje.

Balandžio 11 d. 7:00 vai. vak. 
velionio profesoriaus Kolupailos 
kūnas buvo pašarvotas Petkaus 
Marąuette koplyčioje, o balan
džio 13 d. 9:30 vai. rytą išlydė
tas iš koplyčio l Marąuette Par
ko parapijos bažnyčią, kur atlai
kytos gedulingos pamaldos ir pa
laidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Velionis profesorius Steponas 
Kolupaila buvo gimęs 1892 m. rug
sėjo 14 d. Tuminiškėse, Latgalo
je. 1911 m. busimasis hidrologas 
baigė Mintaujos gimnaziją aukso 
medaliu. Ligi 1918 m. studijavo 
Žemės Ūkio Akademijoje netoli 
Maskvos, ruošdamasis hidro
technikos profesoriaus vardui. 
1916 metais vedė Janiną Tomaše- 
vičiūtę. 1921 m. parvažiavo}Lie
tuvą. Iš pradžių dėstė Dotnuvos 
Žemės Ūkio technikume, Kauno 
Aukštesniojoje technikos mokyk
loje. Nuo 1923 metų docentas, nuo 
1926 m. ekstra-ordinarinis ir nuo 
1940 m. ordinarinis Lietuvos (vė

PROF. STEPUI KOLUPAILAI 

mirus, liūdi ir reiškia gilia 

užuojauta jo artimiesiems.

Clevelando PLIAS

Mokytojui ir bičiuliui

PROF. STEPONUI KOLUPAILAI 

mirus, nuoširdžią užuojautą žmonai, 

dukterims ir žentams reiškia

Juozas Augustinavičius,
Algirdas Nasvytis su

šeimomis

Garbingam Suvalkijos ūkininkui
A. A.

ANTANUI BISKIUI
mirus, žmonai MARIJAI ir sūnums GEDIMINUI 
it KĘSTUČIUI ir jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą.

Regina ir Vladas Ramanauskai 
ir šeima

VERONIKAI TAMOŠAITIENEI 

mirus, jos seserims A. PETRAITJEN'El ir S. 

JURGUTAVIČ1ENEI bei jų šeimoms gilią užuo

jautą reiškia

B. ir V. Petkevičiai

liau Vytauto Didžiojo) Universi
teto profesorius. 1935 -40 m. Lie
tuvos Energijos komiteto vandens 
jėgų skyriaus vedėjas. Dalyvavo 
daugelyje {vairių hidrologinių 
konferencijų, lankė Rusiją, Len
kiją, Ispaniją, Italiją, Portugali
ją, Maroką, o 1936 m. JAV ir Ka
nadoje didžiųjų užtvankų staty
bas.

1944-48 m. dėstė tremties gim
nazijoje ir UNRRA universitete. 
Nuo 1948 m. Notre Dame (JAV) 
universiteto profesorius.

Velionis profesorius S. Kolu
paila yra parašęs daugmokslinių 
straipsnių ne tik lietuvių, bet taip 
pat rusų, prancūzų, vokiečių bei 
anglų kalbomis. Buvo Lietuvių 
Enciklopedijos bendradarbis.

Prof. S. Kolupaila dideliame 
liūdesyje paliko žmoną Janiną ir 
dukteris Eveliną Masiokienę, A. 
Bulotienę ir Genę Kolupailaitę.

• ALT S-gos Centro val
dybes posėdis įvyko balan
džio 5 d. pirm. V. Abraičio 
bute. Svarstyta eilė skubių 
reikalų , susijusių su A. 
Smetonos monografija ir 
jo 20 m. mirties paminėji
mu New Yorke, kurį ruošia 
25 vietos lietuvių organiza
cijos š. m. gegužės 3 dienų, 
Statler Hilton viešbuty, 7 
Avė. ir 33 g., New Yorke.

• Kun. Stasys Valiušai- 
tis švenčia 25 metų kuni
gystės sukaktį. Ta proga 
nevvyorkiečiai lietuviai ruo
šiasi gausiai dalyvauti pa
gerbime, kuris įvyks birže
lio 13 d., Brooklyne, N. Y.

• Kazys Pažemėnas, bu
vęs Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo pirm. Balti- 
morėje, Md., balandžio 1 d. 
išsikėlė gyventi į Lomita, 
Californijoje.

Morkus Šimkus yra da
bartinis LNF pirmininkas 
Baltimorėj.

• Dr. Bronius Nemickas, 
LNT pirm./balandžio 5 d. 
lankėsi Nevvarke, N. Jer- 
sey, kur jis buvo pagrindi-

DIRVOS NOVELES KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMO

IŠKILMES VAKARAS
ĮVYKS GEGUŽĖS 2 D.. 8 VAL. VAK,
American Legion salėje, 8400 So. Halsted St., Chicagoje.

Programoje : Premijos įteikimas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai.
Salė vėsinama. Yra aikštė automobiliams pastatyti.

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ PAPLĖNIENĘ — 
5647 So. Wood St., tel. RE 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.).

Rengia
VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO 

IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

niu: kalbėtoju Karių Vete
ranų S-gos "Ramovė” su
ruoštame Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos 
minėjime.

• Inž. Eugenijus Bart
kus, iš Chicagos, praeitą 
savaitę lankėsi prekybos 
reikalais New Yorke, Bos
tone ir kitur.

E. Bartkus, buvęs ALT 
S-gos pirm., aplankė New 
Yorke Sąjungos pirminin
ką Vytautą Abraitį ir ta
rėsi įvairiais organizaci
niais reikalais.

• Irena Veblaitienė, iš 
Elizabeth, N. J., deklamuos 

Profesoriui

STEPONUI KOLUPAILAI

mirus, jo žmonai poniai JANINAI ir

MASIOKŲ šeimai reiškiame gilią

užujautą ir kartu liūdime.

Clevelando:
Neringos Skaučių Tuntas.
Pilėnų Skautų Tuntas,
Akad. Sk. Sąjūdžio Skyrius, 
Skaučių ir Skautų Tėvų Komitetai, 
Skautininkės ir skautininkai.

PROF. S. KOLUPAILAI
mirus, jo šeimai ir giminėms liūdesio valandoje

reiškia giliausią užuojautą.

Lietuvių Jūrų Skautija
ir

Korp. Gintaras

Lietuvos Prezidento Anta
no Smetonos minėjime, ku
ris įvyks šių metų, gegu
žėm 3 dieną, Statler Hilton 
viešbuty, New Yorke.

Irena yra nevvyorkie- 
čiams gerai pažįstama, 
kaip jauna ir talentinga 
deklamuotoja bei programų 
vedėja.

* Radzivanienė, Butkys, 
Dėdinienė, A n d r i ušienė, 
Anuškienė ir Virbickienė, 
sudaro Pasaulinės Mugės 
New Yorke lietuvių dienos 
rugpjūčio 23-ią metu nak
vynėms aprūpinimo komi
siją, kuri organizuoja pri

imti ir globoti atvykstan
čius choristus.

Tačiau, nežiūrint jų di
delių pastangų , pasisekė 
surasti dar labai mažam 
skaičiui vietos kreipiantis į 
n e w y o rkiečius lietuvius, 
kurių beveik kiekviena šei
ma tuo metu laukia atvyk
stant savo artimų giminių 
ar draugų.

• Skulptorės Elenos Ke- 
palaitės kūrinių parodą ati
daryta iki balandžio 24 d. 
Brooklyn Muzeum Art 
School galerijoje, Eastern 
Parkvvay, Brooklyn, N. Y.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke suruošė balių 
balandžio 4 d. International 
Hotel, prie J. Kennedy ae
rodromo.

šis tradicija virtęs jau
nimo vakaras praėjo labai 
sėkmingai, kas rodo, kad 
jaunieji labiau mėgsta šva
rią ir jaukią aplinką, tik 
gaila, kad nemaža dalis lė
šų tenka svetimiesiems, nes 
New Yorko lietuviai vis- 
dar nepajėgia patys įsigy
ti tinkamos salės.

Korporacijos pirmininku 
šiuo metu yra Algis Spe- 
rauskas.

MINĖJIMUI RUOŠTI
GARBĖS KOMITETAS

Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos 20 metų mirties sukak
čiai paminėti New Yorke Į gar
bės komitetą pakviesti ir jau mie
lai sutiko dalyvauti: Lietuvos At
stovas J. Kajeckas, Generalinis 
Konsulas New Yorke J. Budrys, 
LLK pirm. V. Sidzikauskas,Bal
to pirm. prel. J. Končius, JAV 
LB pirm. J. Jasaitis, Korp! Neo- 
Lithuania Vyriausios Valdybos 
pirm. V. Mažeika, ALTSClevelan. 
do sk. pirm. Kazys S. Karpius, 
LNT pirm. dr. B. Nemickas, LNF 
pirm. E. Čekienė, LVS Ramovė 
ir Lietuvių Profesorių Draugijos 
ir Pasaulinės Lietuvių Inžinierių 
bei Architektų Sąjungos pir
mininkas prof. S. Dirmantas.

• NEW YORKO VYRŲ OKTE
TAS balandžio 18 d. dainuos 
Balto koncerte Philadelphijoje, 
gegužės 2 d. — skautų rengia
mame koncerte, Norcester, 
Mass., gegužės 9 d. -- lituanis
tinės mokyklos parengime Bos
tone. Rudenj oktetas yra pakvies - 
tas koncertuoti Clevelande. Okte
to reikalų vedėjo pareigas iš Ro
mo Kezio perėmė Vytautas Alks
ninis, 45-44 167 St. Flushing 58,
N.Y.

• Inž. V. S. Montvila, ba
landžio 25 d. susituoks su 
Giedre Ūsel.vte. Abudu jau
nuoliai aktyvūs nariai lie
tuvių studentų organizaci
jose. Inž. V. S. Montvila 
yra Korp! Vytis filisteris, 
o Giedrė Ūselvtė yra Korp! 
Neo-Lithuania narė.

• Liet. Stud. Sąjungos 
naujos Centro Valdybos 
rinkimai Įvyks gegužės mė
nesyje. Kandidatų sąrašus 
i Centro Valdybą, Garbės 
Teismą ir Kontrolės Komi

siją prašome prisiųsti iki 
š. m. balandžio mėn. 27 d. 
LSS Rinkimų Komisijai 
šiuo adresu; Arūnas Ūd- 
rys, 12011 Mansfield, De
troit, Mich.

• Vytauto Didžiojo šau
lių kuopa Chicagoje steigia 
mišrų vyrų ir moterų cho
rą, kurio dirigentu sutiko 
būti iš N. Lietuvos laikų 
šaulys Antanas Linas. Ji
sai daugeliui yra žinomas 
kaip energingas chorvedys, 
turįs šioje srityje daugelio 
metų patyrimą. Choras bus 
vadinamas Chicagos Vy
tauto Didžiojo šaulių Cho
ru. Choristų registracijos 
vieta ir laikas bus paskelb
ta vėliau.

A. SMETONOS MINĖJIMAS
NEINAME

New Jersey Lietuvių Veteranų 
Sąjunga Ramovė suorganizavo 
Pirmojo Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos paminėjimą, ry

šium su jo 20 metų mirties su
kaktimi. Balandžio 5 d., 10:30 
vai. {vyko pamaldos Newarko šv. 
T rejybės lietuvių bažnyčioje, 
kurias atlaikė preL Kelmelis, o 
pamoksią pasakė kun. Totorai
tis.

Tuojau po pamaldų parapijos 
salėje jvyko iškilmingas minė
jimas, kurj atidarė Ramovės 
pirm. Kontrimas ir tolimesni 
minėjimo tvarkymą perdavė Ant, 
Rugiui.

Prof. Dr. Br. Nemickas savo 
pagrindinėje paskaitoje- iškel
damas Smetonos kultūrinę ir po
litinę veiklą, apsiribojo vienu 
pirmosios vokiečlųokupaci jos lai
kotarpiu, visiškai neliesdamas jo 
nepriklausomybės metu atliktų 
darbų.

šią paskaitą savo atsimini
mais papildėTiknisir Ambrazie- 
jlenė. Jie papasakojo, kaip prez. 
Smetona praleido paskutines die
nas Kybartuose ir kaip perėjo 
sieną. Tikrai tai buvo daug kam 
nežinomi faktai, atpasakoti tų 
asmenų, kurie buvo paskutiniai 
j{ matę Lietuvoje. Taip pat, pro
gą išnaudojant, žod{ tarė ir prel. 
Kelmelis bei šlepetienė, nese
niai atvykusi iš Lietuvos. Ji pa
pasakojo apie lietuvių nuotaikas, 
nusistatymą ir ryžtą ištverti sa
vo tėvynėje.

Pasibaigus Iškilmingajam mi
nėjimui, rengėjai pavaišino su
sirinkusius. Vaišes paruošė 
Newarko veikliosios moterys.

New Jersey Lietuvių Vetera
nų Sąjunga Ramovė, aktyviai 
reikšdamos! visuomeniniame gy
venime, sėkmingai ir Įdomiai pa
ruošė š{ pirmąjį prez. A. Smeto
nos minėjimą New Jersey valsty
bėje, | kurj atvyko per 200 asme
nų.

šiuo metu Ramovei vadovauja 
Kontrimas -- pirmininkas, VI. 
Kiaunė — sekretorius ir Tiknis 
-- iždininkas.

Manoma, kad Ramovės pavyz
džiu paseks ir kitos New Jersey 
vietovės, suruošdamos A. Sme
tonos 20 metų mirties minėjimus. 

B.V.

Skaityk ir platink 
DIRVA
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