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VĖL VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA?
YRA DUOMENŲ LEIDŽIANČIŲ SPEKULIUO
TI, KAD SOVIETAI NORI DAR PRIEŠ RINKI
MUS IŠPROVOKUOTI VIRŠŪNIŲ KONFEREN
CIJĄ, KURIOJE GALIMA BUTŲ PASIEKTI 
TAM TIKRŲ SUSITARIMŲ DĖL KUBOS IR 
PIETRYČIŲ AZIJOS. — TOKIA KONFEREN
CIJA TIKRAI REIKALINGA BRITŲ PREMJE
RUI, JI GALI PRAVERSTI PREZIDENTUI, O 

PELNYTI Iš JOS TIKISI NIKITA.

Vytautas Meškauskas

Londoniškis Sunday Ex- 
press praneša, kad sovietų 
diplomatija skubiai zon
duojanti dirvą naujai 
Chruščiovo — Johnsono — 
Douglas (Home) konferen
cijai. Tokia konferencija 
turėtų įvykti šią vasarą — 
prieš rinkimus D. Britani
joje ir JAV. Atrodo, kad 
tokia konferencija būtų la
bai reikalinga D. Britani
jos premjerui, kurio kon
servatorių partija, išval- 
džiusi kraštą iš eilės 13 
metų, šį rudenį turėtų pra
laimėti rinkimus Darbo 
partijai. Iš dabartinių nuo
taikų sprendžiant nuo to
kio beveik tikro pralaimė
jimo ją galėtų išgelbėti tik 
koks stambus laimėjimas 
užsienio politikoje. Jei 
premjerui tokios viršūnių 
konferencijos proga pasi
sektų tariamai išgelbėti 
taiką, konservatorių išsilai
kymo galimybės be abejo 
padidėtų. (Tokį 'stebuklą' 
jau buvo padaręs buvęs 
premjeras Macmillanas, sa
vo laiku su kailine kepure 
nuvykęs gelbėti taikos į 
Maskvą).

Chruščiovas savo presti
žo padidinimui tokios kon
ferencijos irgi būtų reika
lingas. Ir prezidentas John- 
sonas neatsisakytų progos 
dar kartą išgelbėti taiką, 
nors daugumos stebėtojų 
nuomone, jis rinkimus ga
lėtų laimėti ir be specialių 
laurų užsienio politikos 
laukuose.

Jei tuos gandus apie vir
šūnių konferenciją paban- 
dytumėm suderinti su bė

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SOVIETAI nusistatę savo piliečių pasus pakeisti "darbo knygu

tėmis": viena bus laikoma darbovietėje, kita pas pilietį. Tuo norima 
darbininkus geriau sekti ir neleisti jiems dažnai keisti darbą.

Šis nutarimas, aišku, žmonėms nepatinka.
Iki šiam laikui sovietų propaganda stengėsi pasauli {tikinti, kad 

Sovietijoje yra gimęs naujas "sovietinis žmogus", kuriam darbas 
yra "heroizmas ir garbė". Sovietų pilietis būk jau pasiekęs tok{ 
progresą, kad nebegalvojąs apie savo asmenišką naudą, o rūpinasi 
vien socialistinės bendruomenės gerbūviu.

Tikrenybė gi yra visai kitokia, ko negali' paneigti ir sovietinė 
spauda. Kyšininkavimai, valstybės turto eikvojimai, pasisavinimai 
dabar Rusijoje yra labiau paplitę negu buvo carų laikais. "Juodoji 
rinka" klesti krašte.

Visoj Sovietijoj slaptai kuriasi privačios {monės ir tų "mažųjų 
kapitalistų" gaminiai būna greitai žmonių išgrobstomi. Visi žino, 
kad tai yra žaidimas su mirtimi, bet niekas to nepaiso.

Taip, Sovietijos bendruomenė padarė progresą, bet ne tok}, ko
kio siekė Kremliaus valdovai. Sovietų piliečių troškimas šiandien 
yra turėti savo nuosavybę. Kiekvienas nori turėti automobili, ar bent 
motociklą, erdvų butą ir pamatyti užsienį. Tai dalykai, apie kuriuos 
svajoja šiandieninis sovietų pilietis.

"Sovietinis žmogus" nebenori būti herojumi. Svarbiausiai kojis 
nori, tai geresnio gyvenimo. Pažadai, kad "greitai bus geriau" jau 
jo nebežavi. Sovietijos piliečiai nori turėti privačią nuosavybę ir 
daugiau laisvių.

*
NETOLI Telšių vieno kolchozo pirmininkas laikraščiuose 

perskaitęs, kad amerikiečiai ūkininkai padidino karvių pieningumą 
į tvartą įvesdami radijo garsiakalbus, nusprendė:

-- Reikia ir mums imti pavyzdį iš kapitalistų! Ir pasišaukęs 
elektrotechniką įsakė įrengti tvartuose garsiakalbius.

Nuo tos dienos kolchozo tvartuose be pertraukos girdėjosi 
Vilniaus radijo programa. Patriotinės komunistinės dainos, politi
niai pranešimai, maršai, veikėjų kalbos...

— Ar karvės dabar duoda daugiau pieno? -- pasiteiravo greti
mo kolchozo pirmininkas.

— Taip, daug daugiau. Beveik dvigubai, bet...
-- Bet kas?
— Jis būna surūgęs!... /VQ\

gamaisiais įvykiais, rasi
me įdomių sutapimų.

P a i m kime, pavyzdžiui, 
Kubą. Iš vienos pusės pra
nešama, kad dar keli tūks
tančiai sovietų karių ir 
technikų apleido tą kraštą, 
iš kitos pusės Castro pra
dėjo reikalauti, kad JAV 
sustabdytų tos salos žval
gymą iš lėktuvų. (1962 ir 
1963 metais JAV aviacija 
atliko 600 žvalgybos per- 
skridimų). Aiškinama, kad 
dabar sovietų priešlėktuvi
nės raketos pereisiančios 
Castro karių žinion, o tie 
bandysią apšaudyti JAV 
lėktuvus.

Šia proga kolumnistas 
New York Herald Tribūne 
skiltyse David Lawrance 
rašo, kad Washingtone kai 
kas jau įtaigoja prašyti so- 
vietų palikti kelis tūkstan
čius savo 'technikų' Kubo
je, kad tuo būdu neprilei- 
dus kubiečių prie tų prieš
lėktuvinių raketų, kurios 
galėtų sukelti tarptautinį 
konfliktą, nes sovietų spau
da palaiko Castro reikala
vimą tuos skraidimus su
stabdyti !

Ar negali būti, kad nau
ju Kubos reikalo iškėlimu 
sovietai norėtų išprovokuo
ti viršūnių konferenciją, 
kurioje tas klausimas galė
tų būti palankiai Johnsonui 
išspręstas už tam tikras 
nuolaidas, sakykime, Vo
kietijos problemoje?

Antras pavyzdys, dėl ku
rio palyginti nesunku būtų 
susitarti viršūnių konfe
rencijoje visų dalyvių nau
dai galėtų būti nelaimingas 
Laosas.

Prieš kalbant apie būklę 
tame krašte, reikia atsi
minti, kad Raudonoji Kini
ja, sovietams apstabdžius 
ar sumažinus ginklų, jų da
lių, amunicijos ir skysto 
kuro tiekimą, šiuo metu 
praktiškai negali pradėti 
stambesnių karo veiksmų 
be sovietų pritarimo ir tal
kos. Tą turėdami galvoje, 
kai kurie Laoso karininkai 
nuvertė neutralistinę vy
riausybę, tikėdamiesi JAV 
pagalbos. Vietoje to, jie su
silaukė spaudimo atstatyti 
buvusią vyriausybę. Tas 
rodo, jog nepaisant reika
lavimų JAV spaudoje ir se
nate išplėsti karo veiksmus 
iš pietinio Vietnamo į Lao
so ir šiaurinio Vietnamo 
teritoriją, tokia idėja ne
turi Washingtono adminis
tracijos pritarimo.

Kolumnistė Margu er i t e 
Higgins cituoja vieną 
smulkiau neindetifik u o t ą 
Azijos politiką, taip apibū
dinanti dabartinę situaci
ją:

"Niekados istorijoje JAV 
taip negalėjo nebijoti Rau
donosios Kinijos, kaip da
bar. O be pagalbos iš Rau
donosios Kinijos nei Viet 
Minh (partizanai pietinia
me Vietname), nei Pathet 
Lao. (Laoso komunistai) 
negali operuoti. Užtat azi- 
atams atrodo, kad jūs 
(amerikiečiai) esate išsi
gandę savo pačių pasakų 
apie kiniečius — jūs iš tik- s 
ro virtote popieriniu tigru.

Ir visa tragedija slypi 
tame, kad vienintelis ke
lias, vedąs prie karo išplė
timo Laose, yra įtikinimas 
Pekino ir Hanoi valdovų, 
jog VVashingtonas yra su- 
paraližuotas baimės".

Gal Washingtono baimė 
sumažėtų, jei jis gautų pa
tikinimų iš Maskvos, kad 
toji iš tikro nepadės kinie
čių komunistams? Jei liktų 
dabartinė padėtis, ji duotų 
daug temų dabartinės poli
tikos kritikai priešrinkimi
nės propagandos metu. Už 
tat prezidentui Johnsonui 
irgi galėtų rūpėti viršūnių 
konferencijos proga pasiek
ti tam tikrų susitarimų, 
nuginkluojančių, bent 
kinai, jo kritikus.

Dėl viso to gandai 
viršūnių konferencija 
pasirodyti turį savyje tie
sos grūdus. Visi trys didie
ji gali būti ja suinteresuoti.

lai-

apie 
gali

» VALSTYBĖS SEKRETORIUS 
DEAN RUSK, nors ir sutinka su 
Anglijos užs. reik, ministerioBut- 
lerio mintim, kad reikia plėsti 
prekybinius ir diplomatinius san

Rochesterio Lietuvių Bendruomenės moterų choras. Priekyje iš kairės: A. Kiršteinienė, O. Adomai
tienė, A. Gabalytė, V. Krivytė. Vidurinėj eilėj sėdi: B, Apanavičienė, S. Bliudnikienė, J. JankŪnaitė, 
choro vadovas J. Adomaitis, O. Vosyliūtė, M. Sinkutė, St. Šlapelienė. Stovi: J. Sedlickienė, A. Jacynie- 
nė, A. Dziakonienė, N. Šlapelytė, R. Armonaitė, K. Arlauskienė, Ž. Vitkutė.

ROCHESTERIO CHOROI PENKIOLIKA METI!
§į šeštadienį Rochesterio Lie

tuvių Bendruomenės Choras šven - 
čia penkiolikos metų veiklos su
kaktį. Jis išaugo iš 1949 metais 
Jono Adomaičio suorganizuoto ir 
Zenono Nomeikos vadovauto vy
rų okteto ir pirmą kartą Z. No
meikos diriguojamas Pasirodė tų 
pačių metų Tautos Dienos šventė
je.

Jsisteigus Rochesteryje LB 
apylinkei . cho ras įsijungė į ją ir 
pasivadino dabartiniu vardu.

Atvykęs iš Vokietijos Petras 
Armonas perėmė chorą iš Ze
nono Nomeikos ir jam sėkmin
gai keletą metų vadovavo.

Po to choras turėjo keletą stip- 

tykius su sovietų satelitiniais 
kraštais, tačiau čia susiduria su 
tų kongreso atstovų ir senatorių 
opozicija, kurie savo rinkikų tar
pe turi tautinių grupių atstovus, 
tampriai susijusius su tų kraštų 
laisvės troškimais.

Abiejų valstybės vyrų nuomo
nės sutampa, kai jie kalba apie 
tų ryšių įtaką didesniam sateli
tų savarankiškumui reikštis. Ta
čiau opozicija tokiam galvojimui 
grindžiama ne dalinu savarankiš
kumu, bet visiška laisve ir nepri
klausomybe, panaikinant bet ko
kią Kremliaus įtaką.

Prekybinių ryšių praplėtimo 
perspektyvoje kai kurie laikraš
čiai įžiūri didesnę satelitų lais
vę fakte, kad jie galės naudotis 
platesne vakarų gamybos prekių 
rinka. Visam tam opoziciją jie 
vadina 'emocine opozicija’.

Paruošiamieji darbai viršūnių konferencijai...

JURGIS JANKUS

rių sukrėtimų. Pirmasis atėjo, 
kai Petras Armonas staiga išvy
ko. Po didelų pastangų pasisekė 
atsikviesti Juozą Strolia. bet tam 
Rochesteris visiškai nepatiko ir 
jis netrukus išvažiavo.

Choras vėl pasiliko vienas ir, 
atrodė šį kartą vienas ištikrųjų: 
nebebuvo jokių vilčių iš kur nors 
ištraukti žmogų su muzikiniupa- 
siruošimu. Daugumas juto, kad 
išsiskirsčius chorui, kažin kaip 
lyg ir pradės skirstytis ir griūti 
šiaip gražiai sutarianti lietuvių 
kolonija.

Tada visi susispietė apie Joną 
Adomaitį. Jis žmogus, ne muzi
kas, paprastas pradžios mokyk
los mokytojas, tariant -- "liau
dies likta rna", išsinešęs muziki
nio paruošimo trupinius iŠ moky
tojų seminarijos, vadovavęsvai- 
kų ir kaimo jaunimo chorams ir 
turįs amžiną širdies knietulį dai
nai. Jis pats pirmasis pradėjo ir 
tą patį Rochesterio LB chorą or
ganizuoti. Po gerų svyravimo va-

Prancūzija atšaukė iŠ NATO savo 
laivyno karininkus

* PRANCŪZIJA ATŠAUKĖ sa
vo laivyno karininkus iš NATO, 
pabrėžiant reikalavimus, kad 
NATO vadovybės atsakomybė bū
tų labiau paskirstyta tarp Euro
pos atstovų. Prancūzai sako, kad 
ikišiolinė JAV įtaka NATO poli- 

landų pasiima darbą, kuris atro
do vargiai pakeliamas. Bet jis ir 
dirba, ir pakelia ir choras skam
ba, kaip skambėjęs, kol vieną rytą 
ir Jonas Adomaitis, vakarykščiai 
atidirigavęs koncertą, susmunka 
ir atsiduria ligoninėj su silpniau
sia mūsų viduriniosios kartos vie
ta -- širdim. Choras atsiduria 
visiškai juodam taške, nes vargu 
kas betiki, kad Jonis (taip čia jį 
visi vadiname) kada nors beturės 
pakankamai jėgų atsistoti choro 
priešakyje. Bet Jonis laikosi. Kol 
jam sveikata iš lengva grįžta,cho- 
rui diriguoja vienos priemiesčio 
parapijos vargonininkas Stasys 
Norkus, galima pasakyti net he
rojus, nes dirba vėžio ligos skaus
mingų priepuolių kankinamas.

Ilgainiui Jonis (Jonas Adomai
tis) vėl atsigavo ir vėl dirba ir 
penkiolikmečiui ruošiasi. Pen
kiolikmečiai per kurį choras, 
namie, kitose kolonijose ir ame
rikiečiams davė daugiau negu 50 
koncertų, dalyvavo abejose dainų 
šventėse ir rengiasi vykti Pasau
linės mugės Dainų šventėn.

Kur yra idealizmo, jėgų nepri
trūksta niekada.

tikoje reikalinga reformų.
♦ PRANCŪZUOS KOMUNISTŲ 

vadui Maurice Thorez prieš 9 
metus buvo padovanota 55.000 
dol. vertės ištaiginga vila. Dabar 
komunistai nutarė, kad toks tur
tas, vienam asmeniui padovano
tas, primenąs 'asmenybės kultą* 
ir yra stalinizmo simboliu. Vila 
būsianti perimta vienos darbi
ninkų unijos ir paversta darbinin
kų poilsio namais.

♦ BRAZILUOS VYRIAUSYBĖ 
yra nutarusi 9 Raud. Kinijos 
'žurnalistus' teisti už šnipinė
jimą. Turima pakankamai doku
mentinės medžiagos, rodančios, 
kad visi tie 'žurnalistai' ir 'pre
kybos atstovai’ yra saugumo agen
tai.

♦ JAV PREKYBOS RŪMAI 
(Chamber of Commerce) pasisa
kė už prekybinių ryšių praplėti
mą su Sov. S-ga ir satelitiniais 
kraštais, kartuaprobuojant ir grū
dų pardavinėjimą. Kai kurie de
legatai reikalavo prekybinius ry
šius praplėsti ir į Raud. Kiniją, 
Kubą, Šlaur. Vietnamą, Š. Korė
ją.

Tokio pasisakymo motyvas — 
NATO priklausančios Vak. vals
tybės turinčios mažiau suvaržy
mų tokiai prekybai ir tuo būdu 
JAV prekyba su komunistiniais 
kraštais liekanti nuskriausta.



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

VOKIETIJOS GYVENTOJUS V. ALSEIKA
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VIRŠUJE: Rochesterio Lietu
vių Bendruomenės choras, vado
vaujamas J. Adomaičio.

t t 'r _ «

Žmonių vienišumas yra mūsų 
dienų moderniškoji liga. Tačiau 
Europoje esama krašto, kuria
me kiekvienas gyventojas jaučia
si vienišas ir dar daugiau -- jie 
to vienišumo aistringai ieško. 
Tai Ulbrichto valdoma Rytų Vo
kietija. Čia skaitytojams bus pa
tiektos kelios mintys, sekant 
neseniai š} satelitinį kraštą ap
lankiusį amerikiečių laikrašti
ninką Joseph Nechsberg.

— Kai pasidairai po rytinę Vo- 
kietiją, jos miestus, miestelius, 
įmones, pasikalbi su gyventojais, 
pastebi savotišką reiškinį: ven
giama arčiau bendrauti su savo 
įmonės ar įstaigos bendradar
biais, nes juk "jie per daug žino 
apie kitus asmenis". Jaučiama
si saugiau, kai palaikomas ry
šys su kitų profesijų asmenimis, 
ar kai sutinkama kitų apylinkių 
ar miestų gyventojai. Jei per me
tus pas save nepakviečiama dar
bovietės bendradarbio, tai staiga 
stebime draugystes tarp žmonių, 
kurie susitinka kpr nors atokiau, 
kuriame kitame mieste. Jie žino

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Kairėje stovinčio 
vyro matyti apatinė lūpa. 2. Bu
telio forma skirtinga. 3. Vidury 
stovinčio vyro kaklaraiščio iš
lenkimas skirtingas. 4. Virš jo 
galvos spiralė skirtinga. 5. De
šinėj stovinčio vyro kairės kojos 
kelnių raukšlė kitoj vietoj. 6. Jo 
švarko galai užpakaly mažesni.
7. Ant jo sprando plaukai yra že
miau.

Galvosūkis 29 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai 

Bandykit surasti. Sprendimas kitame numeryje

-- jie vargiai daugiau pasimatys, 
tad esą įmanoma su jais nors at
viriau pasikalbėti, nevengti ir kri
tikos režimo atžvilgiu.

Kai kurie rytinės Vokietijos 
gyventojai pasakoja apie praėju
sių metų atostogas -- "tai buvo 
nuostabu. Mes leidome laiką vie
noje saloje netoli Ruegeno. Mes 
bendravome su jūra, su vėju, su 
kopomis ir su debesimis. Kartais 
nueidavome į netoli esančią nuo
gųjų koloniją. Mes visi laisvai 
kalbėjomės ir atrodė, kad buvo 
įmanoma apsinuoginti fiziniai, 
dvasiniai ir politiniai. Mes apie 
vienas kitą nieko nežinojome ir 
kai atėjo metas atsiskirti, išvy
kome kiekvienas savo keliais -- 
ir partijos pareigūnas, ir turįs 
įvairių abejojimų ir aiškus so
vietinio režimo priešas".

Taigi, siekiama nors kelioms 
valandoms pasprukti iš pilkosios 
kasdienybės rutinos. Gyventojai 
čia naudoja įvairius būdus: jie 
mielai griebiasi įvairių pomė
gių. Labai plačia} domimasi fila - 
telija -- štai Plauen mieste su 
80,000 gyventojų esama daugiau 
kaip 3,000 filatelistų. Kiti leidžia 
laiką su kambariniais geležin
kelio modeliais, stengiasi dau
giau leisti laiką šeimos tarpe,ir 
tik todėlz"kad negalvoti".

Režimo žmonės pasakoja: da
bar jau ne Stalino laikai. Nebe
turite, draugai, drebėti, bijoda
miesi staigaus suėmimo ir pan. 
atsiranda žmonių teigiančių, kad 
šių dienų sąlygomis jau sunku pa
kliūti į kalėjimą. Tačiau kai kurie 
reiškiniai kelia rūpesčio ir apie 
kai kuriuos atvejus kalbama ne 
viename rytinės Vokietijos mies
te.

Pasakojama apie kaimyną, ku
rio geriausias draugas gyveno 
vak. Vokietijoje. Abu draugai re
guliariai pasikeisdavo laiškais. 
Kaimynas padarė klaidą — jis 
laiškuose kritiškai pasisakydavo 
apie kai kuriuos gyvenimo reiš
kinius. Nors rytų Vokietijoje lei
džiama viešai išsikeikti, tačiau 
apie neigiamybes ar režimo silp
nąsias puses negalima rašyti laiš
kuose, siunčiamuose J Vakarus. 
Laiškai buvo sekami ir jųauto- 
rius R. Vokietijoje pakliuvo į ka
lėjimą — jis atsėdėjo vienerius 
metus, buvo paleistas ir vėliau 
savo ištikimybę režimui jis turė
jo įrodyti dirbdamas "gamyboje".

Režimas teigia: kritika lei
džiama, tačiau turi būti tam tik
ros ribos. Pvz. .toji konstruktyvi 
kritika leidžiama satyriniame 
"Eulenspiegel" žurnale, ji įma
noma laiškuose redakcijoms ir 
partiniuose susirinkimuose. Ta
čiau jei kas išdrįsta, pvz. alko
holio įtakoje, suplėšyti valdan
čios partijos — SĖD plakatą,Jau' 
patenka į kalėjimą. Čia jau buvo 
peržengta režimo reikalaujamo- . 
ji riba.

Krašte jaučiamas visuotinas; 
nuobodulys, pasinešimas rezig
nacijai ir abejingumui. Kai tokios 
nuotaikos, atsiranda noras eiti 1 
kompromisus. Kai pirmaisiais re ■■ 
žimo metais daugelis tėvų nesu
tikdavo savo vaikų pasiųsti Į "pa
goniškąsias" jaunimo iškilmes, 
tai vėliau, paprastai prieš Vely
kas, jie jau sutinka su režimi
niais papročiais, tačiau Sekmi- , 
nėms — tėvų pasitenkinimui ir 
režimui pykstant — tie patys tė-, 
vai vaikus siunčia konfirmuotis. 
Į kompromisus eina ir režimas 
— kalbėta apie vieną mokytoją, 
rinkimų metu viešai suplėšiusį 
rinkiminį lapelį. Mokytojas ir to
liau liko savo vietoje.

Ekskursijos į kitus, net ir kai
myninius satelitinius kraštus, ir 
toliau varžomos. Jos įmanomos 
vykstant grupėmis ar "delega
cijų” formoje. Net ir partiniai 
pareigūnai nusiskundžia, kad J už
sienio kraštus negalima išvykti 
su žmonomis ar vaikais. Tiesa, 
J Čekoslovakiją ir Vengriją da
bar leidžiama vykti be paso ir 
be vizų, tačiau tik stropiai seka
mose grupėse. Sakoma, kad re
žimas nori varžyti keliones {už
sienį, ir aiškinama, kad tai dau
giau deviziniais-sumetimais. O 
kiti jums paaiškins — žmonės už - 
sieny daug pamato...

Neseniai iš Prahos ir Buda- ' 
pešto grįžusi rytų vokietaitė pa-

šakojo: "Vis manydavau, kad pas 
mus gyvenimas tvarkoje, tačiau 
dabar man atsivėrė akys. Mote
rys tuose kraštuose žymiai ge
riau apsirengusios. Ten daugiau 
naudojamasi gyvenimu ir žmo
nės dar gali juoktis..."

Jei apie kaimyninius kraštus 
kalba ekskursijų dalyviai, tai 
partinėje spaudoje ar pareigūnų 
tarpe tos satelitfhės valstybės 
dažnai kritikuojamos. Ypatin
gai puolamas "lenkų eksperimen - 
tas". Partiečiai kalba: jei lenkai 
sugebėjo pakelti savo žemės Ūkio 
gamybą, tai tik kainų pakėlimo 
sąskaiton, o tai esą pavojinga. Ži
noma, nenoriai kalbama apie tai, 
kad 85% dirbamosios žemės Len
ki joje yra privačiose rankose. 
Tai nemaloni tema, lygiai kaip 
"tabu" pašnekesiuose laikoma ką 
nors neigiamo pasakyti apie So
vietų Sąjungą.

Nors gyventojų dauguma nėra 
patenkinta rėžimu, tačiau jiems 
sunku įsivaizduoti, kad būtų įma
nomas gyvenimas be nemokamo 
gydymo ir vaistų, nemokamų atos
togų kurortuose, pigių butų nuo
mų, pigios elektros arpigiųtram- 
Vajaus bilietų (5 et.). Tačiau iš 
kitos pusės... vis dėlto kiekvienas 
gyventojas, šalia režiminių pato
gumų,norėtų turėti ir kai kuriuos 
palaimingus Vakarų privalumus 
-- ir čia pirmoje eilėje iškyla 
daugiau laisvės ir daugiau su
vartojamųjų gėrybių. Gerai, kad 
apmokamos atostogos, tačiau pi
lietis jums pasakys, kad jis mie
lai norėtų turėti ir pigų automo
bilį ir pigius rūbus ar avalynę.

Vieno gyventojo nuomone "taip, 
aš norėčiau, kad mano ateitis 
būtų saugi materaliniu požiūriu. 
Tačiau .. dar norėčiau turėti ke
lionės pasą, be to — galimybę 
laisvai kalbėti, skaityti įvairią 
spaudą, žiūrėti įvairių kraštų 
televizijos programą, vykti į Va
karus ar į Rytus, jei tik mantam 
reikalui pakanka pinigo. Kaipbū- 
tų gera nesibijoti policijos..."

Depresija, abejingumo nuotai
kos slegia kraštą. Gal dėl to, kad 
rytų Vokietija per daug primena 
Sovietus? Ne, atsakys partinis 
pareigūnas, — anksčiau mes per 
daug sekėme Sovietų Sąjungą, ta
čiau šiandien žinome turį eiti sa
vais keliais... Vis dėlto tai nereiš
kia, kad mūsų keliai būtų skirtin
gi, principe -- jie tokie patys.

Tai joks paaiškinimas. Kitas 
pareigūnas pripažįsta depresijos 
nuotaikas, bet jis sako, kad čia 
nesanti kalta kasdieninio gyveni
mo monotonija, ar vak. Vokietijos 
artumas, ar liuksusinių prekių 
stoka. Tikroji priežastis glūdi 
kur kitur. Tai — nuolatinis netik-
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GEDIMINO PILIS yra giliai Jaugusi lietuvių vaizduotėm Bet 
daugumas buvę nuo jos atskirti, nedaugelis tespėję pamatyti ir per 
tą trumpą laiką, kai ji buvo tapusi visai Lietuvai prieinama, vaiz
duojasi ją tik iš dailininkų ar amatininkų teikiamų piešinių ir dir
binių. O tie, vienas po kito vis ką nors pridėdami ar atimdami, 
prigamino modelių, su tikra Gedimino pilim ne ką daugiau tetu
rinčių panašumo, kaip abstraktiniai piešiniai su gamtine tikrove. 
Žiūriu, štai, į "jauną skautą Kęstutį Gedimino kalno papėdėj" (nuo
traukoj iš Los Angeles Dirvos 47 nr.) ir klausiu: kodėl dekorato
riaus ant to kalno nupiešė triaukštį rusišką velykinį sūrį ("paschą") 
vietoj bent šiokio tokio Gedimino pilies panašumo?

Matydavau tą pilies bokštą 1917 m. žiemą iš pakalnės. Tada 
ant jo tebebuvo užgriozdintas medinis kubinis pastatėlis, iš kurio, 
sakydavo, ugniagesiai stebėdavę miestą, ar kur nors gaisro nepa
matys. Iš pakalnės tada bokštas iš tiesų atrodyvavo lyg kiek smai- 
lėjąs į viršų, nors ta kubinė būda tikrai nebuvo smaila. Bet paskui 
po visą Lietuvą paplito Gedimino pilies bokšto modeliai, sudėsty
ti iš dviejų ar trijų viena ant kitos sustatytų nukirstų šešia
kampių piramidžių su vėliava viršūnėj. Iš kur tokia keista 
idėja? Nejaugi Gediminas būtų statęs bokštą į vidų nuožulniomis 
sienomis, kad priešui būtų lengviau užlipti?

1932 metais, pusiau slaptai, per Latviją, buvau "nusnykinęs" 
į Vilnių. Tada gerai įsižiūrėjau į Gedimino pilį ir nufotografavau 
iš visų pusių. Ugniagesių būdelės nebebuvo, bokštas buvo rengia
masi restauruoti, kad atrodytų maždaug toks, koks buvo senovėj. 
Grįžęs bandžiau atkreipti modeliuotojų dėmesį, kad Gedimino pi
lis, tiksliau -- jos bokštas,.kuris vienas iš tolo tematyt, ir kuris 
vienas temodeliuojamas — neatrodo ir niekad neatrodė toks, koks 
vaizduojamas. Negelbėjo.

1939 metais radom bokštą jau beveik baigtą restauruoti (Restau
racijos darbai, berods, jau lietuvių žinovų priežiūroj buvo baigti). 
Ir dabar jis tebeatrodo maždaug toks, koks buvo Gedimino ar po- 
gedimininiais laikais. Jis sudarytas ne iš nukirstų piramidžių, o iš 
trijų viena ant kitos užstatytų aštuonkampių prizmių. Tai
gi sienos stačios, o ne palinkusios į vidų. Tik prizmės nelygios: 
antroji truputį mažesnio parametro už apatinę, trečioji tiek pat 
siauresnė už antrąją, o viršuj aikštelė irgi apmūryta neaukšta 
dantyta tvorele, truputį įtraukta į vidų daugiau, negu trečiasis 
aukštas. Dėl tų įtraukimų, taip pat ir dėl perspektyvos iš pakal
nės, bokštas atrodo truputį lyg siaurėjąs į viršų, bet vistiek nepa
našus į velykinį sūrį.

rūmo jausmas. Kas prieš metus 
buvo draudžiama, šiandien laiko
ma teisingu sprendimu. Kai netik
rumas jau trunka metais, trūksta 
oro, sunku kvėpuoti, norėtųsi 
šaukti, bet... negali prisiversti 
praverti lūpas. Netikrumas su
kaustė gyventojus ir čia gal iš
imt} sudaro jaunimas —jis nebe
galvoja apie praeitį ir jis džlau-

giasi kiekviena naujove ar įsigyta 
preke — nauja plokštele su va
karietiškais ritmais ar nauju mo
tociklu.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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sąrašą, vietoj siūlę raginti panau
doti visas galimas priemones at
gaivinti tam klausimui tarptauti
niuose ir net vidaus politikos žy
giuose, siūlo tik vieną konkretų 
žygį — "to bring up the Baltic 
Statės ąuestion before the United 
Nations". Patys visi puikiai ži
nom, ir Kongreso nariai tą žino, 
ir prezidentas, ir Valst. Departa
mentas žino, kad tuo tarpu (ir 
greičiausia visada taip bus) tas 
žygis būtų vienas iš pačiųneprak- 
tiškiausių ir Pabaltijo reikalui 
mažiausia naudos težadančių, o 
gal net ir pavojingas. Tai kodėl 
gi mes turim stengtis, kad kaip 
tik toks siūlymas būtų Kongrese 
priimtas. Kodėl turime kovoti dėl 
dalyko, kuris mažiausiai naudin
gas.

Antra nereikalinga ir nusiste
bėjimą, net pasipiktinimą kelianti 
klaida yra pačioje tų projektų 
tekstų pabaigoje, kur siūloma 
reikalauti, kad nuo Sovietų išlais
vintose Pabaltijo valstybėse 
rinkimus vykdytų ir prižiūrėtų 
vėl tos pačios Jungtinės Tautos. 
Kam gi tas? Kodėl? Net kraštai 
su vos keliais nuošimčiais raš
tingų, kartą susilaukę nepriklau
somybės, nevedami už rankučių 
prie urnų kokių nors tarptautinių 
komisijų. O čia tai siūloma poli
tiškai subrendusiems kraštams, 
buvusiems Tautų Sąjungos na
riams ! Ir kieno iniciatyva tai siū
loma? Mes, lietuviai, turim tokį 
pasiūlymą remti, kovoti, kad Ame
rikos Kongresas jį priimtų? Argi 
tai nėra kažkoks per nesusiprati
mą išsprūdęs siūlymas Lietuvą, 
Latviją, Estiją nužeminti į nesu
brendėlių laipsnį? Kokia tad lo
gika sekant reikalaujama tokiems 
kraštams nepriklausomybės?

Na, sakysim, pradžioje toks 
dalykas į projektą buvo per ne
susipratimą įrašytas. Apie tai bu
vo viešai kalbėta ir nesusiprati
mas įsakmiai nurodytas. Kada 
ne kada, bet jau pradėjus tą ak
ciją iš naujo, reikėjo gi turėti 
tiek paslankumo, imti ir perra
šyti rezoliucijos projektą, jį ati
tinkamai perredagavus. Bet vis-

KODĖL NE VISI ENTUZIASTINGI 
REZOLIUCIJŲ AKCIJAI?

V. RASTENIS
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KO GALIMA TIKĖTIS IŠ
LB TARYBOS’

Atrodo, kad neužilgo įvykstančiajs LB Tarybos narių rinkimais 
rodomas didesnis susidomėjimas. Žinoma, kandidatai daugumoje 
neįgyvendino V. Rastenio vilčių ir nepasisakė, kaip jie įsivaizduoja 
LB veiklą ir ką naują ar savą jie atsineštų, jei būtų išrinkti. Įvai
rios sugestijos, mišrių minčių straipsniai pasirodė spaudoje (Vo- 
lertas Drauge), tačiau konkretus LB Tarybos darbas ir jos ateitis 
paliekama naujai išrinktųjų Tarybos narių dispozicijai.

LB Taryba savo visumoje išsibarsčiusi po visą Ameriką, vargu 
ar ir galėtų sudaryti instituciją, kokios daugelis laukia ir tikisi. Ta
čiau Tarybos prezidiumas, atskirose vietovėse sudarytos komisijos 
galėtų atlikti daug neatliktų koordinacinių darbų, kurių reikia, kad 
LB padaliniai iš minėjimų ruošimų komitetų pasidarytų mūsų išei
vijos savivaldos organais ir palinktų į tų uždavinių įgyvendinimą, 
kurie iki šiol, skambiomis frazėmis apvynioti, savo esmėje turi 
labai realių, labai gyvenimiškų pradų. Tuos pradus atpalaiduoti nuo 
idealistinės frazeologijos ir pritaikyti gyvenimo reikalavimams tu
rėtų būti vienu pagrindinių LB Tarybos uždavinių.

Kai kuriuose LB apylinkėse teko girdėti nusiskundimų, kad paski
ros organizacijos tiek yra užpildę parengimų kalendorių, kad bend
ruomenei nebelieka vietos ir laiko vienam ar kitam minėjimui su
rengti. Atrodo, kad tos apylinkės turėtų džiaugtis organizacijų judru
mu. Tegul tik jos ruošia minėjimus, pagerbimus, balius ir blynų va
karus. Tai atpalaiduoja apylinkės valdybą susikoncentravimui tiems 
darbams,kurie jai tiesioginiai priklauso. Bent jau lieka laiko pagal
voti, kokie tie darbai ir uždaviniai yra, kurie ne atskiroms organiza
cijoms, o bendruomenės organams priklauso. Čia ir glūdi bendruo
menės esmė — žinoti, kas jai pirmoje eilėje privalu atlikti ir kas 
ir kaip atliktina kitų organizacijų pagalba. Atpalaidavimas bendruo
menės organų nuo konkurencinių darbų ir įvilkimas jų į patraukles
nį visuomenės akims rūbą yra būtinas reikalas mūsų visų labui.

Bendruomenės veikimo gairių išryškinimas ir įstatymas į kon
kretų švietimo, kultūros, socialinių reikalų kelią, koordinacija eko
nominių pradų, be kurių joks darbas vistiek neįmanomas, yra pagrin
dai, kurių iškėlimas dienos švieson turėtų rūpėti naujajai LB Tary
bai.

Būtų gaila, jei toji Taryba ir toliau liktų tik -- įstatuose numa
tyta, bet nieko neveikianti dar viena institucija. (j.č.)

'A

Bendruomenės Tarybos rinkimai artėja
Tęsiant iškilių kandidatų į ROMANAS STAKAUSKAS — 

Bendruomenės Tarybos narius vispusiškai spėjusi pasireikšti
sąrašą (žiūr. Dirvos 50 -nr) už
tinkame.

DR. STEPONU BIEŽI. , jau 
virš 50 metų aktyviai besireiš- 
kaintį lietuviškųjų organizacijų 
veikloje. Tai visiems žinomas gy
dytojas - visuomenininkas, vis
pusiškas lietuviškųjų reikalų ug
dytojas ir rėmėjas, puikiai susi
gyvenęs su senosios ir jaunosios 
ateivių kartos problemomis. Ma
loni tel naujiena, kad jis parodė 
noro įsijungti ir į aktyvią bend
ruomeninę veiklą.

ANTANAS RĖKLAITIS, buv. 
Lietuvos Kariuomenės gen. štabo 
pulkininkas, išeivijoje gyvas ir 
veiklus ne tik karių Romovėsor
ganizacijoje, bet yra aktyviai įsi
jungęs į plačiąją visuomeninę 
veiklą, jos bendruomeninėse pas
tangose.

ANTANAS JUODVALKIS uo
liai reiškiasi East Chicagos bend 
ruomenės ir ALT skyriuose. Vi-

jaunosios kartos pajėga. Atvykęs 
iš Australijos, kur suspėjo būti 
studentų s-gos pirmininku, neli
ko pasyviu stebėtoju ir Ameriko
je, Vadovauja studentijai, reiš
kiasi spaudoje ir sėkmingai jun
giasi į mūsų lietuviškosios sce
nos darbą. Tai energijos pilna, 
jaunatvišku entuziazmu deganti 
asmenybė.

Reikia tikėtis, jo pavyzdžiu 
ir jo pasišventimu bendruome
niniam darbui paseks eilė kitų 
jaunosios kartos atstovų.

Renkant kandidatus į Bendruo
menės Tarybą, galime džiaugtis 
turėdami visą eilę prityrusių vi
suomenininkų, kuriais tikrai ver
te pasitikėti.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Seniai, labai seniai, tai yra 
rezoliucijų akcijos pirmosios jau
nystės laikais, atsitiko man maž
daug pusantro karto viešai skep
tiškai išsitarti apie tą sumanymą. 
Kaip tik tuo metu vienas po kito 
buvo skelbiami entuziastingi pri
tarimo ir prisidėjimo pareiški
mai iš įvairių visuomenės 
sluoksnių, taip pat ir iš tautininkų 
tarpo. Ne tiek iš tos akcijos pra
dininkų, kiek iš savų bendramin
čių tarpo susilaukiau priekaištų 
dėl "linijos skaldymo", dėl "ne
pelnyto Grigaičio palaikymo", dėl 
"tikrai patriotinės akcijos never
tinimo" ir tt. Kur reikėjo, paaiš
kinau savo nuomonės motyvus ir 
kokius trejus metus to klausimo 
neliečiau, kantriai stebėdamas ei
lę mūsų laikraščių, jų tarpe Dir
vą bene paslaugiausiai, garsinan
čių rezoliucijų akciją pozityvia 
prasme, daugiausia jos vedėjų 
žodžiais. Visdėlto, pasirodo, tie 
vedėjai tebelaiką mane "priešu 
nr. 2" (po Grigaičio), temdančiu 
bent tautininkų tarpe entuziazmą 
rezoliucijoms. O tai jų akyse ne
lengva nuodėmė.

V, Meškauskas kovo Marguty
je taikliai atžymėjo tarp mūsų pa
plitusį relškinę: Sušunki "Valio, 
Lietuva!" ir po to gali daryti ką 
nori, nes kiekvienas kritiškas žo
dis bus palaikytas kone tėvynės 
išdavimu ir tikrai savo lizdo ter
šimu.

Rezoliucijų akcija esanti kon
kreti priemonė padėti Lie
tuvai okupacijos nusikratyti. Tuo 
esą siekiama ir tikimasi "išleis
ti įstatymą", įpareigojantį Ame
rikos prezidentą ir vyriausybę 
nebe vien užuojautos pareiški
mais lietuvius raminti, o konkre
čiai veikti Lietuvos nepriklauso
mybės labui.

Jei taip, tai ne tik priešinima
sis, o ir abejingumas bei skeptiš
kumas tuo reikalu būtų tikrai 
smerktinas. Bet, nepaisant tų tvir- 
tinimų, rezoliucijų akcija tokio 
rezultato negali ir nežada turė
ti. Abiejų ar kurių vienų Kongre
so rūmų priimtas projektuojama
sis pageidavimas (concurrent ar 
simple resolution), beabejo.būtų 
gana įspūdinga propagandinė 
priemonė: ją būtųpatogu "kaišio
ti į akis" ir Valst. Departamen
to pareigūnams, ir kitų kraštų 
politikams, o ypač spaudai. Bet 
ir toks dalykas negalėtų būti 
žymiai efektingesnis už, saky
sim, vyriausybės jau 24 metai 
kartojamą Pabaltijos okupacijos 
nepripažinimo tezę. Deja, per
spektyvos 50-tį esamų projektų 
paversti oficialiai priimta šiokia 
ar tokia rezoliucija, yra menkos 
ir kasdien menkėja, nes laikas 
baigiasi.

Iš pačių tos akcijos vedėjų ne
be kartą buvoprasitarimų,kad re
zoliucijos projektai ir vėl gali 
likti "stalčiuose", bet tai esą nei 
nesvarbu, o svarbu esą veikti. 
Taigi ir čia esama "veikimo dėl 
veikimo" elemento. O dėl to tai 
jau atleiskite: nėra prievolės en
tuziastingai kulti šiaudus be grū
dų vien tam, kad būtų kūlimo gar
sų.

Rezoliucijų akcija nėra visai 
tuščių šiaudų kūlimas ta prasme, 
kad tai yra tam tikras propagan
dinis būdas Pabaltijo laisvės idė
jai populiarinti. Ligi šiol tuo bū

du pasiekta tiek, kad ištisas pus
šimtis Amerikos Kongreso narių, 
taigi beveik dešimtadalis, patys 
formaliai įsijungė} tą propagan
dą. Bet Kongreso nariai ta pras
me pasireiškia ne vien tik tuo bū
du. Kiekvienas viešas Kongreso 
nario pareiškimas, jeigu įtrau
kiamas į Kongreso Užrašus, 
praktikoje turi panašios reikš
mės, kaip ir rezoliucijos pro
jekto įteikimas. Kitokiais, negu 
rezoliucijos, viešais pareiški
mais Pabaltijo reikalui jau yra 
užsiangažavę bene žymiai dau
giau, negudešimtadalis Kongreso 
narių. Neneigiant rezoliucijų ak
cijos propagandinės reikšmės,nė
ra pagrindo neigti ir kitus Kongre
so narių viešus tos pačios pras
mės pareiškimus. Lemiamos 
reikšmės pareiškimai, žinoma, 
neturi, bet neturi jos ir rezoliu
cijų projektų įteikimai.. Ir tas ir 
tas propagandos būdas vertinti
nas teigiamai, bet tik iki tam tik
ro laipsnio: jeigu jiems panaudo
ti reikiamų pastangų kaina nėra 
peraukšta, lyginant su pasiekia
mu propagandiniu efektu.

Šiuo atžvilgiu rezoliucijų ak
cijai objektyviai įvertinti nėra 
duomenų. Yra tik įspūdis, kad pen
kioms dešimtims parašų gauti rei
kėjo ilgai ir gana įtemptai veik
ti šimtams žmonių. Vieši įtakin
gų asmenų pareiškimai, regis, 
pavyksta gauti kiek mažesnėmis 
pastangomis. Ir apie juos dažnai 
vadinamoji didžioji spauda bent 
kiek prasitaria, o apie 50 rezo
liucijų projektų, berods, tik mū
siškiai laikraščiai terašo.

Bet ir ne tai lemia entuziaz
mo laipsnį dėl šios akcijos. Kas 
labiausiai atšaldo nuo to sumany
mo, tai rezoliucijos projektų t u - 
rinys, o kas jaubeveikir papik
tina, tai tas, kad akcijos vadovai, 
kurių dėmesys buvo atkreiptas į 
projektų turinio defektus pačioj 
pradžioj, nesiteikė projektų per
žiūrėti ir atitinkamai pataisyti 
net ir antrąjį akcijos ratą pradė
dami.

Pagrindinė visai nereikalinga 
klaida tuose projektuose, mano gi
liu įsitikinimu, yra ta, kad juose 
įsakmiai siūloma kelti Pabaltijo 
klausimą Jungtinėse Tautose. 
Tikslas juk yra pasiekti, kad JAV 
vyriausybė Pabaltijo laisvės bei 
nepriklausomybės reikalą ap
skritai imtų laikyti aktyvio
sios šio krašto užsienių poli
tikos programos dalimi, taigi 
keltų tą klausimą visur ir visa
da, kur ir kada tas atrodo gali 
būti politiškai, teisiškai ar bent 
propagandiškai tikslingai panau
dota. Pavyzdžiui, anksčiauminė- 
toje Zablockio ir kitų rezoliuci
joje, Atstovų rūmųpriimtoje, pre
zidentas Eisenhoweris buvo ragi
namas kelti visų Rytų Europos 
kraštų klausimą "viršūniniame" 
pasitarime su Chruščiovu Žene
voje. Jei ten būtų buvę prieita 
prie visos klausimų apimties 
sprendimo, tai buvo absoliučiai 
svarbu, kad ir Pabaltijo klausi
mas ten nebūtų apleistas. Tačiau 
prie tokios apimties derybų ten 
neprieita, tai ir Rytų Europos rei
kalas liko įsakmiai neminėtas.

Dabartiniai projektai, vietoj 
siūlę raginti vyriausybę Pabalti
jo klausimą "nuimti nuo lentynos" 
ir įtraukti į aktualiųjų klausimų

PATIKSLINIMAS

Šių metų balandžio mėn. 17 d. 
Dirvos 45 numeryje tilpo T. Mic
kaus korespondencija, kurioje 
rašoma, kad Los Angeles Dramos 
Sambūris, vadovaujamas J. Kari
buto,švenčia savo veiklos dešimt
metį statydamas A, Kairio 3-jų 
veiksmų komediją "Diagnozė”,

Si žinia neatatinka tikrenybei, 
nes nei L. A. Dramos Sambū
ris švenčia savo veiklos dešimt
metį, nei Sambūriui vadovauja J. 
Kaributas.

L. A, Dramos Sambūris atei
nančiais metais rengiasi minėti 
savo veiklos 15 metų sukaktį. 
J. Kaributo statoma komedija 
"Diagnozė * yra jo asmeniškos 
sceninės veiklos dešimtmečiui 
atžymėti. Jau du metai, kai J. 
Kaributas su Sambūriu nedirba 
ir prie Sambūrio veiklos nepri
sideda.

Korepondentai, prieš rašydami 
panašias žinias, turėtų patikrinti, 
kiek jos atatinka tikrenybei ir 
neklaidinti visuomenės.

Los Angeles Dramos 
Sambūrio Valdyba

kas pasiliko, kaip buvo.
Kai toks siūlomas rezoliucijų 

turinys, tai sumanymą iš tikrųjų 
derėtų ne remti, o prieš jį veik
liausiai protestuoti: ne iš esmės, 
o specialiai dėl projektų teksto. 
Nes čia nepateisinama vien tik 
"entuziazmo nerodyti". Jeigu ta
čiau apsiribojama skeptišku ty
lėjimu, tai tik todėl, kad atrodo, 
jog nėra pavojaus tiems rezoliu - 
cijų projektų žodžiams tepti kū
nu.

Išrinkite... J ohn T.
FEIGHAN

JUDGE
of

Common Pleas Court

• Geriausiai kvalifikuotas
• 30 metų teisinė patirtis
• Puikus teisinis 

temperamentas
• Aktyvus demokratų 

politiniame ir 
visuomeniniame darbe

BALSUOK Už

X John T. FEIGHAN
CONNIE PRUSAK, Chairmon 

Whittington Parma, Ohio

suomeninio darbo mokyklą išėjęs 
būdamas aktyviu Korp! Neo-Li- 
thuania nariu studijų metu ir iš
eivijoje. Ne tik pats, bet ir sūnų 
Uosį Juodvalkį yra išauklėjęs ty
roje lietuviškoje dvasioje. Lie
tuviško jaunimo auklėjimo klau
simuose nepamainomas ir kieto 
nusistatymo veikėjas.

KAZIMIERAS KASAKAITIS,tei
sininkas su užsienio lietuvių 
veiklos klausimais susijęs jau iš 
Nepr. Lietuvos laikų, būdamas 
užsienio lietuviams remti drau
gijos steigėjų eilėse ir veikęs 
tos d-jos C. Valdyboje. Chicago
je aktyviai pasireiškęs LB apy
linkių ir apygardos - valdybose. 
Be to, gyvai reiškiasi tautinėse 
organizacijose.

VLADAS VUEIKIS - tamp
riai susijęs su jaunimo auklėji
mo ir lietuvybės išlaikymo pro
blemomis gyvai reiškiantis skau
tų vadovybės eilėse. Nesigaili 
nei laiko nei lėšų leidžiant ir 
ruošiant jaunimo literatūrą. Tai 
pozityvi pajėga bendruomeninės 
ateities uždavinius sprendžiant.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

H. Seigan

savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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Akt. ROMAS STAKAUSKAS

DIRVOS NOVELES KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMO

IŠKILMES - VAKARAS
Ameriean Legion salėje, 8400 So. Halsted St., Chicagoje

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

Sol. NATALIJA AUKSTUOLIENE

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ PAPLĖNIENĘ — 5647 So. Wood St., tel. RĘ 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.).
Rengia VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

Kodėl visi lietuviai kviečiami dalyvauti 
LB Tarybos rinkimuose

§. m. gegužės 9-10 d.d. Įvyks
ta JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-sios Tarybos rinkimai. Ko 
gausesnis dalyvavimas juose yra, 
jei ir ne vienintėlis, tai tikrai 
labai svarbus LB pajėgumo ir 
prie jos prisirišimo įrodymas. 
LB šito įrodymo, sakomeatvirai, 
dar yra reikalinga.

Nors nuo Jsisteigimo iki šian
dien LB šiame krašte yra stip
riai paūgėjusi Įvairiom kryptim, 
visgi esame dar toli nuo padė
ties, kuria galėtumėm būti pilnai 
patenkinti. LB veiklos ir buities 
programa lieka vis dar žymiai di - 
desnė už atliktų darbų ar pasiek
tų tikslų balansą. Dėl to dalyvavi
mas Tarybos rinkimuose vis dar 
nėra vien formalumo atlikimas, 
bet siekis ir ryžtas LB populia
rinti bei stiprinti.
PASISAKYKIME UŽ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

Visiems aktyviems LB na- Įvairuojančių interesų nebūsime 
riams yra tikrai gaila, kad per nuvesti tolyn viens nuo kito. Lie-

buvusių Tarybų rinkimus savo 
balsą atiduodavo kad ir keliais 
tūkstančiais suskaityta, bet vis
gi dar permaža mūsų visuomenės 
dalis. O tuo tarpu reikia gi mums 
remti LB kaip plotmę, kaip jung
tį, kuri susietų ir nuvestų visus 
savos Tėvynės netekusius lietu
vius {organišką visuomenę. Kur 
gi kitur, jei ne Lietuvių Bendruo
menėje, mes galime pajusti ir 
išreikšti tarpusavi lietuvių soli
darumą ir esmišką vienybę.

Laisvos gyvenimo sąlygos ir 
nesuskaitomas žmogiškųjų in
teresų {vairumas teikia tvirtą 
pagrindą egzistuoti skaitlingom 
bei {vairiom, daug specifiškes- 
nius tikslus turinčioms gru
pėms. Tačiau LB, niekam gy
venti netrukdydama ir kiekvie
ną atskirą iniciatyvą sveikinda
ma, reiškia mums užtikrinimą, 
jog mes savų individualių, labai

tuvių Bendruomenė, jei mes ją 
nuolat stiprinsime, bus ilgainiui 
garantija, kad ateityje joks isto
rikas negalėtų pasakyti, jog lie
tuviai emigracijoje turėjo daug 
organizacijų, bet lietuviškos vi
suomenės efektyviai niekad ne
buvo.

Balsavimo kortelė, {mesta ge
gužės 9-10 d.d. urnon, reikš dau
giau negu pasisakymą už vienus 
ar kitus kandidatus. Faktiškai tai 
bus balsas, atiduotas už lietuvių 
tarpusavį solidarumą, už visų 
lietuvių jėgų sutelkimą tiems 
tautiniams darbams, kuriems 
paskirų asmenų ar grupių jėgų 
nepakanka. Dalyvavimas rinki
muose yra ne {sakymo, bet są
žinės balso diktuojama pareiga,

Netekę savos valstybės, mes 
turime remti formą, kuri mus 
jungia ir jungs visur, kur tik 
lietuviai gyventų. Nuosekliu gal
vojimu lietuvybės ateities neį
manoma atskirti nuo Bendruome-

nės, nes LB nėra vien vardas, 
vien pavadinimas, bet turinys, ku
riame visi lietuviai, nežiūrint 
visų asmeniškų skirtumų, gali 
gyventi ir veikti drauge.

JAV LB Tarybos rinkimai yra 
organiškos, vieningos lietuvių vi
suomenės buvimo demonstracija 
ir mes kviečiame visus lietuvius 
šioje demonstracijoje dalyvau
ti.
ATKIRTIS LIETUVOS 
OKUPANTUI

Okupaciniai Lietuvos organai 
bei jų spauda yra dažnai tvirti
nusi, jog lietuviai išeivijoje yra 
pasmerkti nutautėjimui, pasmerk
ti tautinei mirčiai. Mums, laisvė
je esantiesiems, ši propaganda nė
ra svarbi, nes lietuvybės ateitis 
išeivijoje priklauso nuo laisvųjų 
lietuvių apsisprendimo, bet ne 
nuo Kremliaus feodalų malonės. 
Faktiškai ji ir ne mums skiria
ma. Jos tikslas yra nuodyti mū
sų pavergtųjų brolių ir sesių 

/ širdis ir slopinti jų viltis.
Nėra pasaulyje nei geležinės 

uždangos, nei mūro sienų pro 
kurias negalėtų prasiskverbi 
t i žinia. Žmones galima supan
čioti, galima žmonėms laikinai 
kelius į laisvę užbarikaduoti, bet 
garsas nuaidi visur.

Dalyvavimas JAV LB Tarybos 
rinkimuose ir pasisakymas tuo bū
du už Bendruomenę, balso atida
vimas už jungtį, kuri sietų lietu
vius Amerikoje, Europoje, Aus
tralijoje ir kitur, yra atkirtis 
prieš Lietuvos pavergėjų bandy
mus žudyti lietuvio pasitikėjimą 
lietuviu. Bendruomenės stiprėji-

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas j Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METU PATYRIMĄ
C L

Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 
įstaigą arba kuri nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

• Išlaikykime Ohio riedintj — Stebėkit atriedančius darbus! •

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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VOTE YES for OHIO HIGHWAYS
NEPADIDĖS MOKESČIAI

Geresni keliai atveda daugiau pramonės — nauja pramonė 
suteikia darbų

Sponsored by The Committee for Highvvay Progrese 

Clair E. Fultz. Secretary. 2533 Donna Drive. Columbue. Ohio

mas ir augimas laisvajame pa
saulyje nebuvo ir neliks faktu 
be aido. Stipri ir vieninga lietu
vybė išeivijoje neliks paslapti
mi pavergtajam lietuviui. Bend
ruomenės augantis veiksmingu
mas ir stiprybė teiks paguodos ir 
ištvermės pavergtaiTėvynei,nes 
tai bus paliudijimas, kad lietuvis 
lietuvio neužmiršo ir kad Vasario 
16-tos akto pakartojimas lieka 
aukščiausiu lietuvio tautiniu ide
alu.

Tokia tad yra idėjinė JAV LB 
Tarybos rinkimų prasmė. Mes 
kviečiame visus lietuvius daly
vavimu rinkimuose sukurti fak
tą, kuris akivaizdžiai neigtų ir 
niekais verstų Lietuvos pavergė
jų pranašystes apie laisvojo lie
tuvio ir lietuvybės išeivijoje pa
kasynas.

JAV LB Tarybos Rinkimų 
Antroji Apygardos Rinkimi
nė Komisija.

VYRIAUSIA IŠTAIGA 
GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106

Arba kuris nors mūsų skyrius
UPTOVVN BRANCTI, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y. 
48% E. 7th St., 
New York 3, N. Y.
CHICAGO, ILL.
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, Iii. 
FRontier 6-6399
DETROIT, MICH.
6446 Michigan Avė., 
Detroit 10, Mich 
TAshmoo 5-7560
BOSTON, MASS.
390 West Broadway 
So. Boston 27, Mass. 
ANdrew 8-8764
CLEVELAND, OHIO 
7023 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
UTah 1-0807
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y. 
BAker 5.-5923
LOS ANGELES, CALIF. 
3216 Sunset Blvd., 
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887
SAN FRANCISCO, CALIF. 
1236 — 9th Avenue,
San Francisco 22, Calif.
OV 1-4229

PITTSBURGH, PA.
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712
NEWARK, N. J.
263 Market Street,
MArket 3-1968
BALTJMORE, MD- 
3206 Eastern Avenue, 
Baltimore 24, Md.
DI 2-2374
TRENTON, N. J.
730 Liberty Street, 
Trenton, N. J.
LY 9-9163

MINNEAPOLIS, MINN.
217 E. Hennepin St.
Minneapolis 14, Minn.
FE 2-4908
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos-Campau Avė. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
MIAMI, FLA.
2755 Biscaype Blvd., 
Miami 37, Fla.
FR 9-8712
MILLVILLE, N. J. 
1701 W. Main Street, 
Millville, bT. J.
Tel. 825-1609
OMAHA, NEB. 
5524 So. 32nd Street, 
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

2413 WEST 63rd Street 
Chicago, Iii. 

Telefonai:

PR 8-0833 ir PR 8-0831

P A R D C O D A M A 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite. koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 Mest 69 Street, 
* Chicago, tel. GR 6-9891

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
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Praeitą sekmadienį Clevelande Čiurlionio ansamblio namuose buvo atidaryta dail. B. Murino paro
da, kurią globoja LB I apylinkės valdyba. Nuotraukoje svečias iš Chicagos su LB atstovais ir Clevelan
do menininkais. Iš kairės: Vyt. Braziulis, daiL B. Murinas, dail. A. Vaikšnoras, skulpt. V. Raulinaitis, 
R. Čepulienė ir LB I apyl. pirm. F. Eidimtas. V. Pliodžinsko nuotrauka

y/ y/

"TAUTINIO PAMIŠIMO" REIŠKINYS
NEW YORKE

BRONIAUS MURINO PARODA CLEVELANDE
Bronius Murinas vertas pa

gyrimo už jo pasišventimą pai
niai akvarelės technikai nugalė
ti.

Daugeliui gal atrodys, kad jis 
yra Galdiko įtakoje, tačiau ma
nyčiau, kad Murinas skiriasi sa
vo technika, spalvų išbalansavi
mu ir pasišventimu užbaigimui 
tokio spalvų susiliejimo, kuris 
gali tik akį žavėti.

A. VAIKŠNORAS

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBĖS 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 Atcil-ininkų Fede
racija, 916 \Villoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221. 
Gaunama leidyklos adresu 
ir pas platintojus. Kaina 
4.00 dol.

Murinas yra vienas tų daili
ninkų, kuris nesitenkina pirmu 
bandymu. Jis kuria tol, kol lie
ka be jokių abejonių patenkin
tas savo kūriniu. Tai ženklas 
meistro, siekiančio tobulėjimo 
taip viliojančioje srityje.

Murino kuklumas, nepreten
zinga asmenybė paveikė mane 
tiek, kad esu linkęs ir pats vėl 
griebtis akvarelės, kurią laiki
nai buvau padėjęs į šoną. Drįs
tu Muriną priskirti prie iški
liausių dailininkų, apie kuriuos 
man tik yra tekę rašyti. Galdi
kas yra pirmuoju mano sąraše,, 
ir tam turiu nemaža priežasčių. 
Viena jų, tai kad Murinas sie
kia savo technika ryškaus tiks
lumo, kai tuo tarpu Galdikas 
įvairuoja, kiek tai liečia tem
peros naudojimą. Esu tos mo
kyklos, kurioje vaizduotė, proto 
ir dvasios išjudinimas pirmauja 
prieš techniką. Galdikas yra kur 
kas lankstesnis,drįstąs panaudo
ti dažus mažesniu dėmesiu, bet 
užtai iššaukiant reikalavimų 
vaizduotei. Ir Murinas to neven
gia, bet skirtingu keliu, mažiau 
dinamiškai, švelnesniu širdžiai 
ir sielai.

Menininkas kūrybos metu ati
duoda save. Asmenybė eina su 
kiekvienu jo kūriniu. Būčiau lai
mingas nupaišęs paveikslą, į ku
rį žiūrint, niekas nesistebėtų ir 
neklaustų, kaip jis sukurtas, ar 
būtų iškeliamas dėl jo technikos, 
bet kad būtų juo džiaugiamasi 
dėl to, kad jis puikiai pavykęs 
kūrinys.

Murinas — gamtos mylėtojas. 
Matai miškus, paukščius, audros 
lankstomus medžius, gėles. 
Svarbiausia, jo paveiksluose jau
ti judesį, kuris džiugina lirinė- 
mis formų variacijomis.

Murinas nesivaržo spalvų nau
dojimu, o tačiau jos aptvardytos 
ir pateisinamos, visad išbalan
suotos.

Clevelando lietuviams yra su
teikta puiki proga, pavasario gė
lėms išpuošus aplinką,pasigrožė
ti puikiomis, spalvingomis akva
relėmis. Murino kūryba teikia tą 
pavasarinio džiaugsmo nuotaiką.

Iš Murino kūrinių šioje paro
doje norėčiau atžymėti keletą. 
Tai tie paveikslai, kurie arčiau 
mano polinkiams abstraktui. Tai 
tie, kur medis nepatiektas me
džiu, bet kur reikia suprasti, 
jog tai sugestijonuojamas medis.

Murino parodos katalogo vir
šelyje yra gėlių reprodukcija. 
Tai geriausias gėlių kūrinys, ku
rį tik esu matęs pastarųjų metų 
bėgyje. Nesu gėlių mėgėjas pa
veiksluose, tačiau šis spalvin
gas paveikslas yra toks švie
žias, spontaniškų jausmų, kad 
negaliu pro jį praeiti. Neveltui 
jis buvo premijuotas Illinojaus 
Society of the Fine Arts 1963 m. 
Tai didi garbė.

"Paukščiai" patraukė mano 
akį, kaip vienas iš geriausių 
penkių pasirinktų kūrinių. Jis 
palieka vietos vaizduotei, kartu 
yra patrauklios kokybės. "Šo
kis šešėliuose" būdingas savo 
formomis ir sugestijomis. "Šil
ta diena" išsiskiria savo ryškia 
oranžine spalva. Tai jau laisvų 
judesių, neapibrėžtų formų kū
rinys, taip pat paliekąs vietos 
žiūrovo vaizduotei. "Žiemos 
vaizdas", nors ir aiškiai paro
do savo temą, yra patrauklus 
kokybe, spalva, linijomis ir t.t.
Išskirtini "Žydintis sodas" ir 

"Floros kombinacija", savo mis
tika, savo prabanga spalvomis.

Ir visi kiti paveikslai sudaro 
puikios parodos vaizdą talentin
go menininko laimėjimais.

Džiaugiuos turėjęs progą as
meniškai pažinti dail. B. Muri
ną. Norėčiau jam palinkėti ge
riausios sėkmės ateityje, kurio
je, neabejoju, jo laukia nauji 
laimėjimai, lygiai kaip manau, 
kad šioji paroda Clevelande bus 
pateisinusi jo lūkesčius.

A. Kairio Diagnozė parašiuti
ninkų invazijos būdu užima stra
tegines pozicijas Amerikos lie- 
tuvijoje: Chicaga, New Yorkas, 
Los Angeles...

Po ilgokos pertraukos, Vitalis 
Žukauskas su savo talkininkais 
vėl surengė New Yorko lietu
viams spektaklį: vaidinimas vyko 
neprofesionalams patenkinamu 
sklandumu, o veikalas — nesun
kiai suprantamas ir sužadino nuo - 
širdaus juoko, kaip ir turi būti 
komedijos vaidinime.

Beje: ar Diagnozė--komedija? 
Ar iš viso teatrinis kūrinys?

Žinoma, taip, — jei teatriniu 
kūriniu laikytina bet kas, kas su
dėstyta iš dialogų, susietų tam 
tikru vyksmu. Ir jei komedija yra 
betkas, kur dialoguose yra 
šmaikščių, juoką sukeliančių po
sakių. Tačiau, jei imtumėm gal
von požymius, kurie ilgaamžėje 
teatro meno tradicijoje yra įgiję 
teatrinio kūrinio "kūno ir krau
jo" reikšmės, tai ties Diagnoze 
tektų šutyti sumbų klaustuką. 
Tą klaustuką palikus nuošaliai,be 
apsirikimo galima tarti, kad Dia
gnozė yra inscenizuou publi
cistika. Kruopščiai, su ryškia sa
tyros gyslele ir intencija, sudės
tytas rinkinys tezių ir posakių 
iš mūsų šių laikų straipsnių ir 
kalbų bei prakalbų apie vieną 
problemą, būtent, apie lietuvybės 
išlaikymą Amerikoje atsidūrusių 
naujųjų lietuvių ateivių šeimose 
ir visuomenėje.

Nei problemos esmės išryš
kinti, nei jos išspręsti čia nesi
kėsinta. Surinkti tik kaikuriekraš’ 
tutiniški reiškiniai ir, turbūt kad 
kvailesni ir juokingesnį atrody
tų, dar pakarikatūrinti, vietomis 
iki absurdiškumo. Dėlto vaizdas, 
nors perdėm pribarstytas ir visai 
tikrų gyvenimo nuotrupų, savo vi- • 
sumoje išeina absurdiškas, "iš- 
mislytas", dirbtinai atitolintas 
nuo realiosios tiesos, bet neap
rūpintas nei tuo, kas vadinama 
menine tiesa.

Bene taikliausias sąmojis yra 
gydytojo realisto diagnozė, api
būdinanti mokytojo idealisto veik, 
lą: tam tikros rūšies pamišimas. 
Kokios rūšies? -- Tautinis... Ir 
gydymo rekomendacija praktiš
ka, nors kartu kiek ir demogo- 
giška: pirkti namus!

Mokytojas idealistas autoriaus 
išvedamas į sceną, iš tiesų, kraš- 
tutiniškai apimtas tautinės išti
kimybės "idėe fixe", pro kurią jis 
nieko nebemato aplinkui (tačiau, 
kažkokiu stebuklu gana pasiturin-

čia! gyvena), ir nežinia, ar pasi
gailėjimo, ar jau pasityčiojimo 
vertas. O gale dar — visai ne
įtikinamai -- aiškinasi, kad jis 
taip besielgiąs visai sąmoningai 
ir dėl labai rimtų priežasčių... 
To vaidmens atlikėjas scenoje at
rodė "silpnas, pasimetęs"... Bet 
bene geriausiai jį pateisino spek
taklį stebėjęs senas scenos vil
kas: — Kas gi ir kaip galėtų tą 
absurdišką vaidmenį gerai atlik
ti!

Mikli ir išlavinta vaidinimo 
technika galėtų tą veikalą dar la
biau supramoginti, bet jo tema 
kaip tik nelabai pramoginė... Rei
kalas sukasi apie labai rimtą da
lyką: patriotų tėvų duktė maištau
ja prieš įkyrėjusį lietuvybės 
skiepijimą, rengiasi bėgti iš 
namų ir ištekėti užSmitho. Moti
na, tiesa, turi ir ne taip jau labai 
patriotiškų svajonių — pagyventi 
kur nors palmių pavėsy. Prie jos 
gretinasi banko knygelę teskai- 
tančio senbernio karikatūra. Re
alistas gydytojas ir čia reikalus 
patvarko praktiškai, papainiojęs 
dukrai pasiturintį superameri- 
kietiško stiliaus kavalieraitį lie
tuvį. Iš beveik tragiškos padėties 
staiga išdygsta "happy end", lyg 
triušis iš magiko skrybėlės. 
Tik senbernį autorius palieka 
"nuskriaustą" — vieną, su banko 
knygele.

Tikėjimo tuo keliais brūkš
niais papieštu vaizdu nelieka.

Lieka tik nuskambėjusios nuo
trupos iš pašaipiškai supinto pub- 
licistikos citatų rinkinio. Lyg 
praba nglngesnė Dirvos "Iš kai
rės ir iš dešinės" ar Draugo 
"Spyglių ir dyglių" laida.

Kad iš tos medžiagos išėjo žiū. 
rovus, bent didžią jų daugumą 
maloniai patenkinęs spektaklis, 
yra irgi "tautinio pamišimo” 
reiškinys. Neskaitant V. Žukaus
ko, vaidintojai gi yra "iš tos pa
čios publikos", be profesinio pa
tyrimo scenoje. Bet jie ryžosi 
ir tesėjo padovanoti savo kaimy
nams tautiečiams dar vieną lie
tuvišką spektaklį, apie kurį nesi
gilindami į plonybes, net ir skep
tikai tarė — na, ką gi, neblogai, 
neblogai, galima žiūrėt! O tuos, į 
kuriuos "galima žiūrėt", matom 
ir chore, ir sporte, ir susirinki
muose, ir minėjimuose, ir pike- 
tavimuose... Nebūdami "tautiš
kai pamišę", jie to niekaip ne
tesėtų. (vr)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ITATI VAIM

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
insurance 
COMPANY

IMlURANCt

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
320814 W. 95 St. 

CHICAGO, 
ILL., 60642 

Phone:
GArden 4-8654

FEIGHAN
CONGRESSMAN 20th DISTRICT

NĖRA
PAKAITALO
PATIRČIAI
PERRINKITE

PRITYRĘS PAREIGŪNAS

IŠRINKITE...
DEMOKRATĄ

DABAR labiau nei bet kada patirtis 
UŽSITARNAVO JŪSŲ BALSO

APSAUGOKI! JŪSŲ MOKESČIŲ DOLERI FRANCIS J.

TIKRAS IR PATIKIMAS TAUTINIŲ 
GRUPIŲ DRAUGAS

ŠTAI, GYVYBINIAI KLAUSIMAI, KURIE 
TURĖTŲ JUMS RŪPĖTI!

SVEIKATA:
Esu vadovaujantis užtarėjas medicinos apsaugos Įstatymo 
vyresnio amžiaus piliečiams Sočiai Security ribose ir pa
sirašiau peticiją, kad išėmus Medicare įstatymą iš komi
sijos stalčių ir patiekus Kongreso balsavimui. Tai klausi
mas, kuris liečia milijonų žmonių gerbūvį, beveik kiek
vieną šeimą mano distrikte. Klausimas turi būti išspręs
tas šio Kongreso. Aš tęsiu savo pastangas, kad Medicare 
programa virstu realybe.

PERRENKANT

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

Visų respektuojamas 
pareigūnas ir 

visuomenės veikėjas
Pasisako už geresnius kelius, saugesnius 

plentus, geresnį gyvenimą. 
Išlaikykime Porterį apskrities inžinierium

Albert S. Porter for County Engineer 
George A. Green, Chairmail

TAITY
JUDGE

COMMON PLEAS 
COURT

Palaikomas:
• Cuyahoga County Bar 

Association
• Cuyahoga County 

Democratic Party
• Cosmpolitan Democratic 

League
• Cleveland Press
• I’lain Dealer
• Citizens League

X FRANCIS J. TA LT Y

Taity for Judge Comm., 
Albert R. Kovacic. 

Asst. Chairman 
8018 Liberty Av., Cleveland

ŠVIETIMAS:
Aš nesiliausiu kovojęs už mokslo galimybes visiems gim
nazijas baigusiems, kurie tik verti siekti aukštesnio moks
lo. Ne kaitą balsavau už įstatymus, stiprinančius mūsų 
švietimo sistemą, tiek privačią tiek viešą. Stipendijų ir 
studentams paskolų klausimas turi būti praplėstas, kad 
atitiktų augančius gimnazijas baigiančių reikalavimus. Mū
sų tautos ateitis priklauso nuo jaunimo švietimo sąlygų.

SOCIALINĖ GLOBA;
Esu iškėlęs reikalą Įnešti pataisų į Sočiai Security progra
mą, kuri (1) turėtų pakelti pensijų dydį visiems jąja be
sinaudojantiems. (2) padidintų našlių pensijas, taip pat ir 
nedarbingais tapusių, (3) pakelti uždarbio ribą pensinin
kams, (4) tęsti išmokėjimus mažamečiams ir suėjus 18 
metų, jei jie lanko mokyklą. Aš dėsiu visas pastangas, 
kad šie mano pasiūlymai ir pakeitimai praeitų dabartinio 
Kongreso sesijos metu.

REMIA:
Cleveland Federation of Labor AFL-CIO
Cuyahoga County Democratic Executive Committee
Cosmopolitan Demociatic League
Hungai'ian Democratic League 
Cleveland Press

Feighan for Congress Committee,
John M. Gornik, 3613 Meadowbrook
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Su kun. Baliu Ivanausku 1938 m. Lietuvoje
Nuo to laiko praėjo jau 26 me

tai — jis dabar Clevelando šv. 
Jurgio parapijos klebonas. Gi
męs New Brighton, Pa., jis yra 
vienas iš nedaugelio platesnia
me mūsų gyvenime dalyvaujančių 
amerikiečių, turėjusių laimę pa
matyti savo tėvų kraštą nepriklau 
somybės laikais.

Klebonas kun. Balys Ivanaus
kas dabar mini savo 25 metų ku
nigystės sukaktį, dalį mokslo įgi
jęs Vilkaviškio kunigų seminari-

dabar gyvenąs Chicagoje, sek
retorium Vilkaitis.

Nuotraukoje nėra dviejų vie
nuolių pranciškiečių iš Pitts- 
burgho.

Ona Karpienė su Brone Rasiu- 
lyte, dalyvavusios lituanistikos 
kursuose ir surengtoje ekskursi
joje į Zarasus, tą ekskursiją Dir. 
voje plačiai aprašė su įvairiomis 
smulkmenomis; čia paduodama 
tik kelios ištraukos.

Balys Ivanauskas buvęs pats 
gyviausias, linksmas dainų vedė-

jas.
-- Iš Kauno išvykome anksti 

rytą rugp. 1 d. autobusu. Tas au
tobusas buvo mūsų "rūmai". Gi 
mūsų "karalystė" tęsėsi plačiai 
ir toli, už horizontų, plačių gi
rių, mėlyno dangaus ir blizgan
čių ežerų.

Mes pradėjom kalbėti apie gy
venimą pasakų šalyje ir nuspren
dėm padaryti tai tikrenybe. Pilis 
ir karalystė juk negali būti be 
valdovų, taigi šis būrys keliauto
jų vieningai sutarė išsirinkti val
dovus. Balsavimu jo didenybe 
"karalium" liko Kuzmickis (mū
sų profesorius Palangoje), "ka
ralienė" --viena vietinių panelių.

Nuotraukoje, pirmoje eilėje iŠ 
kairės J dešinę, sėdi: Pulk. Pr. 
Saladžius, Bronė Rasiulytė (cle- 
velandietė dainininkė), du kauniš
kiai, Ona Karpienė, lakūnas Po
vilas Šaltenis, Liūda Majienė iš 
Brazilijos. Antroje eilėje stovi: 
Antanas Kacevičius, Balys Iva
nauskas (abu klierikai), jaunas 
dvasiškis, Jonas Valaitis iš 
Brooklyno. Toje pat eilėje, iš 
dešinės į kairę trečias, su aki
niais Valteris Banaitis (dabar 
Radio Free Europe pareigūnas 
Muenchene). Trečioje eilėje A. 
Merkelis, trečias iš kairės Ge
diminas Rukšėnas, dabar Mon- 
trealyje Kanadoje.

Šią nuotrauką parsivežė iš Lie - mūsų kelionės šeimininkė, 
tuvos ir išlaikė Ona Karpienė, tą 
vasarą atstovavusi Dirvą ir pla
čiai aprašiusi įspūdžius iš Kau
no Olimpiados, Pirmyn choro 
gastrolių Vilniuje ir Martyno Jan
kaus pagerbtuvių Rambyne. Nuo
trauka vaizduoja Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti rengtų 
užsieniečiams studentams ir mo
kytojams lituanistikos kursų daly- 
vių atsisveikinimo vakarienę 
Kaune po jų ekskursijos šiauri
nėje Lietuvoje.

Lituanistikos kursai vyko Pa
langoje; profesoriais buvo A. Sa
lys ir Z. Kuzmickis.

Po kursų, sugrįžus į Kauną, 
DULR surengė kursantams kelio • 
nę autobusu į Zarasus. DULRpir. 
mininku buvo adv. R. Skipitis,

Visų šių ceremonijų kancleris 
ir vadas buvo Balys Ivanauskas 
iš Detroito, nes jis mokėjo bega
les dainų ir pats gerai dainuoja. 
Jo gabiu padėjėju buvo Antanas 
Kacevičius iš Providence, R.I.

Važiuojant keliu, kaimiečiai 
sustodavo dirbę ir akis ištempę 
žiūrėjo ir stebėjosi, kai gėlėmis 
apkaišytas autobusas pravažiavo 
sukeldamas debesis dulkų.

Labanore, garsiame savo gry
bais, ekskursantus priėmėSima- 
nas Ignatavičius ir klebonas kun. 
Jonas Dzekimskis... Pietums pa
vaišino mus grybais ir kitais ska
numynais.

Salake mūsų dėmesį patraukė 
imponuojanti, ypatingos statybos 
bažnyčia. Dainuodami ir baron- 
kėles kramtydami važiavom 2a-

rasų link. Zarasuose susirinkom 
į Aušros vilą, kur su priėmėjais 
dalyvavo ir burmistras Jonas Va- 
lukonis.

Mums buvo aprodyta visos įdo
mybės, salos, gegužinės vieta ir 
kt. Zarasiečiai savo svečius pa
vaišino vakariene.

Kelionė atgal J Kauną prasidė
jo rugp. 4 d. ryte. Po atsisveiki
nimų su zarasiečiais prasidėjo 
dainos Baliui Ivanauskui vedant. 
Kelionė atgal ėjo per Uteną, Uk
mergę iki Kauno.

Pakeliui į Ukmergę, prof. Kuz- 
mickis paklausė, ar norėtume ap
lankyti Prezidentą Smetoną, nes 
pravažiuosime netoliese jų ūkio. 
Sekančiame miestelyje sustojus, 
mūsų profesorius telefonu pasitei. 
ravo ar p. prezidentas sutiks eks
kursantus priimti. Visi nudžiugo 
sužinoję, kad priims. Mums tai 
buvo labai didelė garbė.

Artėjant mūsų dainavimas nu
tilo, autobuse užviešpatavo ty
la... Autobusui sustojus žvyruo
tame kieme, verandoje pasirodė 
uniformuotas karininkas, šypso
damas mandagiai pakvietė į vidų. 
Mes stovėjome eilėje laukdami 
p. Prezidento ateinant. Tai buvo 
įtemptas tylos momentas...

Prezidentas pasisveikino. Jo 
švelnumas ir draugiškumas atpa
laidavo įtampą ir mes jautėme 
šilumą jo geros, simpatingos as
menybės. Jis juokavo, kalbėjo, ir 
pakvietė mus į verandą kitame 
namo šone, kur buvo paruošta ar
batėlė, skanumynai.

Po vaišių, mes palinksminome 
Prezidentą keliomis savo kelio
nės dainomis.

Iš prezidento vasarnamio už
sukom į seną Užulėnų kaimą, 
Prezidento Smetonos gimtą vietą: 
seną šiaudiniu stogu bakūžę. Ap
leidžiant ją , prisiminiau dainą 
"Kur bakūžė samanota". Baliui 
Ivanauskui vedant padainavom ją 
Prezidento Smetonos garbei.

įvažiavom į Ukmergę jau su
temus, sustojom tik keletui mi
nučių.

Artėjant prie Kauno, mūsų pro
fesorius pasakė jautrią kalbą, kad 
visi buvom draugingi ir nuošir
dūs, o dabar tuoj viskas pasibai
gia ir mespersiskirsim. Vienas- 
kltas pasakė profesoriui padė
kos kalbeles už jo pastangas pa
daryti šią kelionę tokia malonia. 
Visi sušukom po tris kartus va
lio savo profesoriui, palydovėms, 
mūsų dainų vadui Baliui Ivanaus
kui.

CAPE COD, Mass

• IEŠKOMA virtuvės dar
bams moteris ar mergaitė 
CAPE COD VASARVIE
TEI nuo birželio mėn. 15 
iki rugsėjo mėn. 15 d. Ge
ras atlyginimas.

Rašyti: P. O. 
Osterville, Mass.

Box 390, 
02655.

(49-51)

• Atostogoms Cape Code, 
Centerville, Mass. nuomo
jamas namas, idealus 2 šei
moms. 7 kambariai, 4 mie
gamieji, gražus privatus 
kiemas, arti jūros. Kreip
tis — Vieškalniai, 21 Bow- 
doin Avė., Boston 21, Mass. 
Tel. GE 6-5139. (51-53)

FRANCIS J. TALTY, žinomas 
ir populiarus Clevelandoadvoka
tas, kandidatuoja demokratų są
raše j Common Pleas teisėjo 
vietą.

Taity yra labai gerai žinomas 
ne tik teisininkų sluoksniuose, 
bet ir visuomenėje, kaip įvai
rių organizacijų veikėjas.

Aukštąjį teisių mokslą jis bai
gė garbės pažymėjimais. Savo 
teisės praktikoje jis yra turė - 
jęs išimtinų bylų, išpopuliarinu
sių jį, kaip prityrusį teisių ži
novą.

Jis turi neabejotinas kvalifi
kacijas teisėjo vietai užimti.

MAY’S

SIUNTINIUS Į 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, Ilk, 60608 

Tel. C A 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. Ilk, 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.

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. 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.

MOTERŲ VIENYBE
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI ŠIOS 
LABDAROS IR KULTŪRINĖS ORGANIZACIJOS

30 METŲ SUKAKTIES 
BANKETE ir ŠOKIUOSE 

Gegužės 17,1964, sekmadienį, 6 v. v.
HOTEL GRANADA (priešais Academy of Music) 
Ashland Place and Lafayette Avenue, 

Brooklyn, New York
Bilietus $10.00 asmeniui (įskaitant koktailį ir Door Prize) 
prašome užsisakyti iki gegužės 9 pas nares arba pas 
Andrušį (VI 7-4477), Garšvą, Ginkų, Jokūbaitį, Misūną, 

Shalins.
TIK ŠOKIAMS ĮĖJIMAS $2.00.

JOE THOMAS ORKESTRAS. 
Programą išpildys LIONĖ JODIS-JODYTĖ, 
akomponuos ALEKSAS MROZINSKAS.

Garbės pirmininkė — Regina Budrienė 
Vakaro vedėja — Paulina Simenienė

Helen V. Kulber 
pirmininkė 

MOTERŲ VIENYBĖ

finance it fhrough your
Cleveland Crust Bank

X. THI l*N« roa Ali IMI FIOFII

A***gĮĮ|
L_____

ist Company^

75 CONVENIENT BANKING OFFICES
•

Every Banking, Loan, Safe Deposit 
and Trust Service

Member Federol Deposit Insuronce Corporation

BASEMENTS ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT ALL 
4 MAY COMPANY 
STORES

• • •

Cushioned With Thick,FoamBackina!

Dekoruoti favoritai!

24x72’, 6 pėdų ilgio

BASEMENT RUG

Ttttp/’d Culof x
• Nufmeg
• Gold
• Blue/Green
• Sandalwood

Soiid Colnrs:
• Cocoa
• Beige
• Gold
• Avocado
• Royal Blue

Specialiai įkainuoti. . .

Idealūs kiekvienam kambariui! 
Nepriimu plėmų, lengvai 
valomi! Nereikalinga vailokų!

9x12’
dydžio

Pritaikyti 
dydžio _

12x15’
____ 49.95

Pritaikytų spalvų ilgi kilimai laiptams, 
prieškambariams, miegamiesiems, salionams

12’ ilgio
15’ ilgio

7.99
9.99

18. ilgio ........... 11.99
21’ ilgio ........... 14.99

DEPARTMENT, 
THE MAY COMPANY, 

DOWNTOWN, HEIGHTS, PARMATOWN
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’CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Ta-

ALTO METINIS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių 
rybos Clevelando skyriaus
atstovų metinis susirinki
mas šaukiamas gegužės 3 
d., 12 vai., tuoj po pamal
dų, Lietuvių salėje.

Sus irinkimo darbotvar
kė : susirinkimo atidary
mas, prezidiumo sudary
mas, skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos nariai 
patieks metinėj veiklos 
apyskaitinius pranešimus. 
Diskusijos dėl pranešimų. 
Naujos valdybos ir revizi
jos komisijos rinkimai. 
Klausimai ir sumanymai.

Primename, kad ALT 
Clevelando skyriaus atsto
vų nutarimu,kiekviena or
ganizacija, prikla u s a n t i 
ALT Clevelando skyriui, 
privalo susimokėti metinį 
nario mokestį $2.09. Kas 
nesusimokėjo metinio na
rio mokestį, prašome susi
mokėti skyriaus iždininkui 
L. Leknickui gegužės 3 d. 
arba atvykus į susirinki
mą.

Organizacijos, nesusimo
kėjusios nario metinio mo

Ne-
su-

ma- 
kuo

kesčio, negalės dalyvauti 
balsavimuse.

ALTo Clevelando 
Skyriaus Valdyba

• Neringos ir Pilėnų 
tuntų Motinos Dienos mi
nėjimas įvyks gegužės 10 
d., 10 vai. 30 min. šv. Jur
gio bažnyčioje pamaldomis, 
kuriose visi dalyvaujame 
rikiuotai ir uniformose. Po 
to šv. Jurgio parapijos sa
lėje ruošiami pusryčiai mo
tinoms pagerbti. Minėji
mui pasibaigus įvyks 
ringos Skaučių Tunto 
eiga.

Nuoširdžiai prašome 
mytes į minėjimą
skaitlingiau atsilankyti.

Neringos skautės šiais 
metais stovyklaus drauge 
su Pilėnu ir Detroito skau
tų ir skaučių tuntais. Sto
vyklos laikas; liepos 25 — 
rugpiūčio 9. East Harbour 
Port Clinton Stovyklavietė
je. Prašome tėvelius savo 
vasaros atostogas supla
nuoti taip, kad jos nesu
taptų su stovyklavimo lai
ku. Skautiška stovykla bus 
gera vieta jaunimui ne tik 
laikui praleisti, bet ir pa- 
skautauti, pabendrauti, pa
būti lietuviškoje aplinkoje. 
Norėtųsi, kad kuo daugiau 
jaunimo į stovyklą suva
žiuotų, o tai tik nuo tėve
lių priklauso. Smulkiau 
apie stovyklą bus pranešta 
vėliau.

Stovyklauti kviečiame ir 
neskautes.

SĖKMINGA BRONIAUS 
MURINO DAILĖS 

KŪRINIŲ PARODA 
Broniaus Mūrinio akva- 

relinės dailės paroda, ati
daryta balandžio 26 d. 
Čiurlionio Ansamblio na
muose, vyksta gražaus sėk
mingumo- ženkle. Į parodos 
atidarymą atsilankė kelias- 
dešimts dailės meno vertin
tojų ir mėgėjų. Atidaromą
jį žodį tarė parodos rengė
jų vardu LB I Apylinkės 
pirmininkas Feliksas Ei- 
dimtas. Svečią Bronių Mu
riną pristatė Vytautas 
Raulinaitis ir Antanas J. 
Vaikšnoras.

Broniaus Murino paroda 
atdara kasdieną, nuo 6 iki 
8 vai. vak., o šį šeštadienį 
ir sekmadienį, gegužės 2 ir 
3 dienomis, 2-8 vai. po pie
tų. Paroda uždaroma gegu
žės 3 d., 8 vai. vakare. Cle- 
velandiečiai kviečiami šią 
įdomią ir kūrybiniai aukš
to lygio Broniaus Murino 
akvarelinės dailės kūrinių 
parodą aplankyti! (vbj

kaip dirbęs teisėju Bedfor
de, buvęs Oakwood Village 
burmistru ir kt. pareigose.

Jo teisinė ir administra
cinė patirtis užtikrina, kad 
j aukštas teisėjo pareigas 
ateina ne naujokas, bet pri
tyręs savo srityje specia
listas.

LAIKAS PAKEITIMUI!
IN THE 20th CONGRESSIONAL DISTRICT;

Dail. V. Stančikaitė-Ab- 
raitienė Kaziuko muges 
proga Neringos Tuntui pa
aukojo 10 dol. Už tokią 
gausią dovaną tuntas nuo
širdžiai dėkoja.

PASILINKSMINIMAS
CLEVELANDO LIETUVIŠKAM
JAUNIMUI

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

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

V. GIEDRAITIS BAationimide Z. OBELENIS
Mutual Fire insurgncVCo:

Telef. 944-6835 Life Insurance Co. Mutual Insurance Co. Telef 881-7741 

Home Office; Columbus, 0.

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MC’SV BIZNIS.

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3134 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

Wm. J. Kennick kandida
tuoja iš 20 Distrikto į Kon
greso atstovus. Jis yra tei
sininkas ir ekonomistas, 
buvęs asist. profesorium. 
Slovėnų kilmės, kalbąs 5 
kalbomis, daug keliavęs po 
Europą, Kennick gerai pa
žįsta tautybių reikalus. 
Kennick pasisako už kari
nio biudžeto sumažinimą.

E L E C T...

RONALD M.

MOTTL
DEMOCRAT
TO CONGRESS

X RONALD M. MOTTL
BALSUOKIT ANTRADIENĮ! GEGUŽĖS 5 J964

IŠRINKITE

VINCENT 
M.

ARNOLD
teisėju 

į Common 
Pleas Court

(Terminas iki 1967 m. 
sausio 5 d.)

Clevelando Pilėnų Tunto skau
tai šj šeštadienį, geg. 2 d. 7:30 
vai., Čiurlionio Ansamblio na
muose, ryšium su įvykstančia 
tunto sporto švente, Į kurią at
vyksta Detroito Baltijos Tunto 
skautai, ruošia pasilinksminimą 
l kurj kviečia visą Clevelando lie
tuvišką jaunimą. Pasilinksmini
mas vyks tunto vadovybės globo
je. šokiams gros Jurgio Juodėno 
orkestras.

PARDUODAMI NAMAI
6 butų mūrinis, 6 gara

žai, geros pajamos, pato
gioje vietovėje. Turime dar 
2 apartamentus. Abu gera
me stovyje.

KVALIFIKUOTAS SAVO PATIRTIM. 
Buvęs teisėju Bedforde 1958-1963.

Kandidatuoja respublikonų pirminiuose 
rinkimuose 1964 gegužės 5 d.

Frank E. Cuppage 
Secretary—Arnold for Judge Committee 
6012 Richmond Road, Oakuood Village, O.

Pilėnų Tuntas

Ronald M. Mottl, Parmos 
miesto tarybos pirminin
kas, yra buv. čekų laikraš
čio Novy Svet leidėjo Mil- 
ton Mottl sūnus.

Jaunas, veiklus teisinin
kas ir politikas, siekiąs už
imti Kongrese dabartinę 
Kongreso atstovo M. Feig- 
han vietą demokratų sąra
še.

Buvo Clevelando miesto 
valdybos teisių departa
mento asistentu.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

6 kamb. mūrinis, už Eu
clid Avė., ant kalno. Savi
ninkas skuba parduoti.
' ...

2 šeimų, prie E. 185 gt., 
arti bažnyčios, mokyklos, 
ĄĮisisiekimcL ir krautuvių.

Statome 3 naujus vienos 
' šeimos namus geruose ra

jonuose.

Bungalow, labai gerai už
laikytas, prie Lake Shore 
Blvd., netoli Neff Road. 2 
miegamieji apačioj, 2 vir
šuj, 2 automobiliams gara
žai, gražus sklypas. Ne
brangus.

6 kambarių apleistas na
mas. Nebrangus, geroje 
vietoje.

Prie šv. Jurgio parapi
jos, 2 šeimų namas, ne
brangus.

Norintieji pirkti, parduo
ti arba išmainyti, prašomi 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 St.
IV 1-6900

Res. KE 1-2190

20 DISTRIKTE
IŠRINKITE

WM. J. KENNICK
I KONGRESĄ

PROF. KENNICK YRA BUVĘS 
23 WARDO ATSTOVU MIESTO 

TARYBOJE.
P. Chesnull, 6820 Superior, 

Cleveland. Ohio 
Kennick for Congress Committee

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos, 6 kamb., nauja 

vonia, geras rūsys, gara
žas, gražus kiemas. Prašo 
tik $11,600. Įmokėjimas 
$1,500.

2 šeimų 5-5, l</-> garažo, 
geras rūsys. $10,300.

2 šeimų 3-3. $11,600.

2 šeimų, 5-5, E. 78 — 
Donald gt. švarus ir gerai 
prižiūrėtas namas. $11,900.

2 šeimų, 5-5, 2 naujos 
virtuvės, 2 naujos vonios, 
2 garažai. $13,900.

barių butas bei 2 šeimų 6-4 
viename sklype. Gerame 
stovyje. $19,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Antanas Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UI 1-6666
PARDUODAMAS NAMAS

Euclid Avė. ir Wayside 
gt. rajone. Erdvus vienos 
šeimos namas. Didžiulis 
sklypas su svirnu. Įvairios 
galimybės. Prieinama kai
na greitam pardavimui.

WILSON REALTY
IV 1-6500

(50-51)

Tel.

PARDUODAMAS NAMAS
PIETŲ EUCLIDE

Bexley Park, mūro bunga- 
lovv. L formos svečių — val
gomasis kambarys. Vieta val
gymui virtuvėje. Galima tuoj 
įsikraustyti. St. Gregory para
pijos ir mokyklos rajone.

4185 LAMBERT
EV 1-1474

2 šeimų 5-5. $9,800.

1 šeimos, visi 6 kamb. že
mai, arti St. Clair. $9,500.

2 vienos šeimos namai 
ant vieno sklypo, švarūs, 
gerai užlaikyti. $9,500.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, 6-6-6- 

5-5-5, šildymas gazu, gera
me stovyje. Mėnesinės pa
jamos 400 dol. $25,00.

Gražus mūro pastatas, 
dviguba krautuvė ir 6 kam

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 1851h St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

Teisininkas ir buvęs Bed- 
forde teisėju Vincent M. 
Arnold kandidatuoja res
publikonu sąraše i Cųvaho- 
ga apskrities Common 
Pleas teismą.

Baigęs šalia kitu mokslu 
IVestern Reserve Universi
tete teisę, jau ilgą laiką 
dirba teisinį darbą advoka
tūroje.

Be to, ilgesne patirtimi 
V. M. Arnold naudojasi,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBASL.
Clevelande

maloniai kviečia praleisti linoslaikį stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

Kongreso atstovas MICH AE L 
A. FEIGHAN, darydamas viešą 
pareiškimą dėl savo nusistaty
mo socialinės apdraudos reika
lais, deklaruoja kovosiąs, kaip 
ligi šiol, už pensijų padidinimą 
visiems ją gaunantiems. Ypatin
gą dėmesj jis atkreipia 1 faktą, 
kad pensijos lygis nežengia kar
tu su pragyvenimo lygiu. Tuo 
tarpu šis kraštas turi visas ga
limybes, kad pakėlus vyresnio 
amžiaus žmonių gyvenimo lygį.

M. A. Fėlghan vėl kandidatuo
ja J Kongresą demokratų sąraše, 
J| lydi Ilgų metų patirtis Ir ko
vingumas už savo krašto žmonių 
gerovę.
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KANDIDATUOJA Į LB 
TARYBĄ

Lietuvių Krepšinio Rink
tinės išvykos į Australiją 
O r g a n i zacinio Komiteto 
nariai Valdas Adamkavi- 
čius, Karolis Drunga, dr. 
Petras Kisielius ir Bronius 
Nainys kandidatuoja į IV 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Tarybą. Minimi asmenys 
yra aktyvūs Bendruomenės 
nariai ir visuomenei pažįs
tami iš jų atliktų pozityvių 
darbų, ypatingai lietuvy
bės išlaikymo ir kitose sri
tyse.

• Bronius Nainys, LB 
"hicagos Apygardos valdy- 
is pirm.,kviečia j susirin

kimą gegužės 3 d. (sekma
dienį), 11 vai. ryto, Jauni
mo Centre artimesniųjų 
LB apylinkių pirmininkus 
ir valdybų narius švietimo 
reikalams ir lituanistinių 
mokyklų tėvų komitetų 

Mielai

IRENAI DAPKUVIENEI

mirus, jos vyrui ENGELBERTUI, mamytei JAD

VYGAI DABULEVIČIENEI ir artimiesiems nuo

širdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime

Regina ir Vytautas Orintai

IRENAI DAPKUVIENEI

mirus, vyrą ENGELBERTĄ DAPKŲ, motiną — 

JADVYGĄ DABULEVTčTENĘ, seseris: JANINĄ 

JANUŠKIENĘ, DANĄ MTLIŪNIENĘ ir jų šei

mas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

K. Gaižučių šeima

IRENAI
DAPKUVIENEI-DABULEVIČIŪTEI 

mirus, p. E. DAPKUI, p. J. DABULEVIČIENEI, 
JANUŠKIŲ IR MILIŪNŲ šeimoms gilią užuo
jautą reiškia

Eugenijus, Jonas, Monika ir Lorreine 
Ignatavičiai

pirmininkus. Bus svarsto
mi lituanistinio mokyklų 
išlaikymo, santykių su Lie
tuvių Bendruomene, santy
kių su Apygardos švietimo 
komisija, bendrųjų moks
leivių švenčių rengimo ir 
kiti reikalai. Tėvų komite
tų pirmininkai savo nuo
žiūra prašomi pasikviesti 
ir kitus komitetų narius.

Apygardos valdybos pir
mininkas Bronius Nainys 
kandidatuoja į IV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą.

• S. Lūšys ir B. Vežtas 
praneša, kad vasarvietė 
MEŠKA, kuri randasi Cape 
Cod, Mass., vasarojimo se
zoną pradės birželio mėn. 
20 dieną.

Rezervacijas prašome jau 
dabar padaryti sekančiu 
adresu: S. Lūšys, 88-01 104 
Si., Richmond Hill. N. Y. 
11418. Tel. VI 9-1193 Area 
Code 212.

Muzikas J. Gaidelis, solistė Irena Stankūnaitė ir poetas St. Sant
varas po A. Smetonos minėjimo Bostone. p. pijųgnio nuotrauka

BOSTONO LIETUVIAI IŠKILMINGAI 
MINĖJO A. SMETONOS MIRTIES 

SUKAKTĮ
Balandžio 19 d. Bostono ir ap

linkinių kolonijų lietuviai gau
siai susirinko Į Lietuvių Klubo 
auditoriją prisiminti ir pagerb
ti Lietuvos Valstybės Preziden
tą A. Smetoną.

Skaitlingų organizacijų vėlia
vos rikiavosi aplink velionies 
prezidento papuoštą biustą, do
minuojant} Iškilmių scenoje. 
Kompoz. J. Gaidelio vedamas 
mišrus choras gieda JAV Him
ną, kun. Svirskis sukalba invo- 
kaciją.

Rašytojas St. Santvaras taria 
atidaromąjį Įžangos žod|, pažy
mėdamas, jog susirinkome pa
gerbti prez. A. Smetoną ir dėl 
to, kad jis buvo ne tik žymus mū - 
sų Valstybės vyras, bet didis lie
tuvis patriotas, puikus ir šakotas 
publicistas, gilius lietuvių kalbos 
žinovas-stilistas.

Jo vedama jauna Lietuvos vals
tybė tarpe 1926-40 m. pasiekė 
aukščiausią savo išsivystimą so
cialinės, ūkinės ir tautinės kul
tūros ugdymo baruose, kas {ga
lino Lietuvą vesti laisvą, nepri
klausomą gyvenimą. Šiame lai
kotarpyje išaugo, susiformavo 
jaunoji Lietuvos intelektualų kar
ta, kuri ir okupacijų metu ir da
bar veda tėvynėje ir tremtyje 
nepailstamą kovą dėl tautos iš
laisvinimo iš raudonosios vergi
jos.

Lietuvos Garbės Konsulas adv. 
A.O. Shallna savo kalboje prisi
minė A. Smetonos lankymąsi Mas 
sachusetts valstijoje, Worceste- 

rio mieste tuoj po atvykimo | 
Ameriką,

Prof. Dr. J. Puzinas iš Phila- 
delphijos savo turiningoje paskai - 
toje plačiai apibūdino A. Smeto
nos gyvenimą, mokslo metus, vi
suomeninę ir politinę veiklą Lie
tuvos Valstybės kūrimosi pradžio - 
je, palikdamas prezidento darbų 
vertinimą paskutiniojo nepri
klausomo gyvenimo laikmečiu -- 
istorijai. Nes mums,--anot prof, 
Puzino, -- čia j| vertinti dar yra 
per anksti.

Meninę minėjimo dal{ atliko 
dainininkė Irena Stankūnaitė iš 
New Jersey, Bostono dramos sam
būrio nariai ir Bostono mišrus 
choras, vedamas komp. J. Gaide
lio.

Dalis publikos A. Smetonos mirties sukakties minėjime Bostone.

Pirmame pasirodyme Ir. Stan
kūnaitė, akomp. komp, J. Gaide
liui, padainavo J. Stankūno "So
džiaus idiliją", Banaičio "Tul
pės" ir Dvariono "Žvaigždutę".

Dramos sambūrio nariai: Bi
rutė Vaičjurgytė, Jurgis Jašlns- 
kas ir Feliksas Kontautas pakai
tomis skaitė žymesnes ištraukas 
iš A. Smetonos raštų.

Antroje dalyje sol. Ir. Stankū
naitė, akomp. J. Gaideliui padai
navo: Margaritos ariją iš operos 
"Faustas", muz. Gounod ir ari
ją iš operos "Romeo ir Julija" 
muz. Gounod.

Publikos gausių plojimų šiltai 
sutikta, viešnia dainininkė bisui 
padainavo "Kaip linksma paukš
tytė" — V. Šimkaus ir "Lakš
tingalėlę" -- V. Kuprevičiaus.

Po Irenos Stankūnaitės dainos, 
Bostono mišrus choras, vedamas 
komp. J. Gaidelio, išpildė dvi iš
traukas iš Kantatos apie Lietuvą, 
žodžiai rašytojo St. Santvaro, 
muzika J. Gaidelio.

Programos užbaigimo žodyje 
rašyt. St. Santvaras padėkojo dvi
dešimt penkerių lietuviškų orga
nizacijų vadovybėms už prisidė
jimą prie iškilmingo mirusio Lie
tuvos Prezidento sukaktuvinio pa
minėjimo, taip pat programos da
lyviams, rengėjams ir visiems 
svečiams už taip gausų atsilanky
mą.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Po minėjimo vyko vaišės ir 
pašnekesiai. Vaišes parengė Mo
terų klubo narės, L. Lendraičio 

Dalis organizacijų vėliavų, minint A. Smetonos mirties sukakti 
Bostone. P. Plikšnio nuotrauka

rūpesčiu. Sceną ir prez. A. Sme
tonos biustą dekoravo dail. V. 
Vizgirda. Po vaišių, svečiai vy 
ko apžiūrėti Lietuviškos knygos 
parodą Tautinių namų patalpose. 
Joje ant stalų matėsi ir A. Sme
tonos rinktinių raštų tomai ir lie
tuvių klasikų veikalai, pradedant
K. Donelaičiu ir kitais Mažo
sios Lietuvos rašytojais ir bai
giant paskutiniaisiais dailiosios 
lietuvių literatūros kūriniais, iš
leistais tremtyje ir Amerikoje.

Knygos paroda skoningai (reng
ta, talkinant: dail. V. Vizgirdai, 
inž. V. Izbickui, inž. J. Dačiui, 
A. Puskepalaičiui, buv. Mažo
sios Lietuvos veikėjui, inž. Mi
kalauskui ir kitiems.

Drauge su lietuviškos knygos 
paroda tose pat patalpose savo 
tapybos paveikslus buvo išstatęs 
dail. J. Rūtenis iš New Yorko. 
Jo paveikslu lietuviški peizažai, 
kaip "Eglaičių Sonata" bei lie
tuviškų kryžių akvarėlės sutei
kė subtilaus grožio knygų pa
rodai.

J.V. Sūdavas

LOS ANGELES

• Irena Dabulevičiūtė- 
Dapkuvienė, prieš kelis 
metus iš Clevelando su vy
ru persikėlusi gyventi į 
Los Angeles, Californiją, 
mirė po komplikuotos šir
dies operacijos.

z

ŠĮ SEKMADIENI, gegužės 3 d. 4 vai. p.p. NEW YORKE 

Statler Hilton viešbutyje, 7 Avė. ir 33 St.

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS
20 METU MIRTIES SUKAKTIES MINĖJIMAS - AKADEMIJA 

Programoje: Tėvas JUOZAS VAIŠNYS, S.J., skaitys paskaitą apie velionį 
Prezidentą Antaną Smetoną.

Solistė IRENA STANKŪNAITĖ, prie pianino muz. J. Stankūnas,MENINĖJE DALYJE:

BROOKLYNO OPERETĖS CHORAS, vad. muz. Cibo ir akt. IRENA VEBLAITIENĖ-

Įėjimas į akademijų — 2 dol., su pietumis — 10 dol. asmeniui.

Minėjimui Ruošti Organizacijų Komitetas
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