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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽVILGSNIS I AFRIKA
PER GEGUŽĖS 1 D. PARADĄ MASKVOS RAU
DONOJOJE AIKŠTĖJE GARBĖS SVEČIU BU
VO ALŽIRO VALDOVAS BEN BELLA, O PO 
POROS SAVAIČIŲ NIKITA VAŽIUOS Į EGIP
TĄ, TUO BŪDU PARODYDAMAS SAVO DĖ
MESĮ AFRIKAI, KURIOS PIETINIAME GALE 
DAR ŠIAIS METAIS GALI PRASIDĖTI KA
RAS, VEDĄS PRIE LIKUSIŲ BALTŲJŲ IŠ

SKERDIMO.

220.000 baltųjų ir per tris mili
jonus juodųjų. Iki pereitų metų 
pabaigos pietinė Rhodezlja kar
tu su šiaurine Rhodezija bei 
Nyasalandu sudarė federaciją. 
Paskutiniuose dviejuose kraštuo
se baltųjų buvo palyginti labai ne
daug ir, pradėjus pūsti naujiems 
vėjams, jie kapitualiavo prieš

(Nukelta į 2 psl.)

Vytautas Meškauskas
Šių metų gegužės 1 d. Maskvos 

raudonoje aikštėje vykusio para
do garbės svečias buvo Alžiro 
diktatorius Ben Bella. Savo kraš
te jis {vedė panašią j sovietų sa
telitų kraštuose vykdomą san
tvarką. Jis negalėtų Išsilaikyti 
valdžioje nė vienos dienos, jei

tarpu Pietų Afrikos Unijoje ir 
pietinėje Rodezijoje juodieji ne
turi lygių teisių. Pirmoje valsty
bėje veikia vadinamas aparthei- 
das, t.y. išskyrimas: juodieji tu
ri kontroliuojamą savivaldą tik 
tam tikrose srityse. Dirbti jie ga
li baltųjų srityse, tačiau ten ne
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jo pinigais neremtų... Prancū
zija, o maistu JAV. Pagerbęs 
Ben Bellą, Nikita Chruščiovas 
rengiasi ilgesnei viešnagei pas 
Egipto Nasserį. Čia jis atidarys 
milžinišką Nilo upės Assamo py
limą, Tas darbas didele dalimi 
{vykdytas sovietinių technikų ir 
medžiagos pagalba.

Jei šiaurinė ir vidurio Afrika 
yra ‘išvaduotos’ iš baltųjų kapi
talistų ‘vergijos’ ir faktinai yra 
valdomos diktatorių, daugiau ar 
mažiau imituojančių sovietinį re
žimą, tai pietinėje to kontinento 
dalyje baltieji ruošiasi lemiamai, 
nors greičiausiai beviltiškai, ko
vai. čia prieš viso Afrikos konti
nento spaudimą žada laikytis 
Portugalų Angolos ir Mozambi- 
que teritorijos, pietinė Rodezl- 
ja ir Pietų Afrikos Unija, kuri 
kontroliuoja Pietvakarių Afrikos 
teritoriją. Partizanai yra apmo
kami Conge, ir Alžire, vadai 
Maskvoje ir Pekine.

Formaliai žiūrint situacija dar 
baltųjų valdomose srityse nėra 
vienoda. Angoloje IrMazambiąue 
baltieji ir juodieji turi visai ly
gias teises, tačiau abi teritori
jos yra sudėtinės Portugalijos 
dalys, o pačią Portugaliją val
do diktatorius Salazaras. Tuo

turi pilietinių teisių. Viso Pietų 
Afrikoje yra per 17 milijonų gy
ventojų, iš kuriu europiečiai su
daro kiek per tris milijonus, mai
šytų yra pusantro milijono ir pu
sė milijono indų.

Pietinėje Rhodezijoje yra per

ŽINIOS IŠ VISO
PASAULIO

* PREZIDENTAS JOHNSONAS 
kalbėdamas unijų vadams, iškėlė 
reikalą kiek galint susilaikyti nuo 
reikalavimų kelti algas ir tuo pri
sidėti prie infliacijos pavojų. Už 
tai jis pažadėjo imtis visų galimų 
priemonių, kad sumažinus bedar
bių skaičių. Prez. Johnsonas nu
rodė į Vak. Europą, kur bedarbių 
problemos praktiškai nesą.

* CHRUŠČIOVAS savo 'taikos 
angelo’ vaidmenyje, užsipuolė 
NATO valstybes, kad tos savo 
"intrygomis ir diplomatiniais ma
nevrais" varančios "provokaty- 
vinę propagandą" prieš Makarios 
vyriausybę Kipro saloje. Taip pat 
JTO nesiimančios reikiamų prie
monių kraujo praliejimui sustab
dyti.

* PRANCOZUA PARDAVĖ Ku
bai 20 diselinių garvežių, už ką 
susilaukė JAV vyriausybės nepa
sitenkinimo pareiškimų. Prancū
zai aiškinasi, kad garvežiai neįei
na į strateginių prekių sąrašus.

* JAV ir SATELITINES VENG
RUOS vyriausybės gegužės |5 
pradės pasitarimus, vedančius . 
prie esamų santykių pagerinimo.

* ALŽIRO BEN BELLAI džiau
giantis Chruščiovo vaišingumu 
Maskvoje, 'draugai'iš Pekino tuo 
pat metu Alžire atidarė 20 knygų 
krautuvių, kuriose pardavinėja
mos prancūzų kalba knygos. Jų 
turinyje — Mao Tse-tungoirkitų 
kalbos, puolančios Chruščiovą ir 
Kremliaus politiką.

Dirvos novelės konkurso laureatas Andrius Mironas dėkoja už jam paskirtą premiją. Dešinėje iš
kilmių prezidiumas: premijos mecenatas Simas Kašelionis, jury komisijos sekretorė Birutė Drungie
nė, Vilties draugijos vicepirmininkas Kazimieras Pocius, Dirvos vyr. redaktorius Jonas Čiuberkis ir 
Vilties draugijos pirmininkas dr. Vladas Ramanauskas. V. A. Račkausko nuotrauka

DIRVOS NOVELES KONKURSO PREMIJOS 
IŠKILMĖS
CHICAGOJE

Gražiai praėjęs Prezidento 
Smetonos minėjimas Hew Yorke

Minėjime dalyvavo senatorius 
Kenneth B, Keating, pasakyda
mas progai pritaikytą kalbą. Kal
bėjo Lietuvos atstovas J. Kajec- 
kas ir paskaitą apie velionį Pre
zidentą Antaną Smetoną skaitė 
Tėvas Juozas Vaišnys, S.J. Pa
skaita buvo labai gerai paruošta 
ir nuosekli. Kun. dr. Stasys Va- 
liušaitis perskaitė labai kultūrin
gai paruoštą invokaciją. Aktorė 
Irena Veblaitienė perskaitė iš
traukas iš Antano Smetonos raš
tų. Solistė Irena Stankūnaitė dai
navo, muzikui Stankūnui palydint 
pianu. Brooklyno Operetės cho
ras muz. Cibo vad. sugiedojo Ame 
rlkos ir Lietuvos himnus ir kele
tą lietuviškų dainų.

Visi programos dalyviai buvo 
rimtai išklausyti ir aukštai ver
tinami. Akademija dalyviais buvo 
skaitlinga. Teko pastebėti svečių 
net iš tolesnių vietovių, kaip dr. 
P. Vileišis su grupe svečių iš 
Waterbury, Juozasčesonls ir ke
letas kitų iš Philadelphijos,o iš 
New Jersey visuomet dalyvauja 
nemažai, kaipo artimi kaimynai.

Minėjimui rengti komiteto pir
mininkas Vytautas Abraitis, ati
darydamas Akademiją ir padaręs 
įvadą, paprašė į garbės prezidiu
mą 12 garbingų dalyvių, įvairiųor. 
ganizacijų atstovų. Pasibaigus 
akademijai, 7 vai. p.p. buvo va
karienė, kurioje dalyvavo apie 100 
svečių. A.S, Trečiokas

Šeštadienį, gegužės 2d. Chica
goje , American Legion salėje, 
įvyko Dirvos 1964 metų novelės 
konkurso premijos įteikimas.

Apie 300 svečių užpildė gražiai 
išdekoruotą salę.

Iškilmes atidarė Vilties D-jos 
vicepirmininkas Kazys Pocius, 
pakviesdamas į garbės prezidiu
mą: jury komisijos sekretoręBi- 
rutę Drungienę, novelės mece
natą Simą Kašelionį, konkurso lai
mėtoją, specialiai iš Los Ange
les atskridus! Andrių Mironą, 
Vilties D-jos pirmininką Dr. Vla
dą Ramanauską ir Dirvos vyr. 
redaktorių Joną čiuberkį. Biru
tė Drungienė paskaitė jury komi
sijos protokolą,iš kurio matyti, 
kad jury komisijai buvo pateikta 
12 novelių. Komisija laimėtoju 
išskyrė novelę "Santaka" pasi
rašytą Jono Pabradžio vardu. At
plėšus voką rasta, kad novelės 
autorius yra Andrius Mironas iš 
Los Angeles.Kalifornijoje.

Po to Kazys Pocius pakvietė 
mecenatą Simą Kašelionį įteik
ti $250 premiją. Miela buvo stebė
ti, kai Simas Kašelionis iš savo 
sunkiai uždirbtų sutaupų grynais 
pinigais įteikė 250 dolerių, špo
są udamas, kad jo čekis galįs bū
ti, kaip vargšo, nepadengtas.

Vėliau Kašelionis išdėstė sa
vo viltis, kad tuo jis prisideda 
prie lietuviškosios literatūros iš
laikymo.

Laureatas Andrius Mironas sa
vo trumpame žodyje išreiškė sa
vo susižavėjimą premija ir jos 
paskyrimu jam.

Dalis iškilmių rengimo komisijos narių: Juozas Žemaitis, Kazi
mieras Pocius, Bronė Paplėnienė, Petras Vėbra ir Antanas Janukai- 
tis. Trūksta Elenos ir Kazio Matučių. V.A. Račkausko nuotrauka

Prie kasos sėdi iškilmių komisijos nariai: Antanas Janukaitis, Ele
na Matutienė, Kazys Matutis ir Bronė Paplėnienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

Solistė Natalija Aukštuolienė, akompanuojant Antanui Kalvaičiui iš
pildė meninę programą. V, A. Račkausko nuotraukaBe žodžių

Dr. Vladas Ramanauskas, at
vykęs iš ClevelandOjPasidžiaugė 
vicepirmininko Kazio Pociaus ir 
jo suorganizuotos komisijos 
darbštumu, vykusiai pravedant šį 
kultūrinį išeivijos žygį, čia Chi
cagoje.

Užbaigai žodį tarė ir Dirvos 
vyr. redaktorius Jonas čitiber- 
kis.

Pabaigai oficialiosios dalies 
Kazys Pocius paskaitė raštu 
gautus sveikinimus.

Koncertinę dalį pradėjo sop
ranas Natalija Aukštuolienė, prie 
plano Antanas Kalvaitis. Ji pir
miausia padainavo Oi nėra nie
kur - Banaičio, Žvaigždutę - 
Dvariono, Viliją iš Leharo Links
mosios Našlės, Muzetos valsą iš 
Puccini La Bohemos, Mielą tėve
lį Puccini. Publikai reikalaujant 
dar padainavo — Na tai kas — 
Kavecko. Kazys Pocius Ir Bronė 
Paplėnienė apdovanojo solistę 
gražiomis rožių puokštėmis.

Užbaigai aktorius Romas Sta
kauskas paskaitė ištrauką iš pre- 
miiuotos novelės.

Blknevičiaus orkestrui gro
jant, prie gražiai paruoštų stalų 

(Nukelta į 2 psl.)
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Juodplaukė Lilo dirbo kosme
tikos salone. Anksčiau ji trejus 
metus mokėsi viename didmies
čio salone, išlaikė egzaminus ir 
klijenčių tarpe turėjo neblogą pa
sisekimą. Ji mandagi, greitai pa
tenkina visus pageidavimus. Ta
čiau vieną gražią dieną Vokieti
jos miesto kosmetikos salono 
tarnautoja Lilo vienai klijentei 
pasisakė: "Paskutinį jau kartą 
Tamstai sutaisau plaukus, ger-

Dirvos iškilmės 
Chicagoje...

(Atkelta iš 1 psl.) 
svečiai linksmai- praleido vaka
rą.

Prie to kultūringo įvykio sėk
mingo pravedimo, be mecenatų 
laureato ir jury komisijos daug 
prisidėjo Kazio Pociaus vadovau
jama iškilmių rengimo komisi
ja: iš Bronės Paplėnienės, Ele
nos Matutienės, Petro Vėbros, 
Kazio Matučio ir Juozo Žemai
čio. Prie baro turėjome tuos 
pačius nuoširdžius bendradar
bius Kostą Ramoną ir Kazį Ro- 
žanską.

Vyt. Račkauskas

Žvilgsnis į 
Afriką...

(Atkelta iš 1 psL) 
čiabūvius. Tuo tarpu pietinės 
Rhodezijos baltieji nutarė nepa
siduoti ir juodiesiems seime davė 
tik 15 iš 60 vietų. Per 15 metų 
juodieji palaipsniui gaus pilnas 
teises, tačiau Šiuo metu baltieji 
aiškina, kad dėsnis — vienas žmo. 
gus — vienas balsas jų krašte 
negali veikti, nes juodųjų kultū
rinis laipsnis dar nėra tam pa
kankamai aukštas. Reikia prisi
minti, kad vadinamoji centrinės 
Afrikos federacijoje, kurią iki šių 
metų pabaigos sudarė trys aukš
čiau minėti kraštai, buvo bando
ma rasti kokią nors taikingą for
mulę, kuri leistų be nuostolių at
skiriems individams pergyventi 
pereinamąjį laiką. Tos formulės 
ieškojo energingas tos federaci
jos ministeris pirmininkas Sir 
Roy Welensky, kurio tėvas bu
vo Lenkijos žydas, tačiau nera
do, Juodųjų vadai, remdamiesi 
savo rasės dauguma, reikalauja 
visos valdžios sau ir baltiesiems 
lieka tik pasitraukti, nors dėl to 
visas krašto ūkis paprastai labai 
smunka.

Rhodezijos, kaip ir Pietų Afri
kos baltieji, jaučiasi esą tiek daug 
pranašesni už juoduosius, kad ti_- 
kisi lengvai išsilaikyti, jei turėtų 
reikalo tik su savaisiais gyvento
jais. Blogiau, kad tuos kursto už
sieniai. Beveik visos Afrikos val
dovams 'išlaisvinimo' karas yra 
labai parankus vidaus politikos su
metimais, nes jis nukreips jų pa
valdinių akis nuo vis didėjančių 
vidaus sunkumų. Maskva ir Pe
kinas irgi turi savo planų. Be to 
Afrikos valstybės Jungtinėse 
Tautose turi 32 balsus. Dėl tų 
balsų, o kartu ir dėl vidaus poli
tikos sumetimų JAV paprastai 
pritaria pietinės Afrikos 'išlais
vinimui'. Prieš jį neprotestuo
ja ir D. Britanija, galvodama apie 
savo prekybinius ryšius su ne
baltųjų kraštais. Pereitų metų 
rugpiūčio 7 d. JT ^Saugumo Ta
ryba, D. Britanijai ir Prancū
zijai susilaikius, priėmė rezo
liuciją, raginančią susilaikyti nuo 
ginklų, šaudmenų ir karinių prie
monių eksporto į Pietų Afriką. JT 
visuotinis susirinkimas 106 bal
sais prieš vieną pasmerkė 
apartheido politiką, (p.m. spalio 
11 d.) Praktiškai, tai nesusilpni
no Pietų Afrikos nei ūkiškai, nei 
kariškai.

Zanzibarui neseniai suėjus J 
federaciją suTanganyikos respub- 
lika Zanzibare įsigalėję komu
nistai buvo įsileisti J federalinę 
vyriausybę, kur, manoma, išnau
dos progą Tanganyikos teritoriją 
paversti baze puolimui į pietus.

Maskva, aplamai imant, Afri
koje veda gana apsukrią politi
ką . išnaudodama tautinius jaus
mus, kiniečiai yra daugiau kru
vinos revoliucijos šalininkai, bet 
kol kas Maskvoje ir Pekine ap
mokyti teroristai lengvai rasda
vo bendrą kalbą.

biamoji ponia -- nesutariu su 
savo šefu ir apleisiu šią darbo
vietę".

Nei šioji, nei kita salono kli- 
jentė nesupranta tikrosios Lilo 
nusistatymo priežasties. Tik vė
liau ji paaiškina ir štai kas pati
riama:

"Žinote, ponia, aš pirmininkau
ju vienam Films Stars klubui — 
tiksliau sakant jis pa vadintas Ma
rina Vlady gerbėjų klubu -- mū
sų čia dešimts merginų ir trys 
vyrukai. Mūsų rūbai, mūsų šu
kuosenos turi būti panašios į 
Marinos Vlady, mūsų garbina
mos moters papročius bei pomė
gius. Dėl to ir nesutarimai su 
šefu, dėl to jis nepatenkintas 
mano šukuosena ir reikalavo ap
kirpti plaukus. Jis "sako --reikia 
prisiderinti prie mados reikala
vimų. O mes tame salone juk esa
me mados reprezentantės. O aš 
negaliu būti neištikima savo 
žvaigždei... Tad keičiu darbą, 
pereinu dirbti J elektros apara
tų įmonę, ten net daugiau uždirb
siu ir... niekas man nedarys prie
kaištų dėl mano šukuosenos". 
Tai juodaplaukės Lilo išpažintis.

O ji tėra viena iš 200,000 Fed. 
Vokietijoje gyvenančių vokiškų
jų teen-agers, priklausančių tam 
ar kitam Fan klubui. Tai vienas 
vokiškojo ir aplamai vakarietiš
kojo jaunimo pokarinio laikotar
pio raidos fenomenų. .Retai tas 
jaunimas patenka į sociologinio 
pobūdžio studijas ir retai apie tai 
kalbama kaip apie savotišką vi
suomeniniai - draugijinio gyve
nimo apraišką. Apie tuos tūks
tančius jaunimo bei jų papročius 
tik retai pasirodo koks leidinys 
--gi vienas jų vertas dėmesio, 
tai neseniai Stuttgarte išleistas 
"Jugend" (Jaunimas -- Seewald 
leidykla).

Sunku pasakyti, kiek šiuo metu 
Fed. Vokietijoje veikia tokių Fan- 
klubų, tačiau yra žinoma, kad klu
bai steigiami pagerbti ir visiš
kai eilinius filmų ar patefonų šla
gerių (hits) išpildytojus. Tokių 
klubų nariai,pvz. 10,000privačiai 
organizuotų plokštelių ir filmų 
herojaus, "ilgesio dainų" išpil
dytojo Freddy gerbėjų deda vi
sas pastangas, kad šio vardas

nuolat skambėtų per radiją ar 
spaudoje. Sis labai riboto talen
to Hamburgo nuotaikas propaguo
jąs ir nevykusiai mėgdžiojąs 
Hans Albersą — Freddy Quinn 
savo žinioje turi net 100 klubų. 
Nemažiau jų turi kitos vokiško
sios įžymybės, kaipCaterineVa
lente, Horst Buchholz ir filmų 
aktorius O.W. Fischer.

Tokie klubai vis labiau įsiskver. 
bia J visuomenės gyvenimą ir 
rimtesnieji balsai jau kelia 
aliarmą: tai juk didelio primi
tyvumo, sunkiai įkandamo akto
rių garbinimo pavyzdžiai. Jei kas 
norėtų su tuo primityvumu susi
pažinti iš pirmųjų šaltinių, reikia 
aplankyti vieną tokių klubų susi
rinkimų. Čia būdinga nebent tai, 
kad į klubo sueigas suaugusieji 
dažniausiai neįleidžiami. Taigi, 
prisibijoma kritikos, jaučiama, 
kad tokioms sueigoms daug kas 
prikiš per didelį paviršutinišku
mą, iš viso vengiama ir disku
tuoti klubo klausimus. Jaunimas 
susirenka atokiuose kambariuo
se ar kokiame mansardos užkam
pyje ir tai laikytina bėgimu nuo 
jiems priešiškai nusiteikusio bei 
nesimpatiško pasaulio.

Vienai spaudos bendradarbei 
vis dėlto pavyko aplankyti klubo 
susirinkimą Frankfurte. 11 mer
ginų ir du jaunuoliai, visi tarp 16 
ir 21 m.- amžiaus buvo susirinkę 
gerbti Europoje mėgiamą šveica
rų lengvosios muzikos dainų ir 
saldžių, daugiau kabaretinio ti
po šlagerių išpildytoją VicoTor- 
rlani. Klubo pirmininkė, 19 ni. 
amž. mašinininkė viešniai prieš 
tai įteikė pasirašyti raštą -- juo 
pasižadėta neišduoti nei sueigos 
dalyvių, nei pateikti vietos, kur 
ji vyko.

Kambarys nebuvo panašus į ti
pingą jaunos merginos kambarį. 
Visos sienos buvo išpuoštos bent 
40 "jo", visų nariųdievinamoak- 
toriaus paveikslų. Jie vaizdavo 
simpatiškąjį Vico įvairiose po
zose: ir filme ir televizijoje ir 
su pašliūžomis besportuojanti 
Šveicarijos kalnuose. Kambary, 
kaip muziejuje buvo išdėlioti 
įėjimo bilietai į Torriani dainos 
vakarus, buvo ir filminiai plaka
tai ir recenzijos ir... pagarbiai

spintoje užrakinta, tačiau per 
stiklą aiškiai matoma nepapras
ta trofėja — Vico kaklaraištis.

Lygiai aštuoniomis pradėtas 
klubo vakaras. Pirmininkė Petrą 
uždėjo Vico plokštelę, pasigirdo 
"dievaičio” balsas apie tai, kad 
Kalkutą galite rasti ties Gango 
upe... Pirmininkė užgesino švie
są, uždegė kelias žvakes. Tuo 
metu visi nariai atsistojo, žen
gė prie herojaus papuošto pa
veikslo. Pirmoji dievaičio pa
veikslą pabučiavo Petrą, ją pa
sekė 11 merginų ir tik du jaunuo
liai, užuot paveikslą bučiavę,ties 
juo giliai nusilenkė. Po ceremo
nijos Petrą įteikė vienam jaunuo
lių rankšluostį ir jo pareiga — 
nuo stiklo pašalinti merginų - 
narių paliktus lūpiy dažų pėd
sakus.

Vėliau buvo klausomasi plokš
telių su Vice balsu ir kiekvieną 
kartą jai pasibaigus visi sušuk
davo: "Tegyvuoja mūsų numylė
tasis Vico!" Po septintosios plokš
telės nariai aptarė savaitės veik
los planą. Visi buvo įpareigoti 
vesti agitaciją už "meisterio" 
plokšteles, savo bendradarbiams 
parduoti bent dvi plokšteles.

Vėliau Petrą vienai klubo na
rių padiktavo laišką — jis buvo 
skirtas filmų bendrovei -- esą 
"jau seniai laikas Torriani pa
siūlyti vaidmenį naujame filme". 
Kitame laiške buvo dėkojama 
vokiečių televizijai, nes ji pakar
totinai perdavusi "Hotel Victo- 
ria" vaidinimą — šis gi buvęs 
pats įspūdingiausias visame se
zone. Žinoma, toje "Victorijoje" 
pagrindinį vaidmenį buvo atlikęs 
ne kas kitas kaip Vico Torriani. 
Vyriškosios lyties klubo nariai 
įpareigoti kitą savaitę paruošti 
"dievaičio" gyvenimo bei veik
los apžvalgą — kaip tik kitą sa
vaitę juk bus Vico gimtadienis. 
Nutarta pasiųsti ir gėlių puokš
tę.

Sueigos pabaigai visinariaiat- 
sistojo ties paveikslu, merginos 
sušnibždėjo: "Aš myliu Tave, 
Vico...", o abu jaunuoliai išta
rė: "Mano pagarba tau, Vico"...

Kitą rytą visi 13 narių vėl bu
vo savo darbovietėse. Merginos 
rašė šefų diktuojamus laiškus, 
kitos vėl ant juostos surinkdavo 
dalis, trečios mandagiai aptar
naudavo klijentus krautuvėje ar 
grožio salone. Ir tik visai ne
jučiomis jos staiga paklausdavo 
kurį iš savo bendradarbių: "Sa
kyk, ar jau girdėjai naujausią

*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

Diena i s dienos

JUO SENIAU žmogus gyveno, juo lengviau jam patekti į bolše 
vizmo idėjinių pirmatakų sąrašus. Šekspyrą bolševikai į tokius są
rašus įtraukė jau ankstyvaisiais Stalino laikais. Turėjo gražiai iš
leidę jo veikalų vertimus ir leisdavo juos skaityti net politiniams 
kaliniams (kai neleisdavo Prancūzijos revoliucijos istorijos ir net 
VKP(b) istorijos!).

Lietuvoj prieš keletą metų, bene Hamleto premjeros proga, irgi 
didžiavosi: žiūrėkit, koki mes kultūringi, kaip mes gerblam 
Šekspyrą, ir kaip jie --"buržuaziniai nacionalistai" jo nemėgo!

Dabar, 400 metų Šekspyro gimimo sukakties proga, jau atsar
giau rašo apie jo veikalų Lietuvos scenoj pasirodymo istoriją. Tik 
pabrėžia, kad pradininkas tai buvo B. Dauguvietis, kuris pabandė, 
bet "tuometiniam buržuaziniam žiūrovui buvo nepriimtinos veikale 
gvildenamos mintys" ir Šekspyro veikalai "ilgus metus buvo iš
braukti iš Kauno Dramos teatro repertuaro, užleisdami vietą abe
jotinos idėjinės vertės melodramoms ir komedijoms, žymiai geriau 
atitinkančioms buržuazinį skonį”. (G. Aleksienė, Tiesa, bal, 23),

Tikrai, kokį penkmetį panašiai ir buvo. Tik jau ne "buržuazinio 
žiūrovo" pageidavimu. Ne kas kitas, o tas pats Borisas Dauguvic 
tis, pabandęs Šekspyro ir nepajėgęs perkąsti, maitino žiūrovą me
lodramomis ir "Mon bėbė" tipo komedijomis, nes jo "buržuazinį 
skonį" tie dalykai geriau atitiko. Dauguvietis buvo didžiai gabus 
teatrininkas, ir negali sakyt, kad būtų nežinojęs skirtumo tarp meno 
ir "chaltūros". Bet buvo jis ir gabus kailiamainys bei egoistas. Anot 
jo paties, "chaltūrinti" daug lengviau ir paprasčiau, tai ko čia pec- 
kiotis su Šekspyrais! Tad ir murdė teatrą nuosmukyje, pats links
mai paviršiuj plaukiodamas. Už tai bolševikai dabar "buržuazinį 
žiūrovą” kaltina, o Dauguviečiui paminklą pastatė...

Šekspyras rimtai į Lietuvos sceną įžengė A. Olekos-Žilins- 
ko pastangomis ir M. Čechovo pagalba. Juos "buržuazinių naciona
listų" valdžia į Lietuvos teatrą parsikvietė, gelbėdama "buržuazinį 
žiūrovą" nuo Dauguviečio "auklėjimo". Tiedu menininkai neįtiko 
bolševikų skoniui, ir jiems bolševikai paminklų nestato. Bet vistiek, 
dviejų skirtingų dvidešimtmečių "šekspyrinis balansas" Lietuvos 
scenoj, pasirodo, beesąs nuostabiai vienodas: ne tik tiek pat veikalų 
vaidinta, bet ir beveik visi tie patys. Apraudojo "buržuazinio" lai
kotarpio apsileidimą, ir čia pat jį išteisino faktų sąrašu. Užuojau
tos nusipelno tik tie vargšai apžvalgininkai, kuriems, nepaisant 
faktų, vistiek tenka trinte trinti žmonėms J akis tokias "tiesas", lyg 
dabar ir dukart du jau septyni, o tada trys tebūdavę...

Vico Torriani plokštelę? Būti
nai turi ją įsigyti".

Čia kyla klausimas -- kodėl 
pasirenkami tie filmų ar plokš
telių dievaičiai? Jei jūs paklaus- 
tumėte minėto klubo devynias 
merginas, jos jums atsakytų to
kiais žodžiais: "Mes jį mylime, 
nes pasaulyje nėra kito didesnio 
dainininko... Aš jį myliu, nes jis 
juk toks vyriškas... Man tiesiog 
patinka jo švelnumas... Juk jis 
dieviškas, kaip galima jo nemy
lėti? Kai aš jo klausausi, pa
mirštu visą šio gyvenimo pro-

zą bei nuobodulį..."
Tai priežastys, kodėl dievina

mas bei garbinamas tas ar kitas 
aktorius bei dainininkas. Tai kas
dienybės, mūsų dienų iškarpa iš 
moderniškojo jaunimo gyvenimo. 
Ją rasite ne tik Vokietijoje, bet 
ir kituose kontinentuose, nė JAV 
neišskiriant. Kyla klausimas: ar 
tokie reiškiniai apie 20 m. jauni
mo tarpe jums nekelia jokių min
čių? Ar tai nebus viena apraiš
kų tų žmonių tarpe, kuriems gy
venimas per daug nusibodęs, ne
įvairus ir ieškoma "dievaičių"^

. ...... ..... ............ ......................

Pirmučiausia, pajaunate ugnimi 
daryto alaus skonio paslaptį. 
Kaip? Jūs darote alų betarpiai ant 
liepsnos ... lygiai kaip tai darė Ber- 
nard Stroh prieš šimtą metų — ly
giai kaip tai daroma šiandien 909 E. 
Elizabeth gt., Detroite, Michigan. 
Kodėl? O todėl, kad būtų pakanka
mai alaus, kad aprūpinus visus Vid. 
Vakarų vartotojus, kiekvienų dienų 
prašančius ir besigardžiuojančius

trims milijonais bonku šiuo išimtinai ugnimi darytu alum.
Tai žmonės, kurie tvirtina, kad ugnimi daryto alaus skonis ap
teikia tai, ko jie trokšta — ko jie ieško — kuo jie tenkinasi — 
geriant pasirinktų alų. Tai tie, kurie žino, kad ugnimi daryto 
alaus skonis yra toks, kokio kiti alūs norėtų atsiekti.
Dabar matote, kodėl visi turi pradėti puikų bravorų viena pa
prasta pamoka — tai ugnimi virto alaus skonio dėka.
Galbūt, antra \ertus, susiprasite ir ilsėdamiesi gėrėsitės ja i 
dabar — nes tai vienintelis alus, kuri gali patiekti bet kuri 
konkurencija — vienintelis, kuris jau dabar turi ta ugnimi 
daryto alaus skoni... Stroh’s.

America's Only Fire-Brewed Beer

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

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

Cosmos Pa re ei 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.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO 1M ĖNESIO ĮSTOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

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

PENSION1ERIAMS. 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; Suhurhan Phone: 656-6330
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LB Tarybos rinkimų išvakarėse

r

"MES ESAME VISI ČEKISTAI!"
Žurnale Time balandžio 24 d. laidoje tilpo savo išvadomis {domi 

Maskvos ir Pekino santykių analizė. Komunizmo ir jo vardu vykdo
mos diktatūros istorija mums nesvetima. Gerai, kai su ja taip kon
densuotai, bet taikliai supažindinami ir amerikiečiai. To straipsnio 
(Communists, 26 psl) išvadoje sakoma, kad Chruščiovas yra patiekęs 
Įrodymų savo tikėjimui j taikią koegzistenciją patvirtinti. Tačiau ne
galima pamiršti, kad ir Stalinas praktikavo tą 'taikią koegzistenci
ją', susidėjęs su jo neapkęstais socialistais, kuriant 'populiariuosius 
frontus* 1930 m. laikotarpyje, o gi II Pas. karo metu kariavo šalia 
neapkenčiamų kapitalistų. Vakarai už tai apmokėjo Teherano ir Yal- 
tos kaina. Nereiktų stebėtis, jei ir Chruščiovas, atėjus laikui, pa
tieks savo sąskaitą.

Šiuo momentu Vakarai to skilimo neturj ko bijotis. Jie gali net 
šj tą laimėtL Tik yra tikras dalykas, kad tas skilimas, kaip toks, ne
išspręs Vakarų vidaus problemų, neapsaugos taikos ir neužtikrins 
laisvės. Iš viso, nesvarbu, kaip Maskva ar Pekinas interpretuos jų 
Leniną, nesvarbu ką jie išskaitys jo antkapyje, jis lieka žmogumi 
pasakiusiu, kad "mes esame visi čekistai".

•••

Tai yra dėsnis, taikomas ne vien tik tiems, kurie vienaip ar 
kitaip politikuodami, vienaip ar kitaip interpretuodami, gyvenime 
taiko ne tiek komunizmo idėjas, kurios ir taip aišku, kad yra ne- 
jgyvendamos, kiek naudojasi 'įsibėgėjimu', komunizmo vardu pavir
tusia išsilakymo valdžioje galimybe parazitams, išnaudojantiems 
jiems palankiai susidariusias tarptautinės politikos sąlygas.

Ir nėra nieko palankesnio toms sąlygoms tęsti, kaip Vakarų 
Pasaulio politikų įsivaizdavime ar sąmoningame 'išradime' dviejų 
ideologinių pasaulių, kurių susikirtimas reikštų katastrofą ir pra
žūti visai žmonijai...

Rytų ir Vid. Europoje įsigalėjusios diktatūros pervertinimas, 
jos glostymas kultūrinio bendradarbiavimo, o dabar dar ir preky
binių ryšių praplėtimo,baltomis pirštinaitėmis, yra Chruščiovo po
litikos neįkainuojamu laimėjimu.

Jau geras laiko tarpas prabėgo, kai ir mes negalime atsikvošė
ti nuo "kultūrinio bendradarbiavimo" ir "ryšių su kraštu" slogos. Tai 
klausimas ne vien lietuvius palietęs. Latviai, pvz., iškeltą "tiltų tie
simo" klausimą svarstant, kelia ir kitą klausimą: ant kokių stulpų tą 
tiltą statyti -- raudonų, ružavų, pilkų ar žalių?

Mes kol kas, ačiū Dievui, tiltų nestatome. Yra tik liepteliai, 
per kuriuos bandoma eiti -- apsiavus moteriškais batukais. Nereikia 
stebėtis, kad tokiu siauru lieptu einant, ne tik sudreba širdelė, bet at
siranda vietos ir histerijai.

Tiltų statymas yra labai rimtas ir atsakingas darbas. Rimtas rei
kalas ir apsisprendime dėl stulpų spalvos tiltus statant, jei tai rimui 
būtų reikalinga ir naudinga.

Ligi šiol toji "bendradarbiavimo" nauda tik ta, kiek jąja buvo 
siekta |nešti erzelio ir nesusipratimų. Kažin, ar tai pateisino kelionių 
išlaidas... (j.C.)

Stipriai organizuota bendruo
menė yra mūsų tautos tęstinumo 
palaikytoja ir ateities kūrėja.

Ne vieną aktyvų Bendruomenės 
idėjos skleidėją palydėjomej am
žinybę. Kitus prislėgė eilės metų 
uždėta amžiaus našu. Dar kiti 
abejingai numojo ranka dėl Bend
ruomenės nueito kelio, kuriame 
vis dar maišėsi politinės dulkės 
ir aiškiai jautėsi stoka toleran
cijos, daugiau vertinama pažiū
ra nei žmogaus tinkamumas bend
ruomeniniam darbui.

Dėl čia išvardintų priežasčių 
nema žas bend ruomeni ni nkų ska i - 
čius iš aktyvios veiklos yra iš
kritęs ir jų vieton nauji entuzias
tai dar neatėjo. Kad Bendruo
menės reikšmė nesumažėtų, kad 
nuo jos pays veikėjai nesitrauktų, 
| artėjančius Tarybos rinkimus 
eikime su šūkiu: balsuoti tik už 
tuos kandidatus, kuriuos žinome, 
kad išrinkti sąžiningai ir stro
piai atliks savo pareigas, kad jie 
ateis atstovauti mint|, jog Pašau, 
llo Lietuvių Bendruomenė yra vie
na iš didžiausių laisvojo pasaulio 
lietuvių jungėjų, kad Bendruome
nėj greičiau nei kur kitur, turi 
būti pasiekta nuolat linksniuoja
ma visų lietuvių vienybė. Tai pri
klausys nuo išrinktųjų Tarybos 
narių.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės planai bei uždaviniai mums 
gerai žinomi, daug kartų nagri
nėti spaudoje ir suvažiavimuose. 
Nors ir išrinktume ir pačius ga
biausius bei geriausius žmones, 
jie vieni tų B-nės uždavinių ne
įgyvendins, jei balsuotojai iš
rinkę vadovybę, savo pareigastuo 
laikys ir baigtas.

Išrinkę darbingą B-nės Ta
rybą, remkime jos darbus mo
raliai ir materialiai. Iš daugelio 

Bendruomenės uždavinių, įparei
gokime pirmiausia atlikti tuos, ku
rių dar nesuspėjo ligšioliniai B- 
nės vadovai, būtent: Bendruome
nėje pasiekti kultūrinės ir politi
nės vienybės, nes tai sutelktinės 
veiklos organizacija.

Sekantiems rinkimams reikia 
surasti ir paruošti naujų kūry
bingų jėgų, kurios turės tęsti 
vyresniųjų darbus lietuviškuose 
baruose. Tam pasiruošusių jau
nųjų jau yra, tik reikia rasti 
kelią | jų troškimų supratimą, 
kad būtų užlygintas ligi šiol at
siradęs tarpas tarp vyresniųjų 
ir jaunųjų, kurių susidomėjimas 
Bendruomene dar nėra tiek gi
lus, kiek kitomis organizacijo
mis.

Kad tikėjimas Bendruomenės 
idėja mūsų neapviltų, kad ji pa
jėgtų ir toliau siekti savo užsi-

TIESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

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

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

5th S5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $4.69
5th $ .69

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

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

Philadelphijoje, minint K. Donelaičio 250 metų nuo jo gimimo sukakti, buvo suruošta literatūros pa
rodėlė. sulaukusi didelio susidomėjimo. Nuotraukoje prie išdėstytų knygų: G. Mačiūnienė, dr. J. Puzi- 
nas, J. Stiklorius, J. Bubelis, V. Maciūnas, K. Gasparėnas, VI. Norkus, J. Skladaitis ir E. Mitalienė. 

A. Gruzdienės nuotrauka

LIETUVIŲ GALIMYBES AMERIKOS POLITIKOJ
Lietuvis policininkas ar pašti

ninkas Amerikoj neperseniausiai 
būdavo aplinkinių lietuvių pasidi
džiavimas. Ką bekalbėti apie kok| 
inspektorių! Cho, sakydavo, tas 
žmogus valdžios darbą turi!

Dabar toki iškilimai nestebina 
ir nebeatrodo svarbūs, kai lietu
vių yra advokatų, gydytojų, inži
nierių, profesorių ir apystambių 
verslininkų. Jeigu "valdžios dar
bas" dar ir įspūdingas, ui jau 
ne betkoks. Na, tokia pozicija, 
kaip Antano Olio turėta, — šis 
us, bet ir ui nebe idealas. Rei
kia, sako, mums patekti i Kon
gresą! Štai, girdi, net aštuoni 
lenkai sėdi atstovų rūmuose, len
kas vyriausias pašto valdytojas, 
o mes? Ne, girdi, uip nebega
lima, turim eit Amerikos po- 
litikon!

Kiek pagrindo ir kokios gali
mybės lietuviui patekti | Kon
gresą?

Atstovų rūmuose yra 435 na
riai, taigi vidutiniškai po vieną 
nuo maždaug 411 tūkstančių gy
ventojų, kuriųurpepaprastai yra 
apie 245 tūksunčiai turinčių tei
sę balsuoti, ir iš kurių balsuoja 
apie 160 tūkstančių. Vadinasi,at
stovui išrinkti reikia kurioje nors 
kongresinėje apygardoje turėti 
vidutiniškai per 80 tūksunčių bal
sų. Tokios politiškai sąmoningų 
ir aktyvių lietuvių koncentracijos 
nėra nei vienoje Amerikos kongre
sinėje apygardoje.

1960 metų cenzo duomenys ro
do, kad Jungtinėse Valstybėse 
yra beveik 403 tūkstančiai lietu
vių imigrantų ir čia gimusių jų 
vaikų (Lietuvoj gimusių -- per 
212 tūkstanti. Antros - trečios 
kartos sutistika jau neskiria | 
"foreign stock", jie jau "tikri 
amerikiečiai". Tuos priskaičius, 
mūsų minimas lietuvių milijo
nas greičiausia nėra išplistas pa
sigyrimas. Tik sąmoningai lietu
viais tebesijaučiančių tiek daug 
nėra). Vadinasi, lietuvių Ameri- 

brėžtų uždavinių, žengti | atei
ti ieškant naujų kelių ir žvel
giant | praeities klaidas, šiuose 
rinkimuose, kurie vyks gegužės 
9-10 dienomis, tenelieka nei vie - 
no lietuvio neatidavusio balso už 
pasirinktus kandidatus | 4-jąTa
rybą. Balsuotojų gausumas kar
tu parodys tolimesnę Bendruo
menės ateit|.

E. Čekienė

V. RASTENIS

koj yra beveik vidutinis vieną 
atstovą (iš 435) atitinkąs skai
čius. O tie 121 tūkstantis Lietuvoj 
gimusių visi gi yra suaugę, beveik 
visi piliečiai, turi teisę balsuoti, 
tai vienoje kurioje kongresinėje 
apygardoje sukoncentruoti jie be 
jokio vargo galėtų vieną iš savo 
tarpo išrinkti Į Kongresą. Bet 
tokios koncentracijos nėra. Di
džiausia koncentracija Chicagoj, 
kur, tačiau Lietuvoj gimusiųjų 
lietuvių tėra tik arti 25 tūkstan
čių, ir tie patys ne vienoj kon- 
gresinėj apygardoj (Chicagoj de
šimts tokių apygardų). Su tokiu 
skaičium galima tik kam nors 
padėti, bet ne grynai savo atsto
vą išsirinktL

Betgi Lenkijoj gimusių lenkų 
Chicagoj irgi tik 90 tūkstančių, 
o jie iš Chicagos turi net ketu
ris lenkus kongrese (bet New 
Yorko valstybėj Lenkijoj gimu
sių lenkų yra 188 tūkstančiai, o 
lenką atstovą turi tik vieną, iš 
Buffalo). Vadinasi, arba lenkai 
atstovai turi paramos iš savo 
ankstesnės imigracijos antros- 
trečlos kartos palikuonių, iš kitų 
tautinių mažumų, arba, gal dau
giausia iš visokiųbalsuotojų,etni
nio klausimo nepaisančių.

Lemiamas dalykas čia tas, kad 
kandidatai | Kongresą (ar | bet- 
kokias pareigas) kandidatuoja vi
sų pirma kaip piliečiai, visų 
savo apygardos gyventojų atsto
vai, apsiimdami rūpintis visais 
šio krašto, ypač visais savo 
apygardos, reikalais. Taigi, ne
paisant, lenkiškai, vokiškai, ita
liškai ar kaip kitaip skamba kan
didato pavardė, jis kandidatuoja 
visų pirma kaip amerikie
tis (respublikonas, demokratas, 
nepriklausomas ar kitoks). Boda
mas Išrinktas, jis irgi Kongrese 
yra amerikietis visų savo rinkėjų 
atstovas, o ne specialiai lenkų, 
vokiečių, italų ar kitų interesų 
gynėjas. Tiesa, girdim, kad at
stovai Derwinskis, Kluczynskis 
ar Zablockis ne vieną kartą bandė 
ginti Lenkijos ar visos Rytų Eu
ropos, drauge ir Lietuvos inte
resams palankesnę politiką, bet 
tai yra darę ir kiti atstovai, vi
sai kitaip skambančiomis pavar
dėmis. Jie tai daro Amerikos po
litikos plotmėje, ir tik taip jie 
tegali elgtis. Jei bent vienas iš tų 
lenkų būtų bandęs kandidatuoti 
specialiai kaip lenkų atsto

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

vas, kaip vien lenkų interesų 
gynėjas, už j| būtų balsavę tik są
moningieji lenkai (ir tai gal ne vi
si) ir jis nebūtų išrinkus, nes 
lenkų balsų nepakaktų.

Ir lietuvis | Kongresą galėtų 
būti išrinktas tik us, kuris įti
kintų rinkikus, kad jo lietuviška 
pavardė ar kilmė yra tik atsitik
tinis dalykas, bet kad | Kongresą 
jis kandidatuoja visų pirma kaip 
amerikietis, šio krašto interesų 
ištikimas gynėjas. Bet... Tada, ir 
turėdami lieuvj Kongrese lietu
viai jokio ypatingao skirtumo ne
pajustų. Ten, kur lietuvių norai 
suumpa su amerikiečių daugu
mos interesais, tienorai ir dabar 
gali būti patenkinami, o kur lietu
vių norai susikirstų su Amerikos 
interesais, nei lietuvis kongres
manas nesiimtų jų ginti, arba, jei 
ir imtųsi -- ką gi jis padarytų, 
bodamas vienas urp 435-ių! O 
rinkimuose toks kandidatas, ku
ris užsimotų eiti | Kongresą spe
cialiai lietuviams atstovauti, te
galėtų būti išrinkus tiek ten, 
kur vieni lietuviai apygardoje su
darytų absoliučią daugumą, ka
dangi už tok| kandidatą nelietuviai 
tikrai nebalsuotų, o balsuotų už jo 
oponentą -- žadant} visiems 
atstovauti.

Toks lietuvių skaičius, koks 
Jungtinėse Valstybėse yra, ga
lėtų turėti ne tik vieną atstovą 
Kongreso atstovų rūmuose, bet 
net ir du senatorius! Bet 
viena sąlyga: visi turėtų persi
kelti gyventi |... Aliaską. Ten iš 
viso gyventojų tėra apie 226 toks - 
tančiai (lietuvių 1960 metais už- 
registruou tik aštuoni asmenys). 
Turinčių teisę balsuoti ten yra 
apie 113 tūkstančių, faktiškai bal
suoja tik apie 61 tūksuntis. Jei
gu sugužėtų Aliaskon visas 120 
tūkstančių Lietuvoj gimusiųjų lie - 
tuvių su šeimomis, ui Aliaskos 
gyventojų skaičius padvigubėtų, 
lietuviai sudarytų daugumą ir ga
lėtų išrinkti tenai visus pareigū
nus, kokių tik reikia. Kongrese 
turėtų vieną atstovą ir du sena
torius.

Lietuvių skaičiaus beveik už
tektų panašiai "užvaldyti" ir Ne- 
vadą arba net ir Wyomingą, aiš
ku, tik vieną kurią iš jų. Betgi 
tai "kompaktinės emigracijos" 
utopija. Ji atkrinta, o saujelėmis 
išsibarstę lietuviai savo jėgomis 
negali tikėtis išsirinkti "savo" 
kongresmanų ar senatorių.

"Ėjimo Amerikos politikon" 
idėja bene bus susieu su gero-

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

kai perdėtomis iliuzijomis, jei
gu manoma, kad tai yra efektin
giausias kelias Lietuvai 
padėti. Politinių pareigūnų užda
vinys čia yra padėti Ameri
kai. Kaikas iš mūsų lyg beveik 
pavydėdami minėjo faktą, kad, 
štai lenkas tapo JAV vyriausybės 
nariu, pašto ministru. Bet argi ne 
Amerikos paštą, ir tik J|tvarkyti 
yra jo uždavinys? Kas iš to spe
cialiai lenkams ar Lenkijai? Juk 
jeigu net, pavyzdžiui, Amerikos 
Balsas vien dėl to specialiai su
stiprintų veiklą Lietuvos labui? 
Turbūt net ir lietuvių kilmės pre
zidentas nesijaustų gal|s siųsti 
kariuomenę ar ką kita panašų da
ryti Lietuvai išlaisvinti, jei Ame
rikos interesai verstų j| būti san
tūrų.

Lietuvio ar lietuvių prasi
veržimas l žymesnes politines 
pozicijas, be abejo, būtų reikš
mingas lietuvių, kaip gyvos, bet 
smulkokos mažumos šiame kraš
te, prestižui. Na, ir asmeninis 
prasiveržusių laimėjimas. Bet 
priemonė Lietuvos reikalams pa
tarnauti iš to tebūtų sudėtingai 
netiesioginė ir siaurokai ribota. 
Reikia daug laiko, sėkmės ir ga
bumų, kad kongresmanas ar net 
senatorius imtų Įgyti |takos poli
tikos planavime.

Politiniame planavime šiais lai
kais nemaža turi |takos moksli
ninkai: sociologai, istorikai. Ir 
jie, paskiri asmenys, nelemia, 
bet kartais atrodo, kad jie ar tik 
ne efektingiau pakreipia lėmėjų 
nusiteikimus ir viešąją nuomonę, 
negu kongresmanai ar senatoriai. 
I tą srit| prasiveržti kelias irgi 
ilgas, sunkus ir dažnai bevedąs 
gilyn nesitrauktų lietuviškuose 
nuo specifinių lietuviams rūpimų 
reikalų, bet kažin ar tik ne Jma- 
nomesnis, kažin ar tik ne prieina - 
mesnis, negu kėdė Kongrese. Ta 
aplinkybė siūlo pagalvoti: ar ne 
tikslingiau mums skatintis ne tiek 
| Amerikos politiką, kiek|polltl- 
nius - socialinius mokslus? Ne 
tiek | valdžią, klek | universite
tus ir knygų leidyklas?

Yra ir čia pavojus. Turbūt jau 
nebe vieną dešimt} jaunų ir gabių 
tautiečių turime | tą kelią sėk
mingai įstojusių. Bet kažkodėl 
saitas tarp jų ir lietuvių intere
sais gyvenančios visuomenės lyg 
ir silpnėja, blanksta. Kas čia nuo 
ko tolsta? Ir kodėl? Ar nereikia 
susirūpinti to saito atgaivinimu?

Jūsų vairuoto
jas laukia!

9 CTS 
FUN TOURS

artėja!
May 17

Spnng Tour Along Lake Erie —$1.75 
May 30 

Cedar Point Special 
Then, every Mon., Wed.,Sat., 

June 13-Sept. 5 —$3.25
June 27

Ashland Balloon Festival —$2.75
July 19

Kingwood Center, Mansfield-$3.50
August 2

Pilgrimage to Carey, Ohio —$4.25 
August 23

?? Mystery Tour ? ? — $1.75
September 20

Pilgrimage to Frank, Ohio—$3.00
September 26

Ohio Swiss Festival, Sugarcreek-$4.25 
October 11 

Fall Foliage Tour- $2.25

Pasižymėkite savo kalendo
riuje. Dėl kainų vaikams ir 
dėl kitų detalių apie biudže
tinius bilietus, laiką, e te. 
RAŠYKITE: CTS FUN 
TOURS, 1404 E. 9th Street, 
Cleveland, Ohio 44114.
Užsisakant bilietus paštu, 
čekį siųskite CTS FUN 
TOURS, 1022 Carnegie Avė., 
Cleveland, Ohio 44115 arba 
Įsigykite CTS Information 
Booth, Pulic Sq.
WELCOME ABOARDf
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Dr. Rugienė Įteikia pirmąją Šimtinę Marąuette Parko LF vajaus komiteto pirm. dr. L. Kriaučeliūnui. 
Toliau stovi vajaus komiteto nariai ir lietuvių spaudos atstovai: P. Ličkus, Musteikienė, A. Lauraitis, 

iž. Urbutis, V; Garbenis, VL Butėnas, pulk. Rėklaitis, J. Gylys ir Šimoliūnas. Sėdi S. Endrijonienė.

skyrius (per sk. pirm. inž. Ur- 
butĮ Įteikusi 200 dol.) ALVUDAS. 
(per dr. J. Adomavičių Įteikęs 
100 dol.) ir dr. Rugienė. Agr. K. 
Povilaitis, Įteikęs 100 doL,paža
dėjo sumą pagal išgales didinti.

Tokie gražūs vieno vakaro vai
siai rodo, kad stiprių dr. L. Kriatu 
čeliūno pečių remiamas LF va
jaus Marąuette Parko komitetas 
ateina Į didelę talką vis augan
čiam Lietuvių Fondui, ir tą žinią 
su džiaugsmu akcentavo LF Ta
rybos sekretorius ir ryšininkas 
su Marąuette Parko vajaus k-tu 
-- pulk. A. Rėklaitis.

Artinantis LB IV Tarybos rin
kimams turėtumėm atkreipti dė
mesį b 1 tuos kandidatus, kurie 
yra gyvosios lietuvybės šaukliai 
ne vien žodžiu, bet ir darbais 
ir aukomis. Į tokius darbingus, 
energingus ir nuoširdžiai aukojan
čius asmenis, kaip dr. Kriauče- 
llūnas ir kiti, rinkimų dieną ir 
turi nukrypti balsuotojų žvilgs
niai. Tada tikrai bendruomenė ir 
lietuvybė žengs gyvuoju keliu.

vi. Rmjs

DETROITO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI KLAUSO

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲ 
RADIJO PROGRAMĄ

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

Pranešėjai: ALGIS ZAPARACKAS 
ir PATRICIA BANDŽA. 

Vedėjas — RALPH J. VALATKA.

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

Doleriai Lietuvių Fondui Kriaučeliūniį rezidencijoje
Lietuvių Fondas, pradėtas jo 

iniciatoriaus dr. A. Razmos pir
mąja tūkstantine, sparčiai au
ga.

Tvirtu Lietuvių Fondo rėmi
mo- keliu pasuko ir didžiausioji 
bei bagočiausioji lietuvių koloni
ja JAV -- Marąuette Parkas, 
Chicagoje. Šioje kolonijoje su
darytas specialus LF vajaus 
Marąuette Parko komitetas, ku
rio pirmininku yra žinomas vi
suomenininkas, daugelio lietu
viškų organizacijų ir darbų me
cenatas, kandidatas J LB IV Ta
rybą, dr. L. Krlaučeliūnas. Ša
lia pirm. Į komitetą Įeina vice

pirm. inž. Urbutis, gen. K. Mus
teikio žmona p. Musteikienė, 
sekr. J. Gylys, P. Ličkus, Ši- 
moliūnas, A. Lauraitis, V. Gar
benis ir LB atstovė S, Endri
jonienė.

Balandžio 30 d. vakare Ir. 
ir dr. L. Kriaučeliūnų reziden
cijoje Įvyko pirmasis šio komi
teto posėdis, dalyvaujant LF Ta
rybos sekr. pulk. Rėklaičiui.

Su džiaugsmu tenka pastebė
ti, kad šiame pirmajame orga
nizaciniame posėdyje LF jau 
pajuto stiprią finansinę paramą. 
Atsirado keturi nauji tūkstan
tininkai ir vienas šimtininkas.

Štai tūkstantininkai: Veterinari
jos gyd. dr-ja (per vieną iš pir
mųjų LF tūkstantininkų — dr. 
Jarą, tą vakarą Įteikusi pradinę 
300' dol. sumą), ALIAS Chicagos

ŠTATE FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208*4 W. 95 St. 

CHICAGO. 
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

CAPE COD, Mass.

• 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)

Kas tik turi gerą skonį
Viską perka pas Lieponį ’

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Mutual Federal Bendrovės

K. Donelaičio mokyklos Chicagoje mokiniai, sudėję iš centų šimti
nę Įteikia LF valdybos pirm. T. Blinstrubui. Nuotraukoje: mokyklos 
vedėjas J. 'Širka, tėvų komiteto ižd. B. Polikaitis, tėvų komiteto pirm. 
V. Albrechtas. ČekĮ Įteikia mokiniai G. Butėnas ir Z. Karaliūnaitė. 
Dešinėje LF valdybos pirm. T. Blinstrubas. V. Noreikos nuotrauka

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.parduodama 

populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9894

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 190.5 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

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.

VALTERIŲ MIEGAMAJAME
Daddy išvažiavo į Delaidę, daddy nėra. Onutė pri

simena, kaip mama metė ant lovos daddy marškinius, 
kaklaraiščius ir barėsi. Daddy tylėjo ir viską krovėsi į 
tokią.atdarą dėžę. O mama ir verkė ir barėsi. Daddy: 
"Donner Wetter! I hate you and your folk!” Bet tėtis 
pabučiavo Onutę ir pasakė: ”1 love you, Nancy!” Paglostė 
jos galvutę ir išėjo. Mamos jis nepabučiavo ir nepaglos
tė. Ir grandma ne.

— Grandma, kodėl daddy pasakė — ”1 hate you?”
Bet grandma nieko neatsako.
Jau seniai daddy nėra. Kodėl jis negrįžta? Ir kodėl 

mama susiraukia, kai Onutė paklausia, kada grįš daddy ? 
Kad tik grįžtų Kalėdoms! Onutė prisimena Kalėdas. Ma
ma uždegė eglutę. Onutė su grandma sėdėjo ant sofos. 
Daddy kitam kambaryje kažką dėliojo ant stalo. Paskui 
su dėde Algiu atėjo. Tas dėdė — su ilga barzda, toks bal
tas. Tai jis atnešė lėlę, o mamai gintaro karolius. Sakė 
— Kalėdų senelis. Onutė iš balso pažino, kad dėdė. Lėlę 
nupirko daddy. Dėdė sakė: "Tai nuo tėčio”. Lėlė užsi
merkia, kai guldai.

O dabar Onutė viena. Nėra daddy, nėra mamos. Tik 
grandma.

— Grandma, kodėl negrįžta mama.
— Mama atostogauja.
— Kada ji grįš?
— Kai baigs atostogas.
— O kodėl negrįžta daddy?
Bet grandma nusisuka ir nieko nesako. Ji kažko ieš

ko spintoje. Grandma nemyli daddy. Jis nepabučiavo jos. 
Jis nenupirko jai lėlės, kur užsimerkia, kai guldai.

— Eikš, Onut, valgyti!
Onutė paima lėlę ir eina prie stalo. Bobutė pasodina 

Onutę ant kelių.
— Tai, Onutė, gera mergaitė! Ji valgo mėsytę, bul

veles! Tai gera! Dabar Onutė geria karštą pieną. Bet ji 
nelabai ir nori. Jos akys žiūri į bobutės veidą.

— Grandma, kur mama?
— Sakau, kad atostogų išvažiavo.
— Ar ir daddy tostogų nuvažiavo?
— Ir tėtis tostogų.
— Aš nemyliu tostogų.

Bobutė šypsosi, o Onutė lūpą pakabinusi.
— Grandma negraži, mamytė graži.
— Ji jauna, tai ir graži.
— O tu buvai jauna, buvai graži?
— žinoma, Onut! Buvau graži.
— O kas čia tau ant nosies?
— Karpa.
— Kas yra karpa?
— Karpa yra karpa.
— O kam karpa yra?
— Yra, kad užaugo;
Grandma nežino, kam yra karpa. Karpa yra, kad 

grandma būtų negraži. Ir daddy nebučiavo grandma, kad 
ji negraži. Onutė pasiima lėlę ir nueina žaisti ant sofos; 
Ji šukuoja lėlės plaukus, aprengia naktiniais marškinė
liais. Paguldo į lovelę. Lėlė užsimerkia. Lėlė graži, ji ne
turi karpos. Lėlė jauna. Lėlė — mamy. Mamy neturi 
karpos. Grandma sena, ji su karpa, ir negraži.

— Onut, laikas ir tau gulti!
Onut dar nenorėtų, bet ji eina. Nėra mamutės, nėra 

daddy. Daddy vakare Onutei paskaitydavo stories. Ma
mutė padainuodavo: ”Atjos karaliūnas”.

— Grandma, kaip karaliūnas joja?
— Per kvepiantį sniegą.
Grandma nedainuoja, grandma sena. Baby angliškai 

nemoka skaityti. Onutė atsigula, šalia jos užmerktom 
akim lėlė.

— Grandma, kas yra sniegas?
— Sniegas yra baltas, jis būna tik žiemą.
— Kai pasibaigs ruduo.
— Tada bus sniegas?
— Australijoj nebus, Lietuvoj bus.
— Kodėl mes nevažiuojam j Lietuvą?
— Ten bolševikai. Neleidžia mūsų.
— Ir daddy neleidžia?
— Neleidžia.
Bobutė išeina. Onutė lieka viena, su šviesa ir lėle. 

Dabar Onutė dainuoja lėlei: "Atjos karaliūnas”. Ji aiš
kina lėlei, kad Lietuvoje yra sniegas, bet bolševikai ne
leidžia ten.

Skambutis!

Bobutė eina prie durų. Onutė šoka iš lovos. Ji pa> 
žįsta mamos balsą. Bėga prie durų, kur bobutė, kur ma
ma ir dėdė Algirdas. Apsikabina mamą ir trypčiodama 
bučiuoja veidą, nosį, kaktą, plaukus. Bet čia bobutė:

— Onut, tu basom ir neapsirengus!
Ji vedasi Onutę aprengti. Tik mama:
— Nerenk Onutės. Jau vėlu. Jai laikas miegoti.
Onutė nenori miegoti. Ji ima verkti. Ji norėtų daug 

daug kartų išbučiuoti mamą. Paklausti, ar mama matė 
daddy? Kas yra tostogos? Ar mama myli tostogas? Ko
dėl mama Onutei neparvežė tostogų? Mama neparvežė ir 
saldainių. Tostogos neturi saldainių. Mama visada par
veždavo iš miesto saldainių. Mama neturi karpos. Mama 
jauna, mama graži.

Bet mama uždarė duris, ir Onutė negali girdėti ma
mos. Onutė girdi tik žingsnius ir virtuvėje indų dėlioji
mą. Onutė ir lėlė lovoje. Lėlė nori valgyti. Ir Onutė nori 
valgyti su mama.

Patyliukais Onutė atsikelia iš lovos. Prie spintos. 
Pasirenka gražiausią suknelę — šilkinę. Užsivelka. Ir 
kojytes apauna. Kad grandma nesakytų — Onutė ba
som. Ji ir kaspiną įsiriša, ir į veidrodį pasižiūri. Pasiima 
lėlę ir, pravėrusi duris, kaip kulka puola į virtuvę.

O mamutė:
— Onut, ką tu čia prasimanai!
— Aš noriu būti su mamute.
— Rytoj būsi visą dieną. O dabar tau reikia mie

goti. Devinta valanda. Ir, baba, eitum miegoti! Atsigulk 
su Onute. Aš permiegosiu tavo lovoj.

Bobutė paima Onutę už rankos ir veda atgal į ponų 
VValterių miegamąjį. Mamutė net nepabučiavo Onutės. 
Ji nematė ir kaspino, to raudono, kurį pati nupirko. Ma
mutė sėdėjo prie stalo su dėde Ali. Dabar Onutė žino — 
dėdė Ali yra tostogos. Onutė nemyli dėdės, nemyli tos
togų.

Onutė ir vėl lovoje su lėle, kuri užsimerkia, kai pa- 
guldai. Onutė neužsimerkia. Onutei rieda ašaros. Šalia 
atsigula bobutė.

— Grandma, ar ir tėtis turi tostogas?
— Turi, Onut!
Onutė apsikabina bobutę.
— Tu graži, grandma. Aš nemyliu tostogų. Aš my

liu grandma. Myliu lėlę. Ji neturi tostogų. Ji turi Onutę.
Onutei rieda ašaros. Ašaros rieda bobutei. Ji glosto 

Onutės galvelę.
Walterių miegamajam tamsu. Svetainėje šviesu ir 

juokas.
(Mūsą Pastogė)



1964 m. gegužės 6 d. DIRVA Nr. 53-5

AOWNI$ GYVENIMAS
DETROITO, CLEVELANDO IR CHICAGOS

NEOLITUANŲ VAKARAS
Siekiant Korp! Neo-Lithuania 

tikslų, programoje numatyta su
eigos, paskaitos, seminarai, stu
dijų dienos, suvažiavimai, vasa
ros stovyklos, Korp! Šventės, li
teratūros vakarai, įvairūs kultū
riniai parengimai bei sekcijos- 
Ypatingas dėmesys yra kreipia
mas į korporantų susigyvenimą, 
susicementavimą, į stiprų vienti
są junginį. Si Korp! programa 
duoda progų atskiriems skyriams 
ir korporantams laikas nuo laiko 
susieiti vienam uždaviniui atlik
ti.

Jungtinis literatūros vakaras, 
balandžio mėn, 18 dieną, įvyko 
Detroite. Literatūros vakarai tu
ri didelę reikšmę ir prasmę mū
sų jaunimui, o bendrų jėgų sutel
kimas juos suartina. Juo plates
nė bus pažintis lietuviškos stu
dentijos tarpe, juo bus didesnis 
patraukimas vienas prie kito, 
šio pasėkoje stiprės lietuviškie
ji vienetai, kas bendroje mūsų 
lietuviškoje išeivijoje turi dide
lę reikšmę. Dideli uždaviniai lau
kia dabartinės mūsų studentijos. 
Tam jie turi pasiruošti būdami 
lietuviškose korporacijose. Jau
ni žmonės sunkiai įeina J mūsų 
Uutos dabartinę padėtį, bet vy
resniųjų taktas ir metodas turi 
ateiti jaunuoliams į pagalbą. 
Korp! Neo-Lithuania daro vis
ką, kad jauną žmogų patrauktų 
lietuvybės darbui.

Detroito neolituanai suruošė 
literatūros vakarą. Ta pačia pro
ga įvyko ir 41-rių metų Korp! 
gyvavimo sukakties minėjimas - 
šventė. Šventę atidarė skyriaus 
vicepirmininkas fil. inž. Jonas 
Gaižutis, savo žodyje pabrėžda
mas, kad Nepriklausomoj Lie
tuvoj jaunuolių priesaika eiti 
"Pro Patria" keliu buvo kilni, 
bet dabartinėse nutautimo sąly
gose -- yra šventa. Korp! spal
vas priėmė: Ilona čeikauskaitė, 
Irena Butavičiūtė, Milda Bukaus
kaitė ir Kazys Leknius. Spalvas 
uždėjo ir pritaikytą žodį tarė 
Vyr. Valdybos Pirmininkas fil. 
inž. V. Mažeika. Korp! garbės 
filisterė dr. Paužienė apdovano
jo naujai priėmusius spalvas gė
lėmis. Dr. Paužienė jau ne pir
mą kartą visa širdimi prisideda 
prie Korp! veikimo. Pakeltųjų 
vardu kalbėjo Kazys Leknius. 
Korp! sveikino: L.B. Detroito 
Skyriaus pirmininkas V. Pauža, 
iškeldamas jaunuolių pasiryži
mą svetimam krašte dirbti savo 
tautai. Gintaro Korp! vardusvei- 
kino J. Kavaliauskas. Korp! Vy
tis vardu sveikino R. Griškelis. 
Clevelando neolituanų vardu — 
R. Gulbinas ir Chicagos neoli- 
tuanų vardu — J. Žemaitis. Aka
demija baigta studentų himnu 
Gaudeamus.

Į literatūros vakaro pravėdi
ntą tiek vyresnieji tiek jaunesnie
ji korporantai įdėjo daugdarboir 
širdies. Programos temose 
vyravo meilė ir jaunystė lietuvių 
literatūroj, chicagiškiams dar ir 
pavasarį prijungus. Visi gerai ži
nom, kad pavasaris yra labai ar
timas tiek jaunystei tiek meilei, 
su juo reikalo nesugadinsi... Ypa
tingai gerai savo programos dalį 
atliko Detroito neolituanai. Pati 
literatūrinė medžiaga, Krėvės 
"Gilšė", rašytojo Alanto paruoš
ta sceniniam išpildymui, yra la
bai vertinga. Patartina tą legen- 
darinę pasaką visam organizuo
tam mūsų jaunimui perimti ir 
plačiai po savas kolonijas išpo
puliarinti, perduodant gražiąją

Prieky keturi naujai pakeltieji korporantai. R. Griškelio nuotrauka

Dainavos šalies kalbą priaugan
čiai kartai. "Gilšę" režisavo bu
vęs Vilniaus teatro direktorius 
Eduardas Vasiliauskas. Jis pa
ruošė dekoracijas, pritaikė mu
ziką ir tinkamus šviesos efektus. 
Tiek pati "Gilšės" režisūra, tiek 
visas pastatymas buvo su dideliu 
skoniu ir supratimu atlikti. Rei
kia pagalvoti ir apie tai, jog ne 
aktoriai, o tik jauni, pirmą kar
tą Į sceną išėję Detroito neoli
tuanai pastatymą išpildė. E. Va

Iškilmių prezidiumas.

siliauskas, suprasdamas lietuviš 
kos studentijos reikšmę mūsų 
tautai, nepasigailėjo savo stip
rios pagalbos šiam kultūriniam 
uždaviniui atlikti. "Gilšėje" da
lyvavo: mergelė — I. Butavičiū
tė; bernelis - S. Kaimelis, bajo
ras - K. Leknius; žynys - A,

Danutė Miškinytė išpildo jūri
ninkų šokį.

J. Gaižučio nuotrauka

Vaitekaitis; Šarūnas - A. Petra
vičius. Su dideliu įsijautimu, pa
sigėrėtinai gražiu lietuvišku ak
centu, Marija Gilvydytė išpildė 
"Gilšės" introdukcijas.

Sekančioj Detroito neolituanų 
programos dalyje buvo išpildy
ta Fausto Kiršos eilėraštis - me
lodeklamacija; smuiku palydėjo
K. Leknius, pianinu akompana
vo A. Vaitekaitytė, patį-eilėraš- 

tį, dedikuotą Tėvynei, gražiai at
liko Z. Petravičiūtė.

Clevelando neolituanai pasiro
dė su Spalio "Alma Mater" iširau, 
komis. Pačios ištraukos buvo la
bai geros ir tiko tiek turiniu, tiek 
savo dvasia dabartinei mūsų stu
dentijai. Birutės Augustina vičiū- 
tės abiejų ištraukų režisūra bu
vo vykusi ir vietomis visai pri
lygo mūsų akademinio jaunimo 
pasirodymams.

Ištraukas atliko: Rūta Macke-

R. Griškelio nuotrauka 

vičiutė, Eglė Augustinavičiutė, 
E. Kuncaitytė ir R. Gulbinas. 
Pertiekimas "Initium semestri" 
buvo labai patrauklus ir šiltas.

Chicagos neolituanų progra
mos dalis skelbė pavasarį. Me
džiaga nors įprasta - eilėrašti- 
nė, pertiekta montažu, praskam
bėjo gana gyvai. Montažą paruo
šė fil. S. Adomaitienė. Eilėraš
čius deklamavo: N. Binderytė, K. 
Sabaliauskaitė, R. Jurkūnaitė, A. 
Ignatonis, A. Cijflnėlis ir Mockai. 
tis. E. ir R. Kavaliūnaitės, N. Jo- 
kubauskaitė ir Baltramonytė pa
dainavo "Kaip, verkiančia smuiko 
girdėjosi aidas" ir "Pamilo do
bilas raudonas laukų baltą ra
munę”.

Detroite įvykusio neolituanų li
teratūros vakaro pranešėja buvo 
Ilona Cekauskaitė.

Po programos buvo vaišės ir 
šokiai. Šokiams grojo Korp!Neo- 
Lithuania orkestras vadovauja
mas Algio Modestavičiaus. Dai
navo Arūnas Gasparaitis. Po vie- 
nerių metų išgirdus vėl orkestrą 
grojant Detroite, darosi džiugu, 
matant didžiulę orkestro pažangą, 
malonu netik jam grojant šokti, 
bet taip pat ir pasiklausyti.

Iš visko matyti, kad neolitua
nai turi ir jėgų ir noro bet kurį 
lietuvišką uždavinį atlikti. Tik 
norint daugiau sudominti mūsų 
jaunimą, naudojant savą literatū
rą, kaip pagalbinę priemonę lie
tuvybei ugdyti, turėtume dagiau 
dėmesio kreipti J pačios litera
tūrinės medžiagos parinkimą. Ji 
turėtų būti labai artima jauno 
žmogaus dvasiai. Jis privalėtų 
eiti kartu su ja, joje pats gyven
ti, tuo pačiu, sava literatūra pa
sidarytų labai artima. Studentija 
gal daugiau domėtųsi lietuviųau- 
toriais, skaitytų išleidžiamas kny
gas, arčiau pažintų tautą, pati 
lietuvių kalba būtų daug geriau 
išmokstama. Taippatpačiameli- 
teratūrinių ištraukų perdekime 
turėtų būt ieškoma naujų kelių, 
kad programų pertiekimas ne
būtų atsilikęs - nuobodus.

Jaunas studentas turi pajusti, 
kad lietuvių literatūroj iškelia
mos mintys, idėjos, piešiami fak
tai ir pan. yra vertingi ir ne ką 
prastesni už kitus pasaulio rašy
tojų ir poetų kūrinius. Jie turi 
savo literatūrą vertinti ir prie 
jos prisirišti. Tik tada būsime 
atsiekę tą, ko jaunimo literatū
ros vakarais ir yra siekiama. 
Reikia džiaugtis, kad jaunimas 
noriai dalyvauja šių vakarų pa
ruošime.

(d)

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Korp! Neo-Lithuania Detroite įvykusios iškilmėse grupė korporantų išpildę dainų ir eilėraščių pynę. 
Iš kairės: Algis Morkaitis, Elvyra Kavaliūnaitė, Jūra Jakubauskaitė, Irena Baltramonytė, Regina Ka
valiūnaitė, Algis Ignatonis, Ramunė Jurkūnaitė ir Valius Cijunėlis. J. Gaižučio nuotrauka

MARCELINUI ŠIKŠNIUI, VISUOMENININKUI
IR RAŠYTOJUI, 90 METU """' "J: '

Šiandien mano mintys lekia 
Į Vilnių, kur Žvėryne, Kęstučio 
gatvėje, gyvena pagarbusis lie
tuvis, visuomenės veikėjas, ra
šytojas, pedagogas, ilgametis 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimna
zijos -direktorius Marcelinas 
Šikšnys-šiaulėniškis. Rodos, taip 
neseniai ten gyvėnta, džiaugtasi 
mūsų kultūros pažanga, o šian
dien ten galima tik mintimis 
nuskristi...

Marcelinas Šikšnys gimė 1874 
m. gegužės 2 d. Notiniškiųkaime, 
Šiaulėnų valsčiuje, Šiaulių ap
skrityje. Todėl, kaip rašytojas, 
jis ir pasirinko Šiaulėniškio sla
pyvardį. 1893 m., baigęs Šiau
lių gimnaziją, Šikšnys įstojo į 
Maskvos u-to matematikos-fizi- 
kos fakultetą, kurį 1897 m. bai
gęs, 17 m. mokytojavo Rygoje. 
1915-18 m. dėstė matematiką M. 
Yčo gimnazijoje Voroneže.'Nuo 
1918 m. iki 1939 m. Vilniuje 
Vytauto Didžiojo gimnazijos mo
kytojas ir direktorius. Jis čia 
dirbo sunkiausiomis sąlygomis, 
kovodamas su lenkų okupacine 
vyriausybe dėl lietuvių gimna
zijos išlaikymo, kartais siekda
mas ne tik Varšuvą, bet ir Že
nevą.

Kaip pedagogas, M. Šikšnys 
savo mokinių buvo labai myli
mas. Šit jo mokinė Aldona Lio- 
bytė rašo: "Tik jo mokiniai mi
ni su didele šiluma: "Tai mū
sų direktorius, pats geriausias 
žmogus pasaulyje". Jis ne tik 
pavyzdingas pedagogas, bet ir 
produktyvus matematikos va
dovėlių autorius. Jis parašė 
apie 8 algebros ir geometrijos 
vadovėlių, kurie buvo vartojami 
visos Lietuvos gimnazijose Be 
to, jis domėjose ir lietuvių kal
bos dalykais ir rašė apie mate
matikos terminus, apie mūsų 
vardų, pavardžių ir rašybos re
formas.

Kaip visuomenininkas, Šikšnys 
dar bestudentaudamas buvo akty
vus lietuvių organizacijų veikė - 
jas. Vėliau Rygoje jis aktyviai 
dalyvavo kultūrinėje veikloje: 
muzikos ir dramos "Kanklių" 
draugijoje, vaidybos sekcijoje, 
kur vaidino, režisavo, dainavo. 
Jis rūpiuose lietuvių kalbos ug- 
dyba ir ją dėstė Aleksandro gim
nazijoje. Vilniuje Šikšnys Lietu
vių Mokslo draugijos valdybos 
narys, kurį laiką jos pirminin
kas, laikė paskaitas, dalyvavo 
Lietuvių mokytojų sąjungos, "Ry
to" draugijos veikloje. Žodžiu, 
kur tik reikėjo lietuvių kultū
rai dirbti — Šikšnys pirmasis.

Jubiliatas gana anksti ėmė 
reikštis mūsų spaudoje. Pirmuo
sius savo kūrinius jis skaitė 
Maskvos lietuvių studentų drau
gijos susirinkimuose, šie kūri
niai buvo išspausdinti "Varpe", 
"Ūkininke" M. Šiaulėniškio sla
pyvardžiu. Kaip ir dauguma to 
meto mūsų rašytojų, taip ir Šiau
lėniškis rašė eilėraščius savo 
"nuvargintiems broliams" pa
guosti. Tai buvo romantinio, pa
triotinio turinio eilėraščiai, ku
rie apdainavo mūsų tautos tra
gišką likimą ir nelaisvę bei var
gus. Iš jų gražiausi yra "Nemu

nas" ir "A'raksas" (iš armėnų 
poezijos). Populiarus buvo ir Ne- 
krasovo sekimas: "Pasakyk,ma
no mylimas krašte", kuris buvo 
plačiai lietuvių dainuojamas. Be 
to, jis bandė rašyti ir "Žalgi
rio mūšio" poemą, kurios iš nu
matytų šešių teparašė pirmąją 
giesmę. Šikšnys, kaip rašytojas, 
labiausiai buvo išpopuliarėjęs 
savo dramomis. Pirmoji jo dra
ma buvo "Kražiai". Tačiau šią 
dramą, laikydamas silpnu kūri
niu, pats autorius sunaikino.1899 
m. Rygoje buvo suvaidinta jo pje
sė "Meilė suardyti -- tai nuodė
mę. pagimdyti". Ji buvo kartoja
ma Rygoje, Šiauliuose, Petrapi
lyje. Rankraštis bekeliaudamas

M. Šikšnys

iš rankų į rankas žuvo. 1901 m. 
Šikšnys parašė 5 veiksmų isto
rinę tragediją "Pilėnųkunigaikš
tį". Dėl savo patriotinio turinio 
ši tragedija turėjo didelį pasise
kimą, buvo daug kartų vaidina
ma Rygoje, Vilniuje, Petrapilyje, 
Voroneže ir visur, kur tik buvo 
daugiau lietuvių. Buvo kartota 
ir Nepriklausomybės laikais 
Kaune. Margio patekimas pas 
kryžiuočius, jo išsilaisvinimas, 
jo heroinės kovos su kryžiuo
čiais ir jo didvyriškas žuvimas 
kartu su savo mylimąja Laimu
te, ją nuduriant ir pačiam geriau 
nusižudant negu išgyvenant gėdą 
patekus į nelaisvę -- visa tai 
žavėjo publiką. Jaudino pagrindi
nė tragedijos mintis — laisvė 
brangesnė už gyvybę. Dar ir šian
dien ši tragedija nenustoja savo 
reikšmės: jaunimas gali iš jos 
pasimokyti, kaip brangintina yra 
tautos ir valstybės laisvė ir ne
priklausomybė.

1906 m. Šikšnys parašė dra
mą "Sparnai". Čia jis gvildena 
kosmopolitines problemas: pa
žangos, gerovės ir laimės pro
blemas. Pjesės herojus Goštau
tas yra išradęs sparnus padan
gėmis lakioti. Jis tikisi išvaduo
siąs žmoniją iš skurdo, dvasinės 
ir materialinės vergijos. "Mano 
tikslas ir didžiausias noras — 
pakelti visos žmonijos dvasią, 
ištraukti ją iš purvyno, kuriame 
ji braidžioja per tiek amžių, duo
ti galimybę kiekvienam, kuris 
tiktai turi drąsą ir norą iškil
ti taip aukštai, kiek kas gali...

Mano tikslas -- išvaduoti su
kaustytą ir prislėgtą žmoniją iš 
jos bjauriausių pančių", — sako 
Goštautas. Pjesės herojus, va
dovaudamasis garbės, laisvės ir 
meilės idėjomis, simboliškai 
įkūnytomis Famos, Libertos ir 
Mildos personažuose, žūsta, ne
pasiekęs savo tikslo ir pavedęs 
šį uždavinį atlikti Mildai — mei
lės idėjai — ir jaunimui. Nors 
šių dienų pažanga yra pasiekusi 
geriausius sparnus, tačiau Goš
tauto tikslas — išvaduoti žmo
niją iš baisiausių nelaisvės pan
čių -- dar neįvykdytas ir lau
kia iš jaunimo daugiau Margių 
ir daugiau Goštautų...

1910 m. šikšnys parašė vieno 
veiksmo draminį Vaizdelį "Liki
mo bausmę". Šiame vaizdelyje 
autorius gvildena nusikaltimo ir 
bausmės problemą. Pagrindinė 
mintis -- negalima pabėgti nuo 
nuodėmės. Visagalinčio fatumo 
ranka, kaip Sofoklio tragedijo
se, visur žmogų randa ir sunai
kina jo laimę.

Kaip dramaturgas, M. Šikšnys 
suvaidino nemažesnį vaidmenį 
mūsų teatro istorijoje už Fro- 
mą-Gužutj, Vilkutaitį-Keturakl, 
Landsbergį-Žemkalnį, Pundzevi- 
čių-Petliuką ir daugelį kitų dra
maturgų. Jei nebūtų užgulusi sun
ki pedagogo darbo našta Vilniu
je, gal M. šikšnys būtų sukūręs 
ir daugiau draminių veikalų.

Bolševikinės okupacijos metu
M. Šikšnys, gyvendamas Vilniu
je iš kuklios pensijos, yra atsi
dėjęs vertimams iš rusų ir len
kų kalbų. Jis yra išvertęs E. 
Ožeškienės, M. Konopnickos.Že- 
romskio, O. Chavkino, K. Simo- 
novo raštų. Taigi, ir senatvėje
M. šikšnys nenustoja dirbęs mū
sų literatūrai ir pažangai. *

Paskutiniu metu apie M. šikš
nį nieko nebegirdėti. Bet reikia 
manyti, kad jis gyvas ir sveikas 
tebegyvena Vilniuje. Ilgiausių 
metų ir ištvermės linkime gar
bingajam Jubiliatui.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Vytautas Alantas — 9 
dramos veikalai 5 dol.

Pulgis Andriušis — Pu
rienos po vandeniu — 1.50 
dol., kietais virš. — 2 dol.

R. Spalis — Angelai ir 
nuodėmės — 1.50 dol.

A. Šapoka — Senasis Vil
nius — 5 dol.
J. Kralikauskas — Min

daugo nužudymas — 3 dol.
K. Bradūnas — Sidabri

nės kamanos — 2 dol.
J. Ignatonis — Lūžiai — 

3 dol.
A. Tyruolis — Metų vin

giai — 3 dol.
Visa eilė kitų anksčiau 

pasirodžiusių knygų, albu
mų, poezijos rinkinių.
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SPORTO DIENOS
Vyt. Nasvytis - jaunių meisteris

J. ŠOLIŪNAS

Clevelandui jokia naujiena, kad 
ir vėl vienas Žaibo narys tapo 
meisteriu. Tuo meisteriu "užgi
mė" vienas jauniausių narių.

Verta džiaugtis, nes Vyt. Nas
vytis mošų jaunių stalo teniso 
melsterystę laimėjo neatsitikti
nai. Jis pasirodė puikiai netik 
jaunių varžybų baigmėje, bet taip 
pat ir vyrų klasės varžybose.

Kiek netikėtai, bet užtarnau
tai, jaunių vicemeisterio vardas 
teko kitam žaibiečiui A. Kokliui, 
pusiaubaigmėje nugalėjus favori
tą iš Omahos Juozą Kavaliauską 
2:0 (21:8, 21:19).

Jeigu buvusiose vid. vak. apy
gardos pirmenybėse broliai Ka
valiauskai kovojo puikiai, tai ba
landžio 18-19 d.d. Detroite jų žai
dimu teko nusivilti. Užtat ir ne
buvo nuostabu, kada laimėtojųpu- 
sėje V. Nasvytis labai lengvai nu
kovė R. Kavaliauską 2:0 (21:6,21: 
15), Nasvytis baigmėje nugali ge
rai sukovojusi Koklį 2:1 (20:22, 
21:15, 21:17).

Iškritęs į pralaimėtojų pusę 
Koklys nenusimena ir užkabina 
J. Kavaliauskui antrą minusą 2:1 
(21:14, 14:21, 21:14).

Baigmėje -- jokių staigmenų. 
Nasvytis tiek savo žaidimu, tiek 
kalbėjimu pasirodo daug geres
nis ir laimi prieš tylųjį Koklį 
2:0 (22:20, 21:15).

Jaunių klasėje dalyvavo net 15, 
bet kiti savo žaidimu dar tebuvo 
tik pradžiokai.

KO ATVAŽIAVOME?
Šioms pirmenybėms sąlygos 

buvo puikios. Visos varžybos vy
ko garsioje Cobo salėje, kur ne-

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBES PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo su
pratimų, 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, 916 Willoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221. 
Gaunama leidyklos adresu 
ir pas platintojus. Kaina 
4.00 dol.

seniai buvo pravestos Š. Ame
rikos pirmenybės. Tvarka taip 
pat buvo gera, nes visam darbui 
vadovavo patyręs Pranas Misiū
nas.

Bene pats džiugiausias reiški
nys tai dalyvių jaunumas. Nors 
ir pamažu, bet mūsų stalo teniso 
varžybose vis daugiau pradeda 
vyrauti jaunimas.

Geriausias pavyzdys -- mote
rys. Beveik visos žaidikės daly
vavusios moterų klasės varžybo
se, buvo kartu ir mergaičių kla
sių dalyvės!

Tiek moterų, tiek mergaičių 
klasės varžybose išsiskyrė ket
veriukė: Ę. Sabaliauskaitė ir V. 
Nešiukaitytė iš Toronto Vyties 
ir Clevelando R. Končiūtė su R. 
Gaidžiūnaite. Jos visos ir dalino
si visokiausių klasių nugalėtojų 
vardais.

Moterų klasės meistere tapo 
E. Sabaliauskaitė, antroje vie
toje palikusi Nešiukaitytė. Tas 
pats nutiko ir mergaičių klasė
je.

Ten kur Sabaliauskaitė nega
lėjo dalyvauti (B ir C klasėse) 
meistere tapo V. Nešiukaitytė. Ši
tose grupėse antroji vieta teko 
Hamiltono Kovo Kudabaitel.

Malonu pastebėti, kad gausiau
sias mergaičių būrys buvoišHa- 
miltono. Jos visos drausmingos, 
tvarkingos ir — nedarančios pa
žangos. Medžiagos ten atrodo 
yra, tik reikia gero mokytojo.

Bendrai šių varžybų pažibo
mis buvo Toronto Vyčio ir Cle
velando Žaibo jaunimas. Jis ir 
karaliavo varžybose. Gaila, kad 
kiti miestai nepaseka jų pavyz
džiu. Liūdniausia atrodė tai "sos
tinės" Chicagos atstovai. Gėda, 
jog tokios stambios kolonijos ri
bose neatsiranda jaunimo, kuris 
domėtųsi stalo tenisu.

JONAS KAVALIAUSKAS -- 
MEISTERIS

Jeigu jaunieji broliai Ka Valiaus - 
kai ir susvyravo savo pasirodyme 
jaunių klasėje, tai menkumo kal
tę atpirko jų brolis Jonas vyrų 
klasės varžybose. Jis pagaliau 
baigė Pr. Gvildžio dominavimą.

Jo žaidimas buvo pastoviau
sias, laimėjimas vertai pasiek
tas. Kavaliauskas laimi prieš 
Kleizą 2:0 (21:18, 21:17). Toliau 
jis susilaukia nepaprastos pagal
bos iš šių pirmenybių sensacijos 
Vyt. Nasvyčio, kuris nukirto Pr. 
Gvildį antrame rate 2:1 (21:17, 
19:21, 21:16).

Kavaliauskas taip pat turi var
go prieš Nasvytuką ir pirmą se
tą pralošia 19:21. Tačiau sekan
čius du setus ištempia 21:17 ir 
21:14.

Kitoje lentelės pusėje J. Ne- 
šiukaitis, laimėjęs prieš Z. Var
ną, taip pat atsiduria pliusininkų 
baigmėje, čia Kavaliauskas ne
sunkiai jį įveikia ir taip Nešiu- 
kaitis atsiranda pas minusinin- 
kuS/kur jau vyksta įtemptos ko
vos.

Žinoma, iš minusininkų dau
giausiai šansų turi Pr. Gvildys. 
Taip ir yra. Jis pirmiausiai at- 
sikeršina Vyt. Nasvyčiui 2:0, 
toliau išpeša prieš Kleizą 2:0, 
ir susitinka Nešiukaitl.

Gvildys laimi 2:1 (12:21, 21:16 
ir 21:5). Kavaliauskas baigmėje 
lengvai prikabina Gvildžiui ant
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rąjį minusą, o sau melsterystę, 
2:0 (21:16, 21:17).

Vyrų dvejeto varžybas laimė
jo Pr. Gvildys - J. Nešiukaitis, 
baigmėje įveikę brolius Rimą ir 
Joną Kavaliauskus 2:0 (22:20, 
22:20).

Mišraus dvejeto pergalė taip 
pat atiteko torontlečiams. čia 
E. Sabaliauskaitė ir Pr. Gvil
dys baigmėje lengvai nugalėjo R. 
Končiūtę ir Vyt. Nasvytį 2:0 
(21:15, 21:18).

VYTIS NENUGALIMA
Vyrų ir moterų komandines 

varžybas laimėjo Toronto Vy
tis. Nei moterų, nei vyrų kla
sėse Vyčiui daug kas negalėjo 
pasipriešinti.

Torontiškės V. Nešiukaitytė - 
E. Sabaliauskaitė pasirodė per 
stipri kombinacija visiems.

Komandinėse žaidynėse Vytis 
Lituanicai atskaitė 5:2 ir ta pa
čia pasekme Omahai. Trečioji 
vieta teko Chicagos Lituanicai, 
kuri nugalėjo Clevelando Žai
bą 5:L

Vytis taip pat nusinešė ir per
einamąją taurę, kuri duodama klu - 
bui sezono metu surinkusiam sta
lo teniso varžybose daugiausiai 
taškų.

Bendrai, šios pirmenybės buvo 
vienos geriausių tiek dalyvių skai
čiumi, jų buvo apie 50, tiek jau
nu amžiumi.

Džiugu, kad mūsų stalo tenisi
ninkų prieauglis gausėja. Ir kas 
dar svarbiau — geras to prie
auglio žaidimo lygis. Jaunųjųpra- 
našumą įrodė pulkus Vyt. Nasvy
čio, Koklio, V. Nešiukaitytės, 
Sabaliauskaitės, Kudabaitės bei 
brolių Kavaliauskų žaidimas.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti
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MAY’S BASEMENTS
BAMBOO MAGIC LANGAMS AR PRIEANGIAMS 

nepaprastai žemomis kainomis!

Natūraliai suderin 
tos bambuko virtu 

vei užuolaidos 
48” pločio, 
26” ilgio 
pora

60” pločio, 3°” ilgio 1.39 pora 
60” pločio, 36” ilgio .1.69 pora 
60” pločio, 45” ilgio 1.99 pora 
9” ilgio kraštas,

52” pločio ............... 89c vienas
Puoškite savo namus šiomis links
mų spalvų suderintomis cafe užuo
laidomis. Tvirtais kraštais. Natūra
lių spalvų, pločiai pritaikyti poroms.

Taškuotos suderin
tos bambuko cafe 

užuolaidos
48” pločio,

26” ilgio

pora

Piečiai pritaikyti poroms
60” pločio. 30” ilgio 1.59
60” pločio, 36” ilgio 1.99
60” pločio, 15” ilgio ............ 2.39
9” gylio kraštai,

52” pločio 1.19 viena
Gyvų spalvų, plonai purkštais auk
siniais taškučiais. Dekoratyviniai 
kraštai. Populiarios baltos spalvos 
bazė.
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GRAŽUS VENCELIŲ 
GIMINĖS 

SUVAŽIAVIMAS

tas Paulikaitis ir pianinu 
palydi Viktorija Kikutytė. 
Grupėje dainuoja Mėta Ki-

Balandžio 18 d. Šešupės 
svetainėje, Chicagoje, su
sirinko Kasparaičių, Klei- 
naičių, Kikučių, Mieliulių ir 
Paulikaičių šeimos, atvykę 
iš tolimų Amerikos vieto
vių. (M. Kleinaičio šeima, 
negalėdama atvykti iš Wa- 
terbury, Conn.,atsiuntė pa
sveikinimą ir linkėjimus), 
kad pagerbti vyriausią as
menį Vencelių giminėje.

Džiugu priminti, kad šios 
puotos programoje dalyva
vo kartu ir vaikučiai, gra
žiai pasiruošę su lietuviš
kais eilėraščiais, žaidimais 
ir tautiniais šokiais.

Visiems buvo malonus 
netikėtumas, kada progra
moj pasirodė grupė iš East 
St. Louis ir Collinsvillės. 
Tai moterų duetas, mišrus 
duetas ir mišrus kvartetas, 
kuriems vadovauja Alber-

Skautės Bobinaitė ir Vaitaitytė su Juozu Gribausku, paaukojusiu 
knygai "Skautybė Lietuvaitei" išleisti 100 dolerių.

V.A. Račkausko nuotrauka

Sienos ilgio bambu
ko užtraukiamos 

užuolaidos
Plotis, Pr. 84” ilgis 54” ilgis

48” 1 1.99 1 2.99
72” 2.99 1 4.49
96” : 3.99 1 5.99

120” 1 4.99 1 6.99
144” l 5.99 8.99

9” gylio kraštai,
52” pločio ............... 89c viena

Natūralios medžio spalvos su bam
buko atspalviu, tinka kiekvienai 
spalvai. Lengvai pritaikomos ir nu
dažomos pagal skonį. Galima kirpti 
žirklėmis, kad pritaikius ilgį.

Suderintos bambu
ko užtraukiamos 

nuo saulės 
užuolaidos

2 pėdu pločio

6 pėdu ilgio J ,29
2’6” plonio 1.50
3’ pločio 1
r pločiu 2 59
5’ pločio 2 99
6’ pločio 3.99
7’ pločio 1.19
8’ pločio 1 99
9’ pločio 6.99
10’ pločio.................. 7.99

1964 m. gegužės 6 d,

kutienė, Aldona Kleinaitie- 
nė, Juozas Kleinaitis ir Al
bertas Paulikaitis.

Padainuotos dainos taip 
visiems patiko, kad jos bu
vo tęsiamos ir po progra
mos pereinant Į sutartines 
prie kurių darnaus sąskam
bio prisidėjo visi dalyvau
jantieji.

Sekančią dieną, t. y. sek
madienio rytą dauguma iš 
suvažiavimo dalyvių susi
rinko bažnyčioje Į pamal
das, kurių metu buvo pa
gerbta Vencelių giminė.

Tai tikrai gražus giminės 
suvažiavimas ir būtų labai 
džiugu, kad tai taptų tra
dicija. J. K.

ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY AT ALI.
4 MAY COMPANY 
STORES

I/2” išvidinės už
traukiamos bambu

ko užuolaidos

2’6” pločio ..............................1.19
3’ pločio ................................ L39
4’ pločio ................................ L79
5’ pločio ................................ 2.19
6’ pločio ................................ 2.49
7’ pločio ................................ 2.99
8’ pločio ................................ 3.49
9’ pločio ................................ 3.99
10’ pločio ................................4.49
12’ pločio ................................ 1.99

Natūralios spalvos, 1 -j” bambu
ko užtraukiamos, su visais prie
dais. Paruoštos užkabinimui, vi
si pločiai 6 pėdų ilgio.

Priimami užsakymai paštu ir 
telefonu ... Skambinti 

CH 1-3070

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT. THE MAY COMPANY, DOWNTOWN, HEIGHTS, I’ARMATOWN
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
LIETUVIŲ DIENA

Clevelando Lietuvių Bendruo
menė rengia Lietuvių Dieną spa
lio 11 d. Naujosios Parapijos sa
lėje. Visos organizacijos prašo-

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

KREPŠINIS
Navy Park Gym 
7312 Clinton 11d.

ANTROSIOS PABALTIEČIIĮ OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS AMERIKOJE
GEGUŽĖS 9 IR 10 DIENOMIS CLEVELANDE. OHIO

TINKLINIS
Estabrook Recreation Center 
4125 Fulton Rd.

STALO TENISAS 
Danny Vegh’s Club 
1907 Euclid Avė.

ŽAIDYNIŲ PROGA ŠOKIAIS

GEGUŽĖS 9 D. SLOVENIAN NATIONAL HALL. 6409 ST. CLAIR AVĖ.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. POPULIARUS ŠOKIŲ ORKESTRAS. BUFETAS

mos tą dieną nedaryti parengi
mų.

Be to, pranešame 2 apylinkės 
narių žiniai, kad Lietuvių Fondo 
susirinkime apylinkę atstovaus 
LB Centro pirm. Jonas Jasaitis.

PAGERBS MOTINAS

Lituanistinės Vysk. M. Valan
čiaus mokyklos mokiniai savo 
mamytes pagerbs šį šeštadienį, 
gegužės 9 dieną. Kviečiame visas 
mamytes dalyvauti šv. Mišiose, 
9:30 iš ryto, ir po šv. Mišių bend
riems pusryčiams salėje, kur 
mokyklos mokiniai atliks motinos 
dienai paruoštą programą.

Tėvų komitetas

* JOLANTA IR ŠARŪNAS 
PECKAI buvo Mlrgos ir Džinaro 
Kižlų trečiojo sūnelio Antano 
Juozo krikšto tėvais.

Clevelandiečiai Peckai su 
dviem sūneliais tik prieš Vely
kas sugrįžo iš Vokietijos, kur Jo
lanta jau baigė medicinos moks
lus Heidelbergo universitete. Ša
rūnas šį rudenį grįžta atgal 
į Heidelbergą užbaigti medici
nos mokslų. Dr. Jolanta jau pra
dėjo darbą Euclld-Glenvilleligo
ninėje.

SODINO MEDELIUS ŽĄSELĖMS 
STEBINT

Balandžio 25 d., šeštadienio 
popietį Clevelando Pilėnų tunto 
skautai ir vilkiukai buvo išvykę 
iškylon J North Chagrin parką. 
Ten parko gamtininko Mr. Jim 
Rooks instruktuojami sodino 
medelius ir krūmus prie ežerė
lio paukščių rezervate. Tuo me
tu ežerėlyje plūduriavo 10 kana- 
dfškų žąsų, kurios praskrisda
mos parką buvo nusileidę pailsė
ti. Iškylautojai iš Mr. J. Rooks 
pasakojimų patyrė apie rezerva
te esančius paukščius bei aug
meniją. Beje, ir jų pasodinti 
krūmai turės uogas, kuriomis 
maitinsis rezervato paukščiai. 
Jie matė parazitinį augalą, ku
ris savo maistą paįvairina vabz> 
džiais, kurie prigeria jo taurės 
pavidalo lapuose. Iškylai baigian
tis skautukai pasistiprino prie 
laužo keptomis dešrelėmis ir 
vaisvandeniais. Iškylautojus glo
bojo skautininkai V. Jokūbaitis ir 
V. Bacevičius, talkinami sk. tė
vų. Iškyla gražiai pavyko dėka 
rūpestingos sk. tėvų talkos — 
ačiū jiems už transportą.

šią iškylą, kaip mūsų skautų

šv. Jurgio parapijos Clevelande klebonas kun. B. Ivanauskas praeitą sekmadienį atšventė 25 metų 
kunigystės sukaktį. Nuotraukoje sukaktuvininkas su motina tarp vienuolių, mokytojaujančių parapijos 
mokykloje. Iš kairės seserys Felicita, Rūta, Judita, Reynolda Notre Dame, kleb. kun. B. Ivanauskas su 
motina, seserys Gregoria, Valerija, Martiną (iš Pittsburgho) ir Bridgit. V. Pliodžinsko nuotrauka

VISI į PAVASARIO KONCERTĄ!
šį šeštadienį, gegužės 9 d. 7:30 Bilietų kainos: $3.00,2.50,2.00

vaL vak. šv. Jurgio auditorijoje 
įvyksta mūsų didžiųjų meno ta
lentų pavasarinis koncertas.

Programą išpildys - solistė - 
sopranas Lilija šukytė Iš To
ronto, pirmą kartą dainuojanti 
Clevelande ir pianistas - virtu
ozas Andrius Kuprevičius. So
listei akompanuoja pianistė Da
lia Skrinskaitė iš Toronto.

Koncerte solistė išpildys 
Glueck, Verdi, Banaičio Schu- 
mano, R. Strausso, Tallat-Kelp- 
šos, Jakflbėno, Gailevičiaus, Vil
ią-Labos kūrinius.

Pianistas A. Kuprevičius 
skambins Jakflbėno, Liszto, 
Rahmaninoff ir Chopin kompo
zicijas. Koncertui išnuomotas 
specialus Grand piano.

Po programos — šokiai, gro
jant Melody orkestrui ir vaišės. 
Bilietus galima rezervuoti skam
binant tel. S. Laniauskui, tel. IV- 
6-2152, V. Palonui tel. KE 1-9648, 
V, Rociūnui tel. KE 1-5264.

ir 1.50. Bilietų kasa šeštadienį 
bus atidara nuo 7 vai. vakaro kon
certo salėje.

Visus maloniai kviečia atsilan
kyti Dainavos stovyklos Globos 
komitetas Clevelande.

Išgirsite aukšto meninio lygio 
koncertą ir pa remsite kilnų rei
kalą — padėsite sudaryti dar ge
resnes sąlygas stovyklauti lie
tuviškam jaunimui Dainavoje.

* THE STROH BREWERY 
COMPANY Detroite įsigijo už 
1,950.000 dol. GoebelBrewingCo. 
Neužilgo bus užbaigti to pirkinio 
formalumai. Stroh Co. užtikrina, 
kad Goebel daryklos visų rūšių 
alaus gaminiai bus pardavinėja
mi ir toliau.

PARDUODAMAS NAMAS
E. 141 gt, 4 šeimų mūrinis. Ge

rame stovyje. Naujos krosnys, 
dvigubi langai. Visi variniai 
vamzdžiai. Parduoda savininkas. 
Teirautis IV-1-3957

(53-55)

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MŪSŲ BIZNIS. 

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

Cleveland, Ohio 44114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

gamtos konservavimo projektą, 
paminėjo Clevelando dienraštis 
The Plain Dealer.

HOME and 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

Vyr. Skautininkas Br. Juodelis su Pilėnų tunto Clevelande vadi ja. 
V. Bacevičiaus nuotrauka

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. 
OBELENĮ. atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS ||ationwide Z. OBELENIS
“^5* Mutual Tire Insurince Co.

Telef. 941-6835 Llf« Insurance Co. Mutual Insurance Co. T^lef 881 7711 
Kome Olfice; Columbus, 0. • ooa

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

MOTINOS DIENOS PROGA GERIAUSI 
SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS 

LIETUVIAMS

YOUNG’S AMERICAN &
CHINESE RESTAURANT

CHINESE FOOD TO TAKE OUT 
Cantonese Family Dinners 

OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:00 A. M. SAT. 
TO 3:OO A.M.

OPEN SUNDAYS AIR CONDITIONING
2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

CTS RUOŠIA PAVASARINES 
EKSKURSIJAS

Pavasarinį "FunTour" ruošia 
Cleveland Transit System gegu
žės 17 d.

Autobusai iš Public Square iš
eis tarp 12 ir 12:30 vai. gegužės 
17 d. ir 4 vai. bėgyje aplankys 
gražiąsias Lake Erie pakrančių 
vietoves.

Suaugusiems bilietas -- $L75, 
vaikams — 125, ne vyresniems 
kaip 12 m.

IMMEDIATE
OPENING!

ORDERLIES. 7 a. m. to 3 
p. m. positions available. 
Classes start May 11, 1964. 
We will train you. Mušt be 
able to read and write eng- 
lish. Uniforms furnished. 
Fringe benefits. Apply in 
person or call for further 
information.

DOCTORS
HOSPITAL

12345 CEDAR RD.
SW 5-5000 
Ext. 205

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, lVį 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.

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 G kam

bariu butas bei 2 šeimų G-4 
viename sklype. Gerame 
stovyje. $19,500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Antanas Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

ATSIŲSTA PAMINĖTI

MŪSŲ LIETUVA, I tomas. Pa
ruošė Bronius Kviklys. Leidėjas 
Juozas Kapočius. 752 psl. Gausiai 
iliustruotas leidinys, savo pir
mame tome sutalpinęs aprašy
mus Lietuvos vietovių iš Vilniaus 
krašto ir Rytų Aukštaitijos.

MARGUTIS — balandžio mėn. 
nr., pradėjo spausdinti anketą 
aktualiu išeivijos teatrinės veik
los klausimu. Pradžioje randame 
V. Alanto, Z. Arlauskaitės-Mik- 
šienės, Jurgio Blekaičio, Alg. 
Dikinio, Alg, Landsbergio pasi
sakymus.

Laureatas M. Anysas rašo šen- 
prūsių giminės klausimu.

Pristačius dail. V. Vizgirdą, 
randame išsamią K. Reikalo kny
gų apžvalgą.

Žurnalas pasižymi aukšto lygio 
recenzijomis ir kult. įvykių ap
žvalgomis, 'desertui' patiekta V. 
Meškausko įžvalgias aktualijas.

KARYS — balandžio mėn. (4 
nr.), šalia istorlškai-karinėmis 
temomis straipsnių, karts nuo 
karto talpina įdomių praeities pri
siminimui atgaivinti minčių ir 
vaizdų. Šiame numeryje telpa P. 
Gudelio straipsnis iš lietuvių ka
rių veiklos Užkaukazyje I Pas. 
karo metu. Žurnalas tarnauja ge
ru ryšininku gausiai mūsų karių 
šeimai.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tė
vų Jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas, balandžio mėn. (4 nr.). 
Kultūringai ir techniškai apdai
riai redaguojamame žurnale ap
tinkame apsčiai medžiagos ne 
vien religiniais, bet ir kultūri
niais, net gi ir politiniais, klau
simais. Skoningas Algirdo Ku- 
rausko viršelis ir vinjetės.

Metinė prenumerata -- 3 doL 
Adm, adresas: 2345 W. 56 St. 
Chicago.

FLORIDOS LIETUVIAI Nr. 4. 
Tokiu vardu išeina Floridos lie
tuvių ir vasarotojų mėnesinis 
6 puslapių laikraštis. Nuo sau
sio mėn. F L spausdinami Vil
ties b-vės spaustuvėj Clevelan
de. Leidėjai: Anelė Zabukas ir 
Petras Pocius, 3031 54 St. S., 
Gulfport, Fla. Redaguoja Edvar
das Karnėnas, 1118 Rutherford 
Rd., Cleveland Hts., Ohio 44112. 
FL eina jau ketvirti metai, 10,5 
x 14 formato.

Kaip ir pirmieji trys nume
riai, FL Nr. 4 duoda įdomių ži
nių, skaitymų ir paveikslų iš 
Floridos lietuvių ir vasarotojų 
iš šiaurės gyvenimo, atsiliepda
mas į esminius lietuvių visuo
menės reiškinius. FL savo iš
vaizda ir turiniu malonus pa
imti į rankas ir skaityti visiems 
lietuviams, ne tik floridiečiams. 
FL turi daug skaitytojų visose 
lietuvių kolonijose.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• VILTIES DRAUGIJOS pirm, 
dr. VI. Ramanauskas, lždin. V. 
Vinclova ir Dirvos vyr. redak
torius J. Čiuberkis, dalyvavę 
Dirvos novelės konkurso premi
jos įteikimo iškilmėse gegužės 
3 d. Vilties d-jos vicepirminin
ko K. Pociaus namuose turėjo 
pasitarimą bėgamaisiais Vilties 
draugijos ir Dirvos reikalais.

• KAZIMIERAS POCIUS, Vil
ties d-jos vicepirmininkas, ge
gužės 16 d. vyks l St. Louis, kur 
atstovaus Vilties d-ją ir Dirvą 
ALT Š-gos St. Louis skyriaus 5 
metų gyvavimo sukakties minė
jime.

LB Chicagos apygardos 
valdybos pirm. inž. Bronius 
Nainys, kandidatas į JAV 
LB Tarybą, bendruomeni
nėje veikloje aktyviai reiš
kiasi nuo pat jos susiorga- 
nizavimo pradžios. JTis yra 
buvęs East Chicagos LB 
Apylinkės pirmininkas ir 
daugkartinis valdybos na
rys. Chruščiovo atvykimo į 
Ameriką proga vadovavo 
tarptautiniam tautybių ko
mitetui, suruošusiam East 
Chicagos apylinkėje didžiu
les prieškomunistines de
monstracijas. Persi kėlęs 
gyventi į ChLcagą tuojau 
buvo išrinktas į didžiausios 
Amerikoje LB Marąuette 
Parko Apylinkės valdybą. 
Metais vėliau buvo išrink
tas į LB Chicagos Apygar
dos valdybą, kurioje būda
mas, be kitų darbų, suorga
nizavo ir įruošė lietuvių pa- 
vilioną Chicagos tarptauti
nėje prekybos parodoje ir 
ypatingai puikiai savo už
davinį atliko suorganizuo
damas ir pravesdamas vi
siems dar gerai atsimena
mą Antrąją Kanados ir 
Amerikos Lietuvių Tauti
nių šokių šventę, šiuo metu 
inž. Bronius Nainys buvo 
išrinktas ir Chicagos Apy
gardos Švietimo komisijos 
pirmininku.

Inž. Bronius Nainys ti
kisi, kad bendruomeniškoji 
visuomenė jam patikės ir 
tolimesnius Bendruomenės 
darbus, išrinkdama jį į 
JAV LB Tarybą, kb (sk.)

BALANDAI ir DAVETUI DULAICIAMS jų

tėveliui,
VINCUI DULAIČIUI

Australijoj mirus, gilią užuojautą reiškia

Pajauja ir Jonas Gaižučiai 
ir Elena štašienė

Uoliai ALT S-gos Richmond Hill skyriaus na
rei p. EMILIJAI ČEKIENEI ir jos šeimai, myli
mam broliui

STASIUI MAIRONIUI 
mirus Lietuvoj, gilią užuojautą reiškia

Richmond Hill skyriaus valdyba 
ir nariai

* KUN. KęSTUTISTRIMAKAS, 
S.J., Laiškų Lietuviams redakto
rius, ryšium su Dirvos novelės 
premijos Įteikimo iškilmėmis, 
prisiuntė geriausius sveikinimus 
ir linkėjimus.

♦ LB NEW YORKO APYGAR
DOJE Į Tarybą, kurios rinkimai 
Įvyks š.m. gegužės 9-10 dienomis 
yra pasiūlyti 23 kandidatai. Jų 
tarpe matome ir šiuos gerai ži
nomus visuomenės veikėjus: Ar- 
monienė Elena, Čekienė Emili
ja, Dilis Vladas, Dr. Nemickas 
Bronius, Penikas Domas, Seni
kas Antanas, Šlepetys Jonas, Vai
tekūnas Vytautas, Volertas Vy
tautas ir kiti.

MIRĖ V. DULAITIS
Australijoje, Sydnėjuje 

balandžio 21 d. mirė jur
barkietis Vincas Dulaitis, 
buvęs aktyvus lietuvių vi
suomenės veikėjas.

PHILADELPHIA

MOTINOS DIENA
Philadelphijos lituanistinė mo

kykla gegužės 10 d., sekmadienĮ, 
rengia Motinos Dienos minėjimą. 
10:30 vai. bus pamaldos šv. An
driejaus bažnyčioje, o po to mo
kiniai parapijos salėje atliks ne
ilgą minėjimo programą ir Tėvų 
Komitetas pavaišins skaniais 
priešpiečiais. Philadelphijos ir 
apylinkių lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti.

Kadangi tą pačią dieną vyks
ta LB Tarybos rinkimai, tai mi- 
nėjlman atsilankiusieji turės 
progą atlikti bendruomeninę pa
reigą.

Mokyklos vedėja

E. CHICAGO

♦ UOSIS JUODVALKIS, Onos 
ir Antano Juodvalkiu, gyv. 3827 
Grand Blvd., East Chicago, Ind, 
sūnus išlaikė baigiamuosius Na
tional Merit Scholarship egza
minus ir gavo stipendiją, kurią 
per šią organizaciją skiria In- 
land Steel-Reyerson b-vės savo 
darbininkų ir tarnautojų ga

biems studentams. Uosis yra vie
nas iš penkių, šiemet šią stipen
diją laimėjusių.

Pagal šios organizacijos prak
tikuojamą stipendininkų atrlnki- 

mo tvarką Uosis Juodvalkis turė
jo atlikti penkis galvotumo (in- 
telllgence) tyrimus ir išlaikyti 
mokomųjų dalykų egzaminą, sta
tanti aukštus reikalavimus kan
didatams. Tiek pusfinalinius, tiek 
galutinius egzaminus Uosis išlai
kė labai sėkmingai, abiejuose su
rinkdamas aukštą taškų skaičių.

Washingtono vidurinėje mo
kykloje, East Chicagoje, kurią 
baigia birželio 3 d.. Uosis visą 
laiką buvo studentų garbės są
rašuose. Baigiamaisiais moks
lo metais jis buvo išrinktas Na
tional Honor Society pirmininku. 
Jaunuomenės nuopelnų vertini
mo savaitėje ŠĮ pavasari jis bu
vo mokyklos rekomenduotas kaip 
išskirtinis studentas ir gavo East 
Chicagos optimistų klubo (Opti- 
mist Club) dovaną. Suprasdamas 
sklandaus gyvo žodžio reikšmę 
gyvenime Uosis buvo Įsijungęs l 
mokyklos debatų klubą, kuriame 
Įgijo reikalingos patirties. Iš ne
privalomų dalykų išsimokė dar 
knygrišybos, kurią sėkmingai pri
taiko savo augančiai ir tėvo gau
siai bibliotekai.

Uosis Juodvalkis yra Įgijęs 
gerą lituanistinĮ paruošimą. 
Prieš dvejus metus baigęs Chi-
cagos Aukštesniąją Lituanistinę
Mokyklą dabar studijuoja Pedago- ||7Rlll?TI l/AII/AI 
ginio Instituto antrame kurse. ****>’JI* I I
Šias sūnaus ir dukters Eglės, 
lankančios ChALM baigiamąjį 
kursą pastangas rūpestingai 
remia tėvai, kurie nesibaido iš 
kitos valstijos studentus vežioti 
po 20 mylių kas šeštadieni.

Aukštojo mokslo eiti Uosis 
{stojo l Chicagos universitetą. 
Studijoms pasirinko chemiją su 
orientacija Į tyrinėjimų sritį.

Abu Uosio tėvai yra AL Tau
tinės S-gos East Chicagos sky
riaus ir Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės veiklūs nariai. Antanas 
Juodvalkis yra kandidatas j Lie
tuvių Bendruomenės Tarybą iš 
Chicagos apygardos gegužės 9-10 
d. įvykstančiuose rinkimuose, (k)

CHICAGO
SUVALKIEČIŲ VEIKLA
Lietuvių Suvalkiečių 

Draugijos susiri n k i m a s 
įvyko balandžio mėn. 22, d. 
Hollyvvoodo salėje. Jį atida
rė pirm. Adelė Burbienė ir 
prašė atsistojimu pagerb
ti du mirusius narius: An
drių Garbuką-Pustapėdį ir 
Joną Degutį. Įstojo naujas 
narys — K. Kazlauskas. 
Draugija kasmet priauga 
narių skaičiumi ir sutaupo- 
mis, kas rodo organizacijos 
gerą tvarkymą ir jos pa
stovų augimą.

Buvo perskaitytas komi
sijos pranešimas apie bu
vusį parengimą balandžio 
12 d. Hollyvvoodo salėje. Jį 
padarė Bellons, Sačiauskie- 
nė ir Vengeliauskienė. Liko 
pelno $92.60. Dirbo šie na
riai : Radziukynienė, Bu- 
yer, Baličius, Lukas, Ra-

STIPRINKIME LIETUVIU BENDRUOMENĘ 
DALYVAUDAMI RINKIMUOSE

Rinkimai l Lietuvių Bendruomenės Tarybą {vyksta š.m. gegužės 
mėn. 9-10 d.d. Bendruomenės rinkimai yra mūsų tautinės gyvybės 
egzaminas. Lietuvių Bendruomenė turi išlikti gaji, stipri ir veržli. 
Balsuokime už žemiau išvardintus 24 kandidatus.

Ambrozaitis Kazys, 45 m., medicinos daktaras, 
Baltinis Andrius, 54 m. Romos katalikų kunigas, daktaras.
Biežis Steponas, 74 m., medicinos daktaras. 
Blinstrubas Teodoras, 57 m., pedagogas, braižytojas.
Bobelis Kazys, 41 m., medicinos daktaras. 
Galvydis Vytautas, 43 m. konstrukcijos inžinierius.
Juodvalkis Antanas, 51 m., ekonomistas. 
Jurkūnas Jonas, 48 m., diplomuotas inžinierius.
Kasakaitis Kazimieras, 60 m., diplomuotas teisininkas.
Kisielius Petras, 46 m., medicinos daktaras. 
Kriaučeliūnas Leonas, 44 m., veterinarijos daktaras.
Naudžius Viktoras, 46 m., mechanikos inžinierius.
Patlaba Petras, 54 m,, Romos katalikų kunigas.
Prapuolenis Leonas, 50 m., ekonomistas.
Razma Antanas, 41 m., medicinos daktaras.
Rėklaitis Antanas, 66 m., nekilnojamo turto pardavėjas.
Rimkūnas Jonas, 48 m., mokytojas, ekonomistas.
Stakauskas Romanas, 31 m., inžinerijos studentas, 
šantaras Antanas, 53 m., agronomas.
Šimkus Valerijonas, 56 m., rangovas.
Vaičiūnas Jonas, 43 m., žurnalistas, tarnautojas.
Vardys Vytautas, 39 m., universiteto profesorius, daktaras.
Vėbra Petras, 55 m., skulptorius.
Vijeikis Vladas, 45 m., spaustuvės savininkas.

BALSUOKIME GEGUŽĖS 9 - 10 d.d.

Dr. J. Bartkus
Kun. Dr. F. Gureckas
K. Musteikis

Balandžio 26 d. Chicagoje buvo suvaidintas Danutės Augienės veikalas "Užburti vaikai". Nuotraukoje 
jaunieji žiūrovai pasistiebę žiūri savo draugų vaidinimo... V.A. Račkausko nuotrauka

CHICAGOJE
Balandžio 26 d. apie 3 vai. po 

pietų, dar gerokai prieš uždangos 
pakilimą, Į Jaunimo Centrą trau
kė būriai lietuviškojo atžalyno. 
Visokio amžiaus vaikučiai, skar
džiai klegėdami, greitai užpildė 
netik apatinę salę, bet ir erdvią 
galeriją. Jie nekantraudami lau
kė Danutės Lipčiūtės-Augienės 
trijų veiksmų pasakos vaidinimo 
"Užburti Vaikai" pradžios. Po 
trumpo J. Endrijonienės {vado, 
Motina M. Augusta, Nek. Prasi
dėjimo seserų vyr. vadovė, pa
sidžiaugė gausiu žiūrovų atsilan
kymu.

Uždangai pakilus salė nutilo 
sužavėta puikiomis dail. Jurgio 
Daugvilos dekoracijomis. Į sce
ną pasipylė jaunieji aktoriai spal
vingose dail. V. Balukienės su
kurtų eskizų kostiumuose. O Ja
nina Kolytė, A. Valeišaitės moki
nė, vaizdavusi ugn{, taip puikiai 
žvilgėjo scenos šviesose, kad ne 
tik vaikučiams užėmė žadą, bet 
sujudino ir fotografus,nufotogra
fuoti ją išraiškingose pozose. 
Per Visus tris veiksmus buvo

dziukynas, Augulienė, Dau
jotienė, švirmickienė, Šul
cą, Kundrotas, Gurskienė, 
Jankauskienė ir kiti.

Susirinkime dalyvavo vi
sa valdyba ir padarė savo 
pranešimus apie organiza
cijos stovį.

Nutarta padaryti liepos 
7 d. Liepos darže pikniką.

Antanas Gintneris

Gražiai pasisekusio vaidinimo didieji "kaltininkai": Dapkus, Visoc- 
kienė, Kolytė, Veselka, Augienė, Giedraitienė, Martienė.

V, A. Račkausko nuotrauka

jaučiama Įgudusi režisierės Zi
tos Kevalaitytės-Visockienės ran
ka. Jokių bereikalingų pauzų. Jo
kių tūpčiojimų. Jokių panosėje 
murmėjimų. Aktorių tarena aiš
ki. Balsai skardūs, nukreipti { 
žiūrovus. Gražiai skambėjo F. 
Strolios paruoštos, V, Gutausko 
vedamos jaunųjų sudainuotos lie
tuviškos dainos. Išbaigtos ir ge
rai atliktos G. Giedraitienės va
dovybėje baleto scenos. Gyvai 
praėjo A. Martienės surežisuoti 
tautiniai šokiai.

Svarbiausieji veikėjai: Kristi
na Stonkutė-Žynė, Vytenis Trin
kus - Dvynas, Linas Rimkus - 
Jaunius, Gaida Visockytė -Žvirb 
lis, Ingrida Blekytė - Višta, Rū
ta Butvilaitė - Katė, Petras Striu- 
paitis -Šuo,VitalijaRuibytė-Se
nelė, Audronė Pavilčiūtė - Biru
tė, Rimas Černius - Vytukas ir 
Rūta Augiūtė - Sloga gerai išmo
kę savo roles, atliko jas be prie
kaištų.

Gėles vaidino: GiedrėČepaity- 
tė, Danutė Endrijonaitė, Jurga 
Gilytė, Nijolė Kybartaitė, Birutė 
Lieponytė, Rūta Mikalajūnaitė, 
Rita Stasiulytė, Audronė Šimai- 
tytė. Laumžirgiais buvo: Dana 
Augustaitytė, Vilija Bilašytė, 
Laimutė Jaunytė, Rasa Deguty
tė ir Algis Jasaitis.

Kipšiukus vaidino: AlmaKur- 
šiūtė, Liucija Norvilaitė, Kristi
na Stonkutė ir Marytė Strasevi- 
čiūtė.

Mergaitės buvo: Živilė Bilai- 
šytė, Danutė Bruškytė, Milda Gu- 
tauskaitė, Jūratė Jasaitytė ir Ma
rija Baranauskaitė. Gi Berniukai 
buvo: Jonas Astrauskas, Ginta
ras Endrijonas, Bruno Trapikas, 
Vytenis Trinkus ir Vytautas Ur
bonas. Tautinius šokius akorde
onu palydėjo Gintaras Endrijo
nas.

Po vaidinimo veikė bufetas. 
Salėje, kėdes praskirsčius, vai
kučiai buvo {traukti Į žaidimus. 
Pelnas, skirtas vaikų laikraščiui 
"Eglutei" augti ir tobulėti.

V.A. Račkauskas

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
— KALENDORIUS —J

GEGUŽĖS 9 D. Kristijono Do
nelaičio gimimo 250 sukakčiai 
paminėti vakaras ruošiamas Pe
dagoginio Lituanistikos Institu
to Jaunimo Centre.

SPALIO 17 D. 8 v.v. B. Pakšto 
salėje, Anglijos Lietuvių Klubo 
linksma vakaris.

BIRŽELIO 14 D. 3 v. 30 min. 
Jaunimo Centre Antano Nako for- 
tepiono studijos metinis mokinių 
rečitalis.

• Naudokite savo naują
jį ZIP Code numeri. Tai pa
lengvinimas paštui ir 
mums. Tai kartu užtikrina 
greitesnį laikraščio ir ko
respondencijos pristatymą.

Dirvos ZIP Code nume
ris yra 11103, tad laiškus 
prašome adresuoti sekan
čiai:

DIRVA 
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 41103

Ir nepamirškite prie sa
vo adreso pridėti savąjį 
ZIP Code numerį.

Jaunimo Centro salė buvo pripildyta žiūrovais, atėjusių pasižiūrėti 
"Užburti vaikai" vaidinimo. V. A. Račkausko nuotrauka
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