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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASIMATYMAS GUAMO SALOJE
PREZIDENTAS JOHNSONAS SKRENDA Į TO
LIMĄ SALĄ PRIIMTI SAVO KARO VADŲ RA
PORTŲ APIE PADARYTĄ PAŽANGĄ VIETNA
ME, TAČIAU KARUI GREIČIAU UŽBAIGTI VIS 
DAR REIKALINGAS WASHINGTONO PASIRY
ŽIMAS DIDESNIEMS IR DRĄSIESNIEMS ŽY
GIAMS. — TRUMANO DOKTRINOS SUKAKTIS

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Prezidentas Johnso

nas šį savaitgalį yra nu
matęs skristi į Guamo sa
lą, pačią toliausiai į Ry
tus esančią JAV terito
riją (5,100 mylių nuo San 
Francisco, 1.500 mylių 
nuo Filipinų sostinės Ma- 
nilos), pasimatymui su 
JAV karo ir civiliais va
dais Vietname. Turint 
galvoje nūdienes susi
siekimo ir susižinojimo 
priemones, toji kelionė 
nebūtų reikalinga, ne
bent jai norima priduoti 
tam tikros psichologinės 
ir simbolinės reikšmės.

Nepaisant kai kurių 
laikraščių antgalvių,kad 
prezidentas skrenda į 
Guamą sunkios krizės 
metu, nes taikos dar ne
simato, iš tikro preziden
tas galės iš savo karių 
ir valdininkų priimti ga
na optimistinius rapor
tus. Sprendžiant iš įvai
rių korespondentų prane
šimų, visose srityje pa
daryta nemažai pažan
gos. Tiesa, paskutinėm 
savaitėm padidėjo ame
rikiečių žuvusių ir su- 

, žeistųjų skaičiai, tačiau 
tai aiškinama tuo, kad 
amerikiečiai pradėjo 
valyti tokias sritis, ku
rios buvo 20 ar net dau
giau metų komunistų tvir
tovės ir kurios iki šiol

fI

* DRAUDIMO B-VES agen
tas Perry Raymond Russo New 
Orleano teisme liudija girdė
jęs, kaip keli asmenys tarėsi 
nužudyti prez. J.F. Kennedy. 
Pasitarime dalyvavęs ir L.H. 
Osvaldas, Naują atentato įvyk
dymo tardymo procedūrą yra 
pradėjęs New Orleano proku
roras Jim Garrison.

* NAUJI ŽYGIAI taikai Viet
name atstatyti juntami JTO 
sferose. Tuos žygius kol kas 
gaubia tyla, bet jau aišku, kad 
į pasitarimus yra aktyviai įsi
jungęs JAV ambas. Goldber
gas, Kanados, Lenkijos ir Sov. t 
S-gos atstovai.

* KONSULARINES SUTAR
TIES reikalu senat. E. Mundt 
įnešti pakeitimai nepraėjo Se
nate. Už vieną jų balsuojant 
pasisakyta 65 balsais prieš, o 
tik 25 už. E. Mundt siūlė, kad 
pagal tą sutartį Maskva įsileis
tų neribotą skaičių JAV spau
dos atstovų ir kad konsulato 
tarnautojai galėtų laisvai ir vie 
šai reikšti savo nuomonę JAV 
politikos reikalais.

Šen,Mundt yra pasiruošęs siū
lyti daugiau pakeitimų, gi senat. 
Mansfield perskaitėValst. Sekr. 
Dean Rusk laišką, kuriame tvir
tinama, jog tokių pakeitimų pri
ėmimo atveju Maskva atsisaky
tų sutartį pasirašyti.

* SOVIETŲ politiką stebį dip
lomatai yra nustebinti nepapras
ta baimė ir nepasitikėjimu, reiš
kiamu R. Kinijos atžvilgiu. Jie 
spėja, kad Maskva ir Pekinas 
niekad ir nebesudarys "ašies", 
kas R. Kiniją bevaldytų. Gi la
biausia Sov. S-ga bijosi JAV - 
Kinijos suartėjimo. 

buvo paliktos ramybėje.
Faktinai šiandien yra 

taip, kad komunistai pie
tiniame Vietname jau ne
turi nė vienos savo dides
nės bazės. Jų sumušti 
kiek didesni daliniai po
ilsiui, papildymui ir per- 
sigrupavimui turi pa
sitraukti arba į šiaurę 
arba į Rytus — Cambo- 
dijos teritorijoje. Ten jų 
amerikiečiai iki šiolne- 
sivydavo, tik pačiu pas
kutiniu laiku sunkioji ar
tilerija pradėjo apšau
dyti karinius taikinius už 
taip vadinamos neutra
lios zonos. Tiesa, jau 
anksčiau buvo bombar
duojamas Šiaurinis Viet
namas ir komunistų 
tiekimo keliai per La
osą, tačiau pati Cambo- - 
dija, kurioje esą bent tri
jų šiaurinio Vietnamo di
vizijų štabai ir aprūpini
mo bazės, iki šiai dienai 
buvo neliečiamos dėl po
litinių sumetimų. Viena 
teorija teigia, kad Cam- 
bodijos valdovas, kuris 
šiuo metu yra labai anti- 
amerikoniškas, savo nu
sistatymą pakeis, kai 
pamatys kur krypsta ka
ro laimė. Tačiau, atro
do, jam apsispręsti yra 
gana sunku ir jis vis lai
kosi priešo pusės. Karo 
veiksmų praplėtimas į jo 
teritoriją, rasit, galėtų 
padėti jam apsispręsti, o 
svarbiausia, komunistai 
netektų neliečiamų ba
zių, be kurių ne tik dides
nių junginių, bet ir mažų 
partizanų dalinių veiki
mas žymiai pasunkėtų.

Už tat iš karių pusės 
spaudimas į prezidentą 
duoti jiems laisvesnes 
rankas vyti priešą ir jį 
mušti Cambodijos terito
rijoje ir kartu leisti bom
barduoti daugiau karinių 
taikinių šiauriniame 
Vietname dar daugiau pa
didėjo, bet iki šiol prezi 
dentas daugiau paisė ka
ro priešininkų kritikos 

— Užtikrinu jus, draugai, mes norime tik pas jį įeiti;...

namuose ir užsienyje. 
Tačiau visi tie kritikai 
iki šiol dar neįrodė ko
kia nauda JAV-bėm būtų 
iš pasitraukimo tuo me
tu, kai kariniai turi per
galę, gali sakyti, savo 
rankose ir tik nuo jų pri
klauso, ar ją pasiekti ar 
ne! Šiuo metu jau mažai 
kas tiki, kad karo veiks
mų paspartinimas ar iš
plėtimas privestų prie 
tiesioginės konfrontaci
jos su Raud. Kinija a.r So
vietų Sąjunga. Dėl viso to 
atrodo, kad Guamopasi- 
matym a s gali būti pra
džia didesnėm ir lais
vesnėm karo pastangom.

***
Šia proga verta prisi

minti, kad šįmėnesįkaip 
tik sukako 20 metų nuo 
vadinamosios Trumano 
doktrinos paskelbimo, 
pagal kurią amerikiečiai 
paskubėjo pagalbon Grai
kijai, tuo metu atsidūru
siai labai panašioje būklė
je kaip dabar pietinis 
Vietnamas. Ir tada Ame
rikos intelektualiniuose 
sluoksniuose amerikie
čių įsikišimui ir Graiki
jos gelbėjimui nuo ko
munistinio režimo įsi
galėjimo buvo labai 
smarki opozicija. Grai
kijos režimas, kaip ir da
bartinis pietinio Vietna
mo, buvo pravardžiuoja
mas fašistiniu, o suki
lėliai vadinami tikrais 
demokratais. Žinoma, 
mastas abiejų karų ne
lygus. Amerikiečiams 
Graikijoje neteko atski
rais junginiais kariauti, 
jie teturėjo karinius pa
tarėjus nuo kariuomenės 
štabo iki atskirų batali- 
jonų imamai, ir, žino
ma, padėjo ginklais ir 
pinigais. Ir tada atrodė 
kad iš šiaurinių kaimy
nų: Jugoslavijos, Bulga
rijos ir Albanijos —re
miamų partizanų nebus 
galima nugalėti. Juo la
biau, kad jų teritorijos bu
vo neliečiamos. Bet ir 
tada, kaip dabar, paaiš
kėjo, kad Sovietų Sąjun
ga nedrįsta viešai išei
ti ir susiremti su JAV. 
Tas faktas paskatino Ju
goslavijos valdovą Tito 
atsiskirti nuo Maskvos 
ir nutraukti graikų par
tizanų rėmimą. Pana-

Antibolševikinio Bloko trylikos tautybių komiteto delegacija vasario 17 dieną lankėsi Washingtone ir 
pavergtų tautų reikalus ginantiems senatoriams įteikė peticiją su 5000 parašų prašant, kad jie kovotų 
prieš sovietų konsulatų steigimo sutartį ir nurodė tokios sutarties žalingumą. Senatoriai pažadėjo pa
vergtų tautų reikalus ginti ir prieš sovietų užmačias kovoti. Nuotraukoje Antibolševikinio Bloko Komi
teto delegacija įteikiant peticiją lietuvių bičiuliui senatoriui Carl Mundt. Stovi iš kairės: S. Rudzytis — 
latvių atstovas, J. Kulčinskyj -- ukrainiečių atstovas, peticiją priima senatorius Carl Mundt, toliau K. 
Avižienis -- lietuvių atstovas, U. Celewych ir V. Majevskyj -- ukrainiečių atstovai.

Warolin nuotrauka

Nusistatymas Baltijos valstybių
klausimu nesikeičiųs

Ryšium su Londono ir 
Maskvos vyriausybių su
sitarimu dėl atsiskaity
mų, o taip pat ir ryšium 
su Washingtono ir Mask
vos vyriausybių sudary
tos konsulinės sutarties 
tvirtinimo svarstymais, 
gauta dar keletas užtik
rinimų, kad tos sutartys 
jokiu būdu nereiškian
čios Londono ar Washing‘ 
tono vyriausybių politi
kos pasikeitimo Baltijos 
valstybių klausimu.

Britanijos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas R. 
Baublys gavo tokį 1967 
m. vasario 28 dienos 

šiai ir dabar amerikie
čių intervencija Vietna
me leido pakelti galvas 

’ įvairiom Azijos valsty
bėm, o Indoneziją prak
tiškai išgelbėjo nuo ko
munistinio režimo. 

laišką, pasirašytą D. Bri
tanijos užsienių reikalų 
ministerijos pareigūno 
P.J. Barlow:

”Man pavesta Užsie
nių Reikalų Sekretoriaus 
vardu atsakyti į Tams
tos vasario 22 d. laišką 
dėl po 1939 metų kilu
sias Anglų-Sovietų pre
tenzijas bei kontrapre- 
tenzijas liečiančio susi
tarimo, sudaryto Kosy
ginui lankantis šiame 
krašte.

"Aš galiu užtikrinti, 
kad susitarimas jokiu bū
du nekeičia Jos Dideny
bės Vyriausybės politi
kos dėl Baltijos vals
tybių inkorporavimo į So
vietų Sąjungą. Jos Dide
nybės Vyriausybė niekad 
nesuteikė tai inkorpo
racijai de jure pripaži
nimo ir to nedaro nė da
bar".

Dėl Jungtinių Valsty
bių konsulinės sutarties 
senatorius Hugh Scott 
dar 1964 m. birželio 26 
dieną (ketvirtą savaitę 
po sutarties pasirašy
mo) paklausė Valstybės 
Departamentą, ar ši su
tartis paveiktų Baltijos 
valstybių inkorporacijos 
nepripažinimo politiką.

Robert E. Lee, Vals
tybės Sekretoriaus pa
dėjėjas santykiams su 
Kongresu, 1964 m. lie
pos 7 d. atsakė senato
riui, kad:

"Teisinių Patarimų 
skyrius patvirtina, jog 
konsulinė sutartis, jei 
bus patvirtinta ir įsi
galios, neturės jokie po
veikio mūsų nuosekliam 
ir pabrėžtiniam atsisa
kymui pripažinti Sovietų 
Sąjungos neteisėtą Lat
vijos, Estijos ir Lietu
vos prijungimą, nei mū

sų tęstiniam pripažini
mui tų kraštų paskutinių
jų laisvų vyriausybių dip
lomatiniams bei konsu
liniams atstovams".

O šių metų kovo 6 die
ną Kongreso Užrašuose 
yra, senatoriaus Ful- 
bright teikimu, įdėtas se
natoriams susipažinti 
Valstybės Departamen
to paaiškinimas apie tą 
sutartį. Jame atsakoma 
į 13 klausimų. Trylikta
sis klausimas ir atsaky
mas yra toki:

"Ar sutartis apspren
džia p adėtįpavergtų tau
tų, įjungtų į Sovietų Są
jungą prieš jų valią?"

"Ne, ji to nedaro. Jung
tinės Valstybės niekad 
nepripažino priversti
nio Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos įjungimo. Šios 
sutarties patvirtinimas 
jokiu būdu nekeistų mū
sų politikos tuo požiūriu, 
kaip to nepadarytų nei 
joks iš to išplaukiąs bet - 
kokio konsulato atidary
mas ar konsulato veiki
mo teritorijos apibrėži
mas.

Valstybių į Sovietų Są
jungą įjungimo pripaži
nimas įvyktų tik Jungti
nių Valstybių teigiamu 
pareiškimu ar veiksmu. 
Sutartyje nėra tokių pa
reiškimų ir nėra numaty
ta tokių veiksmų. Jungti
nių Valstybių politika 
yra palaikyti visųpasau- 
lio tautų teisius sieki
mus ir žengti link to me
to, kada visi galės tuos 
siekimus laisvai įgyven
dinti. Šios sutarties pa
tvirtinimas tos politikos 
nepakeis, kaip to nepa
darė pasirašymas dau
giau kaip 105 kitų dviša
lių bei daugiašalių su
sitarimų, kuriuos mes 
esam sudarę su USSR".

(ELTA)
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8 priežastys, kodėl Podarogifts, - 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia

DOVANAS į USSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne

šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingų dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU- I 
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino- i 
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į ! 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL I 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklvn, N. Y. 11216
Tel.: 212 — IN 7-5522 
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 West 45 Street, New York, N. Y. 10036
Tel.: 212 — Cl 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

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

Tel.: 215 — WA 5-3455
arba į bet kurį jų skyrių

LIETUVIU FONDUI NAUJI ĮNAŠAI
Š.m. vasario mėn. LF padidė

jo šiais naujais nariais:
$215.00 — a.a. Prano Misiū

no Atm. Įnašas. $200.00 — au
kojo Vincas ir Adelė Thomas - 
Tamašauskai. Po $100 aukojo: 
Simon Blaskevičius, Jūros Šau
lių Kuopa "Klaipėda" Ciceroje, 
Vladas Staškus, a.a. Jono Liud 
vinaičio Atm. įnašas, Andrius 
Baltrušaitis, Bronė ir Antanas 
Inpulėnai, Jurgis ir Ona Ribins- 
kai, Leonas ir Bronė Kazėnai, 
Leonas Banis, Kompozit. Alex- 
sander J. Aleksis, a.a. Prano 
Urbano Sr. Atm. Įnašas, Jonas 
Malinauskas, Vincas ir Julija 
Puodžiukaičiai, Lietuvių Kre
dito Kooperatyvas Los Angelėj, 
Stasys Baniulis, Juozas ir Ma
rytė Virgirdai, Martynas Na- 
gys, Marija Banionienė, LB St. 
Louis, Mo. Apylinkė, Worces- 
terio Akademikų Skautų Skyrius, 
kun. J. Vladas Stanevičius, Zu
zana Arlauskaitė-Mikšienė, Pet
ras Jakubauskas, Juozas ir Ona 
Pagareckai, a.a. Broniaus Ieš
manto Atm. įnašas ir Angelė 
ir Vytautas Gailiūnai.

Tuo pačiu laiku savo įnašus 
pakėlė:

Prof. dr. Antanas Salys iki 
$1000, Dr, Leonas ir Marija Ba
jorūnai iki $500, a.a. Leopoldo 
Krumplio Atm. Įnašas iki $105, 
Med. dr. Juozas Vidžiūnas iki 
$200, kun. Antanas Račkauskas 
iki $400, Liudas ir Kazė Bikne- 
vičiai iki $200, a.a. Stasio Ja
kučio Atm. Įnašas iki $200,Mar- 
quette Parko Lituanistinė Mo
kykla iki $350, Julius Pakalka 
iki $600, Med. dr. Augustinas 
Laucis iki $700, kun. Bronius 
ir Antanas Dagiliai iki $2000, 
Med. dr. Alfonsas ir Katrina 
Martusai iki $200, Jonas Beli
nis iki $200, Alfonsas ir Kons
tancija Tyliai iki $110.

(sk.)

* ALT S-GOS V/ATERBURIO 
sk. valdyba, norėdama pagerb
ti mirusių sk. narių — veiklių 
lietuvių a.a. Motiejaus J. ir An
taninos Aukštikalnių - Colnių 
brangų atminimą, ryžosi juos 
įrašyti į Lietuvių Fondą na
riais. Prie šio Tautinės S-gos 
sumanymo savo aukomis pri
sidėjo visa eilė Waterburio lie 
tuvių ir sudėjo $100 sumą.

Tenka pažymėti, kad Motie
jus J. Aukštikalnis - Colney

buvo ALTS-gos Centro valdy
bos pirmininkas.

Valdyba t prisiųsdama čekį 
sumoje $100 prašo įrašyti į Lie - 
tuvių Fondą nariais mirusius 
Motiejų J. ir Antaniną Colney - 
Aukštikalnius. Lietuvių Fonde 
Colnius atstovaus ALT S-gos 
Waterburio sk. valdyba.

(sk)

PRANAS TAMOŠIŪNAS

Detroito St. Butkaus vardo, 
šaulių kuopa įmokėjo 100 dol. 
Lietuvių Fondui, kad įamžinus 
Prano Tamošiūno vardą.

Pranas Tamošiūnas gimė Ute - 
nos ap., Daugailių v., Ignali
nos k. 1887 m. lapkričio mėn. 
— 1920 m. gale sušaudytas Ru - 
sijoj, Maskvos Butirkių kalė
jime. Mokslas: — baigė Rusi
jos caro dviklasę mokyklą Du- 
setuose; toliau mokėsi Vilniu
je ir Petrapilyje agronomijos 
mokslų srityje. Besimokyda
mas rinko lietuvių tautosaką ir 
mokė kaimo vaikus lietuvių kal
bos: skaitymo bei rašymo. Sa
vo tėvų namuose buvo įsteigęs 
slaptą lietuvių k. mokyklą.

Dalyvavo Petrapilio lietuvių 
seime. Rusijoje, po 1917 m. spa
lio revoliucijos, bolševikų bu
vo suimtas ir už nepriklauso
mos Lietuvos klausimo kėlimą, 
buvo nuteistas mirties bausme. 
Pirmą kartą jį iš mirties nagų 
išgelbėjo jo kaimynas, komunis
tas Antanas Zakarka: jo tarpi
ninkavimu ir protekcija Pra
nas Tamošiūnas buvo išleistas 
iš kalėjimo. Po trumpo laiko 
pabėgo Lietuvon.

Lietuvoje, stojo savanoriu 1 
Lietuvos kariuomenę ir buvo 
paskirtas 2-jo žvalgybos skyr. 
viršininku. Jau Lietuvai bai
giant savo išsilaisvinimo ko
vas, tarnybos reikalais buvo 
komandiruotas į Latviją. Ta
čiau Rezeknės miestelyje tuo 
metu dar šeimininkavo rusų bol - 
ševikai. Ten pateko jų nelais
vėn ir 1920 m. rudenį, Mask
voje, Butirkių kalėjime buvo nu
teistas ir sušaudytas. Buvo la
bai taurus patriotas lietuvis. 
Jo pasaulėžiūra Antano Smeto
nos ir kan. Juozo Tumo - Vaiž
ganto gairių ribose. Jis buvo 
tautinės srovės žmogus.

V. Mingėla 
(sk.)

GREETINGS and BEST W1SHES

STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER

DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550

GREETINGS and BES I W1SHES 
To Our Friends and Patrons

JOHH L MOINER 
INDUSTRIES INC.

15250 Mc CRACKEN Rd. 5 81-3 600

GREETINGS FROM

NATIONWIDE
COMPLETE INSURANCE SERVICE

5596 Mayfield Rd. Lyndhurst H! 2-6100
EARL W. MUTCH

GREETINGS and BEST WISHES

LAKELAND BODY & PAINT 
SHOP

EXPERT BODY REPAIRS REFINISHING 
ALL W0RK GUARANTEED

Rentai ('ars Available •
1310 East 260 St. RE 1-9006

GREETINGS and BEST WISHES

THE OHIO SANITARY 
SPECIALTY CO.

PLUMBING, HEAT1NG, SHEET METAL AND 
ROOFIN'G SUPPLIES

6000 Euclid Avė. Call EX 1-0500

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI,
AUDINIAI, 
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRRINIAI.

GREETINGS and BEST \\TSHES

LEE ORRER'S 
BODY SHOP INC.

AUTO AND TRUCK SPECIAI.ISTS 
Collision Repairs and Painting

Complete facilities for Trinks & Trailers 
INSURANCE ESTIMATES, FRAME 

STRAIGHTENING, WHEEL ALIGNMENT 
3560 W. 140 St. 252-2393

įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 

9 vai. ryto iki 5:30 vai. vak., 
šeštadienį iki 3 vai. p. p.

GREETINGS and BEST W1SHES

THE KOEHLER RUBBER & 

SUPPLY COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS 

Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 Carnegie Avenue HE 1-8867

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir .1. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1.
2.

Asbach Uralt Import. brendy ,...5th — $5.49 
M. & Moore 5 years old
86 pr.oof Whiskev .............. 5th — $3.19
Cointreau Liųueur & Brande .... 5th — $4.95

4. Chateau De PARAMA
Nevv York Statė Shamp.

5. French Bordeaux Wine

o . o.

Bot. — $2.98 
. 5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany . .. ................ 5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Grandy 5th — $1.98

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

/
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PAŽANGA
Tai buvo taip vadina

mais senais istoriniais 
laikais, kada ir kilmin
gieji, perukais ir šil
kais apsikarstę, valgė 
be šakučių ir peilių. Ži
noma, kalba eina apie tą 
pasaulį, kurį civilizaci
jos pažanga palietė daug 
anksčiau. Šiandien turi
me eilę nepriklausomų 
valstybių, kurios tebelau
kia tos "naujos” civiliza
cijos ateinant.

Ne taip jau seni tie 
laikai kada mūsų knyg
nešiai iš Prūsų tempė 
knygas rizikuodami gy
vybėmis, ištrėmimu į 
Sibirą. Ar taip senai 
elementorius, net gi 
sapnininkas, buvo bran
genybės, tik seklyčioje 
tausojamos ir globoja
mos.

Dabar jau ne taip. Da
bar, norint įsigyti peilių 
ir šakučių, pažiūrėjai į 
katalogą, paskambinai te
lefonu ir — prisiunčia į 
namus. Turį laiko viską 
gauna visko prikrautose 
krautuvėse. O ir iš krau
tuvės grįžus, nebereikia 
atsinešti iš kiemo mal
kų arbatai išsivirti. Au
tomatinėse krosnyse vis
kas jau paruošta ir šil
tai išlaikyta. Po vargi
nančios kelionės po krau
tuves, kaip gi geriau pa
ilsėsi, kaip kojas ištie
sus prie televizijos. Pa
matai ir čia senų laikų 
papročius, juokingai at
rodantį primityvumą, 
žmonių kovas ir kerštą, 
linksmybes ir meilę. 
Daug kas kartojasi, daug 
kas pasikeitę.

Su nuostaba meti 
žvilgsnį į žmogų skai
tantį knygą ar rankdar
biais užsiėmusią mergi
ną. Kaž kaip nuostabu, 
kad dar atsiranda žmo
nių ir tokiems reikalams 
turinčių laiko ir patrau
kimo.

Ir mūsų gyvenime neat- 
siliekama su pažangos 
reikalavimais. Civiliza
ciją sekančio ir nuo pa
žangos neatsiliekančio 
lietuvio namai, gyveni
mo tvarka, viskam, kas 
"nebūtina” — laiko stoka, 
rikiuojasi į gyvenamojo 
meto rutiną.

O protarpiais smagu 
pasijusti ir toje aplinko
je, kurioje, be automo
bilių ir mašinų smalkių, 
pajunti dar ir tą kūrybi
nę šilimą ir jospasiilgi- 
mą, kurioje gi auga ir 
bręsta, tobulėja ir stiprė
ja pati civilizacijos pa
žanga.

Smagu, kada išperka
mos, net išgaudomos mū
sų išleistos knygos, ka
da gėrimasi gerai pa
ruoštomis ir reprezenta
cinėmis plokštelėmis, 
kada gausiai susirenka
ma išklausyti tinkamai 
paruošto koncerto, vaidi
nimo ar literatūros va
karo.

The Lithuanian Newspaper 

Established 1915

Smagu girdėti ne tik 
apie tai, kad Lilija Šuky
tė yra Metropolitan ope
ros žvaigždė, bet ir apie 
Stasio Baro plokštelės 
pasisekimą. Smagu gir
dint, Bronį Railą nuste
busį savo Laumių Juos
tos pasisekimu, smagu 
patirti, kad ir pranciško
nai gailisi per mažą ti
ražą išleidę angliško
sios lietuvių kalbos gra
matikos.

Gal kam ir gaila, kad 
laiku nesuspėjo įsigyti R. 
Spalio, Mazalaitės, Kati
liškio ar Gliaudo s knygų, 
bet man smagu čia pri
pažinti, kad jos išparduo
tos.

Ir nereikėjo tų ir eilės 
kitų knygų eiti parsineš
ti iš Prūsų žemės. Kas 
norėjo, galėjo tai atlikti 
iš namų paskambinus 
knygų leidėjui ar platin
tojui, ar išsiuntus paš
tu užsakymą.

Tai gyvenimo pažanga, 
kuria dar labai daug žmo - 
nių nesinaudoja. Ir taip 
lieka daug nusiskundžian - 
čių, kad, girdi, gyvena
me toli nuo lietuviškų 
centrų, ir knygų ar plokš
telių įsigyti negalime. 
Nors tie žmonės valgo 
naudodami peilius ir ša
kutes, turi telefoną, bet 
— gali neturėti laikraš
čio. Tokiems sunkiau su
žinoti, kad šalia civili
zacijos dirbamas ir kul
tūrinis darbas.

NE 1000 DOLERIŲ...

Prašom paskelbti Dirvoj pa
taisymą netikslumų, atsiradu-' 
šių straipsnyje "Į Baltimorės 
tautininkų gretas įsijungia nau
ji nariai". Straipsnyje skirta 
Šiek tiek vietos ir rašant apie 
tūkstantinę radijo programą per - 
duodamą Baltimorės irWashing-

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

r

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, ’fuesday, Friday 9 to 4;

Thuršday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Dalis svečių dalyvavusių Lietuvos Pasiuntinybės Urugvajuje suruoštame priėmime Vasario 16 dienos 
proga. Iš kairės:. Kanados atstovas, Kinijos ambasadorius, Paragvajaus ambasadorius, Kinijos amba>- 
sadoriaus žmona, Vokietijos ambasadorius su žmona, Lietuvos atstovas Grišonas, Šv. Sosto Nuncijus 
Bruniera, Venezuelos ambasadorius ponia Arocha, p. Grišonienė, Kanados atstovo žmona ir K. Čibiras, 
spaudos attache. -

v*

Čekistai siaučia Lietuvoje
Nepaisant kalbų apie 

bolševikinės valdžios 
neva "sušvelnėjimą" Lie- 
tuvoj, neseniai (vasario 
11) ta valdžia vėl atsiker- 
šijo dviem lietuviam 
linčišku "teismu" už pa
sipriešinimą jos siautė
jimui prieš 22 metus.

Povilas Tamulionis, 
dabar 40 metų amžiaus, 
pastaruoju metu buvęs 
Naradavos sovehozo 
(ties Pasvaliu) buhalte
ris, ir Stanislovas Šar- 
kanas, dabar 46 metų am
žiaus, pastaruoju metu 
buvęs paprastas darbi
ninkas Sodeli škių kol
choze (ties Panevėžiu) 
tapo nu s merkti po 10 me
tų kalėti "pataisos darbų 
kolonijoj".

Nusmerkimas, kaip ir 
paprastai bolševikinėj 
santvarkoj tokiais atve
jais, buvo linčiškas: at
liktas remiantis sureži
suotais "įrodymais" ir 
be galimybės teisiamie
siems nei gintis, nei 
skųstis. "Nuosprendis 
galutinis ir kasacine 
tvarka neskundžiamas", 
— sako oficialus praneši
mas apie "teismą". At
seit, neleista ginčyti jo
kių to "teismo" veiksmų 
teisėtumo.

O beatodairiškai ne
teisėti sauvališkumai at
virai kyšo netgi iš trurm

tono lietuviams. Skaitant straips - 
nį, susidaro vaizdas, kad ta pro
ga.; skyriaus pirmininkas Vladas 
Bačanskas, radijo valandos vedė - 
jams įteikė tūkstantinę centais 
ir tūkstantinę doleriais. Iš tikrų - 
jų Radijo valanda gavo tūkstantį 
gražiai supakuotų centų ir de
šimts dolerių, t.y. viso dvide
šimt dolerių,už kuriuos nuošir
džiai dėkojame.

Lithuanian Melody Time 
vedėjai Kęstutis Laskaus- 
kas ir Albertas Juškus. 

po pačių kaltintojų su
rašyto pranešimo apie 
bylą.

Esą, teisiamieji buvę 
kaltinami pagal "LTSR 
baudžiamojo kodekso 62 
straipsnio pirmąją dalį 
ir pagal 64 straipsnio pir
mąją dalį."

Iš viso tas baudžia
masis kodeksas Lietuvai 
yra gi svetimos valdžios 
iš Maskvos padiktuotas, 
tad jo taikymas Lietu
voj yra ne teisės, o tik 
sauvalios vykdymas.

Juo labiau sauvalia 
yra nurodytųjų straips
nių taikymas Lietuvos 
piliečiams, kadangi juo
se vadinamoji Sovietų 
Sąjunga reikalauja sau 
ištikimybės taip pat ir iš 
tų, iš kurių to reikalauti 
ji neturi jokios teisės.

Tas 62 straipsnis gra
so nuo 10 iki 15 metų ka
lėjimo ar net ir mirtimi 
už "Tėvynės išdavimą", 
vadindamas "Tėvyne" ne 
ką kita, kaip "TSRS" (ar
ba "SSSR",kitaip sakant, 
Maskvos imperiją).

Tamulionis ir Šarka
nas buvo apkaltinti, esą, 
jie, "Išvadavus Lietuvą 
iš vokiškųjų okupantų... 
išdavė Tėvynę, vengė ka
rinės tarnybos ir, įsi
jungę į buržuazinių na
cionalistų gaują, žudė ta
rybinius žmones". O to
ji "Tėvynė" Lietuvos juk 
niekad neišvadavo, — 
tik sau atsigrobė Lietu
vą iš vokiškųjų okupantų. 
"TSRS" nei buvo, nei yra 
Lietuvos piliečių "Tėvy
nė", tad Lietuvos pilie
čiai teisiškai niekad ne
galėjo jos išduoti. Lietu
vos piliečiai nei turėjo, 
nei turi teisėtai nustaty
tos prievolės būti tai "Tė
vynei" ištikimi, lygiai 
kaip neturėjo prievolės 
būti ištikimi, pavyz
džiui, Hitlerio Trečia
jam Reichui. Jie nepri

valėjo stoti nei į vokiškų
jų, nei į rusiškųjų okupan
tų kariuomenes. Varu į tą 
kariuomenę varomi ir 
gaudomi, jie turėjo teisę 
priešintis, kaip galėda
mi, taigi net ir susidėję 
su kitais, kurie nesutiko 
geruoju tam pasiduoti.

Kaltintojai teigia, kad 

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (.1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3% 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-. 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir įkaistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

Tamulionis ir Šarkanas 
(tada būdami vienas tik 
18-kos, kitas 24-ių metų 
amžiaus) "įsijungė į 
buržuazinių nacionalistų 
gaują". Tai, be abejo, bu* 
vo veiksmas, priešiškas 
rusiškiems okupantams, 
bet nepriešingas lietuvių 
tėvynės teisei ir ištiki
mybei.

Toliau teigia, kad jie 
žudė tarybinius žmo
nes", ir kad "Pirmieji 
nuo šių banditų rankos 
krito Vabalninko vals
čiaus Natiškių apylinkės 
sekretorius Stanislovas 
Sausiukas, Panevėžio Lo- 
matų kaimo valstietis An
tanas Striukis, to paties 
rajono Trakų ir Berži
nės kaimo gyventojai Jo
nas Lazdynas ir Kazė Ja- 
tužienė".

Būdingas tyčinis kalti
nimo miglotumas: kas iš 
tikrųjų buvo "šie bandi
tai", nuo kurių rankos žu
vo tie ir tie? Tai yra, ar 
tikrai teisiamieji, ar aps
kritai tie, kurie buvo su 
simetę į "gaują"?

Bet, iš pateikiamo nu
žudytųjų sąrašo matyti, 
kad nužudyti buvo ne kaž 
koki "tarybiniai žmo
nės", o tikri Lietuvos pi
liečiai bei gyventojai, ir

(Nukelta į 4 psl.)
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AKIMIRKOS

Meistras ir nelaimė

Pasukim valandėlei į plates
nes lankas. Pernykštės knygos 
savo puslapių ir eilučių skaičių 
mi ne visos buvo siauros ir plo
nos. Buvo labai storų ir sunkaus 
svorio. Bet kai lankos plačios, 
turėtume pagreitinti žingsnį, 
sparčiau perbėgti, trumpiau kal
bėti. O tai nelengva, bent man...

Stambiausias pereitais me
tais Nidos knygų klubo Londone 
išleistas romanas (beveik 500 
puslapių) buvo Petro Tarulio 
"Vilniaus r ūba s". Apie tokį 
didelį romaną atbalsių spaudoje, 
palygint, buvo permaža. Gal dėl 
to, kad kritikai ir skaitytojai už
miršta Tarulį; Ir kaip neužmirš, 
kad jis savo knygom pasirodo 
tik kartą per 20 metų.

Pirmą kartą 1927 m. su nove
lėm "Mėlynos kelnės", antrą 
kartą 1948 m. su apysakom "Žir
geliai padebesiais" ir pernai su 
"Vilniaus rūbo" romanu. Vienas 
iš pačių žymiausių keturvėji- 
ninkų ir modernistų Nepriklau
somybės pradžioje, "Keturių 
Vėjų" maištingojo žurnalo re
daktorius Tarulis-Petrėnas 
skriaudė mus grožinės prozos 
šykštumu, o skaitytojai jį skriau
dė reikiamo dėmesio stoka.

Papasakosiu savo "gallupiš- 
kos" anketos davinius. Nieko 
pats neklausinėjau, bet kiti man 
taip kalbėjo arba laiškuose už
siminė, ypač literatai. Bendras 
pasisakymų bruožas: pradėjom 
Vilniaus rūbą skaityti, bet ne
baigėm... O vienas laiško rašy
tojas pasisakė visai tiksliai: "Aš 
pajėgiau perskaityti ligi 25 pus
lapio, mano žmona daug kantres - 
nė, dasivarė ligi 120, bet ir ji su
stojo"...

Kaip čia gali būti? - klausiau 
savęs, ilgai neturėjęs laiko pats 
pačiupinėti vilnietišką rūbą. Bet 
kai kartą pradėjau, truks plyš 
išvariau ligi galo. Ir tada man 
anasai kitų skaitytojų rezisten- 
tiškumas truputį paaiškėjo. Į ro
mano veiksmą herojus (ar grei
čiau antiherojus) ateina 30 pus
lapyje. Jis pradeda žinoti, ko no
ri, 50 puslapyje. O ko jis tikrai 
nori ir ką darys, pasakė ^pus
lapyje. Ir tik 140 puslapyje pa
galiau "ateina lemtinga valan
da", - herojus pradeda veiktu..

Veikia jis mažai ką ir nelabai 
ilgai. Tai yra kukli, nesudėtin
ga liaudies prietarų ir jais su
galvojusio pasinaudoti sukčiaus 
istorijėlė.

Gūvus Vilniaus batsiuviukas 
Vedlūga (lenkų okupacijos lai
kais) vienoje bažnyčioje nuo šv. 
Stanislovo statulos apsiausto at

Kai maža įdėta, - nedaug išimsi.
Petr. Tarulis

sikerpa gabalą medžiagos, slap
tai per demarkliniją pereina 
Lietuvon (kaip atrodo, į Kauną) 
ir čia su pažįstamos moterėlės 
Karusės pagalba pradeda biznį. 
Kas nusipirks šventojo apsiaus
to skiautelę, tam išsipildys visi 
norai ir gaus palaiminimą savo 
nelaimėse. Tamsuomenės tarpe 
biznis lengvai pasiseka. Ir ne
trukus Vedlūga praturėja ir jau 
kaip "didelis inteligentas" kvie
čiamas į aukštuomenės sluoks
nius (Kauno) poniučių salonuose, 
kur jis sėkmingai pardavinėja 
šv. Stanislovo skiauteles ir pra
deda gyventi, kaip inkstas tau
kuose.

Šitas epizodas apie Vedlūgos 
sėkmę aukštuomenės tarpe Ta
rulio romane virsta neįtikimais 
šaržais. Kauno poniutės ne vie
na buvo lengvatikės, tuščios ir 
net kvailos, - bet tikrai ne tiek 
kvailos, kad -už stebuklingas 
skiauteles turtais apipiltų pir
mą pasitaikiusį sukčių ir rafi-t 
nuotu inteligentu laikytų Vil
niaus šiaučiuką. Nenuostabu, jog 
neužilgo stebukladariu susidomi 
policija ir, kad aukštuomenės 
ponių nekompromituotų, tyliai, 
be triukšmo permeta jį per de
markliniją atgal į Vilniaus kraš
tą.

Romano veiksmas pasibaigia 
maždaug su 350 puslapiu. Gi per 
paskutinį 100 puslapių nieko ne
beįvyksta. Vedlūga, ieškodamas 
kur prisiglausti, tik pats vienas 
apmąsto savo nelaimes, anali
zuoja nesėkmes, teisinasi, au
džia svajones. Galėtume patikė
ti, kad jis iš esmės nėra blogas 
žmogus, o toks, kaip ir mes visi, 
kurie dažniausiai save įskai- 
tome į geruosius.

Kai užverčiau šio stambaus 
romano paskutinį puslapį, mane 
pradėjo kankinti keistos mintys, 
kaip dar niekad po lietuviškos 
knygos perskaitymo.

Personažai gal ir būtų įdo
mūs, bet tema nesvarbi, proble
mos plonelytės ir banalios, jei
gu iš viso kas mokėtų romane jų 
surasti. Jokios intrigos, fabula 
taip išskiesta, kad romano he
rojai vos vos susišūkauja, kaip 
per ganyklas.

O tačiau stiliaus ir kalbos 
požiūriu "Vilniaus rūbas" yra 
neabejotino grožinės prozos 
meistro darbas. Tremtyje mes 
jau labai nedaug beturime tų 
žilosios generacijos beletristų, 
kurie taip laisvai, taip poetiš
kai valdytų lietuvišką žodį ir 
sakinį, sugebėtų piešti subtiliau - 
sius nuotaikų virpėjimus, magiš
kai išjaustų aplinką ir lietuviš

BRONYS RAILA

ką gamtovaizdį (Vilniaus mies
tas, miško kalbėjimas, žiogelių 
ir uodų muzika vasaros naktį...)

O tie žmogaus mąstymai, sva
jojimai, jausmai! Jie aprašinė
jami ir gvildenami ko smulkiau
siai, gretinami, dvejinami, kiek
vienas žingsnelis nuodugniau
siai motyvuojamas, kiekviena 
pasakyta mintis pagrindžiama, 
išraitoma ir išaiškinama papil
domais samprotavimais ir vaiz
dais. Jei nepanaudojamas ks pa
lyginimas ar šiaip ryškesnė me
tafora, kartais toje pat pastrai
poje, tai pakartojama įvairiais 
variantais, perdažoma, vis ki
taip nuspalvinama.

O romano veiksmas eina, kaip 
5-10 kartų sulėtintame filme.Kai 
kada jis visai sustoja, ar pra
eitin grįžta, ar dažniausiai ra
tu sukasi aplink tą patį dalyką 
per dešimtis puslapių.

Ir šioje turtingoje stilistikos 
bei nesibaigiamų stilizavimų 
puotoje, man šmėkšteli prieš 
akis rašytojo, turbūt, nebenu- 
jaučiama ir nesukontroliuoja
ma nelaimė, beveik tragedija: 
- perdaug, perdaug dirbta ir per
sidirbta su stiliumi. Taip kuo
met gerą atletą ištinka persitre- 
niravimo nelaimė. Arba kada 
operos dainininkas, po labai il
go ir įtempto ruošimosi, išeina 
scenon su pervargintomis balso 
stygomis. Arba kaip kulinarijos 
meno fanatizmu besaikiškai už
sidegęs virėjas, įkvėpimo pa
gautas, sumaišo ir iškepa naują, 
be galo įmantrų valgį, kuris pa
sakiškai atrodo, kvapsniais nosį 
plėšia, žadina apetitą, bet para
gavus -be druskos, neskanus, ne- 
įvalgomas.

Ir galiausiai man ateina dar 
keistesnė mintis, lyg absurdiš
kas noras pažaisti. Kaip per 500 
puslapių išpasakota Tarulio te
ma galėtųatrodyti, sakykim, pa
lyginamosios literatūros žvilgs ■ 
niu?

Buvo laikai, prieš 40-50 metų 
(ir kai kuriais atžvilgiais dabar) 
tada modernistais vadinami, kai 
romanistai mėgdavo pasirinkti 
tegu ir mažas temas, bet jas 
smulkiausiai ir intymiausiai iš
narpliodavo per šimtus puslapių 
pasinerdami į estetinio sma
guriavimo, psichoanalizės ar 
sapnų pasaulį. Iš jų dideliais 
išliko, nors šiandien rečiau be- 
skaitomi, airis J. Joyce ir pran 
cūzas M. Proust. Mūsų Taru
lis su jais turėtų šiokios tokios 
manierų giminystės. Tik M. 
Proust, be abejo, būtų nežino
jęs, ką jam veikti su šiaučiu- 
kais ir Karusėmis, jis juos bū
tų pavertęs grafais ir kunigąikš 
tienėmis.

Bet ką su Tarulio tema ir fa

bula būtų galėję padaryti trum
pų pasakų ir novelių meistrai?

Amerikietis O*Henry (savo lai - 
ku Europoje populiaresnis ir 
labiau vertintas, negu Ameriko
je) būtų parašęs šešių puslapių 
noveliūkštę apie suktą, bet iš 
esmės neblogą žmogelį, istoriją 
užbaigdamas kokia nors įdomia 
ir staigmeniška išeitimi. Pvz., 
ne policininkai suima ir ištre
mia Vedlūgą, bet jis galų gale 
prigauna ir visos šalies polici
jos viršininko žmoną.

Žymiausias, nepakartojamas 
ir gal vis dar niekeno nepralen
kiamas novelės meistras pran
cūzas Guy de Maupassant būtų 
grakščiai pašiepęs žmonijos 
prietaringumą, ilgiausiai susto
jęs ties griozdiškais Vedlūgos 
meilės nuotykiais su tarnaitėm 
ir aukštuomenės poniom, blai
viai realistiškai pavaizdavęs 
kai kuriuos tos šalies ir to lai
ko papročius,, užbaigdamas sa
vo 50 puslapių ironizuojančią, 
truputį pesimistišką apysakai
tę kokiu netikėtu bei šmaikščiu 
anekdotu ar trumpu lyrišku pafi- 
losofavimu apie žmonių kvaily
bę ir laimės tuštybę.

Daugeliui mūsų geriau da
bar pažįstamas amerikietis 
Ernest Hemingway taupiais tie- 
siogiais žodžiais ir konkrečiais 
vaizdais istoriją būtų suvedęs 
į trijų puslapių eskizą apie su
manų sukčių, kuriam pasisekė 
sunkiais laikais šiaip taip iš
siversti. Bet jei jis būtų mokė
jęs lietuviškai ir būtų pradėjęs 
"Vilniaus rūbą" poilsio valan
domis skaityti savoKetchumfar- 
moje Sun Valley, Idaho, tai bū
tų nusišovęs, ką jis ir padarė, 
ne dėl nepagydomos ligos ir pa
irusių nervų, bet greičiausia iš 
nuobodumo.

Tai tik spėjimai ir įspūdžiai, 
kurie nereiškia, kad tuo norė
čiau kritikuoti Tarulio romaną 
arba rašytoją mokyti, kaip reikė
tų rašyti. To man neleidžia įvai
rūs prisiminimai, į kuriuos pa
bėgsiu sekančiose akimirkose.

'IŠRADO’ TORTĄ
Savotiškas "tarybinės 

pažangos" reiškinys ky
šo iš Sovietskaja Litva 
(vas. 26) papasakojimo 
apie Kauno Tulpės kavi
nės kepėjų "išradimą". 
Esą, jie atradę paslaptį, 
kaip iškepti tokį "sudė
tingo recepto tortą",ku
ris esąs ir skanus, ir 
išsilaikąs nesugedęs iš
tisą mėnesį. Torto var
das — "Šakotis". Jis taip 
"visoj šaly" pagarsėjęs, 
kad net Sachalino šachtų 
darbininkai užsisakę tų 
tortų — žmonoms dova
nų kovo 8-tą dieną! (Ofi
ciali moterų šventė).

Iš torto vardo ir jo sa
vybių aprašymo nesunku 
numanyti, kadtas"Šako-

ČEKISTAI SIAUČIA LIETUVOJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

tai įvyko Lietuvos terito
rijoj.

Nužudymas vistiek 
yra nusikaltimas, bet šio
se aplinkybėse tai gali 
būti nusikaltimas, bausti
nas tik Lietuvos kompe
tentingo teismo, remian
tis teisėtai galiojančiais 
Lietuvos įstatymais, ir 
tikrai įrodžius, kas bei 
kokiomis aplinkybėmis 
nužudė.

Lietuvos įstatymų vei
kimas Lietuvoj- dabar 
yra svetimos valstybės 
smurto ąustabdytas. Ta 
čiau tai neįteisino nei 
to smurto Lietuvai pri
mestų kodeksų, nei teis
mų, su jų savotiška tei- 
sena. Iš Vilniaus į Pane
vėžį nusiųstasis "Res
publikos Aukščiausio 
Teismo teisėjas" Jonas 
Burneikis su Panevėžio 
autobusų kontoros tar
nautoja Genovaite Lips- 
kiene ir spirito gamyk
los direktorium Eduardu 
Jasinevičium nebuvo tei
sėtas teismas tokiai by
lai spręsti. Tai toks pat 
teisimas kaip hitlerinės 
okupacijos meto "Son- 
dergericht". Jie tačiau 
bylą sprendė ir teigia, 
kad liudytojai, nužudy- 
tojų artimieji ir giminės 
kaltinimus patvirtino.

To "patvirtinimo" pa
tikimumas daugiau negu 
įtartinas. Nuo veiksmų, 
kuriuos esą padarę kal
tinamieji, yra praėję 
22 metai. Kaltinamieji 
ligšiol nei savo pavar
džių, nei gyvenamų jų vie- 
tų nepakeitė, kaip pana
šiais atvejais esti. Jie, 
kaip matyt iš oficia
laus pranešimo, gyveno 
ir viešai dirbo tariamų 
savo nusikaltimų apylin-

tis" yra ne kas kita, kaip 
kadai Lietuvoj, o dar se
niau ir Rusijoj buvęs pla
čiai žinomas, vokišku 
vardu vadinamas kepi
nys — "Baumkuchenas" 
Tulpės kepėjų "išradi
mas" yra tik tos "buržu
azinių laikų atgyvenos" 
atgaivinimas, turbūt, iš 
kokios vyresnio am
žiaus moters receptą 
gavus. (E) 

kėse, kur tebegyvena ir 
liudininkai, "nužudytųjų 
artimieji ir giminės". 
Kodėl kaltinamieji bu
vo toki drąsūs, o gimi
nės toki bailūs, kad daug 
anksčiau neparodė įjuos 
pirštu, jeigu buvo "ma
tę", kaip jie žudė jų gi
mines? Iš to aiškiai ma
tyti, kad kaltinamieji ne
turėjo gynėjų, kurie būtų 
mokėję ir drįsę kom
petentingai išryškinti at
sikirtimus dėl teisės ir 
dėl faktų šioj byloj.

Kaltinimas eilės žmo
nių nužudymu, kodekso 
6 4-to straipsnio žo
džiais tariant, tikslu "pa
kirsti arba susilpninti 
Tarybų valdžią", yra vie
nas iš pačių sunkiausių 
kaltinimų sovietinėj san
tvarkoj, logiškai reika
laująs aukščiausios ati
tinkamame kodekso 
straipsnyje numatytos 
bausmės. Kad šioj byloj 
visdėlto paskirta ne aukš
čiausia, o pati žemiausia 
straipsnio leidžiama 
bausmė, tai tas greičiau 
liudija ne valdžios "su
švelnėjimą", o galtiktei' 
sėjų susvyravimą ir su
abejojimą įrodymais. 
Nepriklausomas teis
mas tokiam abejojimui 
kilus, kaltinamuosius iš
teisina. Sovietinis teis
mas yra įpareigotas būti 
šališkas valdžios pusėj, 
todėl teisėjams nedrąsu 
pasisakyti prieš prokuro
ro ir čekistų teigimus 
aiškiau, negu bausmės 
pašvelninimu. Byloste- 
atriškumo žymės kyšo ir 
iš pabrėžimo pranešime 
apie ją, kad "Pritardami 
sutiko nuosprendį salėje 
susirinkusieji". Atseit, 
būta spektaklio vidutiniš
kai miniai, sukviestai, 
parinkus ją taip, kad būtų 
užtikrinti plojimai po vai
dinimo. (Paprastai tos 
kviestinės minios smar
kiau ploja, kai bausmė 
didesnė).

Paliestų asmenų kaltu
mas ar nekaltumas to
kiuose "teismuose" lie 
ka neišaiškintas ir net 
nesvarstytas kompeten
tingai. Tačiau toki teis
mai užsimirštantiems 
primena, kad Maskvos 
čekistai (KBG) tebeturi 
Lietuvoj ir dantis ir na
gus. (ELTA)

MOA MABTINSON

VYSTYKLAS IR GĖLE
(2)

Juk jos pačios, nekviestos, pas ją atėjo. Gy
vendama vieniša, Luva pasidarė įtari. Pamačiusi 
moteris, ji pagalvojo, kad jos atėjo iš smalsumo, 
— tikriausiai, nori pažiūrėti į ką gi panašus vai
kutis, ir paleisti liežuvius. Bet dabar Luva su
prato, kad moterys aplankė ją be jokios piktos min
ties. Praeitoji - užmirštoji, ir Luvai norėjosi vėl 
su jomis susibičiuliauti. Ji nesigailėjo, kad buvo 
atžara. Pirmąsyk po daugelio metų jai atlėgo šir
dis, tarsi koks akmuo būtų nuo krūtinės nukritęs.

— Dar gerkit kavos, kąskit sausainių, o aš 
pažindysiu kūdikį, — linksmai tarė Luva, pripil
dama viešnioms puodelius. Paskui ji atsisėdo prie 
lopšio, paėmė kūdikį ant rankų ir davė jam krūtį.

— Taip, čia pas tave labai jauku, — prašne
ko Kai s a Dešrininkė ir pagyrė Luvą, kad jai pa
sisekė užauginti gražių kambarinių gėlių. — Ne
dažnai tenka matyti pavasarį ispaniškas lelijas 
žydint. O tokios gražios baltosios palergoni jos kaip 
gyva nesu mačiusi.

Draugės taip pat gyrė gėles, gėrė, valgė ir pa
galiau pakilo iš užstalės eiti namo.

— Palaukit valandžiukę, aš paguldysiu vaiku
tį ir jus palydėsiu truputėlį. Tuo pačiu žygiu pa
siimsiu skalbinių ir išplausiu juos upely. Paimkit 
baltosios pelargonijos po šakutę. Pirmajam susi
tikimui su mano Oskaru atminti. Užteks jos vi
soms, — tarė Luva, nesmagiai šypsodamasi.

Moterys tylėdamos atsargiai nusilaužė po 
ūgelį puikiai žydinčios palergoni jo s, paskui dar 
sykį pasigėrėjo vaikučiu, miegančiu lopšyje, ir 
išėjo sykiu su Luva prie upelio. Ryškioje jo kran
tų žalumoje mėlynavo neužmirštuolės. Luva pa
merkė skalbinius į upelį ir norėjo prispausti 
juos sunkiu akmeniu. Prieš dieną buvo smarkiai 
palyta, ir gerokai pakilęs vanduo gurgėjo ir šionkš- 
tė. Žemiau upelio tėkmė buvo užtvenkta, ten 
stovėjo vandens malūnas. Luva pasilenkė, pakėlė 
akmenį, ir staiga vienas vystyklas atsiskyrė nuo 
skalbinių, srovė greitai jį pagriebė ir nusinešė.

-Reikia pagauti vystyklą! Jeigu jis nuplauks, 
berniukas visą gyvenimą bus nelaimingas! — su
šuko Kaisa Dešrininkė.

Luva sykiu su draugėmis leidosi bėgti kran
tu, bet jos neturėjo nei virbo, nei pagalio, su kuo 
galėtų vystyklą ištraukti.

— Tai bėda, čia tai bėda! — ėmė kliegti 
Kaisa Dešrininkė, pamačiusi, kad vystyklą jau su
ka pagavusios malūno ratų mentės.

— E, būta čia ko — skuduro galas! Kiekvie
nas drabužis anksčiau ar vėliau virsta skuduru, 
taip jiems ir reikia, — suirzusi pasakė Luva ir 
grįžo plauti skalbinių. Moterys ėjo jai iš paskos.

— O vakare tu vis dėlto pasimelsk Dievui už 
vaiką, — patarė Kaisa Dešrininkė.

Luva nieko neatsakė ir dar uoliau griebė plau
ti vaiko skalbinius.

— Juk žinot, kad ne į gera, jei vanduo nune
ša vaikišką drabužėlį, — tarė Kaisa Dešrininkė, 
atsigręžusi į kitas moteris.

— Taigi, sako, kad tada gero nelauk, — pa
tvirtino moteris, kuri dirbo dvare Luvos vietoje. 
Dabar ji taipgi buvo ištekėjusi.

— Užteks jums liežuyiais malti. Kas tik man 
atsitinka, jums viskas ne į gera! — sušuko Luva.

— Mes tau blogo nelinkim, — tarė Kaisa Deš
rininkė ir nepastebimai numetė žalią pelargoni
jos šakelę.

Moterys atsisveikino. Luva, atsakydama 
joms, kažką sumurmėjo. Ir kai jos nuėjo, Luva 
pamatė ant žemės visas tris pelargonijos šake
les. Surinko jas ir parėjusi pasodino.

— Pusprotės, liežuvininkės! — plūdosi ji 
sau viena.

Nuo tos dienos dvaro darbininkai nieko dau
giau nenukalbėdavo, kaip tik apie nuplaukusį vys
tyklą. Sugalvojo visą istoriją ir po kelerių metų 
jau pasakojo, kad Luva tyčia paleidusi vystyklą, 
norėdama užtraukti vaikui nelaimę, — atseit, bi
jojusi, kad žmonės pastebėsią, kaip jis panašus 
į poną. Ir mažasis Oskaras augdamas ne kartą 
girdėjo, kad jo motina atidavusi vystyklą vel
niui, trokšdama, kad sūnų ištiktų nelaimė. Luva 
paliko tyli, niūri, bardavo vaiką, jei tik jis imda
vo kiek per daug išdykauti. Berniukas jos bijojo. 
Tėvas dažnai bumbėdavo sau panosėje, kad, esą, 
gerai būtų visai išvažiavus iš čia kuo toliau nuo 
liežuvininkų.

Pačią pirmąją dieną, kai Oskaras Aleksand
ras atėjo į mokyklą, berniukas, trejais metais už 
jį vyresnis, šūktelėjo:

— Tavo motina įmetė į upelį nešvarius vys
tyklus, kai buvai mažas ir dabar visos nelaimės 
grius ant tavo galvos. JManot, niekas nežino, kad 
tavo tėvas — dvarininkas.

(Bus daugiau)
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B. Kerbelienės nuotraukaDalis svečių, apsilankiusių’Į dail. Vytauto Igno parodą Bostone.

Vytauto Igno paroda Bostone

py boję taip pat nėra nieko . 
pripuolamo ar neužbaigto. 
Nėra nieko to, kas tinka pa
viršutinei propogandai, kaip 
audrų, liepsnų, jaudinančių 
patepimų, techniškų įmant
rumų, svaičiojimosi teptu
ku ar kitomis priemonėmis. 
Iš jo paveikslų technikos 
nesimato net kaip jie dir
bami : kruopščiai ar susi
kaupus, besidraskant ar be
sidaužant. Tai yra tylus me
nas, kalbantis iš vidaus ne 
techniškais įmantrumais, o 
pasiektais rezultatais.

Kita Igno meno ypatybė, 
tai tapybiškumas. Jo spal
vų gama yra subtili ir iš
ieškota. Igno drobėse nėra 
tokių spalvų, kurios pačios 
susimaišo, pačios pasidaro, 
kada dailininkas jas pila ar 
taško iki tol, kol savaime 
kas nors neva įdomaus iš
eina. Tai yra priemonė, ku
rią daug kas dabar iš me
nininkų bando naudoti, ši 
akrobatika turi savo ribas 
ir liepto galą, į kurį sueina 
visi tais keliais einantieji 
menininkai. Ignas gi da
žams neleidžia siausti ir 
juos sutvarko pagal savo

Kovo 4 d., 8 vai. vak. Bostone, ALT S-gos namuose, 
buvo atidaryta dail. Vytauto Igno dailės kūrinių pa
roda. Iškabinta apie 50 tapybos, mišrios technikos ir 
grafikos darbų. Paroda buvo atdara visą savaitę ir už
daryta kovo 12 d. po pietų.

Dail. Vyt. Igno kūrinių parodą Bostone surengė LB 
Kultūros Klubas, kurio pirmininkė šį sezoną yra veikli 
ir energinga Beatričė Kerbelienė. Parodos atida
rymas pasižymėjo pakilia nuotaika ir geru stilium.

Kai nūdieninis dailės menas, madų diktuojamas, ap
sirengė dailininko individualybę žudančia uniforma, dail. 
Vyt. Ignas tame pasauly savo originalumu yra išimtis.

Bostone apie dail. Igno kūrybą žodį tarė buvęs jo 
mokytojas dail. Viktoras Vizgirda. Tas jo pasisakymas, 
žinoviškai aptaręs dail. Vyt. Igno darbug, čia yra spausžinoviškai aptaręs dail. Vyt. Igno darbug, čia yra 
dinamas.

Gyvame bostoniečių kul
tūriniame gyvenime dailės 
parodos ne retenybė. Lygiai 
gyvas yra ir tomis parodo
mis susidomėjimas. Kiek
viena paroda turi savo vei
dą ir vertę, ir jų buvo įvai
riausių : tradicinių, meni
nių, avangardinių ir dar ki
tokių. Be to, ir atskira pa
roda dažnu atveju atsto
vauja įvairiaspalves šių die
nų meno apraiškas.

Dailininko Igno parodą 
gal sunku būtų įrikiuoti į 
kokį nors kolektyvą. Aš pa
sakyčiau, kad tai yra indi
vido paroda. Kiekviena me-

no epocha, laiko ir 
atžvilgiu turi savo 
Pav. italų renesansas, pran
cūzų ar olandų menas. Ir 
kai Paryžius nuo šio šimt
mečio pradžios pasidarė 
tarptautiniu meno centru, 
iškilo ir individo kultas. 
Kiekvieno menininko vertė 
daug priklauso nuo to, kiek 
jis skirtingas nuo kitų me
nininkų, o ne ką> kokią 
kryptį ar kokį laikotarpį jis 
atstovauja.

Šiandien, kada visas avan
gardinis menas metėsi į di
džiausius kr a š t utinumus, 
kaip abstrakciją ar pop art,

vietos 
veidą.

B. Kerbelienės nuotrauka
Dail. V. Vizgirda kalba apie Vytauto Igno kūrybą Bostone suruoš

toje parodoje.

U.

ti, Žmuidzinienė prie savo darbo "Erdvės šokėjas”. 
St. Dabkaus nuotrauka

H. ŽMUIDZINIENĖS KŪRINIŲ

PARODA TORONTE

VYTAUTUI K. JONYNUI 60 METŲ

DaiŲ, Vytautui K. Jonynui, gyvenančiam New Yorko, kovo 16 d. su
kako 60 metų amžiaus. V.K. Jonynas su savo meno darbais yra pla
čiai pagarsėjęs tarptautiniame gyvenime. New Yorke jis turi meno 
studiją, kuri yra dekoravusi daug bažnyčių, jų tarpe Šiluvos koplyčią 
Washingtone, Vatikano paviljoną pasaulinėje mugėje New Yorke ir kt. 
Savo individualias parodas ji yra turėjęs Europoje ir Amerikoje. V. 
K. Jonynas yra apdovanotas Prancūzijos Legion d’Honneur ordinu.

V. Maželio nuotrauka

visos- techniškos galimybės, 
tai yra tai, kuo abstraktinis 
menas daugiausia ir remia
si, kaip ir išsisėmė. Tas su
niveliavo visų menininkų 
kūrybą. Dabar būna jau ir 
sunkumų atskirti vieną dai
lininką nuo kito pagal jų 
darbus. Kaip ir prarasta 
tai, ko moderninis menas 
buvo užsimojęs siekti pačio
je pradžioje: tai yra kurti 
individualų meną, kad ir 
k o 1 ektyvinėmis pastango
mis. Ir šiandien tik gabiau
sieji iš pažangiųjų meninin
kų dar suranda vis ką nors 
naujo ir originalaus.

Igno kūryboje mes be
veik nematome to, kas šian
dien yra išimtinoje mado
je: tai yra bedaiktiškumas. 
Vienok jo kūrybos neįma
noma įrikiuoti į kokią nors 
kolektyvinę ar tradicinę 
meno apraišką. Tai yra da
barties ir kartu labai origi
nalus menas, atskiro indi
vido menas.

Vyt. Igno menas yra rea
lybę jaučiančio žmogaus 
kūryba. Betgi, naudodamas 
dar atpažįstamas formas ir 
spalvas, jis yra bedaiktinis 
ir numaterialintas savo nuo
taikoje ir savo jausmuose. 
Jo tapyboje nėra to, ką mes 
matome avangardiniame ir 
bedaiktiniame mene: for
mų, spalvų ar daiktų, kurie 
nieko nekalba, nieko nereiš
kia. Jo paveikslai kalba, su
kelia nuotaikas ir mintis, 
nors juose nėra nieko tikro, 
nieko realaus. Jo paveiks
luose nupaišyti veidai, gė
lės ir kiti apčiuopiami daik
tai nėra nei impresijonisti- 
niai, nei ekspresijonistiniai, 
nei rėklūs, nei nerealūs. Tai 
yra tik tų daiktų reto ori
ginalumo simboliai.

Tame ir glūdi visa Vyt. 
Igno kūrybos jėga. Jo ta

valią ir skonį. Ir, reikia pa
sakyti — labai originalų 
skonį. Jo menas tad negali 
patikti, bent iš karto, nuo
dugniau jo nepažinus, vi
siems, kurie yra pritrenkti 
dabarties moderninio gyve
nimo iššūkių, kur viena for
ma turi rėkti labiau už kitą 
formą ir mus abstulbinti. Jo 
menas yra tik grynoji ta
pyba, turinti pačių subti
liausių niuansų nuojautą.

Dabarties avangardi n i o 
meno pasididžiavimas yra 
laisvė. Jo niekas nevaržo.

(Nukelta į 6 psl.)

A. DARGIO 
PARODA
CHICAGOJE

• Dail. Alfonso Dargio 
naujausių tapybos kūrinių 
paroda atidaroma prieš Ve
lykas Chicagoje Standad 
Federal Savings patalpose, 
4192 Archer Avenue.

Dailininkės Halinos 
Jonės Žmuidzinienės 
meno kūrinių p ar odos ati
darymas Prisikėlimo pa
rapijos patalpose įvyks 
kovo 18 d. 3 vai. po pie
tų.

Dail. H.J. Žmuidzinie
nė yra baigusi valstybinę 
meno mokyklą Kaune. 
Mokėsi A. Varno - ta
pybos ir A. Galdiko gra
fikos studijose. Viena iš 
Trijų Tulpių korporaci- jose 
jos steigėjų ir valdybos 
iždininkė. Buvo nepri
klausomos Lietuvos dai
lininkų draugijos narė ir 
dalyvavo jos ruošiamose 
parodose. Yra nutapiusi 
visą eilę mūsų įžymes
nių žmonių portretų ir 
suruošė savo kūrinių in
dividualinę parodą Kau
ne. Dar prieš II-jį Pa
saulinį karą studijas gi
lino Londone. Dailininkė 
daugelio žurnalų bendra
darbė, kuriems yra pa
ruošusi gana pavaizdžių 
ir gražių iliustracijų. 
Karui einant į pabaigą 
pasitraukė iš Lietuvos 
Vokietijon ir po kapitu
liacijos apsigyveno Gre- 
vene prie Muensterio. 
Ten įsisteigusioj lietu
vių gimnazijoj dėstė pie
šimą. Taip pat tuo metu 
daugelį savo darbų davė 
vaikų laikraštėliui Sau
lutei ir iliustravo Pra
no Imsrio eiliuotą pa
saką Vilkas Meškerio

Gulbė prie okeano (aliejus)H. Žmuidzinienė

tojas, kuri išėjo atskira 
knygele.

1947 m. atvyko į Angli
ją. Ten suruošė keletą 
įvairiuose miestuose 
bendrų parodų. Po karo 
įsisteigus Scotish Le- 
ague for European Free- 
dom organizacijai savo 
numatytų darbų plane tu
rėjo ir parodų ruošimą. 
Parodos buvo organi
zuojamos plataus masto, 

yra dalyvavę net 
iki 20 įvairių tautų. Tų 
parodų meninė priežiū
ra buvo pavesta daili
ninkei H.J. Žmuidzinie- 
nei. Geru žodžiu reikė
tų prisiminti ir tos Ly
gos pirmininką John Ste - 
wart, kuris buvo ne tik 
malonus žmogus, bet ir 
nuoširdus Lietuvos drau
gas. Jis Nepriklausomos 
Lietuvos laikais yra ap
lankęs mūsų tėvynę ir 
jam nepaprastai pati
kusi. Jis sakėsi buvęs 
priimtas prezidento Ao 
Smetonos. Kalbantis su 
lietuviais jis klausda
vo: "Kada mes vėl vaikš
čiosim Laisvės Alėjoj?"

Dailininkė H.J. Žmui
dzinienė 1951 m. atvyko į 
Kanadą. Anksčiau gyve
no Montrealyje, o dabar 
Toronte. Yra dalyvavusi 
lietuvių menininkų bend
rose parodose, kurios 
dažniausiai būdavo ruo
šiamos Lietuvių Dienų 
metu. Šioji josios tapy
bos paroda yra pirmoji 
Kanadoje. Parodoje iš
statytieji paveikslai su
darys dalį jos darbų, su
kurtų Toronte pastarųjų 
penkerių metų bėgyje, 

pb

♦ LITUANUS — anglų kalba 
leidžiamas žurnalas, pasirodė 
savo 1966 m. rudens laida. Savo 
turinyje ši laida beveik visą dė
mesį skiria literatūros leidi
niams aptarti. Kurie tikėjosi iš 
tos laidos (ir bendrai iš Litu- 
anus) daugiau politinio pobūdžio 
propagandos, turės kantriai pa
laukti sekančių laidų.

Trečioji 1966 m. Lituanus lai
da primena Metmenų vertimą į 
anglų kalbą.
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VYTAUTO IGNO PARODA BOSTONE
(Atkelta Iš 5 psl.)

Jokios tradicijos, jokia mo
ralė, joks skonis, jokios 
priemonės. Daryk ką nori, 
tepk kaip nori, statyk ir ro
dyk ką nori. Ir jeigu tai at
žymėta ženklu ”meno paro
da”, tai jau ir bus menas. 
Tą laisvę išnaudojo ir Ignas, 
bet ne pripuolamų naujo
vių, o savo individualaus 
meno formų suradimui.

Grafika Igno darbuose 
užima svarbią vietą, bet tai 
nėra atskira sekcija jo kū
ryboje. Tai yra to paties po
būdžio juodos ir baltos spal
vos tapyba. Tapybinį spal
vų sodrumą čia pakeičia, 
sakyčiau, mozaikinis formų 
žaismas. Jo grafikos dar
buose gal tik yra daugiau 
to, ką galima būtų pavadin
ti ornamentu ar simboliais, 
šalia Petravičiaus, Ignas 
yra menininkas, kuris taip 
originaliai ir nieko nekopi
juodamas perėmė lietuvių 
liaudies meno tradicijas. 
Kaip lietuvis, gyvendamas 
kad ir labai toli nuo savo 
tėvynės, jis kuria tautinį 
meną.

VOCATIONAL GUIDE

SEEING
LOVING AND

SERVING
CHORIST

CARMELITE

in the 
HOMELESS 

and 
HELPLESS

By caring for the aged 
and

by mothering neglected children
SISTERS OF THE DIVINE

HEART OF JESUS 
Write to the

PROVINCIAL MOTHERHOUSE 
nearest you 

10341 Manchester Rd. 
St. Louis, Mo. 63122

Iš tikrųjų, gal nė vieno 
mūsų dailininko kūryboj 
tas bruožas nėra toks ryš
kus, kaip Igno darbuose^ 
Lietuviškumas jo kūryboje 
išryškėja nuotaikoje, fort 
moję ir spalvose, o ne iš
oriniame turinyje. Jo kūry
boje nėra nieko tarptauti
nio ar to, kas jį sietų su 
amerikietiško gyvenimo ap
linka. Tas ryšku ne tik Ig
no grafikoje, kur panaudo
jami tie patys motyvai — 
kryžiai, šventieji, kaip liau
dies raižiniuose, bet ir ta
pyboje, jos spalvų darnoje, 
suprimityvintoje, paprasto
je, dažnu atveju tarytum ir 
naivioje formoje. Jo tapy
boje, kaip ir grafikoje, yra 
daug detalių, kaip ornamen
tikos, daug puošmenų. Kar
tais jų ir perkrauta, bet nė
ra nei vieno darbo, kuris 
būtų margas. Kaip ir muzi
kiniam kūrinyje, jie yra 
puikiai orkestruoti į darnią 
ir kiekviename kūrinyje 
skirtingą spalvų gamą.

Nors ir paminėjau, kad 
Igno menas dalinai yra ir 
abstraktinis menas, dau
giau savo nuotaika, o ne 
forma, betgi jo darbuose 
visur yra siužetas: žmogus, 
paukščiai, gyvuliai. Betgi 
tai nėra nei figūrinis, nei li
teratūrinis menas. Jo gy
vieji pasaulio sutvėrimai 
yra suvesti į tą patį ratą, 
kaip ir negyvoji gamta. Pa
veiksle "Sužadėtiniai” yra 
taip darniai įrikiuoti į visą 
juos supančią aplinką, kad 
jų rolė nei kiek nėra svar
besnė už gėlių puokštę, ku
ri puošia tą jų gyvenimo 
momentą. Dargi neaišku, 
kas kam yra priedas: gė
lės sužadėtiniams, ar suža
dėtiniai gėlėms, čia yra mo
mentas, kada paveikslo pa
grindas yra visumos išlai
kymas. Nes, iš tikrųjų, 
kiekviename brand ž i a m e 
meno kūrynyje, ne vien ta-

py boję, bet ir muzikoje ar 
literatūroje, negali būti 
reikšmingesnių ar mažiau 
reikšmingų vietų, garsų, 
žodžių. Ir kituose Igno dar
buose, kaip Tėviškė, Paukš
tis sode, Mergaitės pasaulis, 
‘te;ma nevaidina jokios iš
skirtinos rolės, pvz., Mer
gaitės pasaulį galima pava
dinti ir Pasaulio mergaitė.

Igno paroda Bostone yra 
retas atvejis, kada žiūrovai 
susiduria su problema ne 
spręsti ar tai gražu, ar tai 
mąno skoniui, ar tai dar 
niekad nematyta, ar jau se
na. čia svarbu įsijausti į 
tą meną, jį suprasti ir 
įvertinti.

Viktoras Vizgirda

Jei jūs iš anksto apmokėtu 
muitu siunčiate 

SIUNTINIUS į U.S.S.R.
JUMS GALI KILTI KAI KURIE

KLAUSIMAI:
1. Kas yra GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.?
2. Kodėl pritraukė tūkstančius klijentų visose Jungtinėse 

Valstybėse?
3. Kuo Globė Parcel Service, Ine. pasižymi, patarnauda

mas savo klijentams?

JŪSŲ INFORMACIJAI TOKIE
ATSAKYMAI:

1. Globė Parcel Service, Ine., — tai firma, oficialiai auto
rizuota Vnešposyltorg’o priimti iš anksto čia apmokėtus 
dovanų siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. Per paskutiniuosius trisdešimt septynerius metus Globė 
Parcel Service, Ine. suteikė puikiausi ir labiausiai pati
kimą patarnavimą savo klijentams, todėl klijentų skai
čius auga kas metai.

3. a. Globė Parcel Service, Ine. gautus klijentų siuntinius
supakuoja ir išsiunčia dvidešimt keturių valandų 
laike.

b. Firmos specialiai paruoštas štabas patikrina kiekvie
no siuntinio sudėtį bei leidimą siuntinyje esamiems 
daiktams.

c. Globė Parcel Service, Ine. apdraudžia nuo bet kokios 
rūšies rizikos kiekvieną siuntinį, jo pilnoje vertėje.

d. Globė Parcel Service, Ine. aprūpina kiekvienam siun
tiniui pasirašytą pakvitavimą (kvitą).

4. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra PODAROGIFTS, 
INC. autorizuota priimti dovanų užsakymus Sovietų ga
mybos daiktams, pvz., automobiliai, šaldytuvai, televi
zijos priimtbvai, drabužiai, avalynė, maistas ir t.t.

Jei jūs nesinaudojote mūsų patarnavimu, — įsitikin- 
kit patys. Aplankykite arba susisiekit su bet kuriuo mūsų 
skyriumi SVARBESNIUOSE JAV-bių MIESTUOSE (ku
rie, jūsų patogumui, turi didelį prekių pasirinkimą), ir 
jūs turėsite daug naudos iš mūsų patyrimo.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106 TEL. WA 5-3455

CENTRINĖ IŠTAIGA NEW YORKE
220 PARK AVENUE SOUTH, corner 18 STREET 
NEW YORK, N. Y. 10003 — Tel. 212 — 982-8410

VILNIAUS
OPERA
SKURSTA
Teatro apžvalgininkas rašo 

Tiesoj (kovo 5), kad net vidu
tinio išprusimo operos mėgė
jas negali būti patenkintas, klau
sydamas "Fausto", "Carmen", 

*Aleko", "Eugenijaus Oniegino" 
ir dar kaikurių pastatymų. Kal
tas esąs vadovybės nerūpes
tingumas, nes, esą, "Kaip gali
ma paaiškinti tai, kad, praslin
kus porai dešimčių metų po 
karo, teatras liko be vyriausio
jo režisieriaus, be vyriausiojo 
baletmeisterio. Paskubomis iš
siųsti žmonės mokytis. Tačiau 
kodėl apie tai nepagalvota prieš 
dešimtį metų?"

Apžvalgininko samprotavimai 
mirga tokiais teigimas, kaip: 
"... nėra sąlygų sveikai kūry
binei konkurencijai... neskel
biami kūrybiniai konkursai... 
Dabar su pasididžiavimu skel
biama, kad nuo šiol spektak
lius statys kviestiniai režisie. 
riai... Operos ir baleto teatras 
iš tokios praktikos jau yra tu
rėjęs blogų pamokų... Keista, 
kad esant tokiam režisierių ba
dui, savi režisieriai (jų šian
dien turime vos dvejetą — J. 
Gustaitį ir V. Mikštaitę) prak
tiškai lieka be darbo".

Toliau apgailestauja, kad 
"Operos mėgėjų tarpe populia
rūs yra Abd. Lietuvninkas, H. 
Zabulėnas, I. Ylienė, K. šilga- 
lis, R. Marijošius, bet pasta
ruoju laiku žiūrovas lauktų iš 
jų didesnių pastangų".

Pasirodo, kad nekalbant apie 
retokai namie pasirodančius ge
rus dainininkus, kaip V. Norei
ka (tenoras), V. Daunoras (bo
sas) ir E. Kaniava (baritonas), 
yra eilė ir kitų lietuvių daini
ninkų, bet jie išbarstyti Rusi
joj: Radžius (tenoras) dainuoja 
Permėj, Jocys (bosas) ir Glins- 
kaitė (sopranas) -- Leningra
de, Kuprys (bosas) — Sverd- 
lovske... Apžvalgininkas mano, 
kad juos būtų galima atsikvies
ti Vilniun, bet, esą, "Deja, del
siama. Kodėl?"

Konservatorijoj solistų ren
gimas irgi esąs nekūrybingas. 
Operos repertuaras — užsikon - 
servavęs 19-tojo amžiaus ope
roj. Išdrįsta tik parodyti— pir
mą kart visoj Sovietų Sąjungoj! 
— Prokofjevo "Meilę trims apel
sinams" ir Orfo "Gudruolę", — 
vienintelis ir pertrumpas žvilg
terėjimas į modernesnės operos 
sritį. Kaune "Traviata" esanti 
geresnė negu Vilniuje tik dėl 
Truikio dekoracijų, "Tris apel
sinus" išgelbėjęs režisierius, 
o "Žalgirį" gelbsti dirigentas.
O visuma, esą, nepateisina žiū
rovų meilės šiam teatrui.

(ELTA)

* PANEVĖŽIO 
tinio”) dramos teatras ti
kisi ateinantį rudenį per
sikelti į naujus rūmus, 
jau statomus centrinėje 
Panevėžio aikštėje. Lig- 
šiol teatras veikia kadai 
vadintame ”Montvilo te
atre", pastatydintame 
spirito varyklos savinin
ko Montvilo,1913 metais 
ir tik iš dalies teprįtai
kytame šių laikų teatro 
reikalavimams.

Šį pavasarį, dar seno
siose patalpose, teatras

dar numato prirengti net 
keturias premjeras, — 
vien originalių lietuviš
kų veikalų, kurių auto
riai — J. Grušas,R. Lan
kauskas, V. Palčinskaitė 
G. Ošerovičius.

Šio teatro direktorius 
yra Č. Kasmaūskas, vie
nas iš jame dirbančiųjų 
aktorių tarpo. (E)

IEŠKO LIETUVOS 

NUOTRAUKŲ
• ”Mūsų Lietuvos” auto

rius, ruošiąs spaudai šio veį" 
kalo IV tomą, ieško šių že
maičių ir Mažosios Lietu
vos vietovių nuotraukų: 
Budrių, Eketės, Endriejavo, 
Gardų, Gaurės, Gegrėnų, 
Girėnų, Janapolės-Viržuvė- 
nų, Jokūbavo, Juozapavos, 
Juodaičių, Kairių, Karklės, 
Klykolių, Kiaunorių, Lauk- 
žemės, Lykšelio, Luobos, 
Lumpėnų, Laugalių, Micai- 
čių, Minės, Natkiškių, Pa- 
balvės, Pakėvės, Pajūralio, 
Pašilės, Piktupėnų, Pėžai
čių, Plaškių, Paleičių, Stal
gėnų, Smeltės, Stakių, Ša
čių, Vėžaičių, Vaičaičių, 
Viešvėnų, Vilkyčių, Vitso- 
džio, žlibinų, Žukų ir kt., o 
taip pat visos eilės Mažo
sios Lietuvos pietnemunio 
srities; reikalingos ir žinios 
apie šias ir kitas vietoves. 
Rašyti adresu: Br. Kviklys, 
5747 So. Campbell Avenue, 
Chicago, III. 60629.

SCHOOLS

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in 
GRADES 4—8

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart.

Modern Fireproof Building 
—Large Campus. 

(28-42)

HELP WANTED FEMALE
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
For 50 bed hospital with new addi- 
tion on main line.

GRADUATE NURSES
Salary & Personnel Policies per A. 
A.R.N. 40 hour week.

MALĖ OR FEMALE 
MEDUCAL RECORD 

LIBRARIAN 
Registered preferred būt not neces- 
sary.

MALĖ OR FEMALE 
COMBINATION X-RAY 

MEDICAL LABORATORY 
TECHNICIAN 

Registered preferred būt not neces- 
sary. Salary and personnel policies 
per A.H.A.

Liberal Personnel Policies. 
Wire call or ivrite Administrator 

INNISFAIL GENERAL 
HOSPITAL 

INNISFAIL ALBERTA. CANADA 
(28-34)

PUBLIC HEALTH NURSE—Imntedi- 
ate opening for staff nurse in a 
small expanding public health 
agency in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
meet minimūm public health nurs- 
ing certif ication requirenients. Sa
lary commensurate with education 
and experience. Apply Public 
Health Nursing Office, Monroe 
County Courthouse, Sparta, Wisc.

(30-36)

OPPORTUNITY FOR
MALĖ or FEMALE

PHYSICAL 
THERAPIST R. T.

A wonderful opportunity, for one 
seeking a permanent place of security 
to take full charge of a modern ac- 
tive Therapy Department with 103- 
bed hospital in a most desirable lo- 
cation. Besides the usual benefits, 
including a 5-day week. the starting 
salary and subsequent inerements are 
most attractive. lf you wish more 
information regarding this position, 
contact the Director of Nursing Serv
ice and arrange for a personai inter- 
view.

OUR LADY OF 
MERCY HOSPITAL 

MARIEMONT, 
CINCINNATI, OHIO 

(An Excellent Place to Work, Come 
and See)

(30-32)

GREETINGS and BEST WISHES

WIEHM'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WrEHNrS

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST WISHES

TEDDY BEAR STORE
648 East 185 Street 481-8877

WE GIVE & REDEEM EAGLE STAMPS

GREETINGS and BEST W1SHES

LUIKART IHSURANCE 
AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR and MARY SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER 
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES 

815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio
Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES

CHAMPION MOTOR & 
TRANSMISSION SERVICE

6928 Carnegie Avė. 391-6430

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

BROKEN WHEEL AUTO 
PARTS and WRECKING CO.

4343 West 130th St. WI 1-4488

GREETINGS and BEST WISHES 
A. B. C. AUTO PARTS & 
WRECKING COMPANY

SPECIALIZING IN LATE MODEL FORDS 
3920 Valley Road Call 661-3015

GREETINGS and BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700
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IR APYLINKĖSE
• SLA 136 kuopos visuo

tinis narių susirinkimas 
įvyks kovo 19 d., 12 vai. 
Dirvos patalpose. Susirinki
mo metu bus priimamas ap- 
draudos mokestis. Nariams 
atskiri pakvietimai nebus 
siuntinėjami.

• Lietuvių Studentų Są
junga kviečia visus studen
tus į Kun. Beggiani paskai
tą ”Morality, L.S.D., God is 
Dead”. Po paskaitos disku
sijos. Čiurlionio ansamblio 
namuose, balandžio 1 d., 7 
vai. vakare.

Velykų dieną ruošiami 
jaunimo šokiai, į kuriuos 
kviečiamas ir kitų miestų 
jaunimas. Kaina $1.50 stu
dentams ir $2.00 kitiems. 
Šokiai įvyks kovo 26 Čiur
lionio ansamblio namuose, 
8 vai. vak.

POLITINES DISKUSIJOS

Kovo 12 d. 12 v. Lietu
vių Klubo salėje, LKD 
S-gos Clev. skyrius su
rengė politines diskusi
jas, kurių metu teis. P. 
Stravinskas kalbėjo te
ma "Tauta ir jos atsto
vavimas", o dr. A. But
kus apie "Lygiagretiš- 
kumą lietuviškoje veik
iojo".

Kaip vieno taip ir ant
ro prelegento praneši
mai paruošti labai stro
piai.

Po pranešimų diskusi
jose pasireiškė J. Dau
gėla, A. Kasulaitis, P. 
Balčiūnas, A. Tamulio- 
nis, J. Virbalis, dr. K. 
Pautienis, F. Eidimtas, 
pasisakę už esamų mo
kyklų, tautinių šokių gru
pių ir LB apylinkių veik
lą ir lenktyniavimą. Tik 
reikia, kad liet, jaunimą 
daugiau įtraukus, kuris 
pavaduotų senesniuosius, 
iau pavargstančius.

ALT skyr. pirm. A. 
Pautienis, B. Pautienytė,
L. Staškūnas pabrėžė jau
nimo dalyvavimo visuo
meninėje veikloj svarbą.

Baigus diskusijas bu
vo išreikštas pageidavi
mas, kad dažniau būtų su 
ruošti panašūs diskusi
niai susirinkimai, ku
riuose būtų išnagrinė
jami politiniai klausi
mai, ypač liečiantys mu
sų pavergtos Lietuvos 
laisvinimą. Padėkota 
LKD S-gos Clevelando 
sk. pirm. P. Tamulioniui 
už parodytą iniciatyvą.

ALT Clevelando sky-

Korp! Giedra Clevelande surengė mergvakarį giedrininkei Danaičyvaitei. Nuotr Aoje sėdi iš kairės: 
Aldona Malėnienė, Jūra Gailiušytė, Kristina Stankaitytė, Dana Čyvaitė, Gailutė Mariūnaitė, Aldona Bal
čiūnaitė. Stovi: Mirga Burdett, Rita Matienė, Gražina Kudukienė, Audronė Gelažytė, Violeta Žilionytė 
ir Lina Mariūnaitė. J. Gailiušytės nuotrauka

Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė "Suktinis" šiais mokslo metais jau keletą 
kartų dalyvavęs įvairiose lietuvių ir amerikiečių parengimų programose, kovo 4 dieną šoko tarptauti
niame festivalyje Kente, gražioje universiteto auditorijoje, dalyvaujant apie tūkstančiui žiūrovų. Lietu
vių šokėjai,grakščiai pašokę "Vėjo polką", "Grandinėlę" ir "Malūną",buvo palydėti gausių ir labai nuo
širdžių plojimų.

Nuotraukoje tautinių šokių grupė "Suktinis" su vadovais ir akordeonistu. Sėdi iš kairės: J. Ralytė, 
A. Kavaliūnaitė, G. Brazaitytė, R. Jokūbaitytė, D. Vasarytė, K. Jankutė, V. Pivoriūnaitė ir J, Staškū- 
naitė. Antroje eilėje: grupės vadovas M. Leknickas, J. Vareikaitė, R. Ramanauskaitė, M. Jokūbaitytė, 
R. Dautaitė akordeonistas šilgalis, L. Garlaitė, D. Sušinskaitė, V. Vareikaitė, L. Snarskytė ir grupės 
vadovė J. Kavaliūnaitė. Trečioje eilėje: L. Balys, K. Sušinskas, R. Čepulis, J. Degutis, A. Dautas, R. 
Klimaitis, R. Aukštuolis, G. Mockus, A. Petkus ir E. Staškevičius.

A. KUPREVIČIAUS REČITALIO 

ATGARSIAI
Pianistas A. Kuprevi

čius kovo 14 d. davė 
Brahmso - Chopino re
čitalį, kurio pasiklausy
ti prisirinko ne tik pil
na muzikos mokyklos sa
lė, bet ir visos aplinki
nės koridoriuose vietos, 
kur tik žmogus gali koją 
pastatyti.

Pasak Plain Dealer re 
cenzentą Robert Finn, su
sirinkę turėjo progos iš
girsti puikiausį piano mu
zikos koncertą.

Grojant Brahmso kūri
nius, A. Kuprevičius pa
sirodė kupinas aristo
kratiškos rimties, kas 
iškelia viską, ką jis da
ro. Brahmso muzika, 
ypatingai "orkestralinė" 
F minor sonata, yra be 
galo sudėtinga ir atro
do, kad čia Kuprevičius 
dar turėjo pasistengti 
"įšildyti".

Antroje dalyje dalyje 
40 minučių Chopino 
scherziK įvertinti ne tik 
lengva, bet ir malonu — 

riaus pirmininkas inž. 
A. Pautienis pranešė 
apie konsularinės sutar
ties tarp Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos senate 
eigą.

Diskusijoms vadova
vo Pr. Razgaitis.

L.L. 

tai buvęs geriausiai gro
tas Chopinas, kokio tik 
galima tikėtis. Anot re
cenzento, tai buvę "mar- 
velous".

A. Kuprevičius savo 
techniką panaudojo mu
zikos iškėlimui, o ne po
zai.

HELP WANTED MALĖ

WANTED IST CLASS

CARBIDE DIE
FINISHERS

EDM
OPERATORS 

SURFACE
Grinder Hands

Experienced. To work with expanding 
organization offering steady, top 
wages and overtime with exceptional 
fringe benefits.

CLYDE F. RICKERT
INCORPOKATED

34480 GODDOARD RD.
ROMULUS, MICH.

(E. of Wayne rd., nr. 1-94 X'way)
313 — 941-1900

(30-33)

WANTED EXPER1ENCED 
MACHINE REPAIRMEN 

Steady work for qualified men. Days 
only, 53 hrs. week.

Apply in Person
CORBAN SCRAPING & MACHINERY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ KALENDORIUS -

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos balius.

BALANDŽIO 9 D. prof. p. Al
donos Augustinavičienės pa
skaita pagal vysk. Fulton J. 
Sheen. Rengia Krikščionių Dem. 
valdyba.

BALANDŽIO 15 D. Šv. Kazi
miero mokyklos koncertas - ba
lius N. Parapijos salėje. Rengia 
mokyklos tėvų komitetas.

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET
. LATHES
GAP TURRET 

LATHES
ENGINE 
LATHES
M1LL1NG

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.

BALANDŽIO 22 D. gv# Jur
gio parapijos komiteto ir 
Vysk. Valančiaus lit. mokyk
los koncertas - balius.

GEGUŽES 7 D. Šv. Kazi
miero mokyklos Motinos Die
nos minėjimas.

GEGUŽES 13 ir 14 D. Atei
tininkų pavasario šventė.

GEGUŽES 28 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Aukuro 
ansamblio metinis koncertas.

BIRŽELIO 25 D. LVS Ramo
vės gegužinė.

LIEPOS 9 D. Lietuvių Budžių 
plaukymo diena Neff Rd. uoste, 
prie N. Liet, parapijos.

RUGSĖJO 2 ir 3 D. Pasaulio 
ir Amerikos Lietuvių Gydytojų 
suvažiavimas Clevelande.

SPALIO 21 ir 22 D. Vaidilos 
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".

SPALIO 28 D. Tradicinis "Li
thuanian Village" Ine. balius - 
koncertas.

LAPKRIČIO 11 D. LVS Ra
movė rengia Kariuomenės Šven - 
tės Minėjimą

MODERNIŠKI, KOKETIŠKI STILIAI -- 
NAUJI MODELIAI, NAUJOS SPALVOS

SALAMANDER
2546 Lorain Avė. Tel. 241-6788

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

GREETINGS and 
BEST WISHES

M. 0. MATTUN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Established 57 yrs.

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGOJE ĮSTEIGTA LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ NAMŲ BENDROVĖ
Kovo mėn. 12 d. Chicago

je, Pakšto salėje, įvyko 
steigiamasis Lietuvių Tau
tinių Namų Bendrovės (Li
thuanian National Hali, 
Ine.) susirinkimas, kurio 
metu visi dalyviai (apie 70 
asmenų) vieningai pritarė 
iniciatorių minčiai tautinės 
srovės žmonėms įsigyti ne
kilnojamų turtą, įrengti sa
lę ir kt.

Iniciatyva išėjo iš ALT 
S-gos narių, kurie jau stei
giamajame bendrovės susi
rinkime sudėjo 22,000 dol. 
pradinio kapitalo.

Į bendrovės steigiamąjį 
direktoriatą Korp! Neo-Li
thuania išrinko 2 atstovus, 
ALT S-gos Chicagos sky
rius 2 atstovus, o Taut. 
Akad. Sambūris deleguos 1 
atstovą.

S t e i giamąją direktorių 
tarybą sudaro 13 asmenų, 
būtent: Dr. Juozas Bart
kus, inž. E. Bartkus, Dr. J. 
Dauparas, inž. J. Jurkūnas,
K. Matutis, C. Modestavi- 
čius/Alg. Modestavičius, K. 
Pocius, dail. A. Rūkštelė, M. 
Šimkus, Ant. šošė, P. Vėb
ra ir inž. St. Virpša.

Taryba išsirinks iš savo 
tarpo valdybą, kuri rūpin
sis nekilnojamo turto įsi

A. + A.

ERNAI MARIŪNIENEI

Vokietijoje mirus, jos vyrui ALEKSUI 

MARIŪNUI, dukterims RIMUTEI, 

ELENUTEI ir DANAI MĖLINAUS- 

KIENEI, visiems giminėms ir artimie

siems reiškiame giliausią užuojautą

Juozas ir Jadvyga Naujokaičiai, 
Jonas Naujokaitis

Mielai JADVYGAI BUDRIENEI,

mylimai Motinai Lietuvoje mirus, reiškiame šir

dingą užuojautą ir drauge liūdime

SLA 20-oji Moterų Kuopa

A t A

VALERIJONUI VIZGIRDAI 

mirus, žmonai ELENAI, dukrelėms IRUTEI, LI

LIJAI, REGINAI ir VALERIJAI reiškiame gilią 

užuojautą

Bronius, Regina ir Lilija Snarskiai

gijimo ir kt. tolimesniais jo 
panaudojimo reikalais.

Atrodo, kad tuo būdu il
gesnį laiką puoselėta mintis 
bus įgyvendinta ir tautinės 
srovės veikla galės vykti po 
savuoju stogu.

* ŽODYNO REIKALU 
kovo 10 d. buvo sukvies
tas Jeronimo IgnatOnio 
bute pasitarimas. Daly
vavo Dr. Antanas Kli
mas, vyriausias žodyno 
redaktorius, Dr. Petras 
Jonikas, Juozas Plačas, 
kun. Juozas Lechavi- 
čius, Zigmas Dailidka, 
Jonas Bertąšius. Aptar
ta žodyno pobūdis ir ap
imtis, paruoštas darbo 
planas, sudaryta redakci
nė komisija ir nutarta 
kviesti lituanistinių mo
kyklų mokytojus į talką 
žodynui medžiagą rinkti. 
Žodyną leidžia JAV LB 
Kultūros Fondas. Žody
no paruošimo reikalais 
rašyti Švietimo Tarybos 
adresu: 6642 S. Francis- 
co Avė., Chicago, III. 
60629. Mokyklos prašo
mos įsijungti į žodyno

Marijona ir Juozas J. Bachūnai, grįždami iš Australijos ,susto jo 
pailsėti Havajuose,kur atšventė 50 mėty vedybų sukaktį. Ta proga 
vietos laikraštis Waikiki Visitor kovo 9 d. įsidėjo jy nuotrauką, pa
žymint, kad J. Bachunas yra President of Lithuanian World Commu
nity — Free World. Waikiki Visitor nuotrauka

paruošimo darbus, siųs
ti savo pageidavimus ir 
renkamą medžiagą aukš
čiau nurodytu adresu. 
Mokyklų direktoriai ir 
vedėjai praneša Švieti
mo Tarybai iki š.m. ba
landžio 1 d. apie savo įsi
jungimą į žodyno paruo
šimo darbus.

* SLA 6 APSKRITIES 
Chicagoje metinė konfe
rencija įvyko kovo 12 d. 
Chicago Savings patal
pose. Dalyvavo apie 30 
kuopų atstovų. Pirmi
ninkavo O. Biežienė ir 
sekr. A. Gintneris. Su
važiavimas aptarė orga
nizacinius reikalus, bu
simojo seimo reikalus, 
vasarnamio klausimą ir 
valdybos rinkimus. Nu
tarta palikti tą pačią val
dybą ir kontrolės komi
siją. Ją sudaro:pirm. O. 
Biežienė, vicep. H. Či- 
žauskienė, sekr. A. Gint
neris, ižd. M. Gudelis ir 
organiz. E. Petraitienė. 
Vasarnamiui apžiūrėti 
komisija: V. Mankus, K. 
Mačiukas ir J. Jakubo
nis.

* MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chirognį ar apylinkėse tuoį 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Iilinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

* LŽ S-GOS CV posė
dis įvyko kovo 10 d. Jau
nimo Centre. Valdybos 
nariai padarė praneši
mus: A. Gintneris apie 

Kultūros Fondo Vajaus Komiteto pirmininkas d r. Leonas Kriau- 
čeliūnas (dešinėje) priima 100 dolerių auką iš Chicagos laidotuvių 
direktoriaus J. Evans, kuris pritaria KF darbams ir dažnai pini
gine auka paremia ir lietuvių parapiją Marąuette Parke.

V, Noreikos nuotrauka

CV rinkimus ir jų tvar
ką, V. Kasniūnas — ko
misijos sudarymą, J. 
Bertulis — leidinio ir t. 
t. Nutarta parašyti laiš
kus Detroito ir Los An
geles skyriams, numaty
ti kandidatai į komisiją 
ir aptarti kiti klausimai.

LONG BEACH
VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOJI

Long Beach Lietuvių 
Klubas vasario 26 d. 
gražiai paminėjo Lietu
vos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį. Klu
bo pirmin. Br. Morkis, 
atidaręs minėjimą, pro
gramai pravesti pakvie
tė L. Mikalonytę. JAV 
himną sugiedojo Floren- 
ce Korsakaitė, akompa
navo Stasys Kalvaitis. 
Atsistojimu buvo pa
gerbti žuvusieji dėl Lie
tuvos laisvės. Iškilmių 
proga sveikinimo žodį 
tarė Lietuvos Gen. kon
sulas dr. Julius J. Biels
kis. Stasys J. Paltus pa
sakė turiningą kalbą. 
Florence Korsakaitė pa
dainavo lietuvišką liau-^ 
dies dainą, akompanuo
jant St. Kalvaičiui. Jau
nos mokinės Rūtelė Se- 
liukaitė, Laimutė ir Da
nutė Prasauskaitės pa
deklamavo eilėraščius.
D. Mackialienė ir O. De
veikienė padainavo lie
tuviškų liaudies dainų z 
akordeonu pritariant VI. 
Giliui. K. Dargis padai
navo Kur bakūžė sama
nota ir ariją iš Toscos, 
akompanuojant muz. St. 
Kalvaičiui.

Padėkos žodį tarė Klu
bo pirm. Br. Morkis ir 
minėjimas baigtas Lie
tuvos himnu. Lietuvos va
davimui aukų surinkta 
$145.50. Rinko Marija Af-

VLIKAS PLEČIA 

TALKĄ
Vykdydama sausio 14- 

15 d. konferencijos nu
tarimus sudaryti a) tary
bą prie Eltos informa
cijų tarnybos, skirtą rū
pintis informacijos ne
lietuviams plėtimu, ir 
b) komitetą lėšoms Lie
tuvos Laisvės Metų pro
gramai telkti, Vliko val
dyba yra nutarusi į tą 
tarybą ir komitetą pa
skirti po du savo atsto
vus ir kviesti taip pat 
po du atstovus iš Pasau
lio Lietuvių Bendruome 
nės, Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto. Ko
vo 3 d. laiškais kreiptasi 
tuo reikalu į visas minė
tas institucijas.

Kovo 7 d. Vliko valdy
ba nutarė sudaryti dar 
keletą kitų 'komisijų at
skiriems Vliko darbams 
atlikti. (ELTA)

STUDENTŲ ŽINIAI

Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Studentų Sąjungos 
1967-68 rinkimams Cent
ro Valdybos, Garbės 
Teismo ir t.t. kandidatų 
siūlumai priimami iki 
balandžio 1 d. Siūlymai 
vyksta sekančiai:

1. Kandidatus įcentri
nius organus gali siūly
ti 5 ar daugiau balsavi
mo teisę turį Sąjungos 
nariai. Kiekvienas kan
didatas privalo turėti tei
sę balsuoti ir gali kan
didatuoti tik vienom pa
reigom. Kandidatų są
rašo skaičius negali vir
šyti atitinkamo organo 
narių skaičiaus. Kandi
datus siūlą nariai turi 
teisę pasirašyti tik vie
ną sąrašą ir patys nega
li būti šio sąrašo kandi
datais.

2. Bent 4 Centro Val
dybos ir visi 3 Kontrolės 
Komisijos vieno sąrašo 
kandidatai, siekiant 
sklandesnio centrinių or
ganų darbo, privalo būti 
iš tos pačios gyvenamos 
apylinkės (jų mokslo ar 
namų adreso atžvilgiu).

3. Kandidatus siūlant, 
suteikiamos sekančios 
žinios: pavardė, vardas,

- amžius, mokykla, studi
jų šaka, akademinis sta
tusas, adresas ir raštiš
kas sutikimas kandida
tuoti įkurįorganąkandi
datuoja, ir bent vienas 
siūlytojų adresas.

Kandidatų siūlymus 
siųsti ne vėliau balan
džio 1 d. sekančiu adre
su: Rimas Gulbinas,
9977 Prospect Road, 
Strongsville, Ohio.

tukienė ir Aldona Mor- 
kienė.

Minėjime gausiai da
lyvavo iš visų apylinkių 
lietuviai.

D. Mekišius

SU FAKELAIS Į 
GEDIMINO KALNĄ

Didžiausi tautiškai ro
mantiškų pramogų entu
ziastai, komsomolo siū
lomais užsiėmimais ne
pasitenkinantieji stu
dentiškų tradicijų pa
laikytojai ir kūrėjai Vil
niuje yra Istorijos ir fi
lologijos fakulteto stu
dentai.

Vasario gale jie su
rengė filologų "mediu
mą” — studijų pusiau
kelės atžymėjimo pra
mogą. Orkestro lydimi 
universiteto kieman žy
giavo III kurso studen
tai, įpusėję savo studi
jas. Lituanistai, anglis
tai, germanistai, istori
kai skaitė ilgus savo stu
dijinių "nuodėmių sąra
šus” ir metė juos į su
kurtą laužą, pasižadėda
mi tų nuodėmių nebekar
toti. Paskui, užsidegę 
prie laužo deglus,pro ka
tedrą nužygiavo į Gedimi
no kalną. Po to — šo
kiai universiteto aktų sa
lėj. (E)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

REQUEST 
RECORD

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

Žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC. 
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

HELP WANTED MALK

INDIANA OPPORTUNITY!
O. J. SHOEMAKER CO., INC.

SOUTH BEND, INDIANA

CHIEF ENGINEER 
(MECHANICAL)

Exper. in design of commercial heat- 
ing and air conditioning systems, 
build, develop and direct engineering 
dept.

Generous salary commensurate with 
individual qualifications—-

SEND RESUMES TO:

O. J. SHOEMAKER CO., INC.
BOX 418

SOUTH BEND, INDIANA
(32-38)

PLASTIC
LAMINATORS

AND

MODEL DUPLICATORS
FRINGES AND OVERTIME.

Wettlaufer Eng.
DIV. OF PIONEER ENG. & MFG. CO.

2500 E. 9 Mile, 
Warren, Mich.

Call 313 — 755-4400

An Equal Opportunity Employer
(32-34)

VALIUI VIZGIRDAI

mirus, jo žmonai ELYTEI ir dukrelėms reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime

Ada ir Aleksas Juciai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP

MARQUETTE filFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą. 
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

■ ■ . i tu
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