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DIDIEJI STENGSIS BERLYNE NEDIDINTI ĮTEMPIMO
P r e z i dento Kennedžio 

asmeninis atstovas gen. Lu- 
cius Clay grįžo iš Berlyno. 
Tai dar nereiškia, kad Ber
lyno vaidmuo Rytų-Vakarų 
konflikte būtų pasikeitęs. 
Tačiau spėjama, kad dar 
prieš generolo sugrįžimą 
buvęs aiškus Chruščiovo 
n u s i s t atymas neforsuoti 
Berlyno bylos iki kraštuti
nio įtempimo, laikantis "gy
venk ir leisk gyventi" poli
tikos.

Nėra abejonės, kad gen.
L. Clay savo misiją atliko 
galėdamas atstovauti griež
tesnei JAV linijai, nei jai 
būtų linkę Statė De
partamento planuotojai.

Bent iš visų Kremliaus 
didelių spaudimų nesimato 
jokių pakeitimų juridinia
me Berlyno ir Vak. alijantų 
statuse. Lieka status qub, 
tik su tuo skirtumu, kad 
mūro tvora veda Rytų Ber
lyną ir Ryti] Vokietiją prie 
gilesnės ūkinės bedugnės ir

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆
PARDUODAMI KALINIAI
Parduodami 1,179 karo be

laisviai už bendrą sumą 62 
milijonus dolerių! Štai spek- 
takliško Kubos kariuomenės 
teismo sprendimo išdava, ku
rio pasižiūrėti nebuvo prileis
tas nė vienas vakariečių laik
raštininkų.

Apkaltinti nusikaltimu prieš 
Kubos liaudies respubliką, vi
si kaliniai be išimties, po ke
turių dienų slapto posėdžiavi
mo buvo nuteisti.

Castro režimas, Amerikos 
ekonomiškai užblokuotas sa
loje, pasirodo labai reikalin
gas amerikoniškų dolerių, kad 
apmokėjus importuojamas pre 
kės iš Kanados, kad pakeitus 
mašinų dalis, kurios anksčiau 
buvo pastatytos amerikiečių 
ir, gal būt, kad nebūti visiš
kai priklausomu nuo Nikitos 
piniginės.

♦

Taip aiškinamas Castro nu
tarimas sutikusio pardavinėti 
belaisvius. Ir jei jienebusnu
pirkti, turėę pūti Kubos kalė
jimuose nuo 1 iki 30 metų.

Toks nutarimas prekiauti 
žmonėmis, gal būt, sukels pa
saulyje protestus. Bet tai nė
ra nauja, žinant kaip komu
nistinis režimas naudoja ver
gus.

Daug kas sakys, kad tai ne
žmoniška, kad tai grįžimas 
prie vergų prekybos, bet galų 
gale biznis bus padarytas.

Invazijoje dalyvavę kubie
čiai .visi iki vieno buvo pri
pažinti kaltais "išdavyste". 
Prie Castro režimo tai skam
ba mirtimi. Bet jis nori paro
dyti savo "gerą širdį" ir su
tinka paleisti, pardavinėda
mas pavieniai nuo 25,000 iki 
500,000 dolerių.

Tai daug ir mažai. Daug, jei 
Washingtonas atsisakys iš
pirkti ir mažai,žinant,kad vi
si jie galėjo būti sušaudyti.

Kiekvienu atveju Amerikos 
vyriausybė dabar keblioje pa
dėtyje.

Ji yra daugiau ar mažiau 
kalta, kad tie žmonės atsidū
rė Castro kalėjime. 62 mi
lijonai už išlaisvinimą 1,179 
žmonių, tai tik lašas vandeny
ne, kiek Amerika yra suki- 
šusi pinigų Pietų Amerikos 
valstybėms pagelbėtų 

stoka daržovių importo iš 
Vakarų Vokįetijęs reiškiasi 
epidemijomis ir hado grės
me Rytų Vokietijos gyven
tojams. Taigi — lazda turi 
du galu. c o

MILOVAN DJILAS 
AREŠTAS

Jugoslavijoje suimtas bu
vęs Tito dešinioji ranka, 
knygos "Naujoji Klasė” au
torius. Jo suėmimo moty
vai — nauja knyga, jau 
paruošta išleidimui vienos 
Nev; Yorko leidyklos. "Pa
sikalbėjimai su Stalinu" — 

■ intriguojanti knyga, bet 
kartu iškelianti faktus, 
komp romituojančius tiek 
Kremliaus, tiek ir paties Ti
to režimus. 4b--

DE GAULLE KEIČIA ’ 
VYRIAUSYBĘ

Kiek Michel Debre buvo 
tinkamas Alžiro politikai 
įgyvendinti, tiek naujas 
kandidatas į premjerus —- 
Georgės Pompidou būsiąs 
tinkamu krašto vidaus pro
blemoms išspręsti.

De Gaulle mano, kad Al
žiro problema tenka laikyti 
išspręsta ir dabar visa ener
gija tenka nukreipti krašto 
ūkinėms ir socialinėms pro
blemoms išspręsti. Lygiai 
kaip kariuomenės perorga
nizavimas, taip ir Europos 
valstybių tolimesnių santy
kių raida yra vienu iš svar
biausių De Gaulle politikos 
taikinių.

Alžiro galvosūkį išspren
dus, reikia tikėtis naujų ir 
įdomių De Gaulle žygių Eu
ropos vidaus politikoje.

FIDEL CASTRO GAVO 
MASKVOS 

PALAIMINIMĄ
I š m e timas "seno s i o s 

gvardijos" komunisto Ani- 
bal Escalante iš Kubą val
dančio "tautinio direktoria- 
to" buvo palaimintas ilgu 
Pravdos straipsniu, tuo vėl 
suteikiant Castro didesnį 
pasitikėjimą.

Maskvos pastangos iš
vengti Kubos revoliucinia
me judėjime "dogmatizmą 
ir sektarianizmą” reiškia ne 
ką kitą, kaip pastangas iš
jungti Raud. Kinijos įtakai 
naujai laimėtuose kraštuo
se. Ta įtakų trintis daug 
kur lemia sovietų politikos 
kryptį, daug kur sulaiko tą 
kryptį nuo didesnių kon
fliktų. Gaila, kad ta trintis 

meno tradicijas

spalvota grafika

Žmogiena irgi pabrango

BHMHM
A. Dargis

nepakankamai suprantama 
ir išnaudojama Vakarų lė
tai galvojančios diplomati
jos.

PLIENO KAINŲ 
PAKĖLIMAS

sukrėtė Kennedžio ūkio 
politiką. Pakilusios kainos 
ne tik kad pakėlė 1 bilijonu 
dolerių apsiginklavimo iš
laidas, bet kartu kirto ašt
rų smūgį visai Kennedžio 
ūkinei filosofijai. Tik pra
dėjęs darbininkų ir darbda
vių santykius įjungti į vi
suotinai svarbų derybų be 
streikų eigą, atsižvelgiant į 
gyventojų ir valstybės in
teresų, šis plieno pramonės 
netikėtas s gis«prilygina- 
mas praeii 'dubos
invazijos tiek
pats įvykis, kiek s, ku
riuo plieno pramUhė sukrė
tė "airišką temn^’amentą” 
nulems tolimesnes žygius 
plieno pramonės Monopoliui 
ir jos keliamai infliacijai 
pažarai.

ŠVEDAI NEDALYVAUS
Po ilgesnių svarstymų 

švedai apsisprendė nedaly
vauti Europos Bendrosios 
Rimkos sistemoje. Jų nuo
mone, Bendrosios Rinkos 
politiniai siekiai — Jungti
nės Europos Valstybės — 
nesiderina su esama Švedi
jos neutralumo politika.

PORTUGALŲ KERŠTAS
Kad parodyti savo nepa

sitenkinimą JAV politika, 
kuri leido greitai prarasti 
kolonijas Indijoje (Goa) ir 
eiti prie praradimo Angolos 
Afrikoje, griežtai anti-ko- 
munistinė Portugalija mez
ga prekybinius ryšius su 
komunistine Kuba. Prekyba 
su Kuba ne tiek svarbu, 
kiek svarbu, ar ir kaip tą 
žestą supras Washingtonas.

CHICAGOS MERAS 
PRALAIMĖJO

Pirminiuose rinkimu o s e 
Chicagos meras R. J. Daley 
susilaukė netikėto pralai
mėjimo. Aktyviai pasireiš
kę rinkimuose balsuotojai 
atmetė pasiūlytą mokesčių 
padidinimą už nekilnojamą 
turtą miesto pagerinimo 
tikslams.

Rinkiminėje akcijoje taip 
pat išryškėjo respublikono 
senat. E. Dirkseno populia
rumas.

Dailininkas ALFONSAS DARGIS, gimęs Mažeikių apskr., meno mokyklą baigė Kaune, vėliau stu
dijas gilino Austrijoje. Jo rėžinių, tapybinių kompozicijų ir teatro dekoracijų linijų ir plokštumų 
konstruktyvinė kompozicija, nors savo forma ir artima tiek kubizmui, tiek ir lietuvių liaudies meno 
primityvizmui, betgi yra originali ir turi daug vidinės išraiškos. Nuo š.m. balandžio 28 iki gegužės 
6 d. Chicagoje Čiurlionio galerijoje bus atidaryta jo kūrinių paroda, kurtoj bus išstatyti 37 paveiks
lai.

DAILININKAS ALFONSAS DARGIS RYŠKIAUSIAS
MODERNINIO MENO ATSTOVAS

Jo darbų paroda atidaroma Chicagoje balandžio 28 d.
Dail. Alfonsas Dargis, 

kurio vardas vis daugiau 
linksniuojamas tarptautinė
se parodose ir galerijose, 
savo kūrybinį kelią pradėjo 
stodamas į Kauno Meno 
Mokyklą. Maždaug prieš 30 
metų pasiryžęs studijuoti 
skulptūrą, vėliau ją metęs 
ir pradėjęs pas dail. Ušins- 
kį mokintis tapybinę deko
raciją.

Tuo laiku vis daugiau 
pradėjo skverbtis į Lietuvą 
iš vakarų Europos, ypačiai 
iš Prancūzijos, moderniojo 
meno srovė, kuri A. Dal
giui padarė didelės įtakos ir 
jis čia su kitais įsteigė mo
derniojo meno grupę For
ma, kuri leido savo laikraš
tį Lapas. Žinoma, Meno 
Mokyklos profesūros tarpe 
ši neaiški ir visas nusisto- 
vęj usias
griaunanti srovė buvo

I SK

tik išjuokiama, bet ir neto
leruojama ir kai vieną kar
tą A. Dargis bandė piešti 
paveikslą kubistiniai, dail.
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Šklėrius jam pasakė:
— žinai, Dargi, kai nu

eisi ant Nemuno kranto, ga
lėsi piešti, kaip nori, bet čia 
Meno Mokykloje piešk taip, 
kaip matai ir kaip Tau nu
rodoma.

Bet čia pasikartoja senas 
uždrausto vaisiaus princi

pas — jei negalima, tai aš 
dar labiau domėsiuos ir pie
šiu taip, kaip man patinka. 
Taip pamažu pradėjo vys

tytis dail. Dargio kūrybinis 
aš. Moderniojo meno srovę 
jis turėjo pažinti ir išstudi
juoti, kai vėliau pateko į 
užsienį. Baigęs Kauno Meno 
Mokyklą, už diplominį dar
bą — Lietuviškos Vestuvės 
— gavo stipendiją tęsti stu-

(Nukelta į 5 psl.)
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

PATRAUK 1 VAKARUS. TAUTIETI! ai DIRVA

ST. CLAIR 
AVINGS 

ASSOCIATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00- 

813 E. 185th St.
IV 1-7800 

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670
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ATLANTIC SERVICE 
STATION

ASSESSORIES — REPAIRS — TUNE-UP 
T0WING SERVICE

598 East 185th St. KE 1-9876

Jau rašėme apie Seattle mies
tą ir jame gyvenančius mūsų 
tautiečius. Dabar pakeliaukime 
pietų linkui ir aplankykime kitas 
žinomesnes Pacifiko pakraščio 
vietoves.

Važiuojant i pietus, l apkren
ta didžiulis kalnas, kur{ galima 
matyti iš daugelio desėtkų my
lių IsišovusJ l debesis savo am
žinuoju sniegu apdengta nosimi. 
Tai Mt. Rainier, turintis net 
14,408 pėdas augščio - pats aug- 
ščiausias šiame krašte. Šis kal
nas nėra vienintelis, bet turi ir 
savo, "draugų", kurie išsitiesę 
šalia vienas kito, sudaro išti
są kalnyną. Tai, žinoma, geras 
rojus slidinėtojams bei šiaip 
gamtos mėgėjams.

Tacoma - miestas tarp Seattle 
ir Washingtono sostinės - Olim
pijos. Jis nėra didelis, bet gra
žus ir gyvas. Jam gyvumo pri
duoda netoliese esanti kareivių 
stovykla - Ft. Lewis ir aviaci
jos bazė - Mc Cord. Ypatingai 
vakarais ir savaitgaliais čia už
plūsta kareivių - uniformuotų ir 
su civiliniais rūbais. Naktimis 
pradeda virti gyvenimas, kuria
me toli nuo namų esantieji jauni 
vyrai ieško širdžių nuraminimo.

Tacomoje irgi teko užtikti ke
lias lietuvių šeimas, netikėtai čia 
nutūpusias.

Į šoną nuo šio mesto esantys 
platūs laukai apsodinti gėlėmis 
panašiai kaip rugiais ar kitais 
javais. Čia mylių mylias, kiek 
tik akys užmato - gėlės, gėlės, 
rodos, lyg kokioje pasakų žemė
je.

EDVARDAS SULAITIS
užtinkame visai mažuti mieste
li - Olympiją, kuris būtų gal už
mirštas, jeigu čia nebūtų įsikūru
si valstybės valdžia. Čia judėji
mas nėra didelis, net ir karei
vių maža matosi, nes jie čia ne
turi ką veikti, kadangi pramogi
niu vietų beveik kaip ir nėra.

Siame miestelyje lietuvių nete
ko sutikti. Visai neseniai sužino
jome, kad prieš pusmeti čia įsi
kūrė buvę chicagiečiai Gyliai, už 
150,000 dolerių nupirkę dideli 
restoraną. Šis restoranas turi 
dvi dideles sales banketams ir dvi 
mažesnes pravažiuojantiems ke
liautojams. Be šeimininkų čia 
nuolatos tarnauja 30 žmonių, ku
rie stengiasi patenkinti gausius 
lankytojus. Pats restoranas, yra 
labai mėgiamas vietinių gyvento
jų tarpe.

Jeigu kas norėtų paragauti res
torane gaminamo maisto, štai, 
adresas: "Lee" restoranas, 6245 
Martin Way,Olympia, Wash. Vie
ta yra į šiaurę nuo pačio mieste
lio, prie didžiojo kelio (99-tojo 
vieškelio).

GRAŽUSIS PORTLANDAS
Apleidus Olympiją ir vis judant 

l pietus Pacifiko pakrantėmis, 
netrukus pasiekiama Oregono 
valstybė, kuri nedaug skiriasi nuo
Washjngtono. Ir #čia žalia gamta* 
matomu ištisus metus, žiemos'

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

1VATCII REPAIRING AI J, TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRFCIFIKES.

768 East 185th St. KE 1-0225

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

TEDDY BEAR STORE’S. INC.

716 East 185th St. IV 1-8877

FT. LEWIS - KAREIVIU 
KARALYSTĖ

Reta! kuris iš jaunų vyrų nė
ra girdėjęs apie Fort Lewis ka
riuomenės stovyklą. Ji yra pra
leidusi ir ne vieną šimtinę lie
tuvių, kurie ten atliko karinę, 
prievolę arba buvo sustoję pa
keliui Į kitas vietoves.

Ši stovykla yra viena iš didž
iausių ir geriausiai {rengtų sto
vyklų Amerikoje. Nemaža dalis 
čia ar aviacijos bazėje tarnavu
sių mūsų kareivių palaikydavo 
ryši su Washingtono ir Oregono 
valstybių tautiečiais, o vienas iš 
Portlando net žmoną (irgi lietu- , 
vaitę) parsivežė.

Ft. Lewis stovykloje nemaža 
dienų yra tekę praleisti ir šių 
eilučių autoriui ir iš čia vykdy
ti savo susitikimus su apylinkių 
vietovių lietuviais. Taip pat iš 
čia teko išbraidyti žmogaus ne- 
načiusius apylinkių miškus, iš
vaikščioti kalnus, vykdant savo 
tarnybą Dėdės Šamo armijoje. 
WASUINGTONO SOSTINĖJE

Dar labiau į pietus, važiuojant 
tuo pačiu keliu prie kurio yra 
Seattle, Tacoma ir Ft. Lewis,

nešaltos, o vasaros nekarštos. 
Daug miškų bei upelių sudaro ne
blogą prieglobstj žuvautojams ir 
medžiotojams.

Šioje .valstybėje didžiausiuoju 
miestu yra PortlandasjMįurintis 
daugiau negu 400,000 gyventojų. 
Miestas yra dviejų upiųrColum- 
bijos ir Willamete) santakoje ir 
netoli didžiulių kalnų iš kurių 
augščiausias Mt. Hood 11,225 pė
domis iškilęs virš.jūros lygio.

Portiandas susilaukia nemaža 
turistų iš visos Amerikos,,,nes 
čia yra daug ko pasižiūrėti^ Vie
na iš žymesnių vietų mieste lai
koma katalikų šventovė - Grotto - 
"Sanctuary of Our Sorrowfu1 
Mother". Ši šventykla, kuri užima 
daug vietos, yra skaitoma gra
žesnė už garsųjį Lurdą Prancū
zijoje. Prie šventyklos neseniai 
buvo pastatyta didelė bažnyčia, 
kainavusi apie 1 milijoną dolerių.

Praėjusiais metais Portlando 
lietuviai padovanojo Aušros Var
tų Marijos paveikslą, kuris su 
paaiškinimu apie paveikslą ir 
Lietuvą yra pakabintas gerai ma
tomoje vietoje šioje bažnyčioje, 
plačiai lankomoje maldininkų 
grupių. Šiuo metu šventykloje yra 
numatyta pastatyti lietuvišką kry 
žiu arba koplytėlę ir tuo reikalu 
rūpinasi Portlando lietuvių spe-

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

EUCLID & COLLINVVOOD
GREETINGS and BEST WISHES 

To Ali the Lithuanian People

FROM A FRIEND
POULTRY MARKET’S

LIVE FRESII AND DRESSED POULTRY

S19 EAST 1851 h ST.

ilotvard and Louis Baker

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WIEHN S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See UTEHN’S 

12429 ARLINGTON AVĖ GL 1-3756

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST \VISHES 
To Our Friends and Patrons

CANADA DRY
GREETINGS and BEST WISHES

MEIRING MILLINERY
WE CARRY THE LATEST STYLE HATS 

5724 Lorain Avė. ME 1-2773

GINGER ALE
EX 1-8800

cialiai sudarytas 
pirmininku kun. 
priekyje.

SAVO TAUTIEČIU TARPE
Ir Portlande yra būrelis lietu

vių, kuriame panašiai kaip ir 
Seattle mieste vyrauja senieji 
ateiviai. Naujuosius šio krašto 
gyventojus čia galima suskaity
ti ant pirštų. Tačiau jie tarpu
savyje bendrauja: rengia susi
rinkimus, pramogas. I savo tar
pą jie kviečia ir latvius su es
tais (jų Pacifiko pakraštyje gy
vena gana daug).

Portlande gyvena dr. Vladas 
Juodeika, kuris dėsto Portlando 
universitete. Čia yra įsikūrusi 
Stepanavičių šeima, A. Garolio 
šeima, J. Kanius, MarijaTubely- 
tė - Kuhmanienė, Murauskų šei
ma ir kiti.

Jeigu didžiųjų kolonijų lietu
viams nematytas tautietis nėra 
jokia naujiena ar laukiamas sve
čias, tai Portlando lietuviams

(Nukelta { 4 psl.)
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Fronces P. Bolton
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22nd District
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THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK
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JULIUS J. PETRASH
STATĖ SENATOR
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VILTIS IR REIKALAI
Lietuvių Fondo Tarybos pirmininkas dr. A. Razma 

Draugo priede, skirtame mokslui, literatūrai ir menui, 
balandžio 7 d. pareiškė, kad jau "Šių metų gale bus gali
ma LF pagrindinio kapitalo gautus procentus paskirti 
lietuviškiems reikalams”, ir kad "Paramos gali tikėtis 
betkoks lietuviškas reikalas, kuris tiesiogiai nėra užan- 
gažuotas betkokiai politinei veiklai”.

Toliau pirmininkas painformavo, kad ”L. Fondas jau 
peržengė 30,000 dolerių ribą ir greitai tikisi turėti 50,000 
dolerių”. Kai fondas turėsiąs 109,000 dolerių, tada jau 
milijonas būsiąs nebe fantazija.

LF lėšos dedamos j bankų sąskaitas ir šiuo metu, 
kaip pastavūs santaupų indėliai, galės gauti 4 nuošimčius 
palūkanų. Kadangi pinigai į sąskaitą plaukė ne iš karto, 
tai jei ir bus greit pasiekta 50,C09 dolerių, metų vidurkis 
greičiausia nebus daug prašokęs 30,900. Taigi metų gale 
galima tikėtis 12, gal 13, geriausiu atveju 14 šimtų dole
rių palūkanų. Apie tiek iš šio fondo galės būti šių metų 
gale paskirta kuriems nors komisijos parinktiems lietu
viškiems reikalams, tokiems reikalams, kurie nėra tie
siogiai užangažuoti betkokiai politinei veiklai.

Kas yra politinė veikla ? Kai kalbama apie b e t k o - 
k i ą politinę veiklą, tai tenka manyti, jog ir betkoks 
darbas Lietuvos laisvės bei nepriklausomybės tikslu j tą 
kategoriją įeina. O kas tiesiogiai su tokia veikla 
susijęs? Turbūt, net ir mokslinio pobūdžio studijos apie 
sovietinės okupacijos poveikį Lietuvoje, net ir apskritai 
studijos, sakysim, apie komunizmą gali būti laikomos po
litika, ir ne be pagrindo. O kaip, pavyzdžiui, tektų kvali
fikuoti tokios "politinės muzikos’’ plokštelės išleidimą, 
kur būtų Lietuvos himnas, Lietuviais esame mes gimę, 
Kur bėga Šešupė, Malda už tėvynę, Užtrauksim naują 
giesmę, ir t.t.?'Toki dalykai, greičiausiai, negalės naudotis 
LF parama, saugantis, kad fondas nenustotų tam tikrų 
privilegijų.

Visa eilė degančių reikalų todėl ir toliau, kaip 
ir ligi šiol, turės būti rūpinami lėšomis, suteikiamomis 
rinkliavose per kitus fondus, arba kiekvienam reikalui 
atskirai.

Lituanus žurnalas teneturi vilčių gauti paramos iš 
Lietuvių fondo, nes jo tiesioginė paskirtis juk politinė. 
Palik ašaras Maskvoj knygos platinimo komitetas ir to
liau tepasitiki tik savo pajėgomis. Kuchel-Lipscombo, ar 
kitaip pavadintas komitetas irgi negali nei galvoti apie 
kokią nors pagalbą iš to šaltinio. Juo labiau negalima 
galvoti, kad iš tenai galima būtų paremti senai laukia
mos informacijų knygos apie Lietuvą išleidimą. Yna dau
gybė degančių reikalų, kuriems lėšų reikia dabar, 
ir kurie visi yra tokio pobūdžio, kad jais besirūpinantieji 
neturi jokio pagrindo kreipti savo viltis į busimąjį mili
joninį fondą.

Kadangi tas fondas lietuviškiems reikalams — tik 
specialiai patikrintiems, kad neturėtų savyje jokių "poli
tinių bacilų” — vistiek teturės tik 12 ar, geriausiu atveju, 
14 šimtinių, ir tai tik ne anksčiau kaip ateinančių metų 
pradžioj, tai maža tebūtų prasmės apie tai ii’ kalbėti, nes 
degantiesiems reikalams juk reikia, visus krūvon suėmus, 
mažiausia dešimteriopai daugiau.

Sustojame ties tuo klausimu tik štai dėl ko. Juo ge
riau LF lėšų telkimas seksis — o mūsų tam, principe, 
geriausi linkėjimai — juo daugiau lėšų iš dosniosios vi
suomenės bus perkelta į bankų sąskaitas, kur jos liks 
neliestinos, neskaitant palūkanų. Jei dosnioji visuomenė 
užšaldys fonde vien šįmet visą šimtą tūkstančių, tai iš 
apyvartos tokia suma bus išimta, o to dėka vistiek tik 
nepilna pora tūkstančių kitais metais galės tekti tūliems, 
labai nekaltiems, taigi gal ne taip iau labai ir "degan
tiems”, nors ir labai geriems lietuviškiems reikalams.

Tą reikia matyti. Didelis, turtingas ir pastovus fon
das — be abejo — gerai, ir nėra šiuose žodžiuose inten
cijos to fondo kūrimą stabdyti. Tai didelis pasiryžimas. 
Bet jis didelis bus tik tuo atveju, jeigu jis bus vykdomas 
šalia "degančiųjų” reikalų, o ne jų sąskaiton. Ir fondo 
teikėjai, ir aukotojai turėtų įsisąmoninti, kad pagyrimas 
bus pelnytas tik ta sąlyga, jeigu lėšų dėjimo tolimoms 
viltims įkūnyti jie nelaikys atsipirkimu nuo tų reikalų, 
kuriuos atlikti privalu š i a n d i e n . (vr)

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ MOKAME UŽ BONU
Mo TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
IOVANOS TAUPYTOJAMS

Tai ne
Čiulba ulba lakštingėlė 
Pro narvelio vielą, 
Kaip ten laisvėj širdĮ gėlė, 
Kaip vergijoj miela.

Jeigu sodų, girios ploti 
Giesmėje užrauda, - 
Ponas duria smilgos kotu 
Kur jautru, kur skauda...

Antanas Gustaitis

"America, o so beautiful... Tik 
kad tu žinotum, kiek man teko 
raudonuoti ir pykti dėl tavo už
sienio politikos", sušuko ”New 
Yorkas-Vilnius ir atgal”keliau- 
ninkė, išlipusi Į laisvosios Ame
rikos krantą.

Kiekvienas padoresnis ir Įž
valgesnis stebėtojas, nuvykęs so
vietų okupuoton Lietuvon ir iš
girdęs tylų tautos skundą, turė
tų raudonuoti dėl Amerikos ir 
Vakarų užsienio politikos nepa
teisinamų ir nedovanotinų klai
dų santykiuose su Sovietais. Kaip 
dabar mums pasakoja kardinolas 
Spellmanas, prezidentas Roose- 
veltas, laikęs save realistu, ta
rėsi galėsiąs geriau negu "idea
listas" Churchillis susitarti su 
Stalinu realistiniu pagrindu.

"Stalinas tikrai gautų Suomiją, 
Pabaltijo valstybes, rytinę Len
kiją, Besarabiją. Nėra prasmės 
priešintis šioms Stalino užgai
doms... Geriau atiduoti jam gra
cingu mostu - gracefully”, aiš
kino prezidentas Rooseveltas 
kardinolui Spellmanui Baltuo
siuose Rūmuose 1943.IX.2 d. (Žr. 
Look, 1962.III.13 d. Robertl.Can- 
non, S. J. "The Cardinal Spell- 
man story").

Suprantama, tęsė toliau prezi
dentas Rooseveltas kardinolui, 
kad Europos kraštams teksią 
pergyventi milžiniškus pakeiti
mus prisitaikant prie Rusijos... 
Tačiau reikia turėti vilties, kad 
po 10 ar 20 metų europinė Įtaka 
padarys rusus mažiau barbariš
kais... Kad po 10 ar 20 metų eu
ropiečiai galėsią gerai sugyven
ti su rusais...

Kas gi neraustų iš gėdos dėl 
tokiu "realistiniu principu" pa- 
grĮstos Amerikos užsienio po
litikos, kuri veda visą žmoniją 
prie bedugnės krašto.

AMERIKA NENORINTI MATYTI 
"FAKTU”

Bet pasirodo, kad tas pats pa
sakytas, bet nedasakytas dalykas 
gali būti labai Įvairiai aiškina
mas. Kiti Įžvalgesni ar apdai
resni "New Yorkas-Vilnius" ke
lionės Įspūdžių skaitytojai aiški
na, kad minėtoji keliauninkė rau
donavusi dėl visai kitokių Ameri
kos užsienio politikos "blogybių".

Amerika, mat, didinanti tarp
tautinę Įtampą, laikydama prieš 
Sovietų Rusiją nukreiptas kari
nes bazes. Amerika kursčiusi 
partizanų kovas Lietuvoje ir su- 
kursčiusi savo neapdairia pro
paganda Vengrijos sukilimą. A- 
merika ginkluojanti Vakarų Vo
kietiją, atmetanti Rapackio pla
ną Vidurio Europai demilitari
zuoti, atsisakanti priimti Sovie
tų visuotinio nusiginklavimo pa
siūlymą. Amerika nenorinti ma
tyti "esančių faktų" ir pripažin
ti Rytų Vokietijos diktatūrinio ko
munistinio režimo. Užsispyru
siai laikydamasi savo pozicijų 
Vakari) Berlyne, Amerika Įvai
riomis provokacijomis didinanti 
karo pavojų.

Ir jei Amerika atsisakytų šios 
savo neprasmingos, agresyvios, 
imperialistinės politikos, pripa-
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politika
žintų gyvenimo "faktus”, imtų 
nuoširdžiai bendradarbiauti su 
Sovietais, - tarptautinė Įtampa 
atslūgtų, režimas Lietuvoje su
švelnėtų, atsirastų didesnė ga
limybė bolševikų "revoliucijos 
evoliucijai", o tuo pačiu gal pri
artėtų ir būsimas Lietuvos išsi
vadavimas. Nes kito kelio Lie
tuvai išsivaduoti nesą. Juk Ame
rika neskelbsianti karo Sovie
tams dėl Pabaltijo valstybių? Ir 
mūsų broliams ir seserims ana
pus jau akys atšipo, anot pačios 
keliauninkės žodžių, belaukiant 
dr. Grigaičio veiklos rezultatų, 
kada jis išlaisvins Lietuvą...(Žr. 
Vienybė, 1962.III.23 d. "Kodėl ir 
dr. Grigaičiui nepavažiuoti Į Lie
tuvą").

Žinoma, tokią Amerikos užsie
nio politikos kritiką galima iš
girsti pačioje Amerikoje ir dėl 
to nėra reikalo leistis tolimon, 
pavojingon kelionėn Į Vilnių per 
Maskvą.

Bet mums ne tas rūpi, dėl ko
kių Amerikos užsienio politikos 
klaidų Vienybės redaktorė raudo
navo prieš Lietuvos kvislingusir 
patriotingai nusiteikusius tautie
čius.

Svarbesnis klausimas būtų: ko
kių gi sumetimų vedina ar ragi
nama minėtoji keliauninkė tokiu 
stachanovietišku tempu rengė 
spaudai ir atskiru leidiniu platino 
savo kelionės Įspūdžius, kuriuose 
skaitytojas gali rasti nemaža to
kių vietų Lietuvos okupantams 
palankiausia prasme?

PRIVATI KELIONE...
Vienybės redaktorės kelionė Į 

Vilnių per Maskvą buvusi privati, 
o ne apžvalginė ar studijinė, ji ne
buvusi net turistinė - aiškinasi 
keliauninkė, atsakydama Į prie
kaištus, kodėl ji savo kelionės Įs
pūdžiuose pasakojanti apievienus 
dalykus, o kitus visai nutylinti.

Toks aiškinimasis - tai pasa
kos joneliams durneliams. Kokia 
gi tai PRIVATI kelionė gimi
nes lankyti priešo okupuotame 
krašte su 30 svarų spalvuotų 
kino filmų, kuriuos sovietai pa
sieniečiai leidžia Įvežti ir išsi- 
vešti be mažiausio patikrinimo?

Iš viso, nėra privačių kelionių 
Į sovietų okupuotą Lietuvą per 
Maskvą, kada absoliučiai viskas- 
vizos gavimas, bilietas, maršru
to nustatymas, viešbučio parū- 
pinimas, leidimas nuvykti Į gim
tąjį kolchozą, susitikimas su gi
minėmis - priklauso nuo išimti
nos okupantų malonės ir yra jų 
griežtai prižiūrimas.

Pagaliau, kas per giminystės 
ryšiai riša keliauninkę su Vilniu
je aplankytu pagarsėjusiu Lietu
vos istorijos falsifikatorium ir 
komunistiniu rusifikatorium Žiu
gžda, kurĮ Vienybės redaktorė 
pagarbiai vadina "Akademijos vi
ceprezidentu".

Arba koks giminė keliauninke 
yra kitas jos aplankytas sovieti
nis baronas Korsakas, kuris savo 
išvaizda jai jau "išpanašėjęs Į 
profesorių"?

Vizitu "dėdei” Žiugždai ji, ži
noma, suteikė jam didelĮ malo
numą. Jis visą gerą valandą ga
lėjęs jai dėstyti savo kvislingi- 
nius išvedžiojimus. O iš Ameri
kos atvykusi keliauninkė savo 
ruožtu aiškinusi jam apie užjū
rio lietuvių veiklą ir lietuvybės 
perspektyvas, kuo "dėdė" Žiugž
da gyvai domėjosis. Rado kam 
aiškinti!

Bet tai "privatus reikalas".

STASYS ŽYMANTAS

tai giminių lankymas, tai ne po
litika...

PATENKINTI IŠPRIEVARTAU
TIEJI...

Dangus toks pat Vilniuje, kaip 
anuomet. Debesys ritinėjasi vir
šum Katedros varpinės ir Gedi
mino pilies bokšto, o lengvas vė
jelis kedena vėliavą, pračiulbo 
lakštingalos balsu Saliomėja, iš
ėjusi pasivaikščioti po ruskių o- 
kupuotą ir perkimštą Lietuvos 
sostinę.

Kokia vėliava? Bet argi tai 
svarbu?

"Kokių vėliavų čia neplėvesa- 
vo! Keitėsi jų spalvos su besi
keičiančiais valdovais", filoso
fuoja romantiškai nusiteikusi ke
liauninkė...

Tai turbūt pirma vilnietė lie
tuvė, kuri, pažvelgusi Į Gedimi
no Pilies bokštą, nepasiilgo jame 
plėvesuojančios nepriklausomos 
Lietuvos trispalvės. O gal ir ne
priklausoma Lietuva jai tėra tik 
vienas tų "besikeičiančių valdo
vų", nesiskiriančių nuo želigov- 
skinių lenkų, stalininių maskolių 
ir hitlerinių nacių?

Iš tiesų, keistai turi jaustis 
svetimos šalies Amerikos pilie
tė lankydamasi gimtojoje žemė
je turisto teisėmis... Iškrenta jai 
iš galvos, kad toji Amerika ne- 
pripažĮsta dabartinio Lietuvai 
primesto svetimo okupacinio re
žimo ir tos sovietų prasimanytos 
vėliavos, kurią okupantai laiko 
iškabinę Lietuvos karaliaus Ge
dimino Pilies bokšte.

Ne viena Amerika nepripažĮs- 
ta Lietuvos okupacijos. Nenori 
jos žinoti ir Į kolchozus suvary
ti Lietuvos ūkininkai, nors ir su
muša jie sovietinio šampano stik
lą su savo iš tolimos laisvos A- 
merikos atvykusia gimine. "Ak, 
tu mergica", turėjęs pagalvoti 
susidaužęs šampanu su keliaunin
ke dėdė Krištupas, "geriau tu 
pasakytum mums, kada gi paga
liau galėsime tiems maskoliams 
duoti garo ir išvyti juos iš mūsų 
krašto su visais jų šampanais, 
šamchorais, kachetinskais ir ki
tokiais sovietiškais vynais ir gė
rimais, užtraukdami tą dainą, 
kurią 1863 metais traukė Lietu
vos sukilėliai valstiečiai: -

Nebeskuskit brolei ūsų, 
Eismą tuojaus mušti rusų. 
Nors jie miestuos užsidafa 
Duosma aniems, duosma ga

rą.

Tas, Žemaičių vyskupo Motie
jaus Valančiaus "Palangos Jūzė- 
je" apdainuotas 1863 metų sukili
mas, kurio šimtmečio sukakti, 
minėsime ateinančiais metais, 
buvusi "tikra karė". Žemaičiai 
išėjo mušti neprietelio žadėdami 
gyvo gudo iš savo žemės nebe- 
išleisti: -

Virpėjo žemė nuo trenksmo, 
nuo balsų baisybės,

Saulės šviesybė užtemo nuo 
dūmų daugybės.
Virto kupetoms maskoliai, 
kūnais žemę dengė,

Vieni negyvi gulėjo, kitiam- 
žĮ baigė.

Bet ir mūsų daug kareivių 
ten užmerkė akis,

O vardus jų ir pavardes sū
naičiai apsakys.

Žinoma, apie tokius dalykus ir 
tokias okup. tautos * nuotaikas 
savo Įspūdžiuose rašyti būtų jau 
neatsargi politika. Bet nebuvo po
litika ciniškai nuskambėjusipas- 
taba apie neva "patenkintus" Lie
tuvos rašytojus ir žurnalistus, 
kurie okupacinio teismo sprendi
mu ar be jokio teismo buvo il
gus metus Sibire prievartaujami 
ir perauklėjami. Mat, jie šian
dien "patenkinti", kad išlikę gy
vi, kad jų tremtis pasibaigusi, 
kad jie gali dabar ŠĮ tą uždirb
ti kokioje nors sovietinės Įmo
nės kontoroje. Kokia naivi tu
rėjo būti keliauninkė manydama, 
kad šitie išprievartauti, ar kaip 
dabar okupuotoje Lietuvoje sako
ma, "represuotieji" lietuviaipat- 
riotai staiga imtų jai reikšti sa
vo nepasitenkinimą "geruoju dė
de" Nikita, nuo kurio malonės 
priklausė ir jos pačios gautas 
leidimas aplankyti gimines bol
ševikų valdomoje Lietuvoje.

Atsarga gėdos nedaro. Ir pati 
keliauninkė atsargumo dėliai a- 
pie Lietuvos laisvės kovotojų 
teisingumą prieš bolševikuojan- 
čius sovietinių okupantų bendra
darbius rašo kabutėse, o apie o- 
kupantų vykdomą lietuvių patrl-

DAR VIENAS PAKLAUSIMAS: 
KAIP IŠAIŠKINTI TOKI 
PRAJOVĘ?

Apie Lietuvos Laisvės Komi
tetą (LLK) per ilgus metus buvo 
sakoma, pvz., taip:

V. Sidzikauskas visą laiką tvir
tino, kad LLK yra pilnateisis ir 
lygiateisis, ir labai svarbus Lie
tuvos išlaisvinimo kovos veiks
nys.

Dr. B. Nemickas, - kad tai 
toks pat laisvinimo veiksnys, kaip 
visi kiti.

Dr. D. Krivickas, - kad visi 
tie mūsų laisvinimo veiksniai 
yra lygūs, tik "skirtingų tvar
kų”...

Dabar Dirvos vedamajame"Ge 
ras paklausimas" (1962.IV.4) skai
tėme dar papildomų aiškinimų. 
Iš jų paaiškėjo naujos priežas
tys, kodėl LLK per dešimtĮ me
tų negalėjo išleisti "jokio žymes
nio veikalo" Lietuvos reikalais.

1. Tam nėra atliekamų lėšų 
ir tai nepareina nuo LLK valios.

2. Taigi, LLK nariai tokių 
veikalų išleisti negali.

3. Ir gerai, kad negali, nes jie 
negali jų ir parašyti.

4. Už tai juos reikia tik pa
gerbti.

5. Nuo jų valios nepriklauso ir 
kitus asmenius sukviesti tokiam 
darbui.

6. Jie nuo šių savo pareigų ne
gali nei atsisakyti, nei kitiems 
perleisti, nes tai irgi nepareina 
nuo jų valios.

7. Jie paskirti Į Komitetą ne
pareinant nuo jų valios (tik nuo 
partijų ar skyrėjų valios) ir ne
gali iš jų pradingti savo valia.

8. Aštuoni nariai (politikai, e- 
konomistai, teisių daktarai, dip
lomatai, pramonininkai, buhalte
riai) Komitete išbuvo per 10 me
tų, bet jie negalėjo tiek pastudi
juoti ir rašte pasilavinti, kad per 
10 metų kaip nors paruoštų nors 
po vieną "žymesnĮ veikalą".

Tai turbūt irgi nepriklausė nuo 
jų valios?

Kol prie Laisvosios Europos 
Komiteto lietuvių padalinys va
dinosi "panel”, lietuviškai saky
davom - "panelė", tai buvo kiek 
aiškiau. Bet kai vėliau jis pats 
persikrikštijo Į "Lietuvos Lais
vės Komitetą", taigi suvyriškėjo 
tai ir neaiškumai prasidėjo.

Tad kokios skirtingos tvarkos 
ir paskirties yra tas organas? 
Ar tik veiksnys? Ir ką jis vei
kia ir gali veikti, jeigu kone vi
si pagrindiniai jo veiklos ele
mentai nepareina nuo jo valios? 
Kas nuo jo valios pareina?

Dabar Valteriui Banaičiui va
žinėjant su paskaitomis po Ame
riką, daugelis girdėjome, Jog ga
na giliai, (domiai ir suprantamai 
patyrinėti pavergtos Lietuvos e- 
konominĮ, politinį ir socialinĮ 
gyvenimą gali vienas žmogus, be 
kolektyvo, be algos, be paskyri
mo, be priklausymo kokiai par
tijai.

Tik tuomet, kai tai pareina nuo 
jo valios?

Ir tas žmogus yra ne diplo
matas, ne teisių daktaras, ne e- 
konomistas, nebuvęs ministras,- 
o tik muzikas, menininkas, laik
raštininkas.

Kaip aiškinti tokĮ prajovą?
Ar neatėjo laikas, kad mūsų 

visuomenė pradėtų bendruomeni
ni spaudimą, idant tie, nuo ku
rių valios tai pareina, Lietuvos 
Laisvės Komiteto pirmininku pa
skirtų Vladą Jakūbėną, o sekreto
rium, kadangi jaunesni, ValterĮ 
BanaitĮ?

Muzika ŠĮ tą reiškia, mano po
nios ir ponai. Ne tik pim-pim 
ant klavišų!

B. R. Los Angeles

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

otų "represavimą" už vadinamą 
jų antibolševikinę veiklą rašo be 
jokių kabučių.

Kabutės. Kokia smulkmenai 
Toks nežymus, vos pastebimas 
politikavimas, kuris betgi nelie
ka okupanto nepastebėtas. Tik 
mums nesvarbus ir bereikšmis 
menkniekis.
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Dešimtmečio minėjimas Tėviškės 
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Policininko gerklė staiga išdžiūvo, akyse sužibo klai
ki baimė. Konstanta — priverčiamųjų darbų stovykla 
Dunojaus kanalo statybai — buvo garsi visoje Vidurio 
Europoje: daug buvo į ten išsiųstų, tačiau nė vienas nie
kad negrįžo.

— Aš — aš tik galvojau ...
— Galvojote? Palikite tai žmonėms, kurie tai pajė

gia. — Jis parodė nykščiu Reinoldą. — Nugabenkite jį 
į mano automobilį. Prileidžiu, kad tamsta jį iškrėtęi.

— Bet savaime suprantama! — valdininkas tiesiog 
drebėjo iš uolumo. — Ir pagrindinai.

— Toks tamstos užtikrinimas verčia būtinai atlikti 
dar vieną kratą, — sausai pasakė atvykėlis. Jis pasižiū
rėjo į Reinoldą, ir jo antakis truputį pakilo: — Ar mums 
tikrai reikės taip nusižeminti prieš vienas kitą — turiu 
omenyje, kad man pačiam reikės iškrėsti tamstą?

— Po mano skrybėle yra peilis.
— Ačiū, — vyras nukėlė skrybėlę, paėmė peilį, man

dagiai uždėjo skrybėlę ant Reinoldo galvos, iššokdino 
geležtę, ją rūpestingai apžiūrėjo, paskui įstūmė atgal ir 
įleido peilį į savo kišenę, žvilgterėdamas į policininką, ku
ris išblyško, kaip kreida.

— Nenuostabu, kad tamsta savo profesijoje nedaug 
pasiekei, — jis žvilgterėjo į savo laikrodį, kuris neabejo
tinai buvo auksinis, kaip ir cigaretinė. — Man reikia ke
liauti. Matau, čia turite telefoną. Sujunkite mane su An- 
drassy Ut, bet paskubėkite.

Andrassy Ūt! Nors Reinoldui kiekvieną akimirksnį 
aiškėjo, ką jis turįs prieš save, bet vis dėlto dabai- išsi
gando, kai jo nuogąstavimai buvo patvirtinti. Jis nepa
jėgė sulaikyti muskulų įsitempimo savo veide, kai sveti
masis stebėjo jį tiriančiu žvilgsniu. Vengrų slaptoji poli
cija tuo metu buvo viena iš negailestingiausių tos rūšies 
institucijų už geležinės uždangos, ir Andrassy Ut, baisio
sios AVO centrinė, buvo vienintelė vieta visame žemės 
rutulyje, kurios jis bet kuriomis aplinkybėmis troško iš
vengti.

— Atrodo, kad tamstai tas vardas nėra nežinomas, — 
nusišypsojo svetimasis. — Tai nereiškia nieko gero tams
tai ir tamstos uždavinio tikrumui, pone Buhl: Andrassy 
Ut nelabai žinoma Vakarų pirkliams. — Jis atsisuko į 
policijos valdininką: — Na, ką vėl nori pamikčioti?

— Tas... tas telefonas, — storulio, kurio baimė 
dabar buvo pasiekusi tiesiog paniką, balsas buvo virtęs 
spiegančiu mekenimu. — Telefonas neveikia.

— Kaip gi kitaip ir begalėtų būti. Visur tas pat stro
pumas. Dieve, gelbėk mūsų vargšę tėvynę. — Jis išsi
traukė ir kišenės piniginę, atvertė ir pakišo policijos val
dininkui panosėn: — To turėtų užtekti tamstai nura
minti.

— Savaime suprantama, drauge pulkininke, savaime 
suprantama, — žodžiai tiesiog jaukėsi į neaiškų kratinį.
— Ką įsakysite, tamsta pulkininke.

— Gerai, — piniginė susiplojo, svetimasis atsisuko 
ir ironiškai nusilenkė Reinoldui: — Leiskite prisistatyti
— pulkininkas Sze'ndro iš vengrų slaptosios policijos. Esu 
pasiruošęs tamstai patarnauti, pone Buhl. Mes nedelsdami 
važiuosime į Budapeštą. Mano kolegos ir aš jau keletą 
savaičių laukėme tamstos, ir tiesiog nekantraujame, kada 
galėsime su tamsta aptarti kai kuriuos reikalus.

(Bus daugiau)

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
ilinU/CCT MAISTO ir LIKERIŲ 
ffllUnLOI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

Prieš dešimt metų Chicagoje 
susirinkęs būrys lietuvių evange
likų liuteronų privačiuose na
muose nutarė Įsteigti lietuvių 
parapiją, kuri būtų nepriklauso
ma ir laikytųsi tėvų papročių. 
Nors tuo metu dar parapijos 
vardas nebuvo nustatytas ir net 
nuosavos bažnyčios neturėta, bet 
dvasia energingi vyrai ir mote
rys lietuviai, nežiūrėdami Į Į- 
vairiausius spaudimus, nenusi
minė. Jaunimas buvo kviečiamas 
burtis jaunimo ratelyje, lietuviš
kos giesmės mylėtojai parapijos 
chore ir moterys moterų drau
gi jon. Pagaliau šiai jaunajai pa
rapijai Įsigijus bažnyčią, ją ne 
tik Tėviškės vardu pavadino, bet 
ir pirkimo dokumentuose pažy
mėjo, jeigu parapijai tektų iš
nykti, jos turtas turi pereiti Ne
priklausomos Lietuvos žinion.

Suėjus lygiai dešimčiai metų 
nuo anos parapijos Įsisteigimo 
dienos, š. m. kovo mėn. 17 ir 
18 d.d. tos sukakties atžymėji- 
mui Tėviškės parapija buvo pa
sikvietusi eilę garbingų svečių 
ir jos rėmėjų, kad kartu pasi
džiaugtų pasiektais laimėjimais. 
Kaip vėliau pasirodė, Chicagos 
lietuvių visuomenė šia sukakti
mi buvo taip susidomėjusi, kad 
net per radiją turėjo būti per
spėjama apie numatomą vietų 
stoką.

Minėjimo aktas šeštadienio va
kare pradėtas trimitų duetu. Jo 
garsams nuaidėjus, sukakties 
minėjimo komiteto vardu svečius 
pasveikino Valteris Bendikas, 
kartu pabrėždamas parapijos 
reikšmę ne vien kaip dvasišką, 
bet ir dvasinę lietuvio tėviškę, 
kurioje reiškiasi lietuvių rašy
tojų kūryba ir skamba lietuvių 
muzikų kompozicijos. Be to lie
tuviui ne tiek turėtų būti svarbu 
Į Dievą tikėjimo forma, kiek vie
ningas tikėjimas Į skaisčią ne
priklausomos Lietuvos ateitĮ, 
baigdamas savo žodĮ, tarė minė
jimo komiteto pirmininkas. Invo- 
kacijai buvo pakviestas sup. kun. 
Stasys Neimanas. Parapijos is
torinę apžvalgą perdavė mokyt. 
Irma Laisvėnaitė. Apžvalgos me
tu skambėjo vardai ir pavardės 
anų tyliųjų darbuotojų, kurie ne
bodami visokiausių asmeninių ne 
malonumų, pašventė savo jėgas 
šios parapijos kūrimui. Todėl 
ir Lietuvos gen. konsulas Dr. 
Petras Daudžvardis, kartu per
duodamas ir Lietuvos atstovo 
J. Rajecko iš Washingtono lin
kėjimus, savosveikinimepareiš- 
kė, nors esą tyliai, bet daug šio
je parapijoje dirbama. Parapija 
esanti jauna, bet labai reikšmin
ga, nes gyvenanti tėviškės dva
sia ir esanti dalele Lietuvos. 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas Jonas Ja
saitis savo žodyje iškėlė emig
ranto apsisprendimo laisvę gy
venti, arba žūti. Tėviškės pa
rapija esanti pavyzdžiu "kaip rei
kia stengtis dirbti, kad išliktume 
gyvais lietuviais kur bebūtume". 
Taip pat gražiais žodžiais para
piją sveikino Eufrozinė Mikošiū-

tė, kun. Kostas Burbulys lietu
vių evangelikų spaudos centro 
vardu, sup. kun. Stasys Neima
nas lietuvių evangelikų reforma
tų bažnyčios vardu, kun. Povilas 
Dilys, kun. Jonas Pauperas ir 
kun. Norman A. Nelson. Lietu
vių evangelikų reformatų para
pijos tarybos sveikinimus perda
vė Viktoras Karosas, o Ziono 
lietuvių evang. liut. parapijos ta
rybos vardu sveikino jos sekre
torius Mikas Nagys. Be jų žo
džių dar sveikino Mažosios Lie
tuvos draugijos pirmininkas Jur
gis Pėteraitis ir Kristijono Do
nelaičio vardo lituanistinės mo
kyklos vedėjas mokyt. Julius Šir- 
ka.

Vakaro programa buvo išpil
dyta savomis pajėgomis. Tauti
niai religine tema pasirodė Dr. 
Adelės Trakienės vadovaujamos 
Sekmadienio mokyklos auklėti
niai, Bronės Variakojienės pa
ruoštas Mergaičių sekstetas, I- 
renos Jurgaitytės vedamas trio, 
taip pat Bronės Variakojienės 
ir Leono Gružo solo ir dueto 
partijos, mišrus oktetas ir pa
rapijos trimitininkai.

Iškilmingo akto užbaigoje, da
bartinis Tėviškės parapijos ta
rybos pirmininkas Ermanas Si
maitis dėkojo garbingiems sve
čiams už atsilankymą minėjime 
ir parapijos darbuotojams už 
meilę ir atsidavimą šiam kilniam 
darbui. Ypatingai nuoširdžiais 
žodžiais prisiminė jis ne vien 
šios parapijos kunigą Ansą Tra
kt, bet ir parapijos choro stei
gėją ir dabartinĮ vargonininką 
Martyną LacytĮ, bei didelę vei
kėją Mariją Vėlienę-Schwager, 
kurie visą dešimt} metų be per
traukos šiai parapijai ištikimiau
siai Įvairiausiais būdais tarnavo.

Sekmadieni-lietuvių Tėviškės 
bažnyčioje Chicagoje parapijos 
sukakties minėjimo proga buvo 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. 
Kaip išvakarėse iškilmingame 
akte, taip ir pamaldose dalyvavo 
daug iš toli ir arti atvykusių 
lietuvių. Liturgiją atliko parapi
jos kunigas A. Trakis ir tai pro
gai pritaikintus evangelijos žo
džius skaitė kun. Kostas Burbu
lys ir kun. Povilas Dilys.

Pamokslus pasakė vienas iš 
parapijos steigėjų prof. Dr. kun. 
Martynas Kavolis ir lietuvių e- 
vangelikų reformatų bažnyčios 
galva superintendentas kun. Sta
sys Neimanas.

(vb)

BEST WISHES

PAPATRAUK Į VAKARUS...

NELSONS
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banquets|

Wedding Anniversaries

YOUR SAVINGS START EARNING 4X 
INTEREST NQW AT ST. CLAIR SAVINGS 

ASSOCIATION ... AND INTEREST IS PAID

TWICE A YEAR ...ON JUNE 30TH AND

>»•» Profits!

DECEM8ER 31 ST...SAVE REGULARLY AT ST. CLAIR SAVINGS

FOR A SECURE FUTURE... YOUR SAVINGS GROW PROFITABLY

AT 4X INTEREST.

Ali Savingt Deposited 
through APRIL 16th.. EARN

813 EAST 1 B 51 h S T P E F. T 
26000 EUCLID AVINUI 

6236 ST CLAIR AVENUE

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

1. ASBACH URALT ............... 5th.4-79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5-39
3. WHITE HORSE

SCOTCH AVHISKY ..............5th.4.98
1. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ...5th.2.98
5. CANADIAN VVHISKY

8 metų senumo....................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY ...........................5th.5.29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA ..............5th. 3*59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2 98

10. KIJAFA vynas.................... 5th. 1.75
11. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

(Atkelta iš 2 pst) 

kiekvieno naujo lietuvio pasiro
dymas buvo nemažas Įvykis, ne
apsiėjęs be specialių vaišių.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Mūsų mažutę kelionę po toli
muosius Vakarus Pacifiko pak
raščiu baigiame. Nenorėjomečia 
duoti platesnių informacijų, ku
rios užimtų daug vietos, o tik 
vienu kitu žodžiu supažindinti 
mūsų tautiečius su mažai žino
mu kraštu Į kur J reikėtų atkreip
ti didesni dėmesį ir mums.

Gerai atsimename posakĮ: Ten 
gera, kur mūsų nėra. Iš tiesų, 
ir Amerikos Vakarus negalima 
apibudinti vien tik šviesiomis 
spalvomis. Gal kai kas Mashing- 
tono ar Oregono valstybėse nebus 
patenkinti lietaus gausumu ru
dens, žiemos ir pavasario mėne
siais, gal kai kas negalės gauti 
darbo pramonėje arba atlygini
mai atrodys mažesni negu di
džiuosiuose miestuose, bet vis- 
tiek - yra nemaža pliusų kurie 
viršija tuos minusus.
. Tad, tautieti, jeigu tau nepatin

ka New Yorko ar Chicagos dūmai, 
dulkės ir jeigu pasiilgai natūralios 
gamtos, kodėl nepatraukti j toli
muosius Vakarus. Ten nebūsi 
vienas - būrys lietuvių ten tavęs 
laukia, o taip pat ir nemaža įvai
riausių galimybių!

Open Daily — 5 P. M. 

Sundays 12 to Z P. M. 

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Cosmos Parcels Express Corp.
Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 

naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą į Sovietų Sąjungą.

Mes esame įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.

NEW YORK 2. N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel.-AL 4-5456 
BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė., Tel. E V 4-4952 

BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. D1 5-8808 
LAKEW00D, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569- 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER. Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO 1-1068 
CHICAGO 22. III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 8, III., 3212 So. Halsted St. — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. EI 6-1571 
NEWARK 3. N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 525 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
IVATERBURY. Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
BOSTON 18, Mass. 271 Shawmut Avė Tel. LI 2-1767
BUFFALO 6, N. Y. -332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
HARTFORD, Conn. -- 132 Franklin Avė., Tel. CH 6-4724

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergy venom karus, ekonomines 

depresi jas, 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 nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised bv the Vnited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILL1NOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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DAILININKAS ALFONSAS DARGIS RYŠKIAUSIAS 
MODERNINIO MENO ATSTOVAS

(Atkelta iš 1 psl.) 

dijas užsieny. Stipendija te
ko už tas pačias Lietuviš
kas Vestuves, kurios vėliau, 
2-ja laida, buvo išleistos 
Vokietijoj ir mūsų tremties 
spaudoje susilaukė labai 
nepalankių kritikos balsų.

Pasirinko Austriją. Vie
nos miestą, kur Vienos Me
no Akademijoj toliau gili
no dekoratyvinio meno stu
dijas ir čia, atrodo, daili
ninko buvo apsispręsta, ar 
eiti į teatrą, ar likti indivi
dualiu dailininku. Vienos 
Akademiją sėkmingai bai
gia, pasirinkdamas diplo
miniam darbui operos Fau
sto dekoracijas ir 1940 me
tais buvo priimtas, kaip de
koratorius į Berlyno šillerio 
teatrą. Toliau mes matome 
A. Dargį dirbant Hannove- 
rio, Teplitz Schoenau, Čeko
slovakijoj, Goettingen. Go- 
tha, Eisenach teatruose. 
Per tą laiką jis pastatė virš 
šimtą operos ir dramų pa
statymų, piešdamas jiems 
dekoracijas.

Tuos laikus, iki atvykimo 
j Ameriką, dail. Dargis vi
sad su malonumu prisime
na:

— Aš tada buvau tikras 
dailininkas ir kūrybai turė
jau visas sąlygas.

Klaida ir stebuklai
Su tokiu apsiginklavusiu 

bagažu ir patyrimu mūsų 
dailininkas atvyksta į Ame-

r

A. .Dargis - Kompozicija (aliejus). H. M. kolekcija Hamburge.

riką, tą kelionę visuomet 
laikydamas savo gyvenime 
pirmąja klaida, nes jo ma
nymu, Europoje jis visuo
met pasiektų didesnį kūry
binį pasisekimą ir svar-

r I9 5S

A. Dargis

A. Dargis - .šviesos (aliejus). Ii. M. kolekcija Hamburge.

blausia, jo kūrybiniam ta
lentui, ten kur jis buvo pa
kankamai įsitvirtinę, būtų 
žymiai geresnės sąlygos 
reikštis ir dirbti savo pro
fesijoj. Ką gi jis rado Ame-

Dail. Alfonsas Dargis (ketvirtas iš kairės) 1936 m. Vienos meno akademijoje.

Alfonso Dargio teatro dekoracija Mozarto Užburtai fleitai, daryta Čekoslovakijoje.

rikoj ir kaip Amerikos gy
venimas atsiliepė į dail. 
Dargio kūrybą? Tenka pri
pažinti, kad ir čia jis rodo 
stebuklus. Jis čia turėjo iš
gyventi didelį nusivylimą ir 
savęs prisitaikymą prie vi
sai naujų ir nenumatytų 
darbo sąlygų, tikrumoj tų 
sąlygų jo kūrybai iš viso 
nebuvo, nes jis, kaip ir 
tūkstančiai kitų Amerikos 
dailininkų, turėjo pragyve
nimą uždirbti ne iš savo 
profesijos, bet iš fizinio

Pasaka - eskizas

darbo, kuris su menu ar ki
tokiu kūrybiniu darbu nie
ko bendro neturi.

Tačiau dail. Dargis stebė
tinu greičiu mokėjo prie tų 
naujų sąlygų prisitaikyti ir 
savo kūryboje net pasiekti 
stebėtinų rezultatų. Pasi
rinkimas buvo paprastas — 
arba padėti teptuką į šalį, 
arba atidavus kasdien 8 vai. 
duoklę fabrikui — visą lais
valaikį skirti kūrybai. Jis 
pasirinko paskutinį ir štai 
per tą paskutinį dešimtme
tį mes matome dail. Dargį 
dalyvaujant ne tik čia Ame
rikoje, bet. ir Europoje me
no parodose, jo paveikslai 
yra perkami meno galerijų 
ir muziejų, suruošė keletą 
vieno asmens parodų, ypač 
paskutinių pereitais metais 
Rochešteryje, kur jis su
rinko veik visas premijas ir 
pardavė arti pusės parodoje 
išstatytų paveikslų. Tai jis 
galėjo pasiekti tik per savo

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

A. Dargio teatro dekoracija - Grillparzers Sappho, daryta 1945 
m. Goettingene, Vokietijoje.

žemaitišką užsispyrimą ir 
didelį kūrybinį instinktą, 
kuris buvo ir liko jo nuolati
niu meno laimėjimų stu- 
muoklis.

Kritika ir pirmoji paroda 
lietuvių visuomenei

Dėl savo meno krypties, 
kuri dar studijų laikais pra
dėjo krypti modernizmo 
linkme ir palaipsniui jį pa
darė vienu ryškiausiu tos 
krypties atstovu lietuvių 
dailininkų tarpe — jis lai
kosi tvirtai ir savo kūrybinį 
aš siekia išreikšti bekom- 
promisiniai. Jis sako, kad 
gyvena tokiame amžiuje, 
kada ši meno kryptis yra 
vyraujanti ir negalįs taiky
tis prie vieno ar kito sko
nio, priešingo visam pasau
ly įsigalėjusiai meno srovei. 
Beabejo, jis turi kritikų, 
net priešų, kurie jo meno 
kūrinius bando visaip nu
vertinti, kartais labai jau 
juokingais argumentais, 
girdi, aš nesuprantu tokio 
meno, arba tokius paveiks
lus gali kiekvienas nupieš
ti... Įdomu, kad toji kri
tika dažniausiai eina iš mū
sų tarpo, užtat nereikia ste
bėtis, jei dail. Dargis to
kiais atvejais tik traukia 
pečiais, nes bendras lėkštu

mas, vertinant mūsų kūry
binį pasireiškimą, yra pa
stebimas ne tik šioj vienoj 
meno srity. Bet tai jau bū
tų, galima sakyti, kita te
ma, specifinė mūsų emigra
ciniam gyvenimai, kur daž
nam kultūrininkui, visuo
menininkui ar politikui gy
venimo laikrodis yra susto
jęs.

Turbūt dėl šių ir panašių 
priežasčių mes retai mato
me dail. Dargį lietuvių pa
rodose ir gal dėl to, jis yra 
taip mažai mums pažįsta
mas. Tačiau ir čia jis daro 
vieną išskirtiną prasiverži
mą — nuo š. m. balandžio 
28 dienos iki gegužės 6 d., 
Chicagoje, Čiurlionio gale
rijoj bus atidaryta, dail. A. 
Dargio kūrinių paroda. Bus 
išstatyta 37 paveikslai.

Jis pats ir šiaip menu be
sidominanti visuomenė to 
pasirodymu su nekantrumu 
laukia. Kaip po tiek ilgų 
metų pertraukos jį priims 
savieji savoje galerijoj? 
Toje parodoje bus įdomu 
stebėti dar vieną atvejį — 
kiek dailininkas pasikeitė 
ar pažengė pirmyn ir kiek 
žingsnių padarė pirmyn ar 
atgal lietuvis žiūrovas?

Vyt. Gedrimas.

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and tvedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900
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Vladas Gilys

CHICA60I POSĖDŽIAVO VETEREHARIIOS 6YDVT0IAI

Naujoji veterinarijos gydytojų draugijos vaidyba: dr. L. Kriau- 
čeliūnas, pirm. prof. dr. J. Motiejūnas ir dr. V. Bagdonas.

GREETINGS and BEST WISHES

WILLLAM E. MARSAL
SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 CARNEGIE AVĖ. RA 1-4242

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

BEAL AUTO SERVICE CO.
2207 Adelbert Road Call GA 1-0877

GILYS IŠJUDINA LOS ANGELES

Lietuvių Veterinarijos Gydyto
jų Draugija Išeivijoje kovo 31d. 
Šarkos restorane turėjo visuoti
nį narių susirinkimų, po kurio 
sekė vakarienė.

Susirinkimo metu buvo apsvar
stytos profesinės ir organizaci
nės šios draugijos problemos, 
nutariant leisti neperiodini biu- 
letenj ir sušaukti rudenj darbo su
važiavimą, mokslinėms ir prak
tinėms šios profesijos temoms 
aptarti.

Susirinkimui taip pat buvo pri
statyta nauja korespondenciniu 
būdu išrinkta valdyba, kurią su
daro: prof. dr. J. Motiejūnas- 
pirmininkas, dr. V. Bagdonas- 
sekretorius ir dr. L. Kriauče-

liūnas narys.
Ta pačia proga susirinkusios 

veterinarijos gydytojų.žmonos 
įsteigė prie minėtos draugijos 
moterų pagalbini ratelĮ, kurio 
pirmininke yra p. I. Kriauče- 
liūnienė.

Jaukios ir šeimyniškos vaka
rienės metu buvo pasakytos trum 
pos sveikinimo kalbos šių prof. 
organizacijų vardu: med. gydyto
jų - dr. K. Ambrozaitis, dantų 
gydytojų - dr. A. Ruibienė, in
žinierių - J. Jasiukaitis ir ag
ronomų, - A. Šantaras ir prof. 
B. Vitkus. Susirinkimui ir po
būviui vadovavo dr. P. Tunku- 
nas, padedamas sekretoriaus dr. 
P. Jaro.

GREETINGS and BEST WISHES

A-ROYAL CLEANING
SERVICE INCORPORATED

1817 East 13rd Si MA 1-4026
821 Vincent PR 1-9179

visiems lietuviams

LYNDHURST HOME BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

5359 Mayfield Road Call HI2-9360

JAUNIMĄ ŠOKTI IR VADOVAUTI KLAUSIMAS REIKALINGAS ATSAKYMO

Los Angeles lietuvių sce
nos darbuotojų veikla nesi
riboja metuose vieno kito 
veikalo suvaidinimu, nes ir 
vietos jaunimas su tauti
niais šokiais išeina tiek lie- 
tuviškojon tiek ir tarptau- 
tinėn scenon per metus po 
kelis kartus.

Tautiniai šokiai Los An
geles pradėti šokti jau ta
da. kai čia dar "dypukų” 
nebuvo. Viena iš pačių pir
mųjų tautinių šokių moky
toju buvo Liucija Zaikienė, 
damininkė solistė. Karo au
drai kilus ji kain Amerikos 
lietuvaitė, grižo iš Lietuvos 
j Amerika. Tautinių šokių ji 
išmoko Lietuvoje, o pirmie
ji losangeliečiai tautinių šo
kių šokėjai, jos mokiniai, 
buvo senosios kartos Ame
rikos lietuvių atžalynas — 
čia gimusieji, dabar jau vi
si subrendę ir dirbą įvairio
se profesijose.

Dabar Los Angeles vei
kia tautinių šokių šokėjų 
vienetas "žilvytis”, šokėjai 
— Lietuvoje ar Vokietijos 
stovyklose gimusieji jau
nuoliai ir jaunuolės. Jau ke
lintas metas iš eilės "žilvy- 
vyčiui” vadovauja Danutė 
Vebeliūnaitė, kuri buvo tiek 
gabi ir sumani, jog beveik 
primirusį, šokėjų būrelį vėl 
gyvu padarė.

šokėjų sudėtis keičiasi. 
Subrendusieji išeina, įsijun
gia vėl jauni. Ilgiausiai, nuo 
1955 metų, su tautinių šo- 

’ kių šokėjais nesiskiria Vla
das Gilys, akordionistas.

Su tėvu Juozu Giliu ir 
broliu Rimu iš Clevelando 
persikėlęs gyventi j Kali
forniją. Vladas Gilys nuo 
1955 metų aktyviai daly
vauja vietos vaidintojų ir 
tautinių šokių sambūriuo
se. Vlado tėvas, Juozas Gi
lys, yra Los Angeles Lietu
vių Tautinių Namų dalinin
kas, o Vlado žinioje nuolat 
yra vienas tų namų raktas, 
nes losangeliečiai vaidinto
jai repeticijomis dažniau
siai naudojasi jiems pato
gia Tautinių narni] sale.

Vladas Gilys Los Ange
les lietuvių sienoje yra vai
dinęs daugelyje veikalų.

Per keletą metų Vladas 
Gilys yra pakartotinai iš
renkamas į Los Angeles 
Liet. Dramos Sambūrio val
dybą. Režisoriai Vladą Gilį 
mėgsta tiek kaip vaidinto
ją, tiek ir kaip gerą ryši
ninką su jaunimu. Jei reži- 
sorius taria: "Vladai, reikia

tiek ir tiek jaunų vaidinto
jų merginų ir vyrų”, Vladas 
atsako: "Bus”. Ir jų yra.

Vladas Gilys sceną (vai
dybą ir tautinius šokius) 
myli, scenai jis nuoširdžiai 
ir dirba., (kj)

GREETINGS and 
BEST WISHES

LUCY’S BAKERY 

and 

STRUDEL SHOP

12516 Buckeye Rd.

SK 2-0828

24-je žurnalistinėje popietėje, 
Jaunimo Centre, Chicagoje, Lie
tuvių Žurnalistų S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba pakvietė ALT 
iždininką Mykolą Vaidylą pasi
sakyti Lietuvos laisvinimo rei
kalais. Davė progą žurnalistams 
išgirsti ir kitą pusę apie kelio
nę J Washingtoną.

Tačiau Sandaros redaktorius 
Vaidyla patvirtino jau spaudoje 
išryškėjusią kitos pusės inter
pretaciją. Jo kalboje buvo ryš
ku, kad tarp senųjų ir naujųjų, 
jo manymu yra neperžiangiama 
praraja. Kitos pusės nenorą su
eiti Į bendradarbiavimą su nau

jaisiais ateiviais geriausiai iš
ryškina Mykolo Vaidylos pasta
tytas klausimas: "Kas rūpinsis 
tais 300,000 senųjų lietuvių?" 
Juk didesnė dalis šiandieninės 
lietuvių išeivių spaudos yra nau
jųjų užpildoma straipsniais, nuo
traukomis, kurie senųjų netik 
sunkiai suprantami, bet jiems ir 
svetimi. Tik Sandara, girdi, pa
silikusi ištikima seniesiems.

Iškelta problema tikrai aktuali 
ir svarbi. Reikia rasti jai spren
dimą. Bendra kalba su senaisiais 
kuriems priklauso mūsų visų di
džiausia pagarba, turi būti rasta 
ir kaip galint greičiau.

Vyt. A. Račkauskas

Žurnalistai klausosi red. M. Vaidylos pranešimo.
Vyt. A. Račkausko nuotrauka

Išdžiovink
keturis pakrovimus

vuz vieno kainą

. . . SU taupančiu Gaso džiovintuvu. Gasas džiovina pavasariškai ketu- 
rius pakrovimus už vieną, negu kokiu kitu kuru naudojantis. Su Gasu jūs sutaupot 
daugiau ir daugiau... pakrovimas po pakrovimo. Ir spalvos nenublunka, me- 
džiagos išsilaiko kaip buvusios. Pamatyk šituos žinomų vardų Gaso džiovintuvus; 
Duracrest • Easy • Frigidaire • Hamilton • Maytag • Norge • Philco • RCA 
Whirlpool • Sears-Kenmore • Speed A

Quce" V THE EAST OHIO GAS C0MPANY

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

C. JENKINS DENTAL LAB.

10217 St. CIair Avė. MU 1-3646

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
JOHN’S SHAKER VIEW SERVICE

FOR THE FINEST SERVICE SEE US
12916 Woodling Avė. GA 1-9491

GREETINGS and BEST WISHES
THE L & K HOTEL

654 BOLIVAR ROAD SU 1-4197

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CHIN'S RED DRA60N 
RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE
AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

GREETINGS and BEST WISHES

WATCH BAND & LIGHTER 
REPAIR C0.

ENGRAV1NG REPA1R1NG ALI. KINDS OF JEWELRY
SEE OUR COMPLETE LINE OF JEWEIRY

723 Schofield Building Call Main 1-5353

GREETINGS and BEST WISHES

AURORA RESTAURANT
Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, 

Ravioli, Excellent
WE CATER TO WEDDINGS & SHOWERS

11316 Euclid Avenue RA 1-1010

------------------------------------- ■ -- •C-^-== ......................
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Persiorganizavo Kuchel-Lipscomb ręsuoti: Senate OfficeBuil-
a dmg, Washington 25, D. C.;

CLEVELANDE
Ik APYLINKĖSE

rezoliucijai remti komitetas
Kuchel - Lipscomb Rezo- ma tai pasakyti kitais žo- 

liucijai Remti Komiteto pa- džiais. Senatoriui voką ad- 
stangomis šiuo metu JAV

kongresmanui — House Of- 
fise Building, Wa8hington 
25, D. C.

(kt)

• Just. Miščikas ir Ed> 
čapas su šeima išvyksta 3 
savaitėm atostogų į Flori
dą.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cle
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogį — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., telef. 361-8165; 
Vl^dą Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
TV 1-6700 ir Dirvoje.

• Neringos Skaučių Tun
to tėvų visuotinas susirin
kimas įvyks šį sekmadienį, 
balandžio mėn. 15 d., 3 vai. 
po pietų Lietuvių salėje.

Tėvų patogumui; tuo pa
čiu metu įvyks ir tunto su
eiga.

Susirinkimas yra labai 
svarbus ir jame tėvų daly
vavimas yra būtinas.

Skaučių Tėvų Komite
tas ir Tuntininkė

NIJOLĖ MAŽELIENĖ, nuo š.m. balandžio 4 d. dirba Dirvoje, 
rinkdama straipsnius specialiomis justowriter mašinomis. N. Ma- 
želienė, režisieriaus Petro Maželio žmona, clevelandiečiams ne 
svetima savo aktyviu darbu scenos parengimuose ir vaidinime.

Kongrese jau yra devynios 
rezoliucijos Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos bylos reika
lu. Laukiama dar vienos ki
tos naujos rezoliucijos Pa
baltijo kraštų laisvės klau
simu. Komitetas nekovoja 
už kurios nors vienos rezo
liucijos pravedimą, bet už 
visų. Komiteto vadovybė, 
pasitarusi su visais savo 
nariais, 1962 metų balan
džio mėn. 6 d. posėdyje pa
keitė savo vieneto vardą. 
Nuo šios datos oficialus ko
miteto vardas yra: Ameri- 
cans For Congressional Ac-

CleveLoans
HOME • AUTO ■ BUSINESS • PERSONAL

Namas pardavimui
Rosecliffe gatvėje, į šiau

rę nuo Lake Shore Blvd., 
netoli Neff Rd. parduoda
mas erdvus namas su salio- 
nu, valgomuoju kambariu, 
virtuve, saulės kambariu ir 
prausykla pirmame aukšte. 
4 miegamieji ir prausykla

antrame aukšte ir išbaigtas 
trečias aukštas,

Sklypas .72 pėdų fronto. 
Privačios maudyklės. Geras 
namas didelei šeimai. Pra
šo 23,900 dol.

Oshen Realty
Tel. VVH 3-0010

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

AR TU ESI TAS VYRAS?
1. AR NORI DIRBTI?
2. AR SIEKI SAU IR ŠEIMAI GERESNIŲ 

GALIMYBIŲ?
Jei esi. Štai puiki prosą vyrams, kurie domisi kar

jera neseniai susikūrusioje organizacijoje. Vienintelė rei
kalaujama patirtis — sugebėjimas kalbėtis su žmonėmis. 
Visa kita mes išmokysime. Jei turi iniciatyvos, esi pati
kimas, gerai atrodęs ir nori pradėti karjerą su didele atei
timi, tai esi žmogus, kurio mes ieškome. Tu turėsi garan
tuotas pajamas ir daug naudingų privilegijų. Svetimų kal
bų mokėjimas yra naudingas mūsų bizniui.

SKAMBINK MA 1-9295 ARBA SU 1-3600 
PRAŠYK FELIX TUREL

GENERAL LIFE INSURANCE CO. 
510-40 HANNA BUILDING

Plytinis 3 miegamųjų, 20 
metų senumo, tuščias, dide
lis gražus sodas, 2 mašinų 
garažas. Geras gyventi, ar
ba bet kokiam ofisui-kabi- 
netui, naujos parapijos ra
jone.

Prie E. 185 S t. tvarkin
gas namas, bet tik du mie
gamieji, arti ki-autuvių ir 
susisiekimo.

Geras 2-jų šeimų namas, 
tarp Haydeno ir Euclido 
gatvių.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome kreiptis į 

East Shore Realty 
Juozas Mikonis 

Realtor
780 E. 185 IV 1-6900 

Namų MU1-2154

Jonas Brazauskas 
parduoda 1 šeimos namą 

su garažu ir kiemu. 174 E, 
I94-oj gatvėje, Clevelande, 
Tik $1,000.00 {mokėjimas.

Kreiptis tel. IV 1-6265.
(44, 45, 46)

EAST CLEVEI.AM) — 1351.-, EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

0/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
iNSUREO TO

* t O OOO

SAVE BY MAIL 
POSTAGE PAID BOT H WAYS

BILIETAI JAU 
PARDUODAMI

METROPOLITAN
A DEDA ASSOCIATION 
UlLIln OF NEW YORK

CLEVELAND PUBLIC HALL

APRIL 23 thru 29

tion To Free The Baltic 
Statės.

Komiteto vadovybė ir to
liau lieka ta pati: L. Valiu
kas, koordinatorius; A. Ski
rtus, koordinatoriaus pava
duotojas. Tautinių grupių 
pirmininkai: Julius Jodelė 
(3803 Evans St., Los Ange
les 27, Calif.), Arne Kalm 
(estų) ir Alfons Reins (lat
vių) ; sekretoriai — E. Ar- 
bas, Alice Dotts, H. Maren- 
di (estų) ir J. Stęinbergs 
(latvių). Viso komiteto ka
są tvarko Jurgis A. Pet
rauskas (3442 Madera Avė., 
Los Angeles 39, Calif.). Pa
grindinių komisijų pirmi
ninkais yra — dr. P. Pama
taitis (finansų); J. Gliaudą 
(informacijos) ir J. Kojelis 
(planavimo ir strategijos).

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami prisidėti prie šio 
komiteto žygių bei darbų 
vienokia ar kitokia parama, 
šis žygis yra toks didelis, 
kad čia darbo rankų nebus 
niekad perdaug. Dar šian
dien parašykit po trumpą 
laiškutį senatoriui J. Wil- 
liam Fulbfight ir kongres- 
manui Thomas E. Morgan. 
Jie pirmininkauja Senato ir 
Atstovų Rūmų užsienio rei
kalų komisijoms, kurios 
duos tolimesnę eigą mūsų 
rezoliucijoms.

Senatoriui Fulbright ra
šytina; ’'My dear Senator: 
Please expedite and support 
the following resolutions: 
S. Con. Res. 12, S. Con. Res. 
63 and S. Con. Res. 64. 
These resolutions, intro- 
duced by Senators from 
both Parties, are valling for 
freedom for the Baltic 
Statės. Thank you”.

FOTE FOR

JOHN A.
DEMER

CAND1DATE FOR

JUDGE
COMMON PLEAS COURT

Democratic Primary May 8, 1962
Term Jan. 6, 1963

HAS THE QUALIFICATIONS, ABILITY AND
INTEGRITY

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Prop.
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

IN TOtfN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,
Apr. 23 Eva.

Apr. 24 Eva.

Apr. 25 Eva.

Apr. 26 Eva.

TOSCALA FORZA DBl DESTINOAIDA
MADAMA BUTTERFLY

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

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

Apr. 27 Eva.

Apr. M Mot.

Apr. 28 Eva.

SALOME

LUCIA Ot LAMMIRMOOR

LA BOHEME

K o n g resmanui Morgan 
rašyti: ”My dear Represen- 
tative: Please expedite and 
support the following reso
lutions: H. Con. Res. 153, 
H. Con. Res. 163, H. Res. 
195, H. Con. Res. 439, H. 
Con. Res. 444 and H. Con. 
Res. 456. These resolutions, 
calling for fredom for the 
Baltic Statės, have been in- 
troduced by Congressman 
from both Parties Thank 
you.”

Tai tik pavyzdžiai. Gali-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

ROXY BURLESK
2 HOUR MATINEES

2 ACT SHOW CONTINUOUS
1 TO 5 PM EVENINGS 7 TO 11 PM

A NEW TRAVELING SHOW EVERY FRIDAY
SAT. NITE LATE SHOW AT 11:30 PM

Sav. J. Švarcas 
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 

ir dažymas. Motorų,Mašinų viršaus taisymas 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Nakties teL: U 1-4611Dienos telef.: HE 1-6352

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVA.

Prices: $2 to $12 (No Tax)

MET BOX OFFICE - MA 1-8300 
4

UNION COMMERCE BANK

E. 9lh and Euclid Ava.

Open 9:30 a. m. to 5:30 p. m.

Knabę Piano Used Exclusively

Apr. 2» Mot." OIRL OF THE GOLDEN WES1
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CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS New Yorko didžioji spauda apie

KAS IR KUR?
• Dr. VI. Ramanauskas, 
Vilties draugijos valdybos 
pirmininkas, vyksta į Chi
cagą balandžio 14 d., Aidos 
spektakliui aplankyti. Ta 
proga Dr. V. Ramanauskas 
numato tartis su eile Chi
cagos veikėjų Vilties drau
gijai ir Dirvai rūpimais 
klausimais.
• Juozas Bačiūnas su ponia 
šį savaitgalį skrenda j New 
Yorką dalyvauti Valt. Ba
naičio išleistuvėse. Kaip ži
noma, Valt. Banaičio kelio
nė buvo J. Bačiūno suorga
nizuota ir paruošta. Ją vi
sokeriopai rėmė ir globojo 
ALT S-ga.

• Dr. Antanas Razma Wil- 
mington, Illinois, prisiun
tęs Dirvai paremti 5.0 dol., 
savo pridėtame laiške tarp 
kita ko, sako —

"Verti n d a m a s Dirvos 
reikšmingą darbą mūsų lie
tuviškame gyvenime ir no
rėdamas prisidėti prie jos 
tobulėjimo, paragintas Vil
ties atsišaukimo spaudoje, 
siunčiu savo mažą auką tam 
tikslui.

Tik lietuvių spauda ir yra 
viena iš nepamainomų prie
monių, be kurių lietuviškas 
gyvenimas čia Amerikoje 
būtų bespalvis.

Linkiu Dirvai ii’ ateityje 
eiti su lietuviškuoju gyve
nimu į priekį ir būti kiek 
galint tikslesniu lietuviško
sios visuomenės galvosenų 
ir idėjų veidrodžio reflekto
rium".

Dr. A. Razmai už auką ir 
gražius linkėjimus Dirvos 
redakcija reiškia nuoširdžią 
padėką.

* Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo valdyba pir
majame posėdy pasiskirstė 
pareigomis. Emilija čekie- 
nė — pirmininkė, Pranas 
Narvydas ir Jurgis Kiaunė
— vicepirmininkai, Alek
sandras Daunys — sekreto
rius ir Liudas Tamošaitis
— iždininkas.

• Vytautas Valaitis, 
Newsweek žurnalo, leidžia
mo New Yorke loto redak
cijos narys, jau keletą metų 
sėkmingai pasižymi savo 
pareigose. Jo meniškų nuo
traukų randame kiekviena
me numery, o ypač nemaža 
jų yra balandžio 2 d. nume
ry, kur daugiausiai užfik
suoti psichologiniai veidų 
momentai. Dažnai pavar
tant šį žurnalą aiškiai ma
tosi, kad Vytas savo talen
tu pralenkia daugelį to žur
nalo kitų foto reporterių.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad,

š. m. kovo mėn. 30 d., Lietuvoje, mirė mūsų tėvelis

JUOZAS MATULEVIČIUS

Nuliūdę žmona, duktė ir sūnūs 
Matulevičiai su šeimomis

JUOZUI MATULEVIČIUI, 

ilgamečiu! A. L. T. S-gos IVorcesterio skyriaus 

veikėjui, jo tėveliui Lietuvoje mirus, gilią užuo

jautą reiškia

A. L. T. S-gos skyriaus valdyba ir nariai

• Dr. Valentinas ir Aldona 
Plopliai, gyveną Rockford, 
III., Lietuvių Fondui paau
kojo 1000 dolerių.

Dr. V. Ploplys, medicinos 
mokslus baigęs Vytauto Di* 
džiojo universitete Kaune, 
ilgą laiką medicinos prakti* 
koje dirbo Vilniuje, Vokie
tijoje ir nuo 1952 metų šv. 
Antano ligoninėje Rockfor- 
de, III., kur turi labai didelę 
praktiką. Dr. Valentinas ir 
Aldona Plopliai augina 3 
sūnus: Saulių 14 m., Gied
rių 12 m. ir Liną 5 m.

• Pranas Zundė, iš Falls 
Church, Va., gegužės 5 d. 
atvyks į New Yorką, kur 
Akademinio Skautų Sąjū
džio rengiamose studijų die
nose skaitys paskaitą tema 
”Kai kurios mūsų tautos iš
likimo problemos”. Būda
mas studentu Lietuvoje, Pr. 
Zundė aktyviai reiškėsi re
zistencinėje kovoje prieš 
abu okupantu, o nuo 1944 
m. — išeivių bendruomeni
nėje veikloje Vokietijoje. 
Buvo švietimo inspektoriu
mi, Pabaltiečių Tarybos na
riu ir PLB Vokietijos Kraš
to valdybos pirmininku. 
'1960 m. atvyko į JAV. Pr. 
Zundė aktyviai reiškiasi lie
tuvių ir kitataučių spaudo
je. Jis yra nuolatinis vokie
čių žurnalo "Osteuropa” 
b e n dradarbis; "Baltisches 
Forschungslnstitut” yra at
spausdinęs atskiru atspau
du jo darbą apie švietimą 
okupuotoje Lietuvoje, o šio
mis dienomis Herderio In
stitutas Marbųrge išleidžia 
jo veikalą apie okupuotos 
Lietuvos žemės ūkį. Jo spe
cialybė yra technika, ir šiuo 
metu dirba kaip inžinierius.

• Elena Legeckienė, dr.
P. Legeckio žmona, kovo 31 
d., grįždama iš Pabaltijo 
Moterų Tarybos 15 m. mi
nėjimo, ant laiptų paslydo 
ir susilaužė kairę ranką.

• Dr. A. Didžiulienė su 
motina, iš Trenton, N. J., 
mėnesį atostogų praleido 
Miami, Floridoj.

Nauji LB Chicagos 
Apygardos valdybos 

užsimojimai
šiemet balandžio 29 dieną 

Chicagos universįteto Tarp
tautiniuose rūmuose, 1414 
E. 59 St., organizuojamas 
Chicagoje esančių tautinių 
grupių pasirodymas — Tau
tų festivalis, čia bus ren
giamos tautodailės parodė
lės, tautų pąąirpdymai su 
meninėmis programomis ir 
atskiros tautos pardavinės 
pagal jų skonį ir papročius 
pagamintus tautinius val
gius.

Chicagos universitete yra 
studentų ir sovietų piliečių, 
kurie jau parodė pasiprie
šinimą prieš laisvųjų lietu
vių dalyvavimą ir Lietuvos 
okupacijos fakto pabrėži
mą. Dėl to LB Chicagos 
Apygardos valdyba ypatin
gai nori, kad Lietuva toje 
parodoje būtų atstovauja
ma ir būtų pabrėžiama 
mums rūpimi skaudūs fak
tai.

Lietuvių pasirodymą or
ganizuoti pavesta inž. Br. 
Nainiui, kuriam sutiko tal
kinanti Marąuette parko 
apylinkės valdyba.

*

Jau keliolika metų kaip 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se veikia antikomunistinės 
kovos organizacija, sudary
ta iš Kremliaus pavergtųjų 
tautų, vadinama Antikomu
nistinių tautų blokas. Jos 
padalinys yra ir Chicagoje.

Lietuvių atstovą v i m a s 
čia pasidarė tradicinė LB 
Chicagos apygardos valdy
bos pareiga.

šiemet Apygardos valdy
ba pakvietė šioje organiza
cijoje lietuvius atstovauti 
ir mūsų atstovais sutiko bū
ti J. Jurkūnas, L. Prapuo
lenis ir Kižys.

♦

Dail. Z. Kolbos iniciatyva 
yra rengiama kilnojamoji 
paroda "Lietuva”. Šioje pa
rodoje iliustracinėje for
moje parodos turinį suda
rys Lietuvos praeitis, tau
tinio atgimimo laikotarpis, 
kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės, laisvės laiko
tarpis ir okupacijos.

Be to vieną parodos sky
rių apims lietuvių darbo 
vaisiai atsidūrus tremtyje 
bei emigracijoje. Visa Lie
tuvos istorija ir dabartis 
bus įprojektuota pasauli
nių įvykių fone. Paroda yra 
paruošiama taip, kad būtų 
lengva parodyti betkokiose 
patalpose.

Pirmasis šios parodos pa
sirodymas planuojamas dar 
šiais metais.

Susipažinus su parodos 
p a r e ngiamaisiais darbais 
galima tvirtinti, kad ši pa
roda užpildys labai didelę 
spragą lietuviškoje propa
gandoje. LB Chicagos apy
gardos valdyba šiam labai 
svarbiam darbui paremti 
paskyrė šimtą dolerių.

♦

Dabar Chicagos apygar
doje veikia 19 apylinkių, 
kurių vien tik Marąuette 
parko apylinkė turi 750 na
rių. Apygardoje yra 2 
aukšt. lituanistinės mokyk
los ir 11 žemesniųjų litua
nistinių mokyklų su 40 mo
kytojų ir 1240 mokinių.

(av) 
Panevėžiečių klubo veikla 

Panevėžiečių klubas Chi
cagoje, šiuo metu vadovau
jamas Dr. S. Biežio, kaskart 
daugiau plečia savo veiklą. 
Pastaruoju metu vienu 
svarbiausių uždavinių jis 
turi prieš akis Panevėžio 
miesto monografijos išlei
dimą.

Būsimame klubo narių 
susirinkime, balandžio 14 d. 
Jaunimo Namų salėje, klu
bas numato įteikti Tėvams 
Jėzuitams, Jaunimo Namų 
Šeimininkams, Lietuvos ir 
JAV vėliavas, kaip klubo 
dovaną didžiajam lietuvy

bės židiniui Chicagoje.
Vėliavų krikštatėviais pa

kviesti: Stravinskienė, Mi- 
laknienė, Rukuiža ir J. Ka- 
zanauskas. Susi rinkimo 
pradžia 7 vai. vak. Kviečia
ma lietuviškoji visuomenė, 
pirmoje eilėje, žinia, pane
vėžiečiai, minimose iškilmė
se dalyvauti.

• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui įnašus pri
siuntė Henrikas Radauskas 
$20.00, J. Kelečlus $10.00,
J. Marks $10.00, J. Kiznis 
$5.00. Lietuviškoji visuo
menė vertinanti Antano 
Škėmos kūrybą savo įnašus 
prašoma siųsti Fondui ad
resu: Dr. Jonas Valaitis, 
5204 Ellington, Western 
Springs, III.

Maironio minėjimo Chicagoje meninės programos išpildytojai 
ir rengėjai: R. Staniūnas, P. Kaupas, S. Adomaitienė, M. Motie- 
kaitis, A. Augustinavičienė, P. Bičkienė, Z. Kevelaitytė-Visoc- 
kienė, A. Dikinis ir A. Brinką. Vyt. A. Račkausko nuotrauka

SekmadienJ, balandžio 8 d. 
Korp. Neo-Lithuania, Jaunimo 
Centre suruošė savo garbės na
rio, poeto Maironio-Mačiulio 100 
metų gimimo sukakties minėji
mą-akademiją.

Uždangai prasiskleidus, pilna 
salė žiūrovų pamatė skoningai 
dail. Povilo Kaupo dekoruotą sce
ną. Prie Maironio žodžių: Gra
ži Tu mano brangi tėvyne, bran
gi, nes daugel vargų patyrei” bu
vo Maironio portretas su korp. 
Neo-Lithuania spalvomis ir her
bu.

Minėjimą atidarė korp! Neo- 
Lithuania Chicagos skyriaus pir
mininkas Rimas Staniūnas, pa
kviesdamas iš Clevelando atvy
kusią prelegentę Aldoną Augusti- 
navičienę J sceną.

Prelegentė labai gyvai ir vaiz
džiai apibudino Maironį, kaip kū
rėją, jo kūrybą, kodėl Maironis 
buvo korp! Neo-Lithuania garbės 
narys, ir jo kūrybos reikšmę

GRAND RAPIDS
Pranešimas lietuviams
Pranešama, kad š. m. ba

landžio mėn. 14 d., 7 vai. 
vak. (šeštadienį), Grand 
Rapids, Mich. mokyklos sa
lėje — 1430 Quarry Avė.,
N. W. Amerikos Lietuvių 
Tarybos pakviestas, nese
niai pasišalinęs iš Lietuvos 
Juozas Miklovas darys pra
nešimą apie pavergtos Lie
tuvos būklę.

J. Miklovas kilęs iš Že
maitijos ir ryšy su savo 
profesija yra apvažiavęs 
daug Lietuvos vietovių ir 
gerai pažįsta okupuoto 
krašto gyvenimą. Taip pat 
buvęs ir už Lietuvos ribų 
tolimose sovietų vietovėse.

Grand Rapids, Mich. jo 
pranešimą globoja vietinė 
LB Apylinkė.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.

Paraginki t savo pa

žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.

Andrių Kuprevičių
New Yorko ir apylinkių 

lietuviai A. Kuprevičiaus 
koncerto vakarą beveik ku
pinai pripildė Miesto Salę. 
O tai didelis, galima sakyti, 
retas įvykis tokios rūšies 
koncerte. Ne tik šios rūšies 
muziką "įkandantieji”, bet 
ir gana paviršutiniškai ją 
teaprėpiantieji atrodė lai
mingi : stiprus, puikus kon
certas !

Tačiau, tegu vadinkime 
tai gal šiek tiek lyg ir ma- 
žavertiškumo jausmo pa
muštu smalsumu, dažnas 
dairėsi, teiravosi — o kaip 
gi su didžiosios spaudos kri
tikais: ar jie čia yra, ar 
mato, ar klauso? Ir ką jie 
pasakys ?

lietuvių tautai šiandieninėje tra
gedijoje. Priminė kai jai kartą 
kalbant jaunimo stovykloje apie 
Maironio kūrybą, viena jauna lie
tuvaitė, niekad Lietuvos nema
čiusi, paklaususi ar Lietuva iš 
tikrųjų buvo tokia graži, kaip 
Maironis ją aprašo?

Po paskaitos korp! Neo-Lith
uania vyriausioji kultūros rei
kalų vadovė Sofija Adomaitienė 
susirinkusiems pristatė aktorius 
Zitą Kevalaitytę-Visockienę, Al
fą Brinką, Algimantą Dikinl ir 
akompanijatorių Manigirdą Mo- 
tiekaitl. Aktoriai pasikeisdami 
deklamavo ir pynė j darnią py
nę nemirštančią Maironio kūry
bą. Lietuvių pamėgtoji solistė 
Prudencija Bičkienė, Motiekai- 
čiui akomponuojant, žavėjo su
sirinkusius savo menišku Mairo
nio kūrinių išpildymu, o minėji
mo užbaigai jos pakviesti visi 
minėjimo dalyviai pakilę nuo sa
vo vietų padainavo Maironio "Ten 
kur Nemunas banguoja”, muzika 
Kačanausko.

Menininkės, prelegentė ir kul
tūros vadovė Adomaitienė buvo 
korporančių apdovanotos rožė
mis.

Visas minėjimas praėjo paki
lioje nuotaikoje ir parodė korpo
racijos Neo Lithuanios sugebėji
mą labai sklandžiai pravesti savo 
garbės nario Maironio paminėji
mą šiais to didžiojo lietuvių tau
tos dainiaus minėjimo metais. 
Visų padėka jiems už tai.

Vyt. A. Račkauskas

LT S-GOS WELLANDO 
SKYRIAUS VEIKLA

K. L. T. S-gos Wellando 
skyrius balandžio mėn. 7 d. 
K. J. Žukauskų namuose 
Wellande turėjo sk. narių 
ir prijaučiančių susirinki
mą.

Išrinkta skyriaus nauja 
valdyba iš 4 asmenų: pirm. 
J. čeporius, vicepirm. Pr. 
Dauginas, ižd. K. Žukaus
kas ir sekr. J. Žukauskienė.

Senosios valdybos min
čiai, ruošti šiais metais Jo
nines, susirinkimas pilnai 
pritarė. Joninės įvyksta bir
želio mėn. 25 d. St. Ste- 
phen’s Hali, Welland, Ont. 
Joms stropiai ruošiamasi.

(ed)

NESISKUBINDAMI
padarysite geriau: jau dabar išsirinkit dovaną mokyklą bai
giančiam. Tranzistoriniai, FM nešiojami ir staliniai radi
jai bei stereo, Hi- Fi patefonai. Televizijos. Vėsintuvai. 
Gradinskas, 2512 W 47th ST., Chicago, 111., FR 6-1998

Jie buvo. Ir ne taip, kaip 
kai kuriais kitais atvejais, 
kada abejingai pasiklauso 
ir, abejingumo kaukę ant 
veido užsidėję, išeina, kar
tais net pabaigos nelaukę. 
Stebėjo šį koncertą jie at
sidėję, kaip rimtą įvykį, net 
judesiais kai kurie sekdami 
pianisto frazes, beveik visą 
laiką su pritariančia pasi
tenkinimo šypsena, kartais 
su abejojimo klaustuku 
akyse.

N. Y. Times atstovas, lyg 
rūstus e g z a m i nuotojas, 
puslapis po puslapio vertė 
gaidas (tik švedo improvi
zacijų gaidų neturėjo). Tad 
ir "pagavo” A. Kuprevičių: 
būta keletą tokių atvejų, 
kur kokia gaida iškritusi. 
Sprendimas geras, bet su 
kieto kritiko pastabomis. 
Andrius Kuprevičius, sako, 
— inteligentingas ir didžios 
technikos pianistas. Pro
grama gerai apgalvota, at
likta su kontrole ir precizi
ja. Tonas geriausias forte 
Atvejais, nes Čia jis skaid
rus ir solidus, o švelniuose 
poslinkiuose kai kurios 
svarbios meliodijos tapu
sios neįklausomos. Klausy
tojui įteigtas apvaldymo ju
timas buvęs pasigėrėtinas, 
tik pianisto kontrolė priei
nanti beveik iki tokios ri
bos, kur muzikos skambesį 
daranti sausą ir nuasme
nintą. Chopino sonatoje mu
zikas labiausiai sutapęs su 
kūriniu ir leidęs kūriniui be
veik jį patį su savim nešti. 
Bet, kritiko (Hovardo Klei
no) nuomone, intelektas pas 
Kuprevičių nustelbiąs jaus
mus, ir tai jam atrodo ap
gailėtina pas tokio 
stoto menininką, kaip 
Kuprevičius.

N. Y. Herald Tribūne kri
tikas pradėjo pareiškimu, 
kad Andriaus Kuprevičiaus 
koncerte buvę tiek daug 
puikių momentų ir tiek 
daug neabejotino talento, 
kad, esą gal verčiau, vie
toj besivertus komplimen
tais, sustoti ties silpnes- 
niaisiais taškais. Faktas, 
sako, kad Kuprevičius yra 
perdėm prityręs ir yra pa
sistatęs sau aukštus idea
lus. Tie aukšti standartai, 
tačiau, nuostabiu būdu ati
traukia jo dėmesį nuo vie
netinės esmės. Atrodą, kad 
trūkumas beglūdįs kažkur 
tarp dar negalutinai nuga
lėtos technikos ir nepagrįs
to susirūpinimo muzikiniu 
išskaidymu, dėl kurio pa
skiros betkokio kūrinio da
lys tampa didesnės už ištisą 
kūrinį. Kilniausio pobūdžio 
frazių reiškimas dėl to daž
nai užleidžiąs vietą neįtikė
tinai atsijusiai muzikinei 
atomazgai (čia jis pavarto
jo prancūzišką atomazgos 
terminą — denouement). 
Staigi šilčiausių tonų tėk
mė keistai išsklindanti itin 
atvėsusiais ir nutolusio po
būdžio garsais. Toks apstul
binantis rečitalis, kokio ne
sutikta geroką laiką, — bai
gia kritikas "silpnųjų taš
kų” pabrėžimus.

Sulyginus tatai su mūsų 
spaudoje įprastais atsiliepi
mais ne tik apie įžymiuo
sius, bet ir apie labai vidu
tiniško lygio menininkus, 
tai skamba turbūt gana šal
tai ir kietai. Tačiau įsidė
mėtina, kad New Yorko di
džiųjų laikraščių kritikos 
skiltyse tokio pobūdžio ir 
tono atsiliepimai paprastai 
reiškia, kad čia kąlbama, 
taikant aukštosios klasės 
menininkams skiriamą mas
tą. (vr)
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