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PLANAS ATSIKRATYTI BERLYNU
Kennedy ir Macmillano pasimatymas turėjo patarnauti tik britu premjero prestižo 
pakėlimui.- Washingtone planuoja atsakomybę už Berlyną perduoti kokiai tarptau
tinei institucijai.- Atrodo, kad deGaulIe nepasitikėjimas Washingtonu turi pagrindo.

Prieš susitikimą su Ken
nedy buvo pasklydę gandai, 
•kad Macmillanas po pasi
matymo su Kennedy vyks 
dar j Maskvą, tačiau tokiam 
sumanymo, jei jis iš tikro 
buvo, įgyvendinimui paken
kė pats Chruščiovas savo

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

* * *

Dabar, kai JAV atnaujino 
atominius bandymus, stebėto
jai įsitikinę, kad sovietai nu
stos domėjęsi ginklavimosi 
lenktynėmis. Jie sako, kad 
Chruščiovas pradeda suprasti 
jog jis niekad nelaimės šių 
lenktynių.

Su kiekvienu nauju atominiu 
bandymu atsiranda nauja gali
mybė gamintis naujus ginklus 
ir jų brangumas astronomiš
kai kyla. Tuo tarpu Sovieti
jos ištekliai neleidžia tuo ke
liu sekti Amerikos.

Susidaro įspūdis, kadChruš- 
čiovas vis labiau pradeda pa
justi ginklavimosi svorį ir tą 
aiškiai galima buvo suprasti 
iš duoto Look redaktoriui Gard 
nėr Covles pasikalbėjimo, kur 
Chruščiovas keletą kartų pa
brėžė erdvės tyrinėjimų bran
gumą.

Sovietija šiuo metu pergy
vena didelę žemės ūkio krizę. 
Turėjusi 1967 metais Maskvo
je įvykti didžioji paroda, kaip 
tik dėl tų ekonominių sunkumų 
buvo anuliuota.

...
Nėra abejonės, kad prezi

dentui Kennedžiui kartais kyla 
noras bent keletą savaičių su
varžyti spaudą, kuri būdama 
laisva, labai dažnai atidengia 
vyriausybės mintis ir verčia 
ją dirbti lyg neuždengtoje 
krautuvės vitrinoje, leisdama 
priešui pamatyti visus užku
lisius.

Pavyzdžiui, neseniai ame
rikiečių spauda plačiai komen 
tavo, kad prezidentas mažai 
turįs vilties jog jo pasiūlymas 
dėl nusiginklavimobūsiąspri
imtas Ženevoje. Bet jis vis- 
vien ketino siūlyti, norėdamas 
neutraliuosius įtikinti savo ge 
rais norais ir rusams suvers
ti kaltę dėl jo atmetimo.

Prezidento pasiūlyme ru
sams buvo daromos didelės 
nuolaidos, tad visai supranta
ma, kad pasaulio akyse rusai 
būtų buvę kalti dėl plano at
metimo. Bet ėjimas nepasi
sekė, nes spauda perdaug ra
šė apie Kennedžio norą pri
versti rusus nepriimti šio 
plano.

Dabar neutralieji kaltina 
Ameriką, kad ji nebuvo nuo
širdi su savo pasiūlymais. Kas 
kaltas? Amerikiečių spauda.

Amerika, gal prieš savo no
rą, yra pasidariusi imperine 
valstybe.

Jai nepatinka tas vaidmuo, 
kurį turi vaidinti: būti Vaka
rų valstybių, arba moderniš
kos Vakarų imperijos vadove.

Dar 1945 metais britų filo
sofas Bertrand Russell rašė, 
kad Amerika turinti panaudo
ti atominės bombos monopolį 
įsteigimui pasaulinės vyriau
sybės, kuri, aišku būtų ame
rikietiška. Russell galvojo, 
kad tai būsiąs vienintelis bū
das išvengti karams.

(Nukelta į 2 psl.)

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
pasikalbėjime su Look žur
nalo redaktorium Gardner 
Cowles. Tame pasikalbėji-, 
me Chruščiovas sutiko, kad 
viršūnių konferencijai rei
kalinga gero pasiruošimo. 
Atseit, Chruščiovo nuomo
nė šiuo reikalu suartėjo su 
anksčiau pareikšta ameri
kiečių pažiūra. Dėl to ofi
cialiam komunikate apie 
Kennedy-Macmillano susiti
kime buvo tik pareikšta, 
kad jiedu "pakartotinai pa
tvirtino savo pasiryžimą 
apsvarstyti vyria u s y b i ų 
galvų konferencijos sušau
kimą, jei būtų pagrindo ma
nyti, kad toks susitikimas 
galėtų patarnauti taikos ir 
s u s i p r atimo interesams/ 
šiuo atžvilgiu jie priima 
dėmesin neseniai išreikšta 
pirmininko Chruščiovo pa
žiūrą. čia ir turėta galvoje 
Chruščiovo interviu su 
Look.

Didesnis galvosūkis negu 
viršūnių konferencija, Mac- 
millanui yra D. Britanijos 
įsijungimas į Europos ”ben- 
dąją rinką.” Mat, apie 1966 
metus, jei viskas vyks pa
gal plaųą, atskiros muitų 
sienos tarp V. Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Belgi
jos, Olandijos ir Luxem- 
burgo turėti? būti panaikin
tos ir tos šalys atsitvertų 
bendra muitų užtvara nuo 
likusio pasaulio. Tu šalių 
ūkinis galingumas jau šian
dien yra tokio laipsnio, kad 
ne tik mažesni Europos 
kraštai, bet ir D. Britanija 
nenorėtų atsidurti už tos 
užtvaros. Už tat D. Brita
nija, ilgą laiką priešinusi 
bendrajai rinkai, dabar no
ri į ją įstoti. Tačiau bendro
ji rinka nėra vien tik ūkinė 
sąjunga, bet ir politinio su
sijungimo pradžia.

Tokiu būdu Macmillano 
laukia labai sunkus spren
dimas. Jei jis nusistatys 
įeiti Į bendrą rinką, jis tu
rės atsisakyti nuo glaudes
nių ūkinių ryšiu su kitomis 
palaidos britu imperijos da
limis ir °D. Britanija pa
laipsniui iš imperijos viršū
nės virstų tik eilinė Euro
pos valstybė. Toks žygis 

Tokiomis priemonėmis sunku lenktyniauti

ūkiškai išeitų britams į 
naudą, tačiau antra vertus, 
daugeliui britų rinkikų jis 
gali būti nepriimtinas. Dėl 
viso to, Macmillanas prašė 
amerikiečių pagalbos ir 
spaudimo, kad Europos ūki
nis susivienijimas, kurį pa
seks ir politinis susijungi
mas, būtų galimai daugiau 
suderintas su komplikuotais 
britų politiškais ir ūkiniais 
interesais.* s>

Aišku, visos tos proble
mos nėra naujos ir dėl jų 
Washingtono bei Londono 
vyriausybės gali būti glau
džiam ryšy ir be tiesioginio 
prezidento - premjero pasi
matymo. Pagaliau jie visa
dos gali tiesiogiai susisiekti 
telefonu. Tai kalba už tai, 
kad tas susitikimas buvo 
r e i k a lingas Macmill ano 
prestyžo D. Britanijoje pa
kėlimui negu kuriems ki
tiems reikalams.

Už tai kalba ir faktas, 
kad tuo pačiu metu, kai 
Macmillanas viešėjo Wa- 
shingtone, valstybės sekre
torius Dean Rusk nerado 
reikalo būti čia, o išvyko j 
Londoną, kur su britų už
sienio reikalų ministerių 
lordu. Home tarėsi dėl tre
čiadienį Graikijoje Atėnuo
se prasidėsiančios NATO 
konferencijos sklandės n i o 
pravedimo ir NATO suderi
nimo su CENTO (Centrai 
Treaty Organization). Toji 
turi keturis oficialius na
rius (Britanija, Turkija, 
Iranas ir Pakistanas) ir 
penktą — Jungtines Ame
rikos Valstybės — neoficia
liu. Prieš kiek laiko tai or
ganizacijai priklausė ir Ira
kas, tada ji vadinosi Bag
dado pakto organizacija, ta
čiau Irakui po perversmo 
atsisukus į neutralistų, jei 
nesakyti — sovietui pusę, 
organizacijos vardas buvo 
pakeistas į CENTO.

*♦»
Paaiškėjus naujo amerikiečių 

Berlyno plano metmenims, Chi- 
cago American pareiškė viltį, kad 
sovietai tą planą atmes:"wecan 
only hope that the Russians will 
Refuse it.". Deja, atrodo, kad 
tas pageidavimas neišsipildys. 
Gromyko, kalbėdamas sovietų 
Aukščiausios Tarybos posėdyje 

(Nukelta į 2 psl.)

Šį šeštadienį gegužės 5 d. Chicago Savings and Loan Association meno galerijoje, 6245 S. Western 
Avenue, Chicagoje, atidaroma dailininko Vytauto Igno darbi; paroda kuri tęsis iki gegužės 20 d. Joje 
bus išstatyti 23 tapybos ir 12 grafikos darbų.

Vytautas Ignas, gimęs Lietuvoje,' meną studijuoti pradėjo 1941 m. Vilniaus Dailės Akademijoje ir 
baigė Vokietijoje. Atvykęs į JAV dirbo vitražų dirbtuvėse Chicagoje, Clevelande ir dabar persikelia 
į New Yorką, kur dirbs prof. V. Jonyno vitražų studijoje. V. Igno kūrinių turi įsigiję daug kolekcionie
rių Amerikoje, Kanadoje ir Vokietijoje. Plačiau apie Vytautą Igną ir jo kūrybą rašo dail. Vytautas 
Raulinaitis šiame Dirvos numeryje. Nuotraukoje dail. Vytautas Ignas prie savo paveikslo/'Anks- 
tyvas pavasaris". - Vyt. Gedgaudo nuotrauka

LIETUVIAMS IGNAS TURĖTU BOTI LABAI 
BRANGINTINU OAILININKU

Susipažinau su Ignu pir
mąją jo dieną Meno Aka
demijoje Vilniuje. Stebėjau, 
kaip iš liekno jaunikaičio 
išaugo tvirtas vyras. Kaip 
iš žaismingo jaunuolio išsi
vystė rimtas mąstytojas, 
turintis savitą vidinį pasau
lį. Stebėjau, kai jis, nupur- 
tęs miesto dulkes, vėl grįžc 
prie gilaus ūkininko mąsty
mo.

Netekimas tėvynės, kare 
meto išgyvenimas fronte ii 
belaisvių stovyklose pratur
tino jo vaizduotę ir gyveni
mo pažinimą. Patekęs vaka
rų pasaulin, lankydamas 
parodas išlavino skonį ir 
įgijo techniški] žinių.

Ignas yra dviejii pasaulių 
žmogus: kasdieniniame gy
venime linksmas, pilnas hu
moro ir energijos, kūryboje 
— liūdnas, santūrūs ir mis

tikas.
Nuostabu, kaip žmogus 

sugeba gyventi du skirtin
gus gyvenimus.

VYT. RAULINAITIS

Meno kritikas Alexis Ran- 
nit, Freiburgo Meno Mo
kyklos baigimo proga taip 

(Nukelta į 5 psl.)

MIRĖ JUOZAS GINKUS
Dirvos spausdinimo mašinoms besisukant, iš 

New Yorko gauta liūdna žinia: antradienį, gegužės 
1 d., 4 vai. po piety mirė didelis lietuvių veikėjas 
ir patriojotas JUOZAS GINKUS, sulaukęs 73 me
tų amžiaus.

Velionis Juozas Ginkus, prieš 55 metus atvy
kęs į Ameriką, kaip ir daugelis anos kartos lietu
vių pradėjo sunkų ateivio kelią.

Lietuvos laisvės išvakarėse 1914 m. J. Ginkų 
jau matome Lietuvos Gelbėjimo Fondo agitacinio 
komiteto nario pareigose. Atgavus nepriklausomy
bę, jis renka Lietuvai aukas, organizuoja mitin
gus. Nepamiršta ir lietuvių tautinės minties aka
deminio jaunimo. Sėkmingai praveda Korp! Neo- 
Lithuania statomiems rūmams aukų vajų ir iš
renkamas tos korporacijos mecenatu.

Jį matome aktyviai dalyvaujant Amerikos 
Lietuvių Susivienijime, Balfe, ALTe ir Amerikos 
Lietuvių Tautinėj Sąjungoje.

Antrojo pasaulinio karo metu už išplatinimą 
lietuvių tarpe milijono dolerių paskolos lakštų, 
Amerikos vyriausybė jam suteikė mėlynosios bri
gados generolo titulą.

Velionis buvo lietuvio kovotojo pavyzdys. Lie
tuvos sunkūs išgyvenimai jį žadino kovon. Lenkų 
ultimatumas, Klaipėdos netekimas Lietuvos pagro
bimas, masiniai mūsų tautiečių trėmimai ir gy
ventojų bėgimai nuo raudonojo tvano, rado atgarsį 
Juozo Ginkaus širdyje ir kiekvienoje kritiškoje 
valandoje jis skubėjo j pagalbą.

Jis buvo didelis tautinės spaudos rėmėjas. Jis 
buvo vienas pirmųjų, kurie su savo auka prisidėjo 
prie Prezidento A. Smetonos monografijos išlei
dimo.

Paskutiniais metais palaužtas ligos ir didelio 
amžiaus jau nebegalėjo aktyviai pasireikšti veik
loje, bet savo prityrimu pagelbėdavo.

Velionis paliko liūdinčią žmoną Oną ir sūnų 
Juozą.

Laidotuvės įvyksta pirmadienį.
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KA KALBĖJO VALTERIS BAKAITIS i»
Keliolikoj paskaitų, kuri 

kiekviena su atsakymais j 
klausytojų paklausimus vi
dutiniškai truko po daugiau 
kaip dvi valandas, V. Ba
naitis palietė ištisų virtinę 
opių ir daugumą mūsų do
minančių Klausimų. Kadan
gi nemaža dalis mūsų skai
tytojų neturėjo progos pa
tys tas kalbas išgirsti, pa
kartosime čia eilę ištraukų- 
santraukų.

Destalinizacija
Apie Sovietijoj vykstan

čią ”destalinizaciją” V. Ba
naitis maždaug taip kalbė
jo:

— Man visiškai neatrodo, 
destalinizacija būtų tikros 
režimo atgailos aktas. Per
daug dabartinių valdovų 
yra patys susitepę krimina
lais, kad drįstų nuoširdžiai 
atgailauti. Nėra nei rimtų 
įsipareigojimų, nei garanti
jų, kad tai teroro jau ne
bebus.

Teisingumo srityje lyg ir 
padarytos reformos iš tiesų 
tėra labai miglotos ir nėra 
jokių garantijų, kad nau
jieji nuostatai tikrai bus 
taikomi.

(Paskelbė, kad dabar tai 
jau ir tenai, kaip ir visam 
pasauly, baudžiamieji įsta
tymai, numatantieji padi
dintas bausmes, nebus tai
komi nusikaltusiems prieš 
bausmės padidinimą. Bet, 
nors mirties bausmę už spe
kuliaciją svetima valiuta 
įvedė tik pereitų metų lie
pos mėnesį, jau sušaudė vi
są eilę žmonių, apkaltintų 
valiutos spekuliacija, nors 
tie jų nusikaltimai, jei ir 
buvo padaryti, įvyko tada, 
kai už tai dar nebuvo mir
ties bausmės grėsmės. Red).

"Rėhabllituota” tik dalis 
buvusių Stalino bendrinin
kų, vėliau tapusių jo auko
mis. O kur milijonai žmonių 
nužudytų, žuvusių kalėji
muose, priverstinio darbo 
stovyklose, ištrėmime? Kur 
jų skriaudos atlyginimas, 
arba kur bent prisipažini
mas, kad ir jie gi tapo kri
minalinio režimo aukomis? 

'■ Vadinamoji destalinizaci
ja nėra jokia atgaila ir joks 
pasižadėjimas daugiau taip' 
nebenusidėti. Pradžioj, 1956 
metais, Chruščiovas atiden
gė partijai tik dalelytę Sta
lino kriminalų, kad pats su
sikurtų sau geresnį vardą 
ir įgytų simpatijų, — nes 
.jis ir jo draugai, ta oportu
nistų grupelė, troško pres
tižo ir vardo.

Pereitą rudenį įvykęs 21- 
mas partijos suvažiavimas 
turėjo tik įrašyti Chruščio
vo vardą j istoriją, kaip ko
munizmo skalbėjo. Destali- 
nizaciją gilinti nebuvo nu
matyta. Bet ją išprovokavo 
užsienio politika.

Stalino lavono iš mauzo
liejaus išmetimu simboliš
kai tapo išmesta ir Stalino 
tezė apie "socializmą vieno
je šalyje’’. Mat, prieštarau
damas senai komunizmo 
pranaši! dogmai, anot ku
rios "socializmas bus arba 
visose šalyse iš karto, arba 
jo iš viso nebus”, Stalinas 
buvo išgalvojęs savišką te-

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psL)

Bet Amerika, vietoj seku
si patarimą, nusiginklavo. Ji 
negalėjo Įsivaizduoti save vieš
pataujančios valstybės vaid
menyje.

Širdies gilumoje ji žinojo, 
kad viešpatauja, bet tai darė 
nedrąsiai, gėdindamosi. Jos 
politinė koncepcija netiko tam 
uždaviniui. Tai kas tiko prieš 
šimtą metų, nebetinka atomi
niame amžiuje.

Bet rusai nė kiek nesivar
žė. Ir amerikiečiai turėjo nu
sivilti, nes pamatė, kad kitas 
didysis nesutiko elgtis pagal jų 
koncepciją. 

zę — kad socializmas galįs 
būti ir vienoje šalyje ir kad 
Sovietų Sąjunga esanti 
"vienintelė socialistinė vals
tybė pasaulyje”, todėl visi 
komunistai turį ją remti.

Stalinas po karo privertė 
kitas "socializmo šalis” pa
klusti Maskvos komandai, 
nesgi "vadovavimas pri
klauso stipriausiam”. Bet 
Kinijos komunistai, kaip 
tik šia pastarąja Stalino te
ze remdamiesi, ėmė preten
duoti, kad dabar jau jiems 
priklauso vadovavimas, nes 
Kinija esanti didžiausia, ir 
jeigu ne šiandien, tai rytoj 
būsianti stipriausia. Jie ne
mano Maskvos beklausyti, 
ir Albanijos pavyzdžiu pa
rodė, kad ir kiti gali nebe
klausyti.

Maskvos reakcija visiš
kai aiški: jeigu ne mes va
dovai, tai komunizmui ne
reikia jokios vadovybės 
(”p o 1 i centrizmas”), todėl 
šalin Stalinas, šalin jo tezė 
apie komunizmą ar socializ
mą vienoje šalyje ... šiam 
Stalino nuvertinimui reikė
jo dar bent kiek jo krimi
nalų atskleisti.

Tas Maskvos valdovams 
dabar ir terūpėjo, o ne rim
tai baigti su kriminalistine 
praeitim.

Vidinis nerimas sovietinėj 
orbitoj

— Stalino kriminalų at
skleidimas sukrėtė partiją. 
Ypač sukrėtė jaunimą ir 
daugybę sovietinių buržu- 
jėlių. Daug kas "susvyravo'' 
tikėjime, kai pati partija 
patvirtino tuos neva "bur
žuazinių nacionalistų šmeiž
tus” .apie sovietinio režimo 
kriminalistinį pobūdį. Ypač 
jaunimas dabar patyrė, kad 
tai, ką ligi šiol teko iš tė
vų pašnibždomis nugirsti, 
teisybė, ir kad partijos va
dai metų metus melavo ir, 
kaip matyt, dar nebaigė 
meluoti.

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan
f .: < . . .. . z- : i : z.z z

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

Vengrijos sukilimas par
tiją įspėjo, ir ji sugebėjo 
nauju, manevru atsilaikyti. 
Jei ne vengrų sukilimas, ji 
nebūtų nei galvojusi apie 
laipsnišką darbo žmonių bū
vio gerinimą. O kiek tai lie
čia labiausiai demoralizuotą 
ir sulaužytą tautą — rusus, 
tai Chruščiovas neapsiriko: 
masinio teroro sustabdy
mas, šiek tiek geresnės gy
venimo sąlygos, ir štai — 
rusai, net vyriausio jų bu
delio aukos, šiandien jau 
gieda Hosanna to budelio 
pagalbininkui...

Antra vertus, režimas su
prato, kad vien ėdalu su
krėstos žmonių sąžinės ne
nutildysi. Neužtenka ir ide
ologijos stabus tik naujom 
spalvom nudažyti. Režimas,

PLANAS ATSIKRATYTI BERLYNU...
(Atkelta iš 1 psl.)

davė suprasti, kad tas planas so
vietus domina, ypač jei jis bus 
susijęs su šiokia tokia Vakarų 
Vokietijos demilitarizacija.

Pagal tą tariamą amerikiečių 
planą, susisiekimą su Vakarų 
Berlynu turėtų prižiūrėti tarp
tautinė institucija, kurią suda
rytų 13 narių: 5 Vakarų valsty
bių atstovai, 5 - komunistų ir 
trys neutralūs: Švedijos, Švei
carijos ir Austrijos.

Pagrindinė to plano mintis yra 
tokia. Vakarų teisės Berlyne yra 
daugiau ar mažiau laikino pobū
džio, tai tik susitarimas tarp 
kariuomenės vadų karo metu. So
vietai su savo ’salami taktika’ 
po truputį griauna tas pozicijas, 
taip, kad Vakarai netenka savo 
teisių, tačiau dėl sovietų kre
čiamų mažų kiaulysčių karo pra
dėti neatsimoka. Kad to ateityje 
išvengus, reikią turėti tvarkingą 
tvirtą susitarimą. Kad sovietai 
jĮ pasirašytų, reikia padaryti 
jiems tam tiku nuolaidų. Visų 
pirma užmirštamas Rytų Ber
lynas, antra-netiesiogiai pripa- 
žĮstama Rytų Vokietija, sutei
kiant jai teisę dalyvauti aukš
čiau minėtoje tarptautinėje ins- 

kaip ir karo-metu, pasijuto 
pavojuje, ir — kaip ir tada 
— griebėsi rusiškojo nacio
nalizmo pagalbos.

Argi nepastebėjote, kad 
naujoji partijos programa 
rusifikaciją jau skelbia pa
ties komunizmo tikslu ? Ru
siškojo nacionalizmo trau
ka ima užpildyti tuštumą, 
susidarančią, atlyžus susi
žavėjimui komunizmo idė
jomis. Rusifikacija vilioja 
rusus joje glūdinčiomis pri- 
vilegijimis rusams, o tuo ji 
demoralizuoja rusų tautos 
laisvės troškimą.

Atrodo, kad sovietiniam 
režimui jau yra pavykę ma
terialinėmis priemonėmis ir 
idėjine korupcija nugalėti 
jam grėsusią pavojingą kri
zę. Kelias atviras į, saky
sim, "rusišką titoizmą”, ar 
greičiausia, tiesiog į rusiš
ką nanionalsocializmą.

(B. d.)

titucijoje. Jei to dar neužtektų 
atrodo, kad Washingtone mano
ma, kad dar galima būtų Vaka
rų Vokietijai neduoti atominių 
ginklų, kurių ji dar neturi, bet 
kurių jos krašto apsaugosminis
teris J. Strauss pageidautų.

Sovietams pati mintis, kad jų 
naudai Vakarai turi padaryti nuo
laidų, žinoma, yra tikrai priim
tina. Jie tačiau derėdamiesi sta
tys naujus reikalavimus. Kaip iš 
Gromyko pareiškimo matyti, 
jiems vis dar Įdomus Lenkijos 
užsienio reikalų ministerio Ra- 
packio planas, kuris numato da
lies Vidurio Europos ne tik nu- 
ątominimą, bet ir platesnędemi- 
litarizicią.

Planas išduoda ir Washingtono 
ir Londono (Berlyno problema 
užėmė didelĮ dalį paskutiniojo 
Kennedy-MacMillano pasitarimo 
dalį) norą Berlynu atsikratyti. 
Sovietams V. Berlyną mūro sie
na iš visų pusių atitverus, jis nūs - 
tojo bent kokios vertės kaip ka
pitalistinio ar gražiau-laisvojo 
pasaulio vitrina už geležinės už
dangos. Jis turėtų vertės tikofen- 
syvos atveju, bet apie ofensyvą 
Vakaruose niekas negalvoja. Iki 
šiol už Berlyną buvo ryžtasi ko

voti tik todėl, kad jis pasidarė 
prestyžo klausimas. Pervedus 
Berlyną tarptautinei kontrolei, 
apie atskirų valstybių prestyžą 
ilgainiui būtų gerokai pamiršta.

*♦»

Kalbos ir gandai apie Berlyną 
parodė, kad gen. de Gaulle, už
sispyrusiai reikalaudamas Pran
cūzijai atominių ginklų, galvojo 
visai logiškai. Jo baimė, kad 
Kennedy administracija yra lin
kusi sutikti su Europos atominiu 
nusiginklavimu, pačių JAV gyni
mą koncentruojant savo žemėje ir 
Polaris povandeninių laivų rake
tomis,'nėra visai nepagrĮsta. Už 
tai jis labai atkakliai siekia savų- 
prancūzų-atominių bombų ir mo
dernių lėktuvų bei raketų joms 
nugabenti Į sovietų taikinius. Pas 
kutinysis Valstybės Departamen
to veto, neleidžiąs prancūzams 
parduoti, nepaisant Pentagono, 
atseit, karinių sluoksnių reko
mendacijos, atominėm bombom 
reikalingų medžiagų yra labai 
būdingas. Iš valstybės departa
mento pusės aiškinama, kad pran
cūzų atominės jėgos Įsigijimas 
paskatins to paties siekti ir ki
tas valstybes, o kaip neseniai iš
sireiškė prezidentas Kennedy, 
JAV neturi intereso, kad atomi
nis apginklavimas padidėtų. (U. S. 
is very reluctant to see the pro- 
liferation of nuclear weapons).

•**
Kodėl JAV taip bijo išnaudoti 

savo jėgą? Ta tema Amerikos 
Revoliucijos dukterim kalbėjo 
neseniai Į atsargą pasitraukęs 
buvęs laivyno štabo viršininkas 
admirolas Arleigh A. Burke. Ame 
rika, ir apskirtai Vakarai, {savo 
pačių jėgą žiūri kaip Į nelaimę. 
Toks jausmas kilęs iš to, kad 
norima taikos, neišnaudojant sa
vo jėgos. Tokia galvosena kiek
vieną jėgos pavartojimą priveda 
prie absurdo. Kuboje, Sueze, Ko
rėjoje ir Laose, mes jos grie- 
biamės nenoromis, ieškodami 
kompromiso tarp realybės irsap-
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TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT...................5th 4.95
2. BISQUIT 3 star Cognac......... 5th 4.98
3. WHITE HORSE
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Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių ga
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no - aiškino Burke. "Pirmasis 
žingsnis Į išmintj būtų apsispren
dimas ryžtingai pavartoti mūsų 
turimą jėgą, kad paveikus {tarp
tautinių Įvykių raidą... Kaip ši- 
zofrenikai mes balansuojam Gy
nimosi Departamentą su Nusi
ginklavimo Komitetu, balistines 
raketas su mintim, kad karas yra 
neĮmanomas... Iš esmės, mes 
blaškomės tarp nepriimtinos re
alybės ir aklo tikėjimo. Iš to se
ka, kad mes pasidarėme pavojin
gi pasauliui. Niekas tikrai neži
no, ką mes darysime, nes mes 
patys nežinome.”

Negali sakyti, kad tuose žo
džiuose nebūtų teisybės.



1962 m. gegužės 2 d. DIRVA Nr. 51 — 3

NAUJA KULTŪROS REIKALAMS 
INSTITUCIJA

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba Toronte 
pranešė per spaudą apie Kultūros Tarybos įsteigimą. Ta
ryba sudaryta iš JAV gyvenančių mūsų kultūrininkų, 
kultūriniame gyvenime žinomų ir jame aktyviai besireiš
kiančių, Tarybos pirmininkas yra prof. dr. Jonas Puzi- 
nas, vicepirmininkas Leonardas Dambriūnas, sekretorius 
Aleksas Vaškelis. Tarybos nariais pakviesti: prof. dr. 
Vincas Maciūnas, dr. Kostas Ostrauskas, prof. dr. Anta
nas Salys ir istorikas Vincas Trumpa.

Nors PLB-nės Valdybos pranešime prasiveržia kiek 
biurokratizmo žymių (kviečiant kraštų bendruomenes 
"paklusti”, "susiderinti”, "reaguoti” ir t.t.), tačiau siū
lomoji koordinacinė iniciatyva ir programinių gairių nu
statymas mūsų kultūrinio darbo baruose reikalinga ir 
sveikintina.

Gražūs sumanymai, verkšlenimai ir kova dėl pirme
nybių kultūrinėse darbo šakose, jei kieno nors būtų kata
loguojama, sudarytų gerą tomą medžiagos naująjai Ta
rybai su esama situacija, su spragomis ir nepritekliais 
susipažinti. Koordinacinė iniciatyva 'reikalauja laiko iš
eities taškui nustatyti. Ne mažiau laiko pareikalaus pro
graminių gairių nustatymas.

Šakoto mūsų kultūrinio darbo apimtis, dar šakotesni 
reikalavimai statomi tiems, kurie šiose aplinkybėse turi 
pakankamai ryžto ir geros valios imtis darbo, kurio taip 
laukia blaškytis pradėjęs mūsų kultūrinis gyvenimas.

Daug kur gražiai besireiškianti privati iniciatyva, 
didelis pasišventimas lietuviškojo auklėjimo ir švietimo 
srityje šaukte šaukiasi koordinacinio darbo, iš jo išplau
kiančios sveikos iniciatyvos ir autoritetingų, gerai išstu
dijuotų bei gyvenimiškų sugestijų.

Sunku būtų jau dabar pradėti spėlioti apie naujosios 
Tarybos planus ir užsimojimus. Nenuoseklu būtų jau da
bar pirštis su pageidavimais.

Reikia manyti, kad principiniai Kultūros Tarybos už
daviniai buvo išstudijuoti ir veiklos gairės apibrėžtos, 
sudarant "naują kabinetą”.

Reikia tikėtis, kad neužilgo pasirodys ir pirmieji 
balsai iš pačios Tarybos tais klausimais, kurie ne tik Ta
rybai, bet ir visų kraštų lietuvių bendruomenėms rūpi ir 
kultūrinėje veikloje yra gyvybinės reikšmės.

Dirva iš naujosios Tarybos laukia ne stebuklų, bet 
darbo vaisių,kuriaispasidžiaugti galėtų visa mūsų lietu
vybei pasišventusi visuomenė. O kultūriniame gyvenime 
darbui ir pasišventimui paaukoti! valandų niekad nebus 
perdaug. (jč)

Laisvės tulpės, krauju dažytos...

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397

Kraujas džiūsta ant smėlio, 
lyg rožės raudonos,

O ant marių už sniegą bal
tesnė puta.

Ne belaisvių čia žemė, kve
pia laisve ir duona

Ne vergų čia šalis, čia šalis 
nebe ta.

Iš partizanų kūrybos

Žūtbūtinė tautos kova dėl lais
vės ir išlikimo?

Priešinimasis okupantui?
Tautinė Rezistencija?
Tai visi dalykai, apie kuriuos 

geriau nekalbėti. Nejauku, nepa
togu, nuobodu, neatsargu, net pa
vojinga...

Jau metai praėjo kai šio laik
raščio skiltyse teko pasisakyti 
jautriu ir svarbiu klausimu: dėl 
išeivijos santykių su Tėvyne.

Teko tada pastebėti, jog tas 
klausimas gali būti teisingai 
sprendžiamas turint galvoje ir 
širdyje visų pirma šiuos pag
rindinius tautos ir jos politinės 
išeivijos uždavinius: 1. kova už 
tautos išlikimą ir jos laisvę, 2. 
priešinimasis pavergėjui ir 3. 
pastovus nesutikimas su mūsų 
tautai primesta buitimi. Tad lie
tuviškosios išeivijos santykių su 
okupuota Lietuva klausimas nū
dien negali būti kitaip svarsto
mas, kaip tik politinėje ir rezis
tencinėje plotmėje, kaip dalis vi
sų lietuvių tautos pastangų ir ko
vos dėl laisvės.

Atgarsių buvo įvairių. Jų dau
guma rodė, jog mūsų politinė iš
eivija nėra dar nei mirusi, nei 
apkurtusi gyvybiniems tautos rei 
kalams. O jei ji šiandien yra apa
tiška, tai ne jos, o daugiau jos 
vadų kaltė.

"VISU ŪGIU STOVĖKIT UŽ 
MANE..."

Tačiau buvo ir kitokių keistų, 
nesuprantamų atbalsių.

"Papliava”, - dėjo iš peties 
laiške Naujienoms jaunas sama
rietis Leonas Sabaliūnas, Ame
rikos universiteto doktorantas, 
bet žilo plauko gerbti dar neiš
mokęs.

"Melo didvyris", - tėškė jau 
vyrėlesnis istorikas Vincas 
Trumpa, reaguodamas | mėgini
mą iškelti konkrečius išeivijos 
uždavinius, kuriais ji galėtų nau
dingai ateiti { pagalbą žūtbūtinę 
kovą vedančiai tautai.

"Nusileisk | žemę, eikš ( far- 
mą dramblių šukuoti", - jau ne
piktai patarė dvidešimt! metų 
nematytas ir Amerikoje staiga 
sutiktas senas bičiulis.

Nejau, iš tiesų, jaubūtumetaip 
"nelaimės bacilomis apkrėsti, 
kaip šalnos pakąsti? Gal tikriau, 
raudono tvano dumblu apkrėsti?" 
kaip dar prieš 20 metų baimino
si rašytojas Ignas Šeinius? Ir 
nejau nebelieka nieko kito, kaip 
eiti | farmą dramblių šukuoti ar 
aligatoriams pilvus kasyti?

Ne! Šimtas kartų ne! Dar kar
tą perskaitęs tai, ką teko rašyti 
prieš metus , laiko, neradau nu- 
brauktino nė vieno žodžio. O da
bar tą mano nusistatymą ypatin
gai padrąsino ir sutvirtino nese
niai iš okupuotos Lietuvos lais
vėn ištrūkusio jauno patriotingo 
lietuvio mums iš Tėvynės atsi
nešti iškankintos tautos žodžiai:

"Ir sako Ji jums, vaikaičiai: 
visu ūgiu stovėkite už mane! Ir 
tu, žmogau pilieti, neprivalai pa
klusti šantažui ir žinoki, kad jei
gu tu ryžtingai stovi laisvės ir 
žmoniškumo kelyje, tave priešas

STASYS ŽYMANTAS

M O K A M E
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
l’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

iškolios ir apšauks bjauriausiais 
vardais, kokius tik Kremlius te
sugeba išgalvoti" (Inž. J. Miklo- 
vo kalba 16 Vasario minėjime, 
Naujienos, 1962.11.20 d,).

TAUTA APSISPRENDUSI BŪTI 
LAISVA

"Laisvės kova visada yra sun
ki kova, bet ji mums yra ypatin
gai sunki ir žiauri... Tautos eg
zistencija yra pastatyta mirti- 
nan pavojun", kalbėjo Chicagoje 
16 Vasario minėjime jaunas lie
tuvis inžinierius, geologas iš Vii 
niaus Juozas Miklovas, nušokęs 
| laisvę nuo sovietinio ekskur
sinio laivo ir šių metų pradžio
je atvykęs Amerikon.

"Bet jei jau syk| tauta apsis
prendė būti laisva, jokie kalėji
mai, Sibiras ar spygliuotos už
tvaros to sprendimo {vykdymą 
sutrukdyti negalės".

Tai tarytum iš Vaižganto Pra
giedrulių paimti žodžiai, kur anų 
laikų nenuilstamas kovotojas dėl 
savo tautos išsilaisvinimo rašė:- 
"Kur gi ta galimybė, kuri sus
tabdytų tautą, pradėjusią ką my
lėti ir ko trokšti?"

Inžinierius Juozas Miklovas už 
tikrino politinę lietuvių išeiviją, 
jog:- "Nepalaužiama tautos dau
guma Lietuvoje tebelieka ištiki
ma Lietuvos laisvės ir Nepri
klausomybės siekiams. O mūsų 
jaunoji karta, išaugusi karo, Si
biro tremties, partizaninių kovų, 
kolchozinio prievartavimo ir mo
kyklose teoretiškai, o gyvenime 
praktiškai praėjusi pilną mar
ksizmo-leninizmo kursą, orga
niškai atmeta prievartos ir gė
dos sistemą-komunizmo siste
mą. Aš nežinau savo kartos drau
gų, kas skaitytų save sovietų, o 
ne Lietuvos piliečiu".

O mūsų laisvoje spaudoje da
bar jau randa vietos tvirtinimai, 
jog "Sovietinė Lietuva yra {vykęs 
istoriškas politinis faktas" (Dr. 
P. Ancevičius, "Istorija be pa
gražinimų", Naujienos, 1960.XI. 
27 d.).

Kad bolševikų okupacija Lie
tuvoje yra faktas, tai ir maži 
vaikai žino. Kad su tuo faktu ten
ka skaitytis, tai visiems aišku. 
Bet kad laisvieji lietuviai sveti
mos valstybės karinės jėgos ir 
priveartos sukurtą faktą turėtų 
pripažinti, laikyti j{ ne tarptau
tiniu nusikaltimu, o kažkokiu "(vy
kusiu istorišku politiniu faktu", 
kai tai atsisako padaryti pati tau
ta ir demokratinė Amerika, - to 
nei lietuviškais, nei krikščioniš
kais smegenimis neišaiškinsi.

IŠSIVADAVIMO ŠVENTĖS 
KAPINĖSE...

Tikrąjį lietuvių tautos nusi
statymą iš sovietinio jungo iš
trūkęs jaunas lietuvis pavaizda
vo tokiu konkrečiu labai kuklios, 
bet negailestingos statistikos pa
vyzdžiu.

Kartenos mokykloje (Žemaiti
joje) jo klasėje buvo 20 mokinių 
Iš jų 2 žuvo su partizanais. Kiti 
2 buvo nuteisti už dalyvavimą 
partizanų sąjūdyje ryšininkais. 
Dar 2 buvo išvežti Sibiran. 5 ar 
6 draugų tėvų šeimos buvo iš
tremtos {Sibirą. Ir jiems visiems 
tada buvo tik 15-18 metų!...

"Laisvė yra todėl neįkainuoja
ma, kad be jos gyventi neįmano
ma, gyvenimas tampa beprasmis. 
Žmogus, išsižadėjęs laisvės, ne
tenka savo žmogiškojo orumo", 
rašė laisvės kovotojų pogrindžio 
laikraštis "Partizanas" l'.lSl.VII. 
23 d. numeryje.

Toks bendrais bruožais jauno
sios lietuvių kartos nusistaty
mas. Tos kartos, kuri augo ir 
brendo jau okupuotoje Lietuvoje 
ir mokslus ėjo sovietinėje mo
kykloje.

Ta proga norėtųsi kukliai pa
klausti: o koks yra tuo pačiu 
klausimu nusistatymas jaunosios 
lietuvių kartos išeivijoje, ypač 
tos, kuri moksląpradėjodar Lie
tuvos ar Vokietijos lietuviškose 
mokyklose, o taip pat Amerikos 
lituanistinėse mokyklose?...

Nūdienės Lietuvos jaunosios 
kartos atstovas Tautos šventę 
švęsti Chicagoje susirinkusiems 
lietuviams toliau papasakojo,kad 
didžioji poeto Adomo Mickevi
čiaus išpranašauta nacionalinio 
išsivadavimo šventė dabartinėje 
okupuotoje Lietuvoje tapo - Vė
linės.

"Vakaras Lietuvoje. Kaune. 
Mėlyna padangė nusėta tūkstan

čiais žvaigždžių, o kapinių •pil
kuma tūkstančiais liepsnų. Žmo
nių šimtai būriuojasi ties Neži
nomojo Kario kapu, priepamink- 
lo už laisvę kritusiems, kurie 
skendi žvakučių liepsnose. Jau
nučiai vaikai stengiasi kuo aukš
čiau virš paminklo kritusių už
žiebti ugneles. Vienas jų staiga 
ištraukia iš po užančio tautinę 
trispalvę. Iš už minios pasigirs
ta enkavedisto balsas:-

-Lipk žemyn, kitaip šausiu! 
-Šauk, šunie, aš žūsiu, kitas 

vėliavą iškels!
Toks buvo atsakas. Dar stip

riau susiglaudžia gretos, vėlia
va plėvesuoja, o minios sutarti
ne traukia ašarų raudą:-Leiskit 
| Tėvynę, leiskit pas savus-... 
prisimindami Sibiro sniegynuose 
žuvusius savo tėvus, brolius, se
seris, draugus ir atpasakodami 
Sibiro tremtinių ir jūsų, laisva
jame pasaulyje, skundą ir verži
mąsi Tėvynėn"-.,.
Amerikoje išpanabernėjusiems 

visa tai galbūt nuskambės, kaip 
hiperbolė, kaip "literatūra”. Bet 
Tėvynėje šioji dvasinio heroizmo 
literatūra tūkstančiais atvejųbu- 
vo ir tebėra tikrovė.

•«*
"Vilniuje žydi gėlės...” 

Tokios (domios naujienos

mums pranešamos turistų, nu
vykusių, anot B. Railos,| dabar
ties "Kražius".

Gėlės žydėjo ir tebežydi miš
kų tankynėse, kur krito Lietuvos 
laisvės kovotojai.

Jos žydėjo laisvės kovoms gau
džiant Paryžiuje, Varšuvoje,Bu
dapešte, Nikosijoje, Alžire...

"Tulpės raudonos, krauju nu
dažytos" , anot poeto Binkio, puo
šia sunkų mūsų tautos kelią lais
vėn.

Jos skelbia šauksmą iš Tėvy
nės kovos laukų: "Kassaman!Mes 
prisiekiame!" -

Išgirsk ir atsiliepk kviečia
mas.

Surašyk tai kankinių krauju 
Ir perduok ateities kartoms... 
Mes jums davėm mūsų žemę, 

O Garbe!
Ir mes prisiekėm mirti, kad 
Alžirija gyventų.

Palifldyk tai! Paliūdyk tai! 
Paliūdyk!

Alžirija yra laisva, ir ši jos 
nauja kovos daina tapo neprik
lausomos tautos himnu.

Lietuvos laisvė dar turės bū
ti paliūdyta ir ateities kartoms 
perduota.

Tai Vilniaus tulpių mums vė
jo perpučiamas kvietimas.

Tai amžiaus šauksmas iš Tė
vynės kovos laukų.

HARRY J. 
LEHMAN

Experienced
STAFF of U. S. SENATOR
ADMINISTRATIVE ASSISTANT TO
STATĖ REPRESENTATIVE

1. ALFRED A. BENBSCH 
Cleveland School BD

2. THOMAS A. BUPKE 
Former Mayor of Cleveland 
and U. S. Senato?

STATĖ REPRESENTATIVE
DEMOCRAT

5VILTON SOQG, Trcas. 
Hippodrome Bldg,

Pranešu, kad vasarvietė "Nida”, West Hyan- 
nis Port Cape Cod, Mass. turi naują savininkę ir 
naują vardą — "Jūratė”. Dėl kambariu rezerva
vimo prašau kreiptis sekančiu adresu:

Elena Krasauskas,
273 Oxford Street, 
Hartford, Conn. 
Telef.: 233-2893.

Kadangi šiais metais numatoma priimti ribo
tą skaičių svečių, malonėkite nedelsti su kam
barių užsakymu.
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

20 METŲ PERSENUSI 'TROIKOS’ VEIKLA
ŠAUKIASI PATAISOMA K-s- K,,PI“S m

LIETUVĄ. ATSTOVAUJA 
PASIUNTINYBĖ

ALTo ponų afišavimasis Lie
tuvos "laisvintojais", ir visuo
menei įsakinėjimas siųsti jiems 
aukas pasivažinėjimams yra ne
pateisinamas.

Lietuvos bylai ginti, jos rei
kalus žiūrėti, memorandumus, 
protestus ir pareiškimus JAV 
vyriausybei irJT vadovybei siun
tinėti yra Lietuvos Pasiuntinybė 
Washingtono vyriausybės forma
liai pripažinta.

Pasiuntinybė yra tęsinys Ne
priklausomos Lietuvos respubli
kos, nes tuoj po bolševikų įsi
veržimo ir Lietuvos pavergimo, 
valstybės departmento sekreto
rius Sumner Welles, oficialiu 
raštu, liepos 23, 1940 metais, 
paskelbė Sovietų smurto netei
sėtumą ir Lietuvos bei Latvijos 
ir Estijos užgrobimą pasmerkęs, 
pabrėžė Lietuvos ir jos kaimy
nių Pasiuntinybių pripažinimą 
teisėtomis savo kraštų atstovė
mis.

Tat visai ne vietoje ALTo są- 
vinimąsis sau teisės važinėti Į 
Statė Departmentą ar pas Prezi
dentą.

Lietuvos ministras Washingto- 
ne oficialiai kviečiamas į Ame
rikos valstybės iškilmes, ir Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį 
minint jo kviečiami dalyvauja 
Prezidento ir statė departmento 
atstovai. Visiems VVashingtone 
aišku, kas Lietuvos reikalus at
stovauja ir gina.

Mes, kaip Amerikos piliečiai, 
iš savo pusės, ar esam ALTe ar 
ne, pagal reikalą galim pasi
kviesti, ir pasikviečiam, Vasario 
16-tos ir birželio 14-tos progo
mis senato ir kongreso atstovus 
į mūsų sueigas ir per juos pa
siekiam Kongreso rūmus, Lietu
vos balsui kelti. Jie priima mū
sų rezoliucijas asmeniškai, ar

ba galim, ir pasiunčiam jiems 
jas 4 centų pašto ženklu. Kong- 
resmanai ir senatoriai mūsų re
zoliucijas paskaito posėdžių me
tu, ir išspausdina oficialiame 
Congressional Record leidinyje, 
visiems laikams.

ALTo nuvežti memorandumai 
Prezidentui ar įteikti kokiam sta
tė departmento pareigūnui taip 
ir dingsta jų stalčiuose, niekas 
jų Congressional Record leidiny
je nei nepamini.

Netikėtais, svarbiais atvejais, 
kur Lietuvos klausimas pažei
džiamas, Lietuvos Pasiuntinybės 
memorandumas ar protestas pa
sieks reikalingą vietą statė de
pą rtmente, o mūsų visuomenės 
balsas bus išgirstas kongresepa- 
siuntus rezoliucijas savo kong- 
resmanams.

REZOLIUCIJŲ NET PERDAUG

Dirvos nr. 41 pirmame pusla
pyje du straipsniai pažymi kele- 
tos valstijų senatorių ir kongres- 
manų vardus, ruošusių mūsų pa
tiektais pageidavimais rezoliuci
jas, raginančias Lietuvos bylą 
įjungti JTO dienotvarkėn.

Tame pat Dirvos nr. Leonardas 
Valiukas Los Angeles Lietuvių 
komiteto vardu pažymi, kad "Ku- 
chel-Lipscomb rezoliucijos ko
miteto pastangomis Pabaltiečiai 
savo bylos reikalu jau turi de
vynias rezoliucijas JAV kongre
se”.

Rezoliucijų nereiktų devynių, 
užtektų tik vienos, jeigu daugu
ma kongreso atstovų skaitytūsi 
su ja. Nors rezoliucijos parašy
tos, nereiškia dar kad kongre
sas jas priėmė. Kongrese yra 
daugiau tokių, kurie galvoja kaip 
JTO ambasadorius Adlai Steven- 
son, kad tokia rezoliucija "pa
kenks Amerikos geriems santy
kiams su Kremlium”.

Kartu su lietuviais, panašias 
rezoliucijas kongresui patiekė ir 
lenkų, rumunų, bulgarų, čekoslo- 
vakų, vengrų ir kitų pavergtų tau
tų komitetų draugai. Tikrumoje, 
Amerika gali padaryti gero, tais 
reikalavimais remiantis, tik pas
kelbdama Sovietams karą -- tik 
taip bolševikų pavergtos tautos 
galės būti išlaisvintos.

Mūsų, vienos tautos, reikala
vimai kad JTO priverstų sovie
tus pasitraukti iš Pabaltijo kraš
tų ir leistų lietuviams išsirinkti 
vyriausybę, yra balsas šaukian
tis tyruose, prisimenant kad Ame-, 
rika nepagelbėjo Vengrijai atgau
ti la'isvę, kad nieko nedaro Vokie
tijai suvienyti ir pasyviai žiūri, 
kai bolševikai stato Berlyne sie
ną...

NA PALIAUJAMA KOVA PRIEŠ 
"SMETONININKUS"

Be gausių važinėjimų J Washing- 
toną "Lietuvos išlaisvinimui", 
kaip Grigaitis savo rašte Dirvos 
nr. 41 paminėjo, ir reikalavimo 
kad už tai ALTo ponai būtų gar
binami, ne kritikuojami, ALTo 
"amžinoji troika” turėjo savo ki
tą užduotį: Palaikyti ALTo prie
danga savo bendrą frontą (kata
likų - socialistų - sandariečių) 
prieš "smetonininkus”, neprilei- 
dimui jų vadovauti Amerikos lie
tuvių gyvenimui.

Trumpa istorija, kurią prašau 
įsidėmėti, tokia: Pittsburghe, jau 
minėtais 1940 metais įsteigus 
ALTą, p. L. Šimutis pasakė: "Ka
ras už kelių mėnesių baigsis. 
ALTas savo bendro fondo netu
rės. Kiekviena srovė privalo pa
sirūpinti savo fondu, ir kiekvie
na savo atstovus ALTe finan
suos".

Jo mintyje tūnojo katalikų sro
vės pasitikėjimas kad, kaiplkaro 
metu, jie vėl sukels sau milžiniš
ką fondą ir galės, laikui atėjus, 
persikelti į Lietuvą ir ją užval
dyti.

Toliau (kai jau įsijungė į ALTą 
ir socialistai), katalikų, socialis
tų ir sandariečių tikslą vėl Ši
mutis, jau kaip ALTo pirminin
kas, aiškiai išreiškė šiais žo
džiais ALTo valdybos posėdyje 
Chicagoje lapkričio m. 1940 me
tais, patyrus kad Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona atvyks
ta J Ameriką: "Kas čia padaryti, 

kad Smetona į Ameriką neatva
žiuotų..." Tai buvo atgarsis se
nos Kauno opozicijos tautinin
kams.

Ta tautininkų opozicijos "troi
ka" matyt, atėjo į posėdį sutarus 
ALTo vardu padaryti pareiškimą 
ir pasiųsti Lietuvos atstovybėms 
užsieniuose įsakymą prezidentui 
Smetonai nuo važiavimo į Ameri
ką sulaikyti, nes "jis čia nepa
geidaujamas, jis čia turi prastą 
vardą..."

Tos "troikos" nusistatymas 
buvo neprisileisti prezidento Sme
tonos ir tautininkų į visuomeninę 
veiklą, nes jie nusives su savim 
visuomenę.

Man, tautininkų atstovui ALTe, 
teko pareikšti protestą tokiam 
užsimojimui. Taigi, laikantis su
tarimo dauguma balsų nebandyti 
pravesti to, kas vienai kuriai 
srovei nepriimtina, nutarimas 
prezidento Smetonos į Ameriką 
atvažiavimui sulaikyti nepraėjo.

TAUTININKAI IŠ ALTO
IŠEINA

Betgi patyrę, kad p. Smetona 
į Ameriką atvyks 1940metųgruo- 
džio mėnesį, tų trijų srovių va
dai savo spaudoje (Drauge, Nau
jienose, Sandaroje), sakydami 
kad jie tai daro ne kaip ALTo 
nariai, atidarė prieš tautininkus 
ir prezidentą Smetoną visą ug
nį.

Puolimai ant prezidento pasi
darė tokie nepernešami, kad tau
tininkai, po 1941 metų balandžio 
m. ALTo posėdžio Chicagoje, 
pasitarę su p. Smetona, nutarė 
iš ALTo išeiti.

Tų metų birželio 7-8 d. Ta- 
bor Farmoje suvažiavę, tauti
ninkai įsteigė Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą, nes pavergtos Lietuvos 
padėtis neleido nuleisti rankų.

LVS, stojus jai į talką P. A. 
Smetonai, pradėjo nepaprastai 
plačią veiklą. Prezidentas Sme
tona buvo kviečiamas J dideles 
lietuvių kolonijas kalbėti, salės 
užsipildydavo miniomis norinčių 
pamatyti Lietuvos Prezidentą. 
LVS veiklai visuomenė dėjo 
stambias aukas, LVS fondas pra
dėjo nepaprastai augti.

Išsipildė tai ko opozicijos sro
vės labiausia bijojo. Lietuvos 
Prezidentas buvo kviečiamas kal
bėti ir amerikiečių organizaci
jose ir jį iškilmingai priėmė 
valstijų gubernatoriai, miestų 
merai.

LVS išleido buvusio JAV mi
nistro Kaune Dr. Noremo para
šytą knygą "Timeless Lithuania". 
LVS fondui aukų plaukimas dar 
padidėjo.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos su
manytas šaukti New Yorke va
sario 5 d. 1944 metais lietuvių 
seimas Lietuvos balsui Ameriko
je kelti sulaukė gausių visuome
nės aukų darbui pastūmėti.

Tą seimą pravedus, sumanyta 
rengti Washingtone didelis sąs- 
kridis, kovo 22, 1945 metais, ku
rio tikslas buvo -- taip labai 
reikalingas -- sukvietus Kong
reso atstovus supažindinti su

Lietuvos byla ir su komunizmo 
pavojum Amerikai ir pasauliui.

Sąskridžio proga kilo sumany
mas išsirūpinti iš Statė Depart
mento LVS ir Misijos atstovams 
leidimą dalyvauti San Francisco 
mieste JTO steigimo suvažiavi
me, ten iš viso pasaulio suva
žiavusių atstovų tarpe, skelbti 
apie sovietų agresiją ir tautų pa
vergimą. Šios delegacijos prog
ramai pravesti aukos vėl plau
kė tūkstančiais dolerių.

Ta proga, be kitų įvairių žy
gių, Misija įteikė visų šalių de
legacijų pirmininkams po me
morandumą Lietuvos klausimu 
ir dovanų knygą "Timeless 
Lithuania".

Tą metą, lapkričio mėn. 16 d. 
LVS ir Misija vėl surengė sąs- 
kridį Washingtone, tikslu pasi
kviesti kongreso atstovus ir se- ‘ 
natorius, įteikti jiems rezoliu
cijas, judinti kongrese Lietuvos 
laisvinimo bylą.

Ši tautininkų veikla, be kitų 
smulkesnių viešų darbų pritren
kė ALTo abazą, kuris dar netu
rėjo bendro fondo ir niekas jiems 
jokių aukų nesiūlė.

Be idėjų ką Veikti ir ko grieb
tis, jie nusviro tautininkų veik
lai paraližuoti ir tremtyje esan
čių lietuvių tarpe skleisti kalti
nimus, būk tautininkai yra "bend
ro darbo ardytojai".

Savo piktas mintis paskleidė 
savo spaudoje, būk tai Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga Washingtone 
esanti juodamesąraše...Matomai 
patys ją skundinėjo ir norėjo, 
kad valdžia prikibtų.

Greta pranešimo sąskridžio 
dalyviams apie atliktus darbus 
San Francisco 1945 metų lapkr. 
16 dienos sąskridžio tikslas bu
vo - panaudoti progą paremti 
pačią pirmutinę Kongresui įteik
tą Willis-Kelly rezoliuciją, kaip 
apčiuopiamą priemonę kelti Lie
tuvos laisvinimo balsą ten, kur 
daugiausia svarbių amerikiečių 
galės girdėti.

LVS kvietė ALTą paremti tą 
rezoliuciją, tačiau Grigaitis ją 
paneigė, ir ALTas savo spau
doje kongresmaną Kelly, tą di
delį lietuvių ir Lietuvos drau
gą pašiepė. Tą rezoliuciją, ta
čiau, jų nuostabai, viešai Pa
rėmė Illinois gubernatorius 
Green, pakviestas kalbėti ALTo 
surengtame suvažiavime Chica
goje, bet ir tada ALTo vadai ją 
ignoravo.

Tos "troikos" tikslas buvo ra
šyti sieksninius memorandumus 
ir vežioti į Washingtoną, kur koks 
trečios ar ketvirtos eilės Statė 
Departmento valdininkas pri
ėmęs padėdavo į stalčių. Bet jie 
skelbdavosi atlikę "didelį Lie
tuvos laisvinimui žygį”.

Kitas jų užsibrėžimas buvo, 
važinėjant į Statė Departmentą 
(ar pas prezidentą audiencijos 
prašant) uzurpuoti Lietuvos Pa
siuntinybės funkcijas. Grigaitis 
išbraukė iš Lietuvos istorijos 
laikotarpį po 1926 metų. Lietu
vos Pasiuntinybes ir ministrus 
paneigė, nes tai buvo Nepriklau
somos Lietuvos kontinuitetas.

(Nors kaip dabar žinom, kong- 
resmanų ir senatorių rezoliuci
jos nenueina toli, vis tik jos bū
na kongrese perskaitytos ir pa-, 
tenka į Congressional Record 
knygą. Tačiau ką pasiekė ALTo 
ponai savo memorandumais, iŠ- 
aikvoję važinėjimams tūkstan
čius dolerių?)

ATGARSIAI TREMTYJE

Kovai prieš tautininkus ves
ti Grigaitis pasinaudojo katali
kais, ir jie mielai prisiėmė jį 
savo sprandu nešti, gązdinami, 
jeigu jo neklausys, jis (su Vai- 
dyla, sandariečių) nuo jų atsi- 
mes, ir likę vieni katalikai taps 
bejėgiai. Tautininkai paims va
dovybę ir visuomenę — dar blo
giau, "smetonininkai", šitaip vi
suomenės remiami, sugrįš už
imti Lietuvos valdžią... Ta "sme 
tonininkų" baimė "troiką" suce
mentavo laikytis nepajudinama 
iki pat delegacijos sudarymo pas 
prezidentą Kennedy.

Žinoma taktika: skelbk, me
luok, sakyk, tvirtink kad ir di
džiausią neteisybę, ir rasis to
kių kurie tam įtikės ir kitiems 
kartos. Tautininkų apkaltinimas 
"bendros veiklos ardytojais" pa
veikė tremtyje esančius ne tik 
opozicijos žmones, bet ir mūsų 
vienminčius. Iš tolo dalykus su
vokti buvo nelengva.

Tas paskatino mūsų vienmin
čius Europoje imtis raginti mus 
grįžti atgal į ALTą. (Nutarėm 
grįžti tikėdami kad prezidentui A. 
Smetonai mirus opozicija paliks 
jį ramybėje...)

Mūsų sugrįžimą 1948 metais, 
ALTo ponai skaitė savo laimė
jimu ir pergale. Jie, galvojo, 
tautininkus pažabos, mūsų vie
nas atstovas ALTe prieš juos 
tris neturės svorio, ALTas bus 
padarytas bendra visų sroviųor- 
ganizacija, tas duos jiems prie
žastį laikyti visuomenę savo kon
trolėje. Tautininkams bus už
kirsta galimybė vieniems savo 
iniciatyva veikti.

Bet pasakysiu, kad sugrįžimas 
arba "priėmimas" -- tautininkų 
į ALTą nebuvo toks lengvas. 
Mums padarant pareiškimus apie 
tarimąsi sugrįžti, Grigaitis, kaip 
sekretorius, vienas vedė savo 
manevrus, surasdamas apkalti
nimų, būk mes atmetą jų "kvie
timą"...

DAR DU SĄSKRYDŽIAI 
IVASHINGTONE

Tačiau ir sugrįžus Į ALTą, 
nutarę likviduoti Lietuvai Vaduo
ti Sąjungą kaip organizaciją, dir
busią Lietuvos laisvinimo srity
je, ir Misiją, LVS talkininkę, ir 
įsteigę savo bendrą srovinę or
ganizaciją, Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą, tautininkai su
rengė dar du sąskrydžius VVash
ingtone, jau ne politinio, bet kul
tūrinio pobūdžio. Juose dalyvavo 
daugelis kongreso atstovų ir to
kiu būdu, vėl buvo pajudintas Lie
tuvių tautos klausimas.

Tuos sąskrydžius, kaip žinome 
rėmė ir užgyrė veik visi naujie
ji ateiviai, pamatę jų reikšmin
gumą.

Katalikų senieji veikėjai iš 
senai turėjo posakį, ką jie pa
tys viešai kartodavo: Pas mus 
katalikus yra minia, pas tauti
ninkus -- protas. Jei šios dvi 
srovės būtų dirbusios bendrai, 
Amerikos lietuvių išeivijoje vi
sokiais atžvilgiais būtų nuvarty- 
ta kalnai.

Dabar gi padėtis tokia: Kata
likų miniai "protu" aprūpinti pri
siimtas vienišas revoliucijonie- 
rius socialistas Grigaitis -- ir 
taip Amerikos lietuvių veikla ken
čia naštą to, kas jau iš senesnių 
laikų buvo su panieka ir baime 
vadinama "cicilizmu".

IR DAR APIE AUDIENCIJĄ

Audijencija garbinga! 
Audijencija laiminga!
Bet vienybei pragaištinga! 
Posėdžiauti nesutiko. 
Posėdžių per daug įvyko. 
Paaiškėjo daug dalykų: 
Kažkas turi "kietą skūrą", 
Kažkas veisia diktatūrą 
Kažkas lenda ne į savo, 
Kažkas kažinką apgavo 
Ar apeiti paketino -Reikalą it 

pagadino!

Keistą vedė procedūrą: 
Viens vidui, kitas už durų 
Pareigūnams drauge dėstė 
Ką išmesti, ką pakviesti. 
(Taip suradę ten "non gratą". 
Jį iš sąrašo iškrato.
Gal jis ne lietuvio dūšios, 
Bimbininkąs gal apglušęs, 
Netikėlis gal maskolius- 
To nežinom ir lig šiolei).

Skundai skundžiasi be galo 
Ir vis didina skandalą.
Kad išgirstų kam nereikia 
Ir kam reikia, 
Kas ką peikia.
Vardan tos tiesos ir meilės, 
Ir kai kam jau dreba kailis, 
Kad, ko gero, kitą kartą 
Nebmatysim baltų vartų!
P.S.
Kas ten vyko, tas įvyko, 
Bet atleiskite Tilvikui, 
Kad ir jis pareikšti nori 
Savo nuomonę padoriai. 
Nors, kai jau balsai aptilo. 
Nesmagu pradėt vėl bylą, 
Bet juk didžiosios idėjos 
Niekados negaišt su vėjais?

Su pagarba
Mikas Tilvikas

Ar katalikai mokės atsikratyti 
tos plėgos, parodys ateitis. Nuo 
to priklausys ir ALTo likimas.

Jeigu gi nuo 1943 metų Pitts- 
burgho suvažiavimo veikia su
tartis, kuri ALTo "troiką” pa
darė amžinais viešpačiais, Gri
gaitis, matomai ja pasiremda
mas, savo pranešime lyg ir grą- 
sina, kad ALTo niekas negali 
pertvarkyti, ir katalikai liks be
jėgiai jo atsikratyti.

Viena išeitis bus likusi imtis 
naujų kelių, paliekant Grigaitį su 
Vaidyla jų pačių likimui.

(Pittsburghe buvo du suvažia
vimai: 1940 m., kuris ALTą įs
teigė, ir 1943 metais, kuriame 
ALTo "troika” pasidarė amži
na).

VISAIS
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BEMMEn 

Hl 2-4450 
642 Meadow Lue Dr. 

Cleveland 24

Vertė J. P. Palukaitis
(13)

Jie dabar važiavo Budos, vakarinės miesto dalies, 
vilų kvartalo gatvėmis, kurios staigiais vingiais vedė link 
Dunojaus. Snigimas vėl buvo apsilpęs, ir Reinoldas, kiek 
pasisukęs savo vietoje, galėjo atpažinti uolinę Gellerto 
aukštumos papėdę, milžiniškus Gellerto viešbučio pasta
tus ir, priartėjus prie Prano Juozapo tilto, patį Gellerto 
kalną, nuo kurio kažkada tūlas vyskupas, užsitraukęs 
savo bendralaikių nemalonę, įkištas statinėn, prikalton 
aštrių vinių, buvo nuritintas Dunojun. Koki skurdūs mė
gėjai buvo tie žmonės, turėjo pagalvoti Reinoldas. Senasis 
vyskupas tikriausiai jau buvo miręs po kelių minučių. 
Andrassy gatvėje, AVO būstinėje, dabai* jau turima ne
abejotinai patobulintų metodų.

Jie pervažiavo Dunojų ir pasuko kairėn į Korso, Pešto 
kranto gatve, kurios kavinėse anksčiau susitikinėdavo 
elegantiškasis pasaulis. Dabar tas bulvaras buvo tamsus 
ir apleistas, be žmonių, kaip ir visos kitos gatvės, tik su
keliąs graudžius atsiminimus apie buvusius laiminguo
sius laikus. Buvo sunku, tiesiog neįmanoma, dabar įsi
vaizduoti, kad dar prieš porą dešimčių metų čia vaikš
tinėjo nerūpestingi, linksmi žmonės, kuriems iš viso ne
kilo abejonių, kad kada nors tai galėtų pasikeisti. Buvo 
neįmanoma net iš tolo įsivaizduoti anų laikų Budapeštą, 
tą gražiausią ir linksmiausią iš visų miestų, jo žavumą, 
kurio ir Viena neturėjo, tą miestą, kurin tiek daug kelei
vių iš Vakarų kraštų atvykdavo tik dviem ar trim dienom 
ir pasilikdavo visam gyvenimui.

Reinoldas niekada nebuvo čia lankęsis, tačiau miestą 
pažinojo taip gerai, kaip retas vietos gyventojas. Kara
liškoji pilis ir dvaro bažnyčia dėl pustomo sniego ir tam
sos buvo daugiau nujaučiamos, negu matomos, tačiau Rei
noldas žinojo, kur jos stovėjo ir kaip atrodė, tartum jis 
visą amžių būtų praleidęs Budapešte. O ten, dešinėje nuo 
jų, puošnūs vengrų parlamento rūmai su kraujo priso
tinta aikšte, kurioje per 1956 metų spalio sukilimą žuvo 
tūkstančiai vengrų, sumalti tankų, nukirsti sunkiųjų kul
kosvaidžių ugnies, kurią paleido AVO nuo rūmų stogo.

Viskas buvo apčiuopiamai realu, visi pastatai, visos 
gatvės buvo lygiai ten, kur turėjo būti, jų situacija plau
ko tikslumu atitiko tai, kas jam buvo pasakota, tačiau 
Reinoldui vis dėlto nepasisekė atsipalaiduoti kaskart stip
rėjančio nerealybės jausmo. Jis jautėsi lyg teatre, kui* 

žiūrovas pergyvena, kas kitam atsitinka. Reinoldas, ku
ris iš prigimties nebuvo linkęs į fantazijas, o po kietosios 
mokyklos dar labiau įgudęs į viską blaiviai ir šaltai rea
guoti, jausmus pavergiant proto kontrolei, šį keistą jau
trumą aiškiai suvokė, bet negalėjo jo išsiaiškinti. Galbūt 
tai kilo iš to, kad jo pralaimėjimas jau buvo užantspau
duotas, ir jis puikiai žinojo, kad Jeningas niekada nema
tys Anglijos. O gal taip veikė šaltis, nuovargis ir bevil
tiškumas, gal pustomas sniegas, kuris viską aptraukė 
vaiduoklišku šydu.

Ir dabar jie paliko Dunojaus pakrantės gatvę, pasuk
dami į ilgą, platų, medžių eilėmis nusodintą bulvarą: 
Andrassy Ut. ši gatvė, einanti pro karališkąją operą į 
zoologijos sodą, j pasilinksminimų aikštę ir miesto parką, 
praeityje buvo neatskiriamai susijusi su dešimčių tūks
tančių žmonių gyvenimu, su atminimais apie laimingas 
dienas ir naktis, apie linksmybę, laisvę ir nerūpestingu
mą — jokia žemės rutulio vieta nebuvo artimesnė vengro 
širdžiai už šią gatvę. Bet dabar tai tebuvo jau tik praei
tis, niekada nepasikartosianti, nepaisant, kas beįvyktų, 
net ir tada, jei taika, laisvė ir nepriklausomybė vėl su
grįžtų. Nes dabar šios gatvės vardas tereiškė tik prie
spaudą ir terorą, beldimą į duris vidunakčiais ir rudus 
automobilius, kuriais žmonės buvo išgabenami, dabar ji 
reiškė koncentracijos stovyklas ir deportacijas, žiaurius 
kankinimus ir išgelbstinčią mirtį. Andrassy Ut — šian
dien ji tereiškė tik AVO centrinę būstinę.

(Bus daugiau)
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VYTAUTO IGNO
TAPYBOS - GRAFIKOS

Senoje Žemaitijos koplyčiojVYTAUTAS IGNAS

VYTAUTAS IGNAS Nakties mergina

PiemenukaiVYTAUTAS IGNAS

PaukštukasVYTAUTAS IGNAS

J. P. MULL-MULIOLIS

PaukštisIeškojimas VYTAUTAS IGNASVYTAUTAS IGNAS

lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 
vedėjas.

Chicago Savings and Loan Association 
Art Gallery 

6245 South Western Avenue 
Chicago 36, Illinois

jaučiasi iš gilaus santūru
mo ir grubaus švelnumo.

Visumos harmonija ir 
tvirtas individualizmas su
teikia jo kūriniams nepa
prasto grožio. Iš kur daili
ninkas pasisėmė tiek lietu
viško pajutimo? čia Ignas 
pasakoja, kai jis mažas bū
damas mėgdavo medinę 
kaimo koplytėlę; — pro 
spragą įlindęs ištisas valan
das praleisdavo besigėrėda
mas kaimiečių skoningai iš
puošta koplyčia ir grubių 
rankų sukurtais drožiniais.

Nors daug dienų praėjo, 
tačiau jaunystės įspūdžiai 
tremties dailininkui paliko, 
taip kaip Grandma Moses 
neišsiamiamus šaltinius da
barties kūrybai.

Tas kas žydams Sha- 
gall’is, tas mums lietuviams 
Ignas. Vienas ir antras yra 
meistras perteikti savo tau
tos mąstymus, mistiką

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

ALGIMANTAS DAILIDĖ,

Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina 
vimo ir apdraudos įstaiga.

(Atkelta iš 1 psl.) 
pristato Igną:

"Vytautas Ignas yra ex- 
presionistinės krypties ta
pytojas. Jame slypi gana 
didelė jėga ir tektų tiktai 
palinkėti, kad jis savo kū
rybos elementus formaliai 
suvestų į harmoningą visu
mą’’.

Malonu konstatuoti, kad 
dailininkas Ignas ne tik iš
pildė linkėjimus, bet dargi 
nustebino visus savo sti
liaus originalumu ir giliu 
įsijautimu kiekviename sa
vo darbe.

Lietuviams Ignas turėtų 
būti labai brangintinu dai
lininku, kaip retas iš visų 
menininkų. Jam nereikia pi
gių efektų perduoti lietu
višką nuotaiką: peisažuose 
gubų ir palinkusių kryžių, 
o lietuvaitę būtinai apreng
ti puošniais tautiniais rū
bais. Jo lietuvė ar lietuvis

tarptautinio meno aukštyje.
"Karas ir tapyba savo 

grožį tik iš tolo rodo”, ši 
ispanų patarlė tinka Igno 
kūrybai. Prikišęs nosį prie 
Igno darbo nežiūrėk, nes 
nieko nerasi. Nėra ten 
šluostymų, gramdymų, bar
stymų ar virtuoziškų špach- 
telio faktūrinių efektų. Pa
prastu teptuko pabraukimu, 
jis pakankamai atidaro sa
vo vidinį išgyvenimą, pilnai 
išjaustą ir nenuobodžiai iš
reikštą. Visumos harmonija 
kūriniams suteikia meninę 
aukštybę.

Ignas, kaip jaunas daili
ninkas žengia su kiekvienu 
darbu, su kiekviena savo 
paroda pirmyn. Pradėjęs 
nuo visai realistinio pieši
nio su expresionistine spal
vine gama, jis priėjo prie 
abstrakčių formų ir priemo
nių panaudojimo. Tačiau 
nepaliko visai abstraktus — 
jam nyku klaidžioti neži
nioje, nes jis iš savo išgy
venimų tiek daug dar turi 
pasakyti. Dar jo vaizduotė 
neišsisėmusi, jis vis dar 
ieško naujų kelių ir meniš- 
kesnių priemonių išsireiški- 
rui.

Amerikiečiams Ignas dar 
mažai pažįstamas — jis gal 
jiems ir nesuprantamas dėl 
savo santūraus mistiškumo, 
ar dėl amerikiečių skirtin
go tragizmo supratimo. Ta
čiau, aš tikiu, ateis laikas, 
kai Igno darbai bus dauge
lyje šios šalies muziejų. To 
aš jam ir linkiu šios paro
dos proga.
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Ohio valstijos gubernatorius Michael V. DiSalle.

Jonas Petrulionis Detroite 
apdovanotas Inkaro žymeniu

Detroito jūrų skautai, per 
penkerius savo gyvavimo 
metus ėjo keliu, kad pri
trauktų tėvus ir rėmėjus 
bendram darbui. Detroito 
jūrų skautai turi nuolatinį 
savo bendrą (Šarūno ir Jū
ratės laivų) tėvų komitetą 
ir gausų rėmėjų būrį. Pa
skirus rėmėjus už didesnes 
aukas ar darbą apdovanoja 
Jūrų Skautų Rėmėjų ženk
leliu.

Reikia džiaugtis, kad rė
mėjų būrys nuolatos auga 
ir su jūrų skautų vadovais 
ir tėvais turi nuolatinį ryšį.

Detroito Jūrų Skautų 
penkmečio proga, nuolatinis 
rėmėjas Jonas Petrulionis, 
Jūrų Skautų skyriaus ap
dovanotas Jūrų Skautų or
dinu — Inkaro žyminiu.

Jonas Petrulionis Detroi
te daugeliui yra pažįstamas.

Jie savo lėšomis ir darbu 
būklą dar pagražino. Jūrų 
skautų būklas pamažu tapo 
daugelio Detroito organiza
cijų valdybų posėdžių ir net 
susirinkimų vieta. Ne tik 
šarūniečiai, bet budžiai, 
jauniai, jūratės, bet ir visi 
kiti Baltijos ir Gabijos 
Tuntų vienetas, draugovės 
ir skiltys Jūrų Skautų buk
lu naudojasi kaip savu. 
Naudojamasi ne tik, nemo
kamai, bet dažnai ir ačiū 
užmirštama pasakyti, o ką 
kalbėti apie švaros palai
kymą, šviesą ir šilimą ...

Kodėl J. Petrulionis tai 
daro? Nors kuklus pasako
jime apie save, bet iš trum
po jo gyvenimo aprašymo 
gal tai suprasime.

Jaunas, vos 16 metų su
laukęs, stoja savanoriu gin
ti Lietuvos Nepriklausomy-

VERTAS DĖMESIO DARBAS
Iš daugelio pamirštų sričių la

biausiai pamiršta yra protinių ir 
nervų sutrikimų sritis. Šitaip yra 
todėl, kad tų susirgimų gydymas 
yra ilgas, komplikuotas ir dide
lės kantrybės bei pasišventimo 
reikalaująs dalykas. Greta to, 
dėl suprantamų priežasčių, 
psichiatrinė priežiūra yra labai 
brangi. Tačiau net jei tam rei
kalui ir būtų skiriamos didelės 
sumos pinigų, visvien būtų sun
ku surasti užtektinai kvalifikuo
tų gydytojų, gailestingų seserų 
ir kitokių specialistų, nes pro
tinių ir nervų ligonių priežiūra 
ir gydymas yra labai sunkus dar
bas, kurį tik pasišventęs žmo
gus ryžtasi prisiimti. Štai ko
dėl protinės higienos sritis yra 
dažnai labai užleista.

Rinktieji valdžios pareigūnai 
taip pat nemėgsta šios srities, 
nes ji neteikia politinio populia
rumo, kurio jie ieško. Užtat daug 
energingiau jie imasi tokių dar
bų, kuriuos visi mato, kaip pa
vyzdžiui, kelių tiesimas, tiltų 
statymas, bei viešųjų darbų or
ganizavimas. Tuo tarpu protinių 
ir nervų ligų diagnozės centrai, 
protinių ir nervų ligų tyrinėji
mai bei protinių ligų ligoninės 
tėra žinomos tiems, kuriems su 
tomis Įstaigomis tenka netarpiš- 
kai susidurti. Užtat tik pasišven
tęs žmogus gali Į tą sritį gilin
tis, iŠ kurios, materialistiškai 
kalbant, jam nėra jokios naudos.

Šitokiu pasišventusiu žmogumi 
yra dabartinis Ohio guberna
torius Michael V. DiSalle. Per 
pirmuosius dvejis savo guberna- 
toriavimo metus, jis aplankė vi
sas Ohio psichiatrines ligonines, 
apklausinėjo šimtus ligonių, ta

rėsi du daktarais ir administra
toriais ir pats parašė daugybę 
laiškų jauniesiems daktarams, 
tik ką baigusiems medicinos 
mokslą, kviesdamas juos Įsijung
ti Į Ohio protinės higienos pro
gramą. Per trejis metus iš pas
kutinės vietos protinės higienos 
srityje Ohio valstybė pakilo į 
vieną pirmųjų. Šitokia nepapras
ta pažanga yra vieno žmogaus - 
gubernatoriaus Michael V. Di 
Šalie nuopelnas.

Julius Smetona

NEW YORK
DISKUSIJOS IR KONCERTAS
ŠĮ šeštadienĮ,gegužės 5d. Aka

deminio Skautų Sąjūdžio New 
Yorko skyrius kviečia NewYorko 
ir apylinkių visuomenę dalyvauti 
jų rengiamose studijų dienose ir 
Toronto vyrų kvarteto koncerte.

* Visokio amžiaus ir išsila
vinimo žmonės galės rasti sau 
tinkamą lietuvišką-visuomenišką 
užsiėmimą ŠĮ šeštadienĮ. Tie, ku
rie domisi intelektualinėmis dis
kusijomis, kviečiami atsilankyti 
Į paskaitas. Temos lies Įvairius 
pavergtosios Lietuvos gyvenimo 
aspektus. Kurie mėgsta lietuviš
ką dainą, kviečiami atsilankyti 
Į koncertą. Gi visas jaunimas bus 
laukiamas šokiuose, kurie vyks 
toje pačiojesalėjetuoj po koncer
to.

♦ Paskaitos vyks V. Steponio 
Festival salėje, 40 E. 26St.,New 
York City. Dalyvaus sekantys 
prelegentai: 12:45 vai. Tomas Re- 
meikis - Sočio-politinis Lietuvos

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

0/ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
HOME AND J

y REMODEUNO LOAN3 *

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, Į

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 Edita Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

sega J. Petrulioniui jūrų skautųLietuvos atstovas J. Rajeckas 
ordiną.

Tai ramus, kuklus, sunkiai 
kasdieninę duoną uždirban
tis, garsiai nekalbantis, ne- 
siveržiąs į valdybas.

Jo atsikėlimas į Detroitą 
sutapo su Šarūno Laivo 
steigimu, į kurį tuoj įstojo 
abu jo sūnūs Genius ir Ri
mas (dabar tarnaują ka
riuomenėje). Matydamas 
didelį vadovų ir skautų var
gą sueigoms renkantis vis 
kitoje vietoje, daugumoje 
privačiuose namuose, su 
Alf. Patalausku pasiūlė jū
rų skautams įrengti būklą 
savo prekybos patalpų rū
syje.

Vadams ir skautams dar
bas žymiai palengvėjo. Įgy
tas savo būklas buvo viena 
svarbiausių priežasčių jūrų 
skautų prasiplėtimui ir sėk
mingam veikimui Detroite.

J. Petrulionio sūnums iš
ėjus karinę prievolę atlikti, 
jūrų skautų vienetams pa
daugėjus (atsirado jaunieji 
Jūrų Skautai, Budžiai, mer
gaičių Jūratės Laivas), kei
čiantis vadovams, keičian
tis tėvų komitetams, be to 
likęs vienas prekyboje — 
J. Petrulionis liko tas pats. 
Visada pasiruošęs patait- 
nauti, padėti ir net atsipra
šyti, jei būklas po kokio 
nors posėdžio dar nesutvar
kytas ...

Įsisteigus šaulių Kuopai 
Detroite (pirmuoju pirmi
ninku buvo J. Petrulionis), 
tuoj buvo sutarta, kad buk
lu galės naudotis ir šauliai.

komunistų partijos portretas; 
1:40 vai. Vytautas Strolia - muzi
ka okupanto siekimų tarnyboje; 
3:30 vai. Vincas Rastenis - Me
las, kaip valdymo priemonė; 4:45 
vai. Pranas Zunde - Kai kurios 
lietuvių tautos išlikimo proble
mos. Visuomenė kviečiama daly
vauti.

♦ Toronto vyrų kvarteto kon
certas prasidės 7:30 vai. punktu
aliai Webster Manor, 125 E. 11 
St., New York City. Savo atsi
lankymu Į koncertą ne tik pasi
džiaugsime dainomis, bet taip 
pat paremsime irmūsųakademi- 
n( jaunimą, kuris stengiasi mū
sų visuomenei surengti neeilinio 
pobūdžio kultūrinius-intelektua- 
Ifnius subuvimus. Dalyvaukime 
visi!

bę. Pamilęs karinę draus
mę, o labiausiai žirgą, bai
gęs gimnaziją, lieka kariuo
menėje karininku įvairiuo
se .kavalerijos daliniuose iki 
Antrojo karo.

Jaunystėje buvęs Dr. Ba
sanavičiaus Draugovės 
skautu Utenos gimnazijoje.

Dabar, nors ir sunkiai už
dirbdamas kasdieninę duo
ną, neturėdamas jokio as
meninio — materialinio in
tereso, lieka ištikimas savo 
priesaikai Lietuvos karys. 
Dabar jau ne kardu bet ge
ru darbu ir rūpesčiu trem
tinių jaunimui, kovojo — 
duodamas jam geresnes są
lygas auklėtis lietuviškoje 
dvasioje.

Jūrų skautų Detroite rū
pesčiu suteiktas jam ordi
nas — Inkaro žyminis yra 
ne vien nuo jūrų skautų, 
bet ir nuo Baltijos ir Ga
bijos Tuntų, nuo daugelio 
lietuvių organizacijų, ku
rios visada naudojasi J. 
Petrulionio patarnavimu.

1962 m. vasario 16 d. Bal
tijos ir Gabijos Tuntų iš
kilmingoje sueigoje, daly
vaujant Lietuvos atstovui 
J. Rajeckui, DOC pirminin
kui Valatkai ir gausiam tė
vų ir svečių būriui, vyr. 
valt. A. Pesiui perskaičius 
Jūrų Skautų Skyriaus Ve
dėjo apdovanojimo raštą, j. 
pask. J. Baublys trumpai 
pasveikinęs J. Petrulionį, 
pakvietė J. Rajecką priseg
ti ordiną apdovanuotąjam.

Jūrų skautai linki J. Pet
rulioniui sveikatos ir kariš
kos ištvermės. J. B.

BOSTON
Akad. Skautų Sąjūdžio 

metinė šventė įvyks birže
lio 9 d. Po oficialiosios da
lies, pakėlus kandidatus į 
tikruosius narius, svečias iš 
Ohio, Oberlino Kolegijos 
prof. dr. R. Šilbajoris skai
tys "Individas, tauta ir val
stybė literatūriniu požiū
riu”. Vakare bus pobūvis.

Balandžio 15 d. ASS su
sirinkime dalyvavo apie 40 
liet, studentų, kuriems dr. 
J. Girnius kalbėjo apie jau
nąją kartą tema "Kartusis 
kartų dialogas”. Diskusijo
se įdomiai pasireiškė stud. 
N. Makaitytė, A. Mučins- 
kas, R. Šležas, P. žigas (iš 
Clevelando) ir kt. Pirminin
kavo ASS Bostono skyriaus 
pirm, inž. J. Gimbutas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

ASS STUDIJŲ DIENOS 
URBANOJE

Gegužės 5-6 dienomis Įvyks
ta ASS studijų dienos Urbanoje. 
Visa studijų dienų programa vyks 
universiteto YMCA patalpose, 
1001 S. WrightSt.,Champaign,Ill.

Gegužės 5 d. 11 vai. ryto pra
sidės registracija, o 1:00 valp.p. 
Įvyks studijų dienų atidarymas. 
Paskaitas skaitys:

1:15 inž. J. Miklovastema "Oku 
puotos Lietuvos jaunimas",

2:30 dail. A. Kurauskas tema 
"Lietuvių dailės tradicija emig
racijoje" ir

4:00 fil. A. Mickevičius praves 
simpoziumą tema "Organizacijų 
reikšmė mums". Vakare bus šo
kiai.

Gegužės 6 d. 1:00 vai. seks ak
toriaus K. Veselkos paskaita te
ma "Teatriniais klausimais" ir 
studijų dienų uždarymas.

Visi vidurio JAV akademikai 
skautai ir jų svečiai kviečiami 
studijų dienose dalyvauti.

Prieš išleidžiant dešimtuką jūsų namo oro 
vėsinimui... gaukit nemokamai specialistų 
patarimą iš East Ohio
įsivaizduokite patogumą jūsų namuose! Žiemą 
šilima... vėsu vasarą, viskas vienoje sistemo
je. Gazine oro vėsinimo sistema didina namų 
verte ir priduoda jaukumo.. . gelbsti jūsų 
šeimos sveikatai.

East Ohio suteikia nemokamą oro vėsinimo 
įkainavimą — East Ohio apmokyto personalo 
nariui apžiūrėjus namą, atsakius i visus klau
simus, kokiu tik turėsite oro vėsinimo klausi
mais ir suteikus patarimus visais klausimais, 
kad užtikrinus oro vėsinimo produktyvumui.

East Ohio pataria pataisyti vėsinimo vienetą — 
kad užtikrinus produktyvų, ekonomišką veiki
mą ir maksimumą patogumo, East Ohio reko
menduos gazinj oro vėsinimo vienetų, kuris 
atitiks jūsų namo reikalavimus.

East Ohio sutvarko finansavimą — East Ohio 
finansuos pilną instaliaciją ir sutvarkys tvar
kingo kontraktoriaus patarnavimus. įmokėti 
nereikalaujama, penkiems metams išsimokėji- 
mui. Ir East Ohio sujungs jūsų gazo sąskaitą 
su tais mokėjimais už mažiausius nuošimčius.

East Ohio siūlo pilną aptarnavimą — East 
Ohio prityrė oro vėsintuvų specialistai, kuriuos 
galite iššaukti 24 valandas i dieną, sutvarkys 
jūsų gazinj oro vėsinimo aparatą nemokamai 
per vienerius metus. Po to, aptarnavimas duo
damas nominaline kaina.

THE EAST OHIO GAS COMPANY
COOLYOUR HOME WITH CONFIDENCE

MAIL THIS COUPON TODAY

The East Ohio Gas Company, Dept. AC-2
1717 East Ninth Street

I Cleveland 14. Ohio
! I am interested in gas air conditionlng. Please i
I have your representative call on me.
j My home is.----- years old, □ I am building.
Į Name---------------------------------------------- ----- ———— j
I Address____________________________________  j
1---------------------------------------------------------------------------

I Phone----------------------------------------------------------------- I
I-------------------------------------------------------------------------------uJ
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GEGUŽĖS 12 d., Clevelande
SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ.

DIRVOS PAVASARINIAME KONCERTE - V,
SCENOS DARBUOTOJU SĄJUNGOS 

CHICAGOS SKYRIUS 

vaidins
SOFIJOS ČIURLIONIENĖS 4-rių veiksmų pasaką

DVYLIKA BROLIŲ 
JUODVARNIAIS LAKSČIUSIU

Nr. 51 — 7

Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių IV veiksmo scena.

Režisuoja ZITA KEVALAITYTĖ-VISOCKIENĖ

VAIDINA: Albertas Stočkus, Alė Kėželienė, Vidmantas Rapšys, Tomas Leonas, Mindaugas Balčiauskas, 
Emilija Gepnerienė, Alfonsas Brinką, Algimantas Dikinis, Rimas Vaičaitis, Julija Cijūnelie- 
nė, Vacys Petrauskas, Stasys Bernatavičius, Juozas Raudonis, Elena Petrokaitė-Rukūižienė, 
Jonas Ilčiukas, Rūta Nainytė, Marytė Narušytė ir Nikodemas Micius.

Jaunimą vaidina ir šoka Jaunimo Centro Studentų Ansamblis, 
vadovaujamas Leokadijos Braždienės.

Dekoracijos dail. Viktoro Petravičiaus

Po vaidinimo šokiai, grojant Clevelando neolituanų orkestrui.
Veiks turtingas bufetas ir bus kitokių staigmenų.

Bilietai nuo $3.oo iki $1. oo jau gaunami Dirvoje. Vaidinimo pradžia 6 vai. 30 min,

L. .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Clevelando Lietuviu De

mokratu Klubas balandžio 
27 d. sušauktame priešrin
kiminiame susirinkime iš
klausė J. DeRighter-Derai- 
čio pranešimą.

Susirinkime buvo iškelta 
svarba aktyviai jungtis į 
lietuvių kandidatų (J. Mull- 
Muliolio ir J. DeRighter-De- 
raičio) išrinkimą, o parama 
reikalinga jau dabar, pirmi
niuose rinkimuose.

Visi lietuviai turėtų at
kreipti didesnį dėmesį i rin
kimus, tuo labiau, kai juose 
kandidatuoja gerai pažįsta
mi ir verti dėmesio kan
didatai.

• ši sekmadieni, gegužės 
6 d., 7 vai. vak. CIeveland 
Music School Settlement 
salėje, 11125 Magnolia Dr., 
įvyks Birutės Smetonienės 
lietuvių mokinių koncertas.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama atsilankyti. Įėjimas 
laisvas.

• Clevelando lietuviu gar
bės reikalas, kad vykdomas 
šiais metais Lithuanian Vii- 
iage šėrų platinimo vajus 
pasibaigtų pasisekimu. Pri- 
sidėkim visi!

Pereitą šeštadienį Clevelande su dideliu pasisekimu praėjęs Vysk. M. Valančiaus lituanistinės mo
kyklos vakaras, kuriame mokyklos mokiniai, Čiurlionio ansamblio moterų choras ir kanklių orkestras 
išpildė meninę programą. Nuotraukoje publika koncerto metu. V. Pliodžinsko nuotrauka

Visi lietuviai maloniai kviečiami į Šv.
Kazimiero lituanistinės mokyklos,

Clevelande,

V A K A R A - 
KONCERTĄ-

1 962 m. gegužės mėn. 5 d., 7 vai. vak.
Naujosios parapijos salėje.

Jaunosios kanklininkės su vadove O. Mikulskiene.
V. Pliodžinsko nuotrauka

PARDUODAMAS NAMAS
2-jų šeimų, 5 kambarių 

viršuj ir apačioj, gerame 
stovyje, nauji įrengimai. 
Jus galite pamatyti šį gerą 
pirkinį greitam pirkimui 
Korman prie E. 79 St.

Copeland Reali y 
KE 1-5190

• Lietuvių Prekybos Na
mai, turį savo patalpas Dir
vos namuose, skelbia papi- 
ginimus laike gegužės mėn. 
Smulkiau apie papiginimus 
prašome žiūrėti šiame pus
lapy dedamą jų skelbimą.

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

• George V. Woodling, 
kandidatas į Lieutenant Go- 
vernor. šioms pareigoms 
turi atitinkamo patyrimo. 
Išsilavinęs, patikimas. Mr. 
\Voodling yra sėkmingas 
biznierius, gerai žinomas 
advokatas ir buvęs Statė 
Representative. Jis kandi
datuoja į šią vietą 1962 m. 
gegužės 8 d. Republican Pri- 
mary rinkiniuose.

Stasė Klimaitė-Pautienienė, 
sopranas.

PROGRAMOJE:

Lietuviškų dainų re
čitalis, išpildo 

Stasė 
Klimaitė-Pautienienė 

sopranas.

Akompanuoja:
Genovaitė Karsokienė.

Po rečitalio šokiai, 
g r o j a n t 

NEOLITHUANŲ 
orkestrui.

Atžymėjimas spor
tuojančio jaunimo, 
dalyvaujančio stalo 
teniso ir tinklinio 

žaidynėse — Cleve
lande.

Veiks turtingas 
bufetas.

SVARBUS PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ SIUNTĖJAMS

Lietuvių Prekybos Namai, norėdami geriau 
patarnauti savo klientams, kurie naudojasi mūsų 
patarnavimais siunčiant siuntinius savo artimie
siems į Lietuvą, skelbia gegužės mėn. atpiginimų 
mėnesiu. Laike gegužės mėnesio mes atpiginame 
medžiagas ir kitus dalykus, siunčiamus į Lietuvą, 
nuo 10 ligi 25' i. Atpiginimus mums yra pažadė
jusi ir Salamander bendrovės batų krautuvė už 
siunčiamus j Lietuvą batus ir kojines.

Kviečiame visus tais atpiginimais pasinaudoti 
jau dabar, nors siuntinį numatytumėt siųsti ir 
vėliau. Siųsdami siuntinius per mus, jūs ne tik 
paremsite lietuvišką įmonę, bet ir sutaupysite sau 
laiko ir pinigo.

Laukiame jūsų atsilankymo.

HEARING AIDS

• Henry T. Dombrovvski, 
kandidatas Į Stato Repre- 
sentatives. Prekybininkas, 
jau daug metų turi savo 
Super Market. žmonių la
bai mėgstamas ir turįs vi
sas kvalifikacijas būti Statė 
Representative. Mr. Dom- 
browski pasižada nuošir
džiai tarnauti žmonėms 
Clevelande ir Cuyahoga ap
skrityje. Kandidatuoja j šią 
vietą 1962 m. gegužės 8 d. 
Democratic Primary rinki
muose.

• Viengungis ieško kam
bario su virtuve. Skambinti 
nuo G vai. vak. iki 8 vai. 
vak. telefonu MU 1-6509.

(50, 51)

Mokyklos Tėvų Komitetas

VISKAS AUSYJE $99.50 
Skambinkite MA 1-0440 

arba rašykite 
ACOUSTICON OF 

CLEVELAND 
845 Prospect Avė

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• Dirvos bendradarbių klu
bo ruošiamame spaudos ba
liuje gros ”Balkan Strings” 
orkestras, žinomas iš WGN- 
TV 9 televizijos stoties, gro
jąs "International Cafe” 
programoje. Orkestras yra 
išleidęs savo plokštelių ir 
yra dalyvavęs muzikos fes
tivaliuose Chicagoje, De
troite, Toronte ir kt.
• Pasaulio Lietuvių Archy
vas, anksčiau prisiglaudęs 
Šv. Kazimiero seserų vie
nuolynui priklausan č i o s e 
patalpose, dabar, prireikus 
tų patalpų vienuolyno rei
kalams, persikėlė į naujas 
patalpas: 2655 West 69th 
Street, Chicago 29; Illinois. 
Tel. 776-1275.
• Putnamo moksleivės, stu
dentės ir Bostono studentai 
ateitininkai kviečia visus j 
savo metinę šventę gegužės 
6 d. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserų sodyboje. 
Iškilmės prasidės 8 vai. pa
maldomis. Vakare pasilink
sminimas. Susirinkime pa
skaitą skaitys A. Barzdu
kas.
• Inž. chem. R. šiaudikis, 
gyvenąs Venezueloje, šio
mis dienomis lankėsi Chica
goje ir susitvarkė savo imi
gracijos dokumentus — R. 

Lietuvos pasiuntinybėj Washingtone Į margučių pobūvi atsilan
kiusiai Valstybės Sekretoriaus Dean Rusk žmonai O. Kajackienė 
duoda išmargintą lietuvišką margutį. Kairėje stovi O. Vitėnienė. 
Dešinėje: E. Jurgėlienė, S. Steel (Mikučiūtė iš Chicagos). Toliau 
matyti E. Jurgėlaitė, Michelevičienė, kun. dr. Jatulis (iš Romos) 
ir inž. P. Zunde. Aidos nuotrauka

Losangelietė inžinierė ŽIBUTE BALSYTE ir chicagietis daktaras 
BR1NKIS sutuoktuvių dieną jaunosios tėvelių namuose Los Angeles. 

L. Kančausko nuotrauka

S. Velbasio baleto studijos mokiniai.

šiaudikis numato įsikurti 
Chicagoje, kur turi tiek 
draugų ir pažįstamų. R. 
šiaudikis yra korp. Neo-Li
thuania filisteris.
• Iš Europos atvyksta 23 
lietuviai tremtiniai, gegu
žės 16 d. Iš Vokietijos i 
New Yorką atskrenda A. Il
ginio 10 asmenų šeima, ne
senai atvykusi iš Lietuvos. 
Ilginių šeimą globoti apsi
ėmė Balfo direktorius kun. 
V. Martinkus. Kita gausi 
Dudėnų šeima (tėvai ir 11 
vaikučių) atvyksta iš Pran
cūzijos. Juos sutiko globoti 
ii- įkurdinti P. Lengvinas, 
kuris turi savo vasarvietę 
netoli Chicagos.

PRANEŠIMAS 
NEOLITHUANAMS

šių metų gegužės mėn. 19 
d. Detroito neolithuanai 
švenčia 39 metų Korporaci
jos sukaktuves. Korp! Vyr. 
Valdyba ragina neolithua- 
nus iš įvairių vietovių gau
siai dalyvauti šioje šventė
je.

Ta pačia proga yra kvie
čiamas Detroite visų korp. 
padalinių valdybų posėdis 
aktualiems korporacijos rei
kalams aptarti. Padalinių 
valdybos arba jų atstovai, 
atvykę į Detroitą, užsire
gistruoja pas kol. J. Gaižu
tį.

KAZYS S. KARPIUS, ilgametis Dirvos redaktorius ir tautinės srovės 
veikėjas, artimai ir dabar gyvenąs Dirvos ir Vilties draugijos rūpes
čiais, užsigulėjusią jam skolą 500 dolerių sumoje pavertė Įnašu Vil
ties draugijai. Toks K.S. Karpiaus dėmesys priimamas gilia padėka ne 
tik Vilties draugijos valdybos, bet turėtų būti gražiu paskatinimu ir 
pavyzdžiu visiems, kuriems dar rūpi savojo laikraščio ateitis.

Vyt. Gedgaudo nuotrauka

Velbasio baletas Chicagoje
Turbūt niekur kitur nesijaučia 

toks stiprus ir gyvas lietuviškas 
judėjimas, kaip Chicagoje. Čia 
jaunimas turi daug progų ir ga
limybių lavintis muzikoje, dai
noje, šokyje, vaidyboje. Tų dar
bų vargai ir laimėjimai yra pri
imta ženklinti minėjimais, pasi
rodymais. Prie tokių pasirody
mų priklauso ir S. Velbasio ba
leto studija Chicagoje, veikianti 
jau 12 metų, turėjusi visą eilę 
didesnių ir mažesnių pasirody
mų JAV ir Kanadoje ir lietuvių 
jaunimo tarpe (leidusi gražias ir 
gajas šaknis.

Baleto studijos vedėjas Simo
nas Velbasis toje srityje ne nau
jokas. J( prisimename iŠ nepri
klausomybės laikų Kaune, j( ma
tėm Voketijoje tremties metu, j( 
stebime stipriai besireiškianti 
Dėdės Šamo žemėje. S. Velba
sis atstovauja klasikin( baletą, 
kur pirštų galiukais stiebiamasi 
aukščiau nuo žemės ( pasakų 
grožio pasaulj.

ŠĮ sekmadienĮ, gegužės 6 d. 4 

v.p.p. Jaunimo Centro salėjeChi
cagoje (vyks Studijos pasirody
mas, kur programoje pagrindą 
sudaro "Copelija", dalyvaujant 
šokėjom AurelijaiGenčiauskaitei, 
Daivai Geštautaitei ir kt. Beto, 
dalyvaujant visam studijos sąs
tatui bus atlikti šie šokiai: Gė
lių valsas" - Čaikovskio, "Žir
gelių polka" - Bertulio, "Druge
lių šokis" - Kalvaičio ir eilė ki
tų.

"Copelija" Lietuvos Valstybės 
Teatro scenoje buvo pastatyta 
1925 metais kur šokėjų ir vai
dintojų sąstate dalyvavo ir balet
meisteris S. Velbasis, dabarti
nis Chicagoje liet, baleto studi
jos vedėjas ir mokytojas.

Dvylikos metų nelengvo, bet 
ryžtingo, darbo bėgyje Simo Vel
basio studija išrėžė gražią pra
dalgę lietuviškojo jaunimo baruo
se. Jojo darbo vaisius pamatysi
me sukaktuviniame spektaklyje 
gegužės 6 d. 4 v. p.p. Jaunimo 
Centro didžioje salėje.

Po v. Dirkis

• JAV Liet. Bendruomenės 
Tarybos sesija šaukiama 
1962 birželio 2-3 d. CIeve
lande Čiurlionio ansamblio 
namuose. Darbotvarkėj — 
pranešimai organizaciniais 
LB klausimais, taip pat pa
sisakymai gyvenamojo me
to reikalais.
• Margutis — Chicagoje 
leidžiamas žurnalas, pasiro
dė su pavasariniu — balan
džio mėn. — numeriu, ku
riame, be aktualių pasisa
kymų visuomeniniais klau
simais, daug vietos skiria
ma ir mūsų kultūros reika
lams.

šiame numeryje Vytau
tas Meškauskas, klausda
mas ”Quo vadis, išeivija”, 
kelia mintį, kad turėtume 
mažiau dėmesio kreipti į 
priaugančios kartos lietu
viškumą, o daugiau suju
dinti tuos, kurie tebesijau
čią esą čia svetimi.

Antanas Gustaitis straip
snyje "Vieton panegirikos”, 
gustaitiška šypsena grįžta 
į seną pažintį su Stasiu Pil
ka, ką tik atšventusiu 40- 
ties metų sceninio darbo su
kaktį.

įdomus pasikalbėjimas su 
Algirdu Landsbergiu, vienu 
pasirodžiusios lietuvių poe
zijos antologijos anglų kal
ba (The Green Oak) redak
torium,

Vytauto Igno dailės cha
rakteristika, jo ruošiamos 
dailės parodos Chicagoje 
gegužės mėn. 5-20 dienomis 
proga.

Nuaidėjusius Aidos spek- 
takslius savo įžvalgia plunk
sna apibudina V. Meškaus
kas.

• Karys — pasaulio lietu
vių karių-veteranų mėnesi
nis žurnalas, savo balandžio 
mėn. (4 nr.) plačiai, net 
dviem pulk. A. Rėklaičio 
straipsniais, supaži n d i n a 
skaitytojus su Lietuvių Ve
teranu Sąjungos Ramovė 
o r g a n izaciniais bruožais, 
nuveiktais darbais ir atei
ties užsimojimais.

Ramovėnai, kaip žinia, 
uoliai ruošiasi savo organi
zacijos dešimtmečiui pami
nėti (gegužės 26 ir 27 die
nomis Chicagoje).

Petras Butėnas kruopš
čiai, su gausiais pavyzdžiais 
atremia sovietų istorines 
f a 1 s ifikacijas, paskelbtas 
Lietuvos TSR istorijos I to
me.

Pranas Mačiulis suteikia 
prisiminimų pluoštą iš pir
mųjų 2-jo pėstininkų pulko 
kovų.

šalia beletristinių įtarpų, 
žurnale apstu informacinės 
medžiagos mūsų karių gy
venimo.

• Petras Ulėnas, Brooklyn, 
mokėdamas už Dirvą, pri
siuntė ir $5.00 auką.

AKADEMINIS 
JAUNIMAS

Dr. Petras Avižonis, dr. 
Vytauto Avižonio sūnus}ga- 
vo filosofijos daktaro laips
nį.

Petras baigė Dūke uni
versitetą North Carolina, 
1957 m., Bachelor of Science 
laipsniu fizinėj chemijoj. 
Po to lankė Delavare uni
versitetą ir 1959 m. jam 
buvo suteiktas Master of 
Science laipsnis, o dabar po 
ilgų cheminių tyrimų pripa
žintas Doctor of Philosophy 
laipsnis.

Keli moksliški leidiniai 
buvo atspausdinę straips
nius apie jo tyrimus ir iš
radimus.

Šalia studijų Petras Avi
žonis aktyviai reiškėsi ir 
lietuvių akademinio jauni
mo eilėse, kurį laiką sėk
mingai vadovaudamas New 
Yorko Jūrų skautams, šiuo 
metu jis atlieka karinę prie
volę New Mexico, Air Force 
Base. Petras yra vedęs Liu
dą Jucėnaitę ič Hartfordo, 
taip pat chemikę, nesenai 
įgijusią Master of Science 
laipsnį ir jie augina dukrelę 
vardu Viliia-Neris, laikinai 
įsikūrę Wilmington, Dela
vare, kur žinomas akių spe
cialistas dr. V. Avižonis tu
ri savo kabinetą.

KUR ATOSTOGAUTI?
Geriausiai pailsėsit per 

atostogas garsiajame, savo 
pušynais ir šiltais jūros 
vandenų pliažais Cape Cod 
kurorte vienoje iš gražiau
sių lietuviškų vasarviečių 
— Jansonų .viloje AUDRO
NĖ (87 East Bay Rd., Os- 
terville Cape Cod, Mass. Tel. 
G A 8-8425).

Vila Audronė ir atskiras 
namelis Audrutė šiemet dar 
padidinta ir svečių patogu
mui patobulinta atidaroma 
birželio mėn. 16 dieną. Iš 
anksto kreiptis: Dr. E. Jan
sonas, 89 Mt. Ida Rd., Bos- 
ton 22, Mass.

DIRVOS SPAUDOS SALIUS CHICAGOJE
ŠĮ ŠEŠTADIENI, GEGUŽES 5 D. WESTERN BALLROOM SALĖJE

3504 S. Western Avenue
RUOŠIA NESENIAI SUSIORGANIZAVĘS DIRVOS 

BENDRADARBIŲ KLUBAS.

PRADŽIA 8 VAL. VAK.

ĮVAIRI MENINE PROGRAMA, ŠOKIAMS GROS GERAS 
ORKESTRAS IR VEIKS TURTINGAS BUFETAS.

Staliukus prašoma iš anksto užsisakyti telefonais pas šiuos klubo 
narius:

V. A. RAČKAUSKAS — TO 3-5864,
R. MIEŽELIS — 839-6980,
M. VALIUKĖNAS — LA 3-9288 (nuo 1 iki 3 y. p. p.)
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