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Kremliaus - Vatikano santykiai
NUO 1956 METŲ NIKITA CHRUŠČIOVAS LĖ
TAI, BET SISTEMATINGAI EINA PRIE DIP
LOMATINIŲ SANTYKIŲ TARP SOVIETŲ SĄ
JUNGOS IR VATIKANO NUSTATYMO. — JIS

užtai Atideda savo kelionų romon iki

BUS PARUOŠTA DIRVA PRIVAČIAI AUDIEN
CIJAI PAS POPIEŽIŲ, O KOL KAS NIKITA RA
GINA SENĄJĮ ADENAUERĮ BŪTI DAR UOLES
NIU KATALIKU!

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------Unitų metropolito, Lvovo arki
vyskupo Juozapo Slipyj paleidi
mas iš sovietinių kalėjimų, ku
riuose jis praleido 18 metų, ir
leidimas jam išvažiuoti { Romą,
kur jis labai jaudinančiai buvo
sutiktas popiežiaus Jono XXIII, iš
naujo atkreipė politinių sluoks
nių dėmesį į Sovietų-Vatikano santykius.
Buvo laikai, kada sovietai po
piežių laikė savo priešu, kurio
įtaka po truputį mažėja. Atmin
tinas būdingas Stalino klausimas
F.D. Rooseveltui: "Kiek divizijų
turi popiežius?" Nikitai Chruš
čiovui įsistiprinus Kremliuje, SO'
vietai pradėjo lankstesnę užsie
nio politiką, įskaitant ir santy
kius su Vatikanu. Pirmą daugiau
ar mažiau oficialų kontaktą su
Vatikanu sovietų vyriausybė ban
dė užmegsti 1956 m. rugpiūčio
mėnesį, kada Kremlius išleido at
sišaukimą į viso pasaulio vy
riausybes, ragindamas nusigink
luoti. Tą atsišaukimą Vatikanui
buvo pavesta įteikti sovietų charge d'affairs Romoje Pošidajevui.
Tačiau Vatikanas jo nepriėmė,
nes jis nebuvo prisistatęs apaš
tališkajam
nuncijui
Romoje
Fietta, prie Italijos vyriausybės
akredituotam diplomatinio kor
puso dekanui. Už tat Pošidajevas pirmiausiai turėjo nuvykti
pas Fiettą ir jam prisistatyti
kaip einantis atšaukto sovietų
ambasadoriaus Romoje Bogomolovo pareigas. Tik po to Vatika
nas priėmė iš Pošidajevo tą at-

siša ūkimą.
Popiežius Pijus XII buvo griež
tas bolševikų priešas ir Vatikano
organas "Osservatore Romano"
šnairiai pažiūrėjo J sovietų mei
linimąsi: "Kiekviena politika, ku
ri paaukoja Tiesą, dėl to, kad ji
‘koegzistuoja* su klaida, neduoda
tikros vilties". Toks buvo to laik
raščio komentaras.

Naujo popiežiaus Jono XXIII
asmenybė ir tas faktas, kad JAV
prezidentu tapo katalikas J.F.
Kennedy, paskatino Kremlių pa
didinti pastangas glaudesniam
kontaktui su Vatikanu.
1961 m. rugsėjo mėn. "Pravda"
paskelbė Chruščiovo nuomonę
apie Popiežiaus taikos pageidavi
mą. Tai esąs ‘geras ženklas*. Po
to, lapkričio 25 d. Popiežiui su
laukus 80 metų, Chruščiovas jį
pasveikino sovietų vyriausybės
vardu, savo sveikinimus adresuo.
damas: "Jo Šventenybei, Romos
popiežiui". Kubos krizės metu
sovietų spauda palankiai atsilie
pė apie Popiežiaus raginimą iš
laikyti taiką, taip pat gana korek
tiškai sovietų spauda atsiliepė
apie antrąjį visuotiną Vatikano
suvažiavimą.
Kai Italijos ministeris pirmi
ninkas Fanfani 1961 m. lankėsi
Maskvoje, Chruščiovas jį labai
smulkiai išklausinėjo apie Po
piežių. Ir sakoma, kad Chruš
čiovas iki šiol delsia su revizi
tu Italijos ministeriui pirminin
kui dėl tos paprastos priežasties,

kad jis būdamas Romoje, būtinai
norėtų gauti privatinę audienciją
pas Popiežių! Revizitas vis ati
dedamas, nes tokiai audiencijai
dar nevisai paruošta dirva. Tenka
pastebėti, kad iš Vatikano pusės
{tokį santykių pagerėjimą, kuris
eventualiai gali privesti net prie
diplomatinių santykių užmezgi
mo, kokie egzistavo caro laikais,
šiuo metu žiūrima su tam tikrh
susidomėjimu. Lietuvos pasiun
tinybės "degradavimas" buvo aiš
kiai bylojąs ženklas. Savaime aiš
ku, kad Vatikano politikos formuo
tojai yra per gudrūs, kad žinoda
mi sovietų norus, nebandytų iš
gauti iš Kremliaus didesnių lais
vių katalikų tikėjimui. Atrodo,
kad iki santykių užmezgimo pra
eis nemažai laiko, tačiau eina gan- ,
dai, kad netrukus bus tariamasi
dėl Vengrijos kardinolo Mindszenty ir Pragos arkivyskupo Be
ran paleidimo. Vatikanas tam rei
kalui.} Maskvą pasiusiąs specialų
Jgaliotin{ olandų kunigą Willebrads.
Bet Nikita Chruščiovas jau da
bar bando išnaudoti savo naudai tą
'suartėjimą*. "Aš esu komunistas
ir bedievis" -- mokė Nikita seną
Vokietijos kanclerj Adenauerį pa
skutiniam laiške — "tačiau aš
remiu ir pritariu popiežiaus tai
kos šaukimuisi. Tamsta esi uolus
katalikas ir todėl turėtumėt dau
giau dėmesio kreipti { Katalikų
Bažnyčios galvos pageidavimą."

*4

V
Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Tarybos suvažiavimo, įvykusio vasario 23 d. New Yorke, prezidiu
mas: Juozas Maurukas, Mečys Valiukėnas ir Jonas Galminas.
Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVOS LAISVĖS ATSTATYMAS REIKALAUJA
VISU LIETUVIU DĖMESIO IR PARAMOS
LNF pirmininkės E. Čekiėnės pranešimas LNT Tarybos suvažiavime
Kas kart vis daugiau girdime
nusiskundimų, jog sunku suda
ryti lietuviškų organizacijų va
dovybes, kad vis mažiau atsi
randa žmonių, sutinkančių dirb
ti visuomeninį darbą, o dar sun
kiau yra politinėje srityje, kuri
daugumai jgrįsusi dėl nevienin
gos veiklos, dėl skirtingų nuo
monių ir darbų, dėl politinių
grupių tarpusavio varžybų.
O už vis sunkiausia šiuo me
tu yra rasti darbuotojų toms or
ganizacijoms ar institucijoms,
kurių veiklos pagrindą sudaro
lėšų telkimas.
Viena iš tokių yra LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS,
kuris, tačiau, negali dar skųs-

bet ir kiekviena organizacija bei
pavieniai asmenys, kurie siekia
Lietuvai laisvės”.
Kol nėra vienos politinės or
ganizacijos, kuri pajėgtų apimti
visų iki šiol, net ir partizaniš
kai, atliekamus darbus, tol nejmanoma apsieiti ir su vienu fon
du, kad nebūtų užmirštos ir tos
Lietuvai naudingos ir reikšmin
gos sritys, kurias Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas iki šiol
yra parėmęs ir toliau rems.
Kalbant apie praeitų metų mū
sų veiksnių darbus tenka primin
ti, kad ALT išleido brošiūrą apie
vieno asmens, apsilankiusio Lie
tuvoje {spūdžius, VLIK.kaip pra
neša spauda .ruošiasi išleisti ju-

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦
CHRUŠClOVO ŽENTAS
ALEKSIEJUS ADZUBEI, Izvestijų vyr. redaktorius, šiuo metu
viešįs Romoje, lankėsi Vatikane,
fotografuodamas šv. Petro bazi
liką. Prieš tai spaudos konferen
cijoje jis pareiškė, kad labai no
rėtų susitikti su popiežiumi Jonu
XXIII. Be to jis pasakė, kad esan
ti rimta galimybė, jog jo uošvis
Nikita Chruščiovas susitiks su
popiežiumi,
♦ TELSTAR SATELITAS VĖL
NUSTOJO VEIKUS. Paleistas į
orbitą liepos 10d.,komunikacijos
satelitas vėl atsisako perduoti ži
nias.
« DAR NESIBAIGIANT DIDŽIŲ
JŲ
LAIKRAŠČIŲ STREIKUI
NEW YORKE IR CLEVELANDE,

JAV gręsia didžiulis geležinke
lių darbininkų streikas.
* "GOLDWATERIO RESPUBLI
KONAS" MC ALLISTER LAIMĖ
JO Mississippi valstijos rinki
muose, atstovaujant Meridian
miestą, kuriam respublikonai ne
turėjo vilčių laimėti nuo 1920 me
tų. Respublikonų partijoje tai lai
koma būdingu ženklu.
* JAV SATELITO MARINER
PERDUOTI ir patikrinti duomens
rodo, kad Veneroje neįmanoma
jokia gyvybė. Planetos paviršiaus
temperatūra siekia 800 laipsnių
karščio.
* SOV. SĄJUNGA LIEKA DI
DŽIAUSIU JTO SKOLININKU —
nesumokėti mokesčiai siekia 32
mil. dolerių.

- Tegyvuoja "moterų diena"!

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Tarybos suvažiavimo New Yorke grupė dalyvių klausosi pranešimų.
Pirmoj eilėj iš kairės sėdi: V. Rastenis,Br. Bieliukas, J. Čiuberkis, E. Čekienė, K. Siliūnas, dr. V. Če
kas. Antroje eilėje: P. Ališauskas, A. Daunys, A. Senikas, V. Alksninis, dr. Br. Nemickas. Trečioj eilėj:
inž. J. Miklovas ir L. Sabaliūnas.
Vyt. Maželio nuotrauka
tis stoka pasišventusių, LNF idė
ją ir jo užsimojimus vertinančių
asmenų eilėmis, kurie, kaip Tu
mas-Vaižgantas, nėra savo drau
go ar kaimyno dvasios vergai,
bet stiprios valios ir tvirtų prin
cipų asmenybės. Ir juos, LNF
atstovus — aukų rinkėjus tenka
apibudinti dr. F. V. Lorsterio
žodžiais, "kad žmogus geriau
siai išrodo savo gilų išvidinį sa
vitumą ir neišsemiamą jėgą tuo,
kad ramiai gali sau leisti klau
syti kitų ir kitiems tarnauti. Jis
nereikalauja savo jėgos reklamos
nei savo ’aš’ dundėjimo--jisde
da savo nepriklausomybę ne Į iš
orinius dalykus."
Visiems aukų rinkėjams tenka
ramiai išklausyti aukotojo įvai
rių atsikalbinėjimų, kaltinimų dėl
mūsų politinių veiksnių nevienin
gumo, dėl kelių fondų veikimo.
Kalbant apie nevieningą kelią
kovoje dėl Lietuvos laisvės, ten
ka pritarti Aidų žurnalui nr. 1,
1963 m., "kad moralinį mandatą iš
pačios tautos turi ne tik VLIKas,

goslavo M. Djilas knygos "Nau
joji klasė" vertimą, o Lietuvos
Nepriklausomybės Fondas pra
eitais metais išleido Laisvės
Kovų Dainų knygą, kuri akivaiz
džiai liudija, kad krašte yra ir
kitokia kūryba, nei okupanto įsa
kymu verčiama. Ir šis leidinys
yra toks, kurio dar niekas kitas
panašaus nebuvo išleidęs, joje
išreikšti mūsų tautos kovotojų už
laisvę paskutiniai žodžiai i r LNF
šiuo leidiniu įamžino drąsią lie
tuvių rezistenciją sovietiniam
pavergėjui. Todėl tų herojų au
kos liks ne mirties, bet tautos
gyvybės ženklas, nes jame iš
reikšti žodžiai yra testamentas,
kurį įgyvendinti įpareigojami gy
vieji tautos nariai.
Šį leidinį labai teigiamai įver
tino mūsų išeivijos spaudoje Dir
va, Draugas, ir kiti daugiau ar
mažiau paminėjo, bet gi tenka la
bai apgailestauti, kad vis dėl to,
yra ir tokių laikraščių, save net
labai patriotiniais laikančių, ku
rie tačiau visai nepaminėjo, ne

skirdami jokios reikšmės mūsų
žuvusiems už Lietuvos laisvę he
rojams.
Be praeitais metais LNF lė
šomis paremtų, Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos pastangomis
atliktų darbų, tenka priminti bent
keletą skirtingų ir Lietuvai nau
dingų užsimojimų.
Ilgą laiką spausdintas angių
kalba biuletenis ir siuntinėtas
amerikiečių spaudai ir įtakin
giems amerikiečiams.
LNF nekartą yra parėmęs spor
tuojantį lietuvių jaunimą nyks
tant varžyboms tarptautinėj plot
mėj, mūsų skautų jaunimą tarp
tautinėms stovykloms, žurnalą
Lituanus, neolituanų jaunimą ir
k.
LNF yra daug kartų suteikęs
materialinį pagrindą daugeliui
Lieuvos laisvės bylos kėlimui
naudingų darbų, per kuriuos mes
turime progos vienu ar kitu būdu
įeiti į laisvųjų tautų didžiąją spau
dą, radiją ir atlikti stambiuosius
kultūrinius uždavinius tarptauti
niu mastu, pvz., LNF yra apmo
kėjęs už straipsnius žurnalis
tams tolimųjų Rytų spaudoje apie
Lietuvą. Buvo gaunami tų laik
raščių originalai, o kartą visiems
žinomas Jokūbas Stukas, besilan
kydamas Burmoje prekybos rei
kalais, nusipirko vietos angliš
ką laikraštį, kuriame atsitiktinai
pamatė pirmame puslapy plačiai
aprašytą Vasario 16-tą dieną ir
visą dabartinę Lietuvos padėtį,
mat tada buvo vasario mėnuo.
Tą laikraštį jis parsivežė su
didžiausiu nustebimu visiems pa
rodyti, kad taip toli yra Žinoma
apie mūsų pavergtą Tėvynę ir jos
kančias. Tačiau, tai nenustebino
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo narių, nes jų pastan
gomis ir lėšomis tai buvo atlik
ta. Ir ne vien tame krašte.
Tarp kitų, daugelio net ne
skelbtinų spaudoj darbų, LNF kas
kart paremia antibolševikinio
fronto darbus.
Bet gi šiuo metu vienas iš di
džiausių LNF ateities užsimoji
mų yra sudaryti lėšų anglų kal
ba politinio mokslinio veikalo iš
leidimui, kuriam reikalinga daug
daugiau lėšų, nei aukščiau minė
tam leidiniui ir kuriuo dar nie
kas nepasirūpino, joks fondas ne
išleido. O kad jo išleidimas svar
bus ir būtinas remti;rodo ir šie
faktai: kaip žinome, Jungtinių
Tautų padalinys UNESCO išlei
do dviejų autorių Tsamarian ir S.
Ronin melagingą brošiūrą "Ra
sių ir tautybių lygybė Sovietų Są
jungoje", kurioje iškreipiami is
torijos faktai ir teigiama, kad
Pabaltijo valstybės "savo noru"
susijungė su Sovietų Sąjunga. O
tai tik vienas pavyzdys iš dau
gelio panašių.
Turėdami tikros informacijos
knygą apie Lietuvą, galėtume pa
grįstai atremti priešo skleidžia
mas melagingas žinias ar be blo
gos valios svetimųjų klaidingas
informacijas.
Kaip Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymas dabar
tinėse mūsų ir tarptautinėse są
lygose yra sudėtingas uždavinys,

(Nukelta į 2 psl.)
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1908 m. rudenj M. Bajoriūnas gas. Tačiau ekspedicijos dalyviai dus mokslinius laipsnius, už Aš nesijaučiu nusikaltęs prieš
buvo išrinktas tikruoju Gamtos laikėsi tvirtai. Staiga būr( už darbus Mangišlako stratigrafijos Tarybų Sąjungą". Šie jo žodžiai
rado atgarsi, tačiau, tik po 15
tyrinėtojų draugijos, veikusios puolė didelė ir gerai ginkluota ir paleontologijos srityse M. Bametų. TSRS Mokslų akademijai
basmačių
gauja.
Plėšikai
nesi

joriūnui
buvo
sutelktas
geologijos
prie Kijevo universiteto, nariu.
tarpininkaujant, M. Bajoriūnas
Baigęs Kijevo universitetą, tikėjo iš bado ir troškulio nu mokslų kandidato laipsnis. Tais
po mirties buvo reabilituotas.
kamuotų
žmonių
būrio,
kuriame
pat
metais
jis
buvo
išrinktas
Bajoriūnas liko dirbti geologijos
Kaip žmogų ir kaip mokslinin
buvo
trys
studentės
praktikan

tikruoju
Maskvos
Gamtos
tyri

Šiaurės Kaukazą. Motina, atrodo, katedroje asistentu. Be to, jis
ką M. Bajoriūną apibūdina savo
tės,
kokio
nors
pasipriešinimo.
nėtojų
draugijos
nariu.
kilusi iš Vilniaus ar Gardino gu vadovavo laboratoriniams dar
Mokslinio laipsnio gavimas laiške vienas iš jo buvusių moki
bams Aukštuosiuose moterų kur Užpultųjų padėtis atrodė bevil
bernijos.
paskatino
M. Bajoriūną, kiek ap nių, dabar geologas - moksli
tiška,
o
bet
koks
pasipriešini

Bajoriūnų šeimoje augo penki suose.
mas
gausiai
ginkluotų
plėšikų
tvarkius
gausią
savo tyrinėjimų ninkas leningradietis N. Lupo1910 ir 1911 m. M. Bajoriūnas jau
vaikai, iš kurių Mykolas buvo
gaujai
-beprasmiškas.
Tačiau
medžiagą,
pateikti
dideli moks vas: "... Mykolas Bajoriūnas bu
antrasis. Jis mokėsi Vladikau- savarankiškai tęsė tyrinėjimus
M.
Bajoriūnas
buvo
kitos
nuomo

lini
darbą
daktaro
laipsniui
gau vo malonus žmogus, labai drau
kazo klasinėje gimnazijoje, kurią Mangišlake. N. Andrusovui pa
giškas ir kupinas meilės žmo
nės.
Jis
veikė
žaibiškai
ir
tiks

ti.
Dėl
to
1936
m.
jis
dar
kartą
baigęs {stojo | Kijevo universi siūlius, jis taip pat atliko vienos
nėms, puikus pasakotojas, taik
išvyko
(
Mangišlaką.
1937
m.
ge

liai.
Beginklius
ekspedicijos
na

teto gamtos mokslų fakultetą. Nuo anglų firmos organizuotus tyri
lus šaulys ir geras fotografas.
rius
nuvedęs
(
kalvoto
reljefo
prie

gužės
mėnesi
M.
Bajoriūnas
ke

pirmųjų mokslo dienų M. Bajo- nėjimus šiauriniame PakaspijyJis buvo gilios erudicijos (vai
dangą,
pats
su
likusiais
žmonė

tino
pateikti
mokslinei
tarybai
je, Uralo upės žiočių rajone. Tų
riais geologijos mokslo klausi
tyrinėjimų metu jam pavyko iš mis, deja, nepratusiais vartoti peržiūrėti jau beveik užbaigtą
mais ir buvo (žvalgus gamtos
ginklo,
užėmė
patikimas
gyni

mokslini
daktaratin(
darbą.
De

aiškinti naftos telkinius šiame
stebėtojas, domėjosi viskuo ir
rajone, kurie tačiau liko nepa mosi pozicijas. Pasiruošimas tru« ja, to padaryti jis nebesuspėjo.
mokėjo sudominti kitus".
ko
vos
keletą
minučių.
M,
Ba

Kovo
mėnesi
M.
Bajoriūnas
bu

liesti. Jau tada M. Bajoriūnas pa
Palyginti neilgas, bet nepap
darė prielaidas, kad naftos turė joriūnas pirmas taiklių šūvių se vo suimtas ir ištremtas ( Toli
rastai spalvingas ir taurus mūsų
rija
davė
ryžtingą
atkirti,
apstul

muosius
Rytus.
1939
m.
pabai

tų būti ir Mangišlake.
tautiečio Mykolo Bajoriūno gyve
Po kurio laiko, 1913 m. M. Ba binusi plėšikus. Nelygi kova tru goje M. Bajoriūnas mirė Maga
dane. Taip tragiškai baigėsi ta nimas visam laikui išliko j( pa
ko
visą
dieną.
Tačiau
Bajoriūnas
joriūnas persikėlė | Peterburgą.
žinojusių žmonių atmintyje.
Tais pat metais jis buvo išrink šaudė be klaidų. Basmačių būrys lentingo mokslininko gyvenimo
M. Bajoriūno moksliniai dar
buvo
priverstas
pasitraukti.
kelias.
Paskutiniajame
savolaiš
tas tikruoju Rusijos Mineralogi
bai, kurių bibliografini sąrašą
TSRS
Mokslų,
akademijoje
M.
ke,
rašytame
1939
m.
rugsėjo
11
jos draugijos nariu. Būdamas tuo
d. seseriai Evelinai, jis rašė: sudaro kelios dešimtys pavadi
pat metu ir Geografų draugijos Bajoriūnas dirbo Geologinio mu
"... Gal būt, tu galėsi susipa nimų, nenustojo reikšmės ir šian
ziejaus
vyresniuoju
moksliniu
nariu, šiai draugijai pavedus, jis
žinti su mano byla ir pasirūpin dieną. Tai akivaizdžiai patvirtina
saugotoju
ir
drauge
su
akademiku
atliko didelės Mangišlako pusia
ti, kad greičiau mane išlaisvintų. Mangišlake ištryškusi nafta."
A.
Birisiaku
vadovavo
muziejaus
salio dalies, esančios tarp Kas
paleontologijos
sektoriui:
M.
Ba

pijos jūros ir pietinių Ak-Taukal
nų, tyrinėjimus, aprašydamas di joriūnas buvo bestuburių sky
deles uždaras {daubas, aiškinda riaus vedėjas, A. Birisiakas -mas jų atsiradimą kaip vėjų veik stuburinių. Maždaug tuo laiku M.
los išdavą. 1914 m. pradžioje M. Bajoriūnas buvo gavęs Kauno uni
versiteto kvietimą skaityti jame
Bajoriūnas vadovavo Užkaspijo
geologinių tyrinėjimų ekspedici geologijos paskaitas. Šis kvieti
mas Bajoriūną labai sudomino.
jai jau kaip Geologijos Komiteto
Tėvo
atminimas j( siejo su Lie
Mykolas Bajoriūnas
geologas ir imperatoriškosios
tuva,
ir
šis mažai žinomas, tačiau
Mokslų akademijos Geologijos
artimas
kraštas j(viliojo.Tačiau
riūnas įsitraukė | nelegalią re muziejaus jaunesnysis mokslinis
dar
neišspręstos
Mangišlako ge
saugotojas.
voliucinę veiklą. 1905 m. už daly
ologijos
problemos
neleido jam
1931 m. vasarą M. Bajoriūnas
vavimą demonstracijoje M. Ba
išvažiuoti.
Be
to,
ir
su savo pa
joriūnas, net nebaigęs pirmojo vadovavo būriui, kuris turėjo at
kurso, iš universiteto buvo paša likti geologinius tyrinėjimus šiau ties surinktomis gausiomis ko
rinėje Kara-Bugazo (lankos daly lekcijomis, kurias dar reikėjo
lintas.
je,
taip pat pietinio Mangišlako ir tvarkyti, moksliškai tirti, siste
1905 m, revoliucijos atgar
siams pritilus, M. Bajoriūnas vėl Ustj-Urto aukštumose. Tačiau minti, taip pat būtų buvę sunku
buvo priimtas | tą pat| Kijevo uni tyrinėjimo darbus pačioje pra išsiskirti.
TSRS Mokslų akademijos Ge
versitetą ir studijavo jame geolo džioje nutraukė netikėti (vykiai.
ologijos
institutui persikėlus iš
giją. Geologijos katedrai tuo me Samdytieji palydovai, kurie, ma
Leningrado
( Maskvą, po ilgų
tu vadovavęs plačiai žinomas tyt, turėjo ryšius su plėšikais,
svyravimų Bajoriūnas pagaliau
ekspedicijos
dalyviams
ilsintis
profesorius N. Andrusovas ga
sutiko keltis ( sostinę. Be gausių
biame ir energingame, tačiau san - nakt(, išsivedė visus kupranuga
dėžių
ir uolienų pavyzdžiais, M.
tūriame studente pastebėjo būsi- rius ir arklius, pasiimdami vi
Be žodžių...
Bajoriūno surinktais kelių ekspe
sas
maisto
ir
gėlo
vandens
at

mąj| mokslininką. 1907 m. N. An
dicijų
metu,
vien
jo
didelei
moks*
drusovas, vykdamas | Mangišlako sargas, taip pat ir kitus vertin
linei bibliotekai prireikė 57 dė
geologinę ekspediciją, pasiėmė gus daiktus. Ekspedicija buvo pri
kartu ir M. Bajoriūną. Toji eks versta skubiai gr(žti prie Kaspi žių. Didelė jos dalis buvo kny
pedicija turėjo lemiamą reikšmę jos jūros krantų. Kelias buvo il gos, anglų, prancūzų ir vokie
vėlesniems Bajoriūno tyrinėji gas. Alkis, troškulys ir dienos čių kalbomis, kurias M. Bajomams, kurie daugiausia buvo karščiai sausoje smėlio dykumo . riūnas gerai žinojo.
1935 m. Tarybų Sąjungoje (ve
je čiulpė paskutines žmonių jė
susiję su Mangišlaku.

Reabilituotas lietuvis mokslininkas

MYKOLAS BAJORŪNAS
Okup. Lietuvoje leidžiamas žur
nalas Mokslas ir Gyvenimas
gruodžio mėn. įsidėjo straipsni
apie naftos žvalgą Mykolą Bajoriūną.
Tai {domus ir būdingas lietu
vio mokslininko erškėčių kelias
Sov. Sąjungoje. Būdingas Mykolo
Bajoriūno gyvenimas tuo, kad ne
atsižvelgiant j jo didelius nuopel
nus Sov. Sąjungos mokslo ir ūkio
gyvenime, jis 1937 m. buvo su
imtas ir ištremtas l Tolimuo
sius Rytus, ir 1939 m. miręs
tolimame Magadane. Ir tik 15
metų praėjus nuo jo mirties jis
buvo reabilituotas.
Kas jis toks, ką jis veikė ir
už ką mirė nematęs Lietuvos,
nors maždaug 1931 m. jis buvo
gavęs kvietimą skaityti geologi
jos paskaitas Vyt. Didžiojo Uni
versitete Kaune, dėsto V. Skuodis
Mokslo ir Gyvenimo žurnale:
”1961 m. rudenj centrinėje spau
doje ir per radiją buvo paskelbta,
kad Mangišlake iš gilaus žvalgy
binio gręžinio išsiveržė galingas
naftos fontanas. Pagal geologų
apskaičiavimus, šios vietos že
mės gelmėse slypi milžiniški
naftos telkiniai, savo ištekliais
prilygstantieji Baku naftos tel
kiniams.
Naftos atradimas Mangišlake
yra labai reikšmingas TSRS liau
dies ūkiui, nekalbant jau apie di
džiulę to atradimo reikšmę Užkaspijo tautų ekonomikai.
Tačiau šie naftos telkiniai ga
lėjo būti panaudoti prieš dvide
šimt metų. Kodėl Mangišlako naf
ta, teoriškai atrasta prieš 25 me
tus, tik dabar prasiveržė į že
mės paviršių? Tai susiję su tra
gišku likimu žmogaus, mūsų tau
tiečio, kuris visą savo gyvenimą
ir mokslinę veiklą buvo glaudžiai
susijęs su ta nesvetinga ir at
šiauria Vakarų Kazachstano Užkaspijo dalimi. Gręžinys, iš ku
rio 1961 m. rudenj ištryško pir
masis galingas naftos fontanas
Mangišlake, buvo išgręžtas toje
vietoje, kurią prieš ketvirti šimt
mečio ekspedicijos užrašuose ir
geologinėse schemose raudonu
pieštuku buvo pažymėjęs Myko
las Bajoriūhas, būdamas tvirtai
Jsitikinęs savo išvadų neklaidin
gumu.
Mykolas Bajoriūnas gimė 1882
m. rugsėjo 28 d. Stravropolio gu
bernijoje, Voroncovo - Aleksandrovkos kaime. Jo tėvas Vincas
Bajoriūnas buvo kilęs iš neturtin
gų valstiečių, mokėsi Kėdainių
gimnazijoje i r už dalyvavimą 1863
m. sukilime buvo ištremtas (

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

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

so light, so righi, and

LIETUVOS LAISVĖS...
(Atkelta iš 1 psl.)

taip dar sudėtingesnis yra darbas
siekiant šių tikslų (gyvendinimo.
Visa tai reikalauja daug jėgų, vi
sų lietuvių dėmesio ir paramos.
Todėl ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas užsibrėžtus tiks
lus galės (gyvendinti tik LNF Ko
mitetų, Atstovų bei rėmėjų dide
lio pasišventimo ir darbo dėka.
* JAV NEŠA DIDŽIAUSIU JTO
IŠLAIDŲ NAŠT^. Sprendimuose
turi -- 1 balsą.
* STALINO MIRTIES DEŠIMT
MEČIO momentas būdingas Krem
liaus ir Peipingo santykių neaiš
kumu. Ar komunistinės vadovy
bės pasikeičia aštriais žodžiais,
ar ne, tikslas jų lieka tas pats.
Skirtingi keliai | tą tikslą ne
sumažina pavojaus laisvojo pa
saulio žmonėms.
Šaltasis karas vyksta (prasta
rutina.
Lotynų Amerikos raudonieji
partizanai tūkstančiais plaukia |
Kubą sabotažo ir subversijos
"mokslams" išeiti. Indija privers
ta ginkluotis, laukiant naujų Raud.
Kinijos puolimų, Azijoje padėties
stabilizacijai nėra duomenų, Eu
ropoje de Gaulle politika (gyja
ryškesni vaizdą, kartu parodant,
kad JAV politika Europoje turės
būti peržiūrėta.
* SOVIETŲ MOKSLININKAS
GLEB LOSINO-LOSINSKY pareiš
kė, kad gandų apie priešistorinio
tritono atgaivinimą autorius tu
rėtų būti nubaustas. Sovietinė
spauda buvo pradėjusi skelbti pa
sakas apie surastus užšalusius
priešistorinius gyvius, kurie
mokslininkams pasisekę atgai
vinti. Pasirodė, kad tai (prasta
pasauliui mulkinti pasaka.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

enjoy

CHICAGO PHONE ............. 242-4395
SUBURBAN PHONE ............ 656-6330

STROH’S
and taste
what
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beerflavor!
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quality always . .
popular prices
everyvvhere!
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ŽODIS APIE AKADEMINI
JAUNIMĄ
Niekas neabejoja, kad lietuvių studentijos tarpe yra šviesių pa
vyzdžių, pagirtinų reiškinių, rodančių gyvą supratimą to vaidmens,
kurį gyvenimiškai ir su dviguba energija privalo atlikti kovojan
čios už savo laisvę tautos sūnūs ir dukros.
Tas vaidmuo nėra taip lengvai atliekamas. Jis reikalauja dvigu
bos energijos-, išskirtino pasiaukojimo ir gilios, tinkamai suprastos
tautinės dvasios. Vargu ar ir iš visų Lietuvoje augusių ir išsimoks
linusių žmonių galime tiek tikėtis ir tiek pasišventimo laukti, kiek
kartais reikalaujame iš skirtingose sąlygose bręstančio savojo
jaunimo.
Tą klausimą keliame ryšium su susirūpinimu, kurį rodo amerikįęčių profesūra, pastebėjusi pavojingą amerikiečių studentų apati
ją politikos atžvilgiu.
Stebintiems lietuvių akademinio jaunimo veiklą, nustebusiems
Amerikoje mokslus baigusių mūsų intelektualų ir inteligentų men
talitetu ir jų veiklos reiškiniais, įdomu sekti, kaip aiškinami tą
susirūpinimą kelią simptomai ir motyvai.
Yale Universiteto profesorius Kenneth Keniston, įvairių prie
žasčių tarpe, randa, kad Amerikos santvarkoje, visuomenininam ir
socialiniam gyvenimui augant ir vystantis be istorinių suiručių, be
revoliucijų ir santvarkų ryškių pakeitimų, atpuolė jaunimo kovingu
mo momentas. Tėvų atgyventas pasaulis jiems tolimas, skirtingas.
Jis nei traukia, nei grąsina jauniesiems, tat nėra ko ir karščiuotis.
Daugelis, be abejo, galvoja, kad ir gerai, kai studentija gyvena
sportinio stadiono atmosferoje, o ne visuomeninių ir socialinių
mokslų bibliotekoje. Tai, girdi, apsaugoja visuomenę nuo radikalių
jaunimo judėjimų, nuo kurių taip kenčia daugelis vyriausybių.
Tuo tarpu K. Keniston daugiau pavojų įžiūri jaunimo pasyvume,
ignorancijoje ir bejėgiškume. Ypatingai šiuo momentu, kada gyve
name eroje, kurioje civilizacijos ir kultūros ateitis priklauso nuo
kelių žodžių, pasakytų Rockie kalnuose ar prie Uralo. Tas pats au
torius nepatenkintas ir amerikietiškąja "tradicija" — opozicija ide
ologijai. Aišku, kad daugelis gali priešintis siauram dogmatizmui.
Anot jo, sveikas protas diktuoja "ideologinį" priėjimą prie politikos.
Turima socialinių mokslų patirtis rodanti, kaip painu spręsti pavie
nius klausimus izoliacijoje... Siauras vienam klausimui įsipareigo
jimas ar nelanksti opozicija ideologijai yra dažnai įsipareigojimu
neefektyvumui ir kartu opozicija pagrindiniam sprendimui.
Mūsų įprastu žodynu tariant, tai dažnai pastebimas mūsų jaunųjų
intelektualų sluoksniuose pilstymas iš tuščio į tuščią.
Netolimos ateities perspektyvoje gyvybiniu klausimu lieka tai, kad
jaunosios kartos žmogaus pozicija privalo išplaukti ne iš jo, kaip
individo, pažiūrų, konfliktų ir siekių, bet kaip iš generacijos, tautos
ir šio amžiaus civilizacijos nario.
Gilesnė, sakyčiau, ideologiškesnė pažiūra į ateitį gali suteikti ir
mūsų studentijai daugiau sąmoningumo, nuosekliai ir be karščiavimosi patyrus, kokia atsakomybė jų laukia, kokio patyrimo iš jų ti
kisi painus ir komplikuotas šio amžiaus gyvenimas.
(j.č.)

SKAITYTOJŲ

LAIŠKAI
SPAUDŽIANTI SPAUDA
Beveik visų profesijų atstovai
laiko savo darbą kilniu. Gal todėl,
kad uždirba pragyvenimą, atlik
dami naudingą artimui darbą.
Taip pat ir amatininkų profesi
jos yra kilnios. Gražiais žodžiais
galima apsakyti, kaip žmonės bejų vaikščiotų alkani, basi ir nuo
gi. Taipgi ir Žurnalistai priklauso
prie kilniųjų dėl priežasčių, ku
rias taip gražiai išdėstė Pr. Alšėnas, paduodamas gal kiek ša
liškas, ispaniškas, pereito Šimt
mečio nuomones. Tik aš negalė
čiau priimti jo tvirtinimą, kad
mūsų maža tauta neperpranta ir
reikiamai neįvertina laikrašti
ninko ir jo pasiaukojimo darbui
(dažniausiai atliekamo be atlygi
nimo — iš idealizmo) ir nepa
kviečia spaudos atstovų su šei
momis į parengimus nemokamai.
Be mažų išimčių pas mus nėra
profesionalų žurnalistų, o tik mė
gėjai. Kitaip sakant, žmonės už
imti kitose profesijose, bet, be to,
liuoslaikiu mėgstantieji rašinėti į
laikraščius. Tiesa, Chicagoj buvo
susirinkę net 200 žurnalistų ir
griežtai pasisakė Prieš spaudos
banditizmą. Malonu girdėti, kad
tiek daug žurnalistų turime. Ta
čiau šių garbingų visuomenės vei
kėjų susibūrimas į Žurnalistų
Draugiją esmės nepakeičia tol,
kol pagrindinis jų užsiėmimas nė
ra žurnalizmas. Tai tik rūšis vi
suomeniškai naudingos veiklos. O
tie kurie sako: "Jei nori, tegul

Vaizdas iš New Yorko lietuvių
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kritusi, nukamuota parkniubusi,
paslika gulėjusi taip, kad kiti lai
kė ją nebegyva. Lietuvos ir lie
tuvių vardo nebebuvo laisvųjų tarpe. Bet, kai didysis karas išju
'
dino žemę iš pamatų, kai sukūrė
jis gaisrą, nuilsę galiūnai pargriu
vo, o iš po griuvėsių atsikėlė
mažieji, atsikėlė atgijusi ir lais
va Lietuva", — kalbėjo preziden
tas Antanas Smetona, 1936m. Pir
mojo Tautinio Eucharistinio Kon
greso metu.
Lietuva neša sunkų kryžių, bet
prisikels, jei visi stengsimės ne
prisitaikyti ir nepasinaudoti kaž
kokiais neaiškiais "padėti tautai"
ūbaisiais. Toje kovoje reikalin
gas ir svarbus ne vien veiksnių
ar išrinktųjų komitetų veikimas,
bet mūsų visų, o ypatingai jau
nųjų jėgų ■įtraukimas į aktyvų
Lietuvos laisvės siekimo kelią.
Ugdykime juose aiškią ir teisin
gą Lietuvos laisvės siekimo idė
ją, nes tauta tikisi ir laukia iš
mūsų ne prisitaikymo okupantui,
bet kad skelbtume laisvam pa
sauliui, kad ji laukia išsilaisvi
nimo iš okupacijos. Tame kelyje
nėra vilties "neutraliems" lietu
viams, kuriems šiandien jau ne
besvarbu jokia laisvės idėja. To
kia laikysena taip pat pasitarnau
ja priešui.
Niekas neturėtų mus vadinti už
skaučių tunto Neringa šventės. Kalba vyr. skautininkė O. Zailskienė.
kietėjusiais atsilikėliais senuose
Vyt. Maželio nuotrauka principuose, nes musų siekimai
tie patys, kaip ir atgimimo skleidėjų, tik gyvendami skirtingus
laikus, ieškome naujų kelių, naujų
priemonių.
Kaip gali tylėti, neutraliu lietu
viu
laisvame pasauly boti,
"Šiandien Lietuva eina komu
Emilija Čekienė
"Kada žemė šaukia, —
nizmo, tautų draugystės, komu
Akmenys vaitoja tėviškės
nizmo idėjos keliu. Bet niekad ne
miške?..
riuo skelbiami Eltos komunika galima užmiršti to, kas buvo".
Kaip gali šypsotis užsidėjęs
Kas
gali
drįsti
įrodinėti
oku

tai. Tik svetimtautis žurnalistas,
kaukę.
nesurištas su lankomuoju kraštu panto pasikeitimą išeivijos trak
Kada brolių rankos tiesias (
tavime,
jeigu
jie
patys
atvirai
jokiais atsakomybės ir emocijos
tave...
ryšiais, gali rašyti visa, ką jis prisipažįsta, jog laukia mūsų tam,
(Iš LNF išleistų Laisvės
mato ar tariasi matąs. Žmogiš kad galėtų atkeršyti, kad nebe
Kovų Dainų)
skelbtume
toliau
jų
įvykdytus
ir
kiausias ryšis su savo tėvyne
įneša komplikacijų žurnalisto, tebevykdomus žiaurumus, ku
NEPAMIRŠKITE
lankančiosi totalitarizmo pa riuos jie primeta mums. (Rašo
vergtame krašte, laikysenom aukščiau minėtas žurnalas, kad
ATNAUJINTI
Tas komplikacijas turėtume su "buržuaziniai nacionalistai, tie
PRENUMERATĄ
prasti. Bet kadangi kiekvienas "nepriklausomybės" apaštalai —
informacijos šalitinis mums yra voldemarininkai ir krikščionys
brangus, laikraštininkų kelionė demokratai, tautininkai ir liaudi
mis į okupuotą Lietuvą turėtume ninkai žudė komunistus ir karo
HEARING AIDS
belaisvius, moteris ir vaikus...")
džiaugtis..."
Mes gerai žinome, kas ir ką
Kodėl gi džiaugtis? Ar dėl to,
kad turime tenkintis tik "padėti žudė. Jie nori mus nutildyti, kad
jai", kai šiuo metu tokia pagel- nebeprimintume laisvam pasau
ba juk tėra įmanoma tik mate liui jų kruvinų darbų Rainių miš
rialiais siuntiniais? O gi ne vien kely, Pravieniškėse, Panevėžyje
duona žmogus gyvena, bet kiek ir daugely Lietuvos vietų, užvers ■
vienas trokšta numesti vergijos tų nepriklausomos Lietuvos pat
jungą, išsilaisvinti ir vėl likti riotų lavonais ir krauju permir
laisvu, pilnatesiu kūrybiniu žmo kusios žemės.
Skelbiantiems trečiojo fronto
gum pagal savo prigimtį.
To trokšta ir mūsų tauta. Gi kelią reiktų visa tai įsidėmėti,
išeivių pagalba palaikant ryšius o tiems, kurie dar buvo jauni,
Skambinkite MA 1-0440
su okupantu, vienu ar kitu būdu gerai pastudijuoti faktais pagrįs
arba rašykite
per jį bendradarbiaujant, su oku tą medžiagą ir įsitikinti, kuo išACOUSTICON OF
panto palydovais lankant saviš tikrųjtj "pasikeitė" Lietuvos oku
kius, jiems nepadėsime, o grei panto veidas ir jo darbai.
CLEVELAND
"Lietuva sunkų gyvatos kryžių
čiau klaidinsime ir ugdysime.
845 Prospect Avė.
Kai kurie iš lankiusiųjų kraš
tą pabrėžia, kad okupanto val
džia per juos kviečia apsilanky
ti visus išeivius, ypač rašto žmo
nes, įsitikinti, kad ten "viskas
pasikeitę". Nemėgsta jie ir ne
laukia "pažangiųjų" Laisvės ir
Vilnies rėmėjų lankytojų. Ne
nuostabu, kad Vilnis sausio 15 d.
savo vedamajame pasigenda di
pukų bendradarbiavimo: " kas
nors turi pralaužti ledus atidaryti
duris dipukams ateiti į pažangių
jų JAV judėjimą." Jų susirūpini
mas suprantamas, nes patys nyks
ta, o jų vaikai nesi jungia J priešamerikinę veiklą.
O kas gali mums įrodyti oku
panto tariamą pasikeitimą, jeigu
Vilniuje leidžiamas žurnalas
"Švyturys", Nr. 21, savo vedama
jame įsakmiai pabrėžia, kad

>

IŠEIVIJOS LIETUVIO KELIAS [ LIETUVOS LAISVE™
Plačiau nenagrinėjant trečiafrontininkų atsiradimo psicholo
ginių bei moralinių priežasčių,
pirmose jų eilėse matome lankiu
sius tėvynę, o kodėl taip, štai at
sakymą randame tame pačiame
"Metmenų" 5-tame numery:
"Savaime suprantama, kad išei
vijos laikraščių bendradarbių ke
lionės į okupuotąją Lietuvą už
deda jiems, vėliau šių kelionių
patyrimus aprašant, moralinių
įsipareigojimų, kurie neleidžia
jiems rašyti tuo pačiu tonu, ku-

apmokamo bilieto gailimasi. Bė
da, kad solo dainuoti nėra tas pats
ką prakalbą pasakyti ar kores
pondenciją į laikraštį parašyti.
Gražus balsas, tai retaDievodovana ir dainininkusgalimesuskaityti ant pirštų. Dainininkas galė
tų atlikti mėgėjo spaudos atsto
vo darbą, bet pastarasis, išėjęs
į sceną, tikrai nepadainuos.
Detroito ir Los Angeles laik
raštininkai, atsisakę rašyti į spau
dą, jei nebus pakviesti — elgia
si taip, lyg jie vieni moka rašy
ti korespondencijas, o visi kiti —
veikėjai, ir publika -- yra be
raščiai. Tai turbūt pirmas atsi
tikimas pasaulyje, kad mėgėjai
sustreikuotų lygiai kaip profe
sionalai. Juk mėgėjas darbą at
lieka iš pamėgimo ir nieko ne
verčiamas. Jis turėtų būti neuž
gaulus ir be pagrindo nesimesti
į didybę.
Jei aš ką rengčiau ir man tek
tų kviesti spaudos atstovą kaip
ateina, nusiperka bilietus, kaip garbės svečią ir dar be bilieto,
visi ir tegul parašo" -- irgi iš aš to nedaryčiau. Visi esame vie
esmės yra kitų profesijų, bet nodai garbingi pasišventėliai, ide
Pr. Alšėno žodžiais, -- mėgs alistai - mėgėjai. Ar kas dainuo
tantieji ruošti įvairius parengi ja chore, ar lenciūgėlį šoka, ar
mus, koncertus, minėjimus, vai monika groja ar korespondenci
dinimus etc... Jie taipgi ruošia jas rašo, prakalbą sako ar deko
iš pasiaukojimo, be atlyginimo ir racijas stato -- visiems vienoda
iš idealizmo. Beruošdami, besi pagarba be išimčių. Bet... tol,
rūpindami salėmis, beužsakinė- kol DIDELIAM DARBUI reikia pi
dami kopūstus, dešras, gėrimus nigų, -- dovanokite, jeigu galite,
aš dar pridėčiau -- jie gero turite nusipirkti bilietą!
V. Skinka
kai pavargsta. Ir pavargsta, no
Cambridge
rėdami surinkti pinigų ir nusiųs- '
ti tiems, kuriems jų trūksta dar
svarbesniems idėjiniams dar
bams. Rengėjai, pradedant pro
grama, baigiant salės iššlavimu
turi prašyti, prašyti, prašyti.
Buvo atveju, kai LITUANUS skiltyse išspausdintą
Tai kodėl vieni mėgėjai - ide straipsni profesorius savo studentams pristatė kaip pri
alistai (nepavargę) nori, kad ki valomą skaitymą.
ti mėgėjai - idealistai (jau pa
Daugiau negu kartą Lituanus medžiaga perspausdin
vargę) prašytų juos (net su šei
ta
Congi-essional
Reeords; kartą net ukrainiečių tautinės
momis!) nemokamai ateiti, at
šventės
proga
vienas
kongreso atstovas paskaitė Litua
sisėsti net į "garbės vietą" ir
nus
vedamąjį
tikslu
išreikšti
laisvės siekimo mintį.
įvertinti jų darbą? Kas kam čia
Be abejonės, pačią efektingiausią Lituanus kritišką
daro ar nori padaryti skriaudą —
apžvalgą yra parengęs ne kas kitas,kaip garsusis kongre
neaišku.
so speakeris McCormack. ,To dvieju lapą laiške redakcijai
Mėgėjai žurnalistai juk neturi
monopolio "užfiksuoti spaudos buvo duota visa eilė labai naudingų ir prasmingų patari
skiltyse”. Lygiai neblogesni fik
mų. Kas skaitė šį recenzinj laišką, žino, kad apžvalgą pa
suotojai yra tie patys rengėjai
rengęs asmuo buvo bent vieną Lituanus numerį ištisai
ar artistai, jei jie to nori. Taip
ir labai atidžiai perskaitęs.
gi trys ketvirtadaliai žiūrovųgali
Lituanus medžiaga pasinaudo;o daugelis kitų leidi
tą padaryti, jei jie to nori. Kunių. štai neseniai Šveicarijoj, Lousanne leidžiamo dien
dirko'- žodžiais čia negalima ar
raščio kultūriniame priede atspausdintoj platesnėj ap
gumentuoti. Tais laikais, reikia
žvalgoj apie dabartine situaciją Pabaltvje, plačiai pasi
prileisti, mokančių rašyti buvo
naudota Lituanus skilčių medžiaga; net iliustracijos per
mažiau. Taipgi negalima paly
spausdintos.
Lituanus adresas; 916 Willoughby Avenue,
ginti, kodėl esą dainininkai apmo Brooklyn 21, N. Y.
kami, o spaudos atstovui net ne-
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Kodėl remtinas Lituanus?
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TIKRASIS BRAZILIJOS KRAŠTO VEIDAS

Villefranche sur Mer miestelio, Prancūzijoje, kur gyvena Liutkų šeima,bendras vaizdas. įlankoje stovi
Amerikos karo laivas.

PAS LIETUVIUS VIDURŽEMIO PAJŪRYJE
Kad traukiniai vėluosis apie
5-8 valandas, atrodė man ne
suprantama. Buvo nesupranta
mas ir jauno pakeleivio — ita
lo nusiskundimas: studijuoju
elektroniką, bet nemoku anglų
kalbos, kągi veikčiau Ameriko
je? Bandau jam aiškinti, kad su
elektronais Amerikoje karjera
garantuota ir skursti tikrai ne
teks, o kalba? Sunki? Tačiau jau
nam žmogui juk visos kliūtys {vei
kiamos. Jaunuolis studijuoja Mi
lane, dabar vyksta pas motiną
netoli Sanremo pajūrio vietovės
ir štai... jam tenka išlipti. Jis
vis dar galvojo, ką daryti, ar
susigundys nugalėti anglų kalbą
ir pakels sparnus Į Ameriką?

V.

ALSEIKA

duonos kepalus, vyrai tempėsi
raudonąjį ar rose vyno butelius.

Prancūzijoje, — aiškino Liutku •
pasikvietė svečių visas laivo Įgu vienė -- žmonės žino, kad jiems
los narių šeimas, na ir šių eilu reikia gyventi ir tai jiems pir
čių autorių, kaip "US turistą". miausia rūpi.
Teko pasivaikščioti po Nicą,
stebėti besimaudančius, pajusti
Nice, 1963
tų laikų atmosferą, kada Čia lan
kydavosi imperatoriai, valdovai,
turtuoliai, pagaliau ir Hollyvroodo
NEPAMIRŠKITE
Įžimybės. Kaip paprastai, pa
ATNAUJINTI
traukia prancūzų linksmesnis bū
PRENUMERATĄ
das, jų judrumas gatvėse. Net ir
Kalėdų pirmos dienos rytą, žiū
rėk, moterys pirkosi ilguosius

Jokios žiemos pėdsakų, jūros
bangos tiesiog skalauna trau
kinio vagonus, pro langus pra
slenka palmės... Sanremo mies
tas -- vienas puošniausių italų
Rivieroje, su casino ir kitais pa
traukliais dalykais ir, aišku,
aukštomis kainomis. Vasarą Čia
knibžda vokiečių, 'JAV turistai,
dabar? Tik mėgėjai ar giminės
atvykę šventėms pas artimuo
sius.
Ventimiglia, Menton, Monte
Carlo, pagaliau maža vietovė —
Villefranche sur Mer. Netoliese
girdisi jūros Šniokštimas, Įlan
koje karo laivas. Aplinka tary
tum, užmigusi. Bandau su sunkiu
lagaminu pasiekti jūrą, sutinku
Liutkų vila "America”, visad vaišinga pravažiuojantiems lietu
JAV laivyno baltajuostĮ sargybi viams.
ni, kuris paaiškina: už kelių šim
tų pėdų rasiu taksi.

Tad, tikslas pasiektas, reikia
dabar nakties metu surasti
"Vilią America", Liutkų buveinę,
vos pora mylių atstume nuo Nicos
miesto. Jau 18 metų toji "vila",
tikrumoje tai apie 100 metų senu
mo namai su priestatu yra lie
tuvių nuosavybėj. Dabar vilą iš
visų pusių supa modernūs namu
kai ar ištisų butų "blokas", ji
teikia lyg veterano ĮspūdĮ,atrodo
lyg koks unikumas naujame pa
sauly, tačiau vieta su vaizdu Į
Cap Ferrat iškyšuli ir Vidur
žemio jūrą -- nuostabaus gro
žio. Išmirus kitiems lietuviams
Prancūzijos Rivieros buv. gy
ventojams -- Savickiui, Klimienei, dabar Liutkai (Liutkuvienė
yra žinomo, 1959 m. mirusio
Telšių gyd. ir veikėjo Mikuls
kio duktė) beveik vieninteliai lie
tuviai, turĮ pastogę Rivieroje. Jie
čia gyvena pakaitomis, nes Ant.
Liutkus, dailininkas ir diploma
tas, yra Lietuvos Pasiuntinybėje
Paryžiuje sekretorium.
Teko čia jau būti 1953 m. taigi,
prieš devyneris metus, o dabar
teko nustebti Liutkų vaikais, jų
talentais, stebėtis ir modernių
vilų statyba. Tiesa, apie pusę
sklypo Liutkai pardavė. Jų duk
relė Eglė dabar tiek pasižymė
jo prancūzų gimnazijoje, kad me
tams išsiųsta Į Angliją ir netoli
Birminghamo britų mokiniams
dėsto prancūzų kalbą. Dar vienassūnus mokosi Nicoje, o antrasis,
vyriausias --Perkūnas--iškar 
to rengiasi dviem daktarų laips
niams -- politinių mokslų ir tei
sių ir šiaip savo gabumais yra
atkreipęs prancūzų dėmesĮ.
Villefranche sur Mer vietovė
Įdomi dar ir tuo, kad čia Kalėdas
leidžia JAV šeštojo laivyno vado
vybės laivas, o aplinkui Įsikūrę
šimtai jūrininkų, karininkų šei
mų. Laivyno vadas Kalėdom Į Įlan
koje stovinti "Springfield" laivą

Laikraščių skaitytojai, kino te
atrų lankytojai ir TV savininkai
iš straipsnių bei savaitinių filmų
kronikų, kur pasakojama ir rodo
ma Brazilijos gyvenimas, labai
dažnai apie ŠĮ kraštą gali susida
ryti klaidingą vaizdą. Krašto gy
venamoji tikrovė tai nėra puoš
nioji Rio Branco Avenida ar Copacabanos Atlantica Av, su bal
tučiais dangoraižiais, kur at
rodo..., kad Brazilijoje tik tur
tingi gyvena. NeĮpratusiam kok
tu stebėti ant Šaligatvių gulin
čias moteris su šalia jų prisi
glaudusiais dviem ar trimis vai
kais, su prie bažnyčių lūkuriuojan
čiais elgetomis; su pardavėjaisinvalidais, kurieparduodami vai
sius ar gėrimus užsidirba sau
pragyvenimą.
Kodėl toks akis rėžiantis ir
dangaus teisingumo šaukiantis
klasinis nelygumas, kurio niekur
nesu matęs, nors esu išvažinėjęs
visą laisvąją Europą, JAV, ir di
džiąją Kanados dalĮ? Kodėl? Į ŠĮ
klausimą bando atsakyti Correio
da Manha, Rio dienraštis vasario
13 vedamajame, kurio vertimą čia
ištisai perduodu:
"Braziliją šiuo laiku kamuoja
krizė. Tačiau jai nugalėti reikia
Įveikti krašto chronišką krizę.
Šiuo metu daug dėmesio ski
riama užsienio prekybos sunkunams, užsienio skolų mokėjimui,
naujiems investavimams bei kraš
to industriniam išvystymui. Ta
čiau didžioji braziliečių dalis nie
ko nesupranta nei apie užsienio
prekybą, skolas* krašto išvys
tymo problemas ir kt. dėl to, kad
toje Brazilijos dalyje iš viso ne
sama jokių projektų. Didžioji tau
tos dalis net nežino, ką šie žo
džiai reiškia, nes... jie yra be
raščiai.
šiuo metu Brazilijoje esama
48,4% analfabetų. Šis procentas
yra žymiai mažesnis išilgai At
lanto vandenyną P. Brazilijoje,
tuo tarpu žymiai aukštesnis kraš
to viduje. Visoje Lotynų Ame
rikoje tik Guatemala, procentualiai, turinti aukštesni beraščių
gyventojų skaičių. Guatemaloje ŠĮ
nuošimti žymiai pakelia Maya indijonai, kurių dar ligi dabar ne[stengė nugalėti vakarų civilizaLygiai kaip ir švietime, taipir
aitinimosi srityje Brazilija yra
bai atsilikęs kraštas. Pagal nauusius duomenis Pernambuco
lstijoje 49,6 % visų šeimų nieda nenaudoja pieno ir 48,6%
ekada nevalgo mėsos irkiauši-

Brazilijos gyventojo numato
mas gyvenimo ilgio vidurkis yra
49 metai, toks pat kaip buvo pie-

Demokratijos sūkuriuose (6)
Vasario 15-ta, prieš pat 12 val-n^ą d enos. i Klaipėdos Krašto Direk
torijos rūmus susirinko buvusios ir naujosios direktorijos nariai, Ypatin
gosios Aliantų Komisijos neriai, vyriausias komisaras Petisrtė ir jo ver
tėjas Linn. Sukilimo metu sud'rytos direktorijos p’rmininkas E. Simo
naitis lietuvių, o po to vokiečių kalba perskaitė visų direktorijos narių
pasirašytą pareiškimą.
Kada mes jau ištisas nedėlias derėjome su Ypatingąja Santar
vininkų Komisija, nusprendėme atsistatydinti. Šitas žingsnis paėjo
iš sekančių priežasčių:
1. Turėjo kas būti daroma, idant Santarvininkų autoritetų atitaisius.
2. Ypatingoji Santarvininkų Komisija atsikartotinai tvirtai pareiškė, kad į keletą dienų po provizoriškos valdžios sudarymo, Pasiun
tinių Konferencija galutinai išspręs Klaipėdos krašto likimą, o tai
būtent sulig Šilutės Deklaracija, ir kad toliaus tuojau po įvykusio
nusprendimo, visas Vyriausias Komisariatas ir apstatymo kar iuomenė
iš krašto atstos.
Mes negalime abejoti apie Augštosios Komisijos, kuri Vardan
Santarvininkų vyriausybių davė šituos pareiškimus, teisingumą ir
todėl kaip geri patriotai nusprendėme šitą žingsni daryti.
Mes visi velijame, kad Klaipėdos kraštas turėtų žydinčią ateitį.
Todėl kreipiamės į mūsų tautiečius tuo. prašymu, padėti idant šitą
nrierj atsiekus.
Kada nres laisvę iškovojome, mes ir saugosime ją, kad vėl nepakliūtume Į vergovę.
Klaipėdos kraštas lai gyvuoja, priglaustas prie Lietuvos respub
likos!

Po E. Simonaičio pareiškimo Linn perskaitė raštą, kuriuo Aliantai
skelbia naują krašto d'vektoviją. sudarytą V. Gailiaus. Tuo ir buvo baig
ta naujosios direktorijos inauguracija.
Aliantai savo pažadą ištesėjo: vasario 16 d. Ambasadorių Konferen
cija nutarė Kl?ipėdos suverenumą perduoti Lietuvai tam tikromis sąly
gomis. kurios bus nustatytos vėliau sudaryta konvencija. Tai buvo pada
ryta Lietuvos nepriklausomybės šventės dieną, tuo. galbūt, norint paro
dyti Lietuvai daugiau palankumo. Klaipėdos visuomenei minint Lietuvos
nepriklausomybę Saulių Namuose (Schūtzenhaus), apie tai buvo pra
nešta telegrama tą patį vakarą. Išk lmių dalyvi-ms, kurių tarpe buvo
Ypatingosios Aliantų Konrsjos nariai, tuojau buvo sugroti anglų, italų
ir prancūzų tautų himnai. Šiems p siteiravus, kuria proga visa tai daro
ma, iškilmių rengėjai paaišk'no ir perskaitė ką tik gautą prancūzų kalba
telegramą. Nustebę konrsijos n-'i-i-i. nebelaukdami iškilmių pabaigos,
išskubėjo namo, tikėdamies, gal ir jie yra gavę kokių netikėtų žinių.
Vasario 18 d. Prancūzijos atstovas Padovani, Didžiosios Britanijos —

gyvenimo kraujas, veda prie eko
nominių svyravimų.
Ar Brazilija laimės kovą su
infliacija? Per paskutinius dve
jus mėnesius kruzeiras atkuto,
kas rodo, kad kraštas eina tei
tų Europoje ar JAV 1822 m. Ta
singa linkme. Kaip ilgai šis pa
čiau Brazilijos šiaurės rytuose gerėjimo perijodas tęsis? Kuris
šis teoretinis žmogaus amžius išminčius tai galėtų atsakyti?!
yra žymiai trumpesnis. Apie 50*70 Gi Dirvos korespondentas tėra tik
visų tos srities gyventojų mirš gyvenimo stebėtojas.
ta nesulaukę 30-ties metų am
žiaus.
Šiaurės rytuose iš 1,000 gimu
sių kūdikių 200 miršta nesulaukę
vienerių metų amžiaus. Tai yra
pats aukščiausias kūdikių mirtin
gumas visoje Lotynų Amerikoje.
KOVO 9 D. Laiškų Lietuviams
Ir kas dar blogiau — šis nuošim koncertas ir premijų Įteikimas
ti nemažėja, bet auga. Nežiūrė
Jaunimo Centre.
dami šių faktų,Brazilijos nacio
KOVO 10 D. Korp! Giedra Pa
nalistai kovoja prieš emigraciją vasario Madų Paroda Jaunimo
iš užsienio šiuo obalsiu: "kūdikis
Centre.
yra pats ištikimiausias Brazili
KOVO 12 D. 7 vai. 30 min. vak.
jos emigrantas".
Kelionių filmai -- Puerto Rico,
Bet kur gi judėti Brazilijoje? Domininkonų Respublika, Kuba,
Didieji miestai yra perpildyti. Ar Jamaica -- Dariaus GiTfeno Pos
chaiškuose vidurio-vakaruose
to salėje.
iš 20 milijonų gyventojų tik pusė
KOVO 16 D. Dr. Stepono Bie
dėvi batus. Natūralios gumos ar
babacu rinkėjas Amazonės srity žio visuomeninės veiklos 50 me
je per mėnesi neuždirba tiek pi tų suskaktles minėjimas Jaunimo
nigų, kad galėtų nusipirkti vieną Centre. Ruošia Chicagos Skauti
porą batų... Lygiai kaip cukraus ninkų Ramovė.
KOVO 17 D. Literatūros ir
pramonės darbininkai, jie būna
bedarbiais keletą mėnesių metud- muzikos vakaras ruošiamas Li
se. Tik 58% visų brazilų yra eko tuanus žurnalo vajaus Chicagos
komiteto Jaunimo Centre.
nomiškai aktyvūs ir pajėgūs.
KOVO 19 D. 7 vai, 30 min. vak.
Tocatin, Araguaia ir SaoFrancisko upių slėniuose nesama jo Kelionių filmą --CentrinėAmeri
kios infliacijos, nes Į tas sritis ka, Dariaus Girėno Posto salėje.
dar neĮkėlė kojos piniginis vie
KOVO 23 D. solistės Birutės
netas! Tose zonose ir dalinai KemėŽaitės rečitalis Jaunimo
Pernambuco ir Ceara gilumoje Centre.
žemės ūkio kultivavimas tebė
KOVO 24 D. Draugo romano
ra toks pat, koks jis yra buvęs premijos
Įteikimas Marijos
prieš olandų Įsiveržimą 1604. Aukštesniosios mokyklos salėje.
Šios visos ūkinės negerovės
KOVO 26 D. 7 vai. 30min. vak.
nėra regionalinės, bet turi reikš 
Kelionių
filmą -- Britų Hondū
mės visai tautai. Didžioji brazi
ras
-Dariaus
Girėno Posto sa
lų kapitalo dalis yra investuota Į
žemės nuosavybę šioje archaiš lėje.
KOVO 30 D. 8 v.v. Chicagos
koje Brazilijoje. Tos Brazilijos
Lietuvių
Operos pastatymas "Cadalies palikimas ramybėje, ban
dant kitas sritis išvystyti, veda valleria Rusticana” ir "Pajacai”
prie infliacijos. Dabartinė kri Studebaker Teatre, 410 So. Mizė yra chroniškos krizės pase chigan Avė.
ka” -- baigia dienraštis.
KOVO 31 D. Tėvų Marijonų
Cituotasis straipsnis kalba sta bendradarbių metinis seimas.
tistinių duomenų faktais. Nėra
KOVO 31 D. 3 v. p.p. Chicagos
jokio pagrindo tiems skaičiams Lietuvių Operos pa statymą s "Canetikėti. Tai skaitydami, galime valleria Rusticana" ir "Pajacai"
suprasti, kodėl po2-jo pasaulinio Studebaker Teatre.
karo, šis kraštas turėjęs puikias
BALANDŽIO 7 D. 3 v. Chicagos
galimybes pagerinti savo gyvento
Lietuvių Operos pastatymas "Cajų gyvenimo sąlygas, ligi šiol
valleria Rusticana" ir "Pajacai"
to neĮvykdė. Vietoje to, kad spręs
Studebaker Teatre.
ti ekonomines problemas iš es
BALANDŽIO 21 D. Kunigaikš
mės, kai kurie šio krašto vado
vai stengiasi pralobti, Įsigydami tienės Birutės Dr-jos Chicagos
turtus krašto viduje. Aišku, kad skyriaus ruošiamas literatūrospinigų investavimas ne ten kur muzikos vakaras Jaunimo Cent
reikia, o pinigas yra ekonominio re.

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje

CHICAGOS PARENGIMŲ
KALENDORIUS

ALEKSANDRAS MERKELIS
Ištrauka iŠ spausdinamos monografijos ANTANAS SMETONA

Vaughand ir Italijos — Macchiora-Vivalba ministeriui pirmininkui ir
užsienio reikalų ministeriui E. Galvanruskui įteikė notą, kurioje prane
šama, kad Klaipėdos kraštas santarvininkų būsiąs perduotas Lietuvai
šiomis sąlygomis:

L Santarvės valstybės išsižada Lietuvos naudai visų teisių ir
titulų teritorijai, minimai Veisalės sutarties 99 straipsny;
2. Klaipėdos teritorijoje įvedamas autonominis ir reprezentacinis
režimas, o taip pat institucijos, kurios, oficialiai pripažindamos abi
vartojamas kalbas, gerbs lygybės principą visų gyventojų atžvilgiu,
vistiek kokios jie rasės, kalbos, ar tikybos, ir traktuos svetimšalius
civilinių teisių bei prekybos atžvilgu lygiai tap, kaip savo piliečius;
3. Jūromis, upėmis ir sausumos keliais laiduojama tranzito lais
vė, kuri organizuotina taip, kad būtų atsižvelgtą į interesus tų -lietu
vių ir lenkų kraštų, kuriems Klai ėda yra natū-'alus išėjimas į jūrą,
o Klaipėdos uostui sudaroma ekonominė administracija, kuri bus
pritaikyta jo raidai ir kuri, laisvą zoną įrengus bei kvalifikuotiems
atstovams dalyvaujant, teiks visišką garantiją, kad kalbamieji Lie
tuvos ir Lenkijos suinteresuoti kraštai galės šiame uoste naudotis
lengvatomis savo prekybai;
5. Lietuvai arba Klaipė los kraštui perleidžiami visi šiame krašte
esantieji turtai, .kurie priklausė Vokietijos Imperijai arba atskiroms
Vokietijos valstybėms, Lietuvai pasižadant savo ir Klaipėdos vardu
perimti naštas, kurios numatytos Versalės sutarties 254 ir 256 str.
str.;
Lietuvai sutikus perimti suverenumą Klaipėdos krašte viršminėtemis sąlygomis, Ambasadorių Konferencija, Lietuvos ir paties
krašto atstovų padedama, paruoš Paryžiuje Klaipėdos krašto orga
nišką Statutą ir sudarys su Lietuva konvenciją, suderintą su šiuo
sprendimu.

Tą pačią dieną Clinchant, Aloisi ir Fry įteikė augščiau minėtą Am
basadorių Konferencijos vrsario 16 d. nutarimą "Jo Ekscelencijai Ponui
Gailiui, Klaipėdos Valdžios Ministeriui Pirmininkui" su šio turinio raštu:
Ponas Prezidente!
Pasiuntinių Konferencijos į Klaipė’ą pasiųstajai Nepaprastajai
Komisijai pranešus, kad Santarvės Valstybių kaslink atitaisymo tvar
kos ir Santarvės autoriteto statytieji išsidėvėjimai išpildyti, Santar
vės Valstybių vardan veikiančioji Pasiuntinių Konferencija atsvėrė
dėl Klaipėdos krašto taip, kaip Versalės Sutarties 99-ame straipsnyj
2-ame skirsmelyj nužiūrėta, ir mums įsakė Čitą atsvėrimą pranešti
Klaipėdos krašto valdžiai. Padavę šitą pranešimą, turime garbės iš
•Jūsų Ekscelencijos prašyti patvirtinimo, kad jį gavote.
Priimkite, Ponas Prezidente, mūsų didelės pagarbos patikrini
mus.

(Bus daugiau)
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Bronys Raila

Chaoso "frontas”
Atsiprašau, jei dar kokių kelių se ir sveikinimuose dalyvavo vy
pasak Kavolio, "raštingųžmonių" rai ir moterys, meninę dal( at
būsiu dėl nerūpestingumo nepami - liko vietinių pajėgų turimieji ar
nėjęs. Nes juk ne tai svarbu ir tistai.
Vos programą pradėjus, išgir
gal perdaug nepažemins jųgarbės. Tai išminėjau tik su vienu dome, kad salėn buvo atvykęs ir
tikslu --prieštarauti Metmenų re vienas ypatingas svečias, -- lie
daktoriui, kad ne visi tie asmenys tuvis, save vadinęs "Kubiliūno
yra "nekomunistai". Dalis iš jų tremtiniu", kiek tarnavęs sve
tebėra žinomi, kaip aiškūs ir net timšalių legione. Gerokai (gir
labai "konservatyvūs" antikomu- dytas vynu ar konijaku (vodka
nistai. Tad Kavolio charakteristi dar buvo ne madoje). Ir ne vi
ka tam Vienybės blokui nėra tai sai vienas, o du. Prie girtojo jau
ki ir tiksli. Ir to bloko viešoji ideo - no vaikino šalia sėdėjo kitas, kiek
logija -- tai tik vienas ištisas vyresnis, ne(sigėręs, irgi lietu
chaosas. Beveik visais klausi vis, bet niekur nematytas ir nepa
mais čia rasi nuolat priešingiau žįstamas. Jis vaidino girtojo
sių nuomonių. Čia ir klebonai, ir draugą, kiek juokavo su juo, pata
liberalai, padorūs ir nepadorūs rinėjo, tai pakurstydavo, tai pri
tautininkai, rezistentai, žydų ir stabdydavo, — žodžiu, buvo to
nacių žudikai, hitlerininkai ir sta iškamšos dirigentas. Sėdėjo jie
lininkai, nusikaltėliai, žvalgybi du kaip tik už manęs užpakalinė
ninkai, laisvintojai ir pavergėjai je eilėje.
Bostono Dramos Sambūrio aktoriai su režisiere Al. Gustaitiene kovo 10 d. Bostone pasirodą su Ninuolat maišomi ( vieną puodą.
Prasidėjus prakalboms, "Ku codemio veikalu "Neužauga". Prieky iš kairės: rež. Al. Gustaitienė, Rita Ausiejūtė, Jurgis Jašinskas,
Vieną kartą čia bus užpulta Lie biliūno tremtinys" (vėliau iš Laima Katauskaitė. Antroj eilėj: Zita Zarankaitė, Ged. Margaitis, Fel. Kontautas. Nuotraukoje trūksta
tuvos laisvintojų nusenusi ir nuo vykęs Sovietijon) ėmė karštai da aktorių Ant. Vilėniškio ir Rimo Budreikos. Nuotrauka daryta repeticijos metu.
gyvenimo atsilikusi politika. Ki lyvauti "visuomeniniuose debatuo
Beatričės Kerbelienės nuotrauka
tą kartą bus dedami tų laisvini se": ploti, šūkauti, juoktis, laidy
mo institucijų pareiškimai, atsi ti vulgariausius irpornografiššaukimai ir rezoliucijos, Vieną kiausius posakius, tai vėl kur rei
kartą bus pareikšta anonimiškai, kia ar ypač kur nereikia visa gerk
kad lietuvių rezistencija okupan le šaukti "valio","bravo", "tegy
tui buvo mūsų tautai žalinga ir vuoja Bačkienė", ir kitaip.
Nicodemi’s. grįžta į lietu Įžvelgs gerų norų pradą, ar sceną žengia kovo 10 d., 3
Buvo baisiai nemalonu, nejau vių sceną. Beveik prieš tris ciniškai pasišaipys, kaip da vai. po pietų, So. Bostono
kenksminga. Kitais kartais bus
priseikinėjama, kad mes priva ku, šlykštu. Raminimai ir tildy- dešimt metų Ona Rymaitė bar iš daug ko mūsuose Aukšt. Mokyklos didžiojoj
lome vesti "neatlaidžią kovą" už mai nieko nepadėjo. Būtų reikė Valst. Teatro scenoj sukūrė įprasta su cinizmu pasišai salėj. Reikia tikėti, kad ir
Lietuvos laisvę. Viena ar kita re ję nutraukti programą ir jėga
tie, kurie Dramos Sambūrio
spalvingą Neūžaugos vaid pyti?. .
daktorė savo rašiniais ar kelio juos išmesti. Aišku, būtų kilęs
darbų pasigedo, ir tie, ku
Bostono
Dramos
Sambū

menį, matyt, ilgesniam lai
nių (spūdžiais iš esmės paneigia dar didesnis triukšmas, ko ap
rie jį buvo bepamirštą,. da
kui
palikdama
įspūdį
apie
rio
režisierė
Aleksandra
ALT ar Vliko vedamą liniją. Ki gailėtinas iškamša su savo pobar įsidėmės, kad naujas
Gustaitienė,
nepai

to
veikalo
sceningumą.
Ne

tas redaktorius gi sakys, kad ALT litrukėliu ir siekė. O salėje buvo
liet uviškas vaidin imas,
sydama
tų
klaustukų,
pra

seniai
Alg.
Dikinis
Chicagoj
garbingų
prancūzų
svečių,
dežiūir Vliko linija tai juk ir yra
Vienybės linija! Vienuose nume ruojantis policininkas, ir viskas išvedė į sceną Nicodemi’o ėjusių metų ankstybą rude ruoštas: beveik pusę metų,
St. S.
riuose bus sudėtos "socialistinės tada buvo pusėtinai nejauku ir ne Gatvės vaiką, o Bostone jau nį, beveik visai slaptai, pra vėl Bostone gimsta.
statybos laimėjimų" nuotraukos tikra labai paraudusiame Pary baigiama repetuoti Neužau dėjo repetuoti Nicodemi’o
ar komunistinių Lietuvos poetų žiuje. Rengėjams tiko būti atsar ga. Ne tas pats vardas, bet Neužauga, šiuo metu repe
eilėraščiai. Kituose, numeriuo giems.
tai tas pats Nicodemi’o kū ticijų darbas yra baigia
Per pertrauką "tremtini" paži rinys, lietuviškai gal tiks mas, Neūžaugos premjera
se gi jūs rasite "Almus Enterprises" ar net Birch Society skel nę kiti buvę legionieriai bandė liausia vadintinas Atlaiku.
įvyksta kovo 10 d .,
bimus... Per kelius numerius pa raminti, gražiuoju išprašyti, bet
Bostono
Dramos
Sambū

3" vai. po pietų So. Bos
Vasario 24 d. pirmą kartą Bos
eiliui bus pilamos tegu ir labai nepavyko. Nugirdytasis ir jo po•
ris ilgesnį laiką nerodė gy tono Aukšt. Mokyklos di tone koncertavo jaunas lietuvis
litrukėlis
aiškinosi:
kas
čia
tokio,
negabiai surašomos, bet vis dėlvybės ženklų. Kai kas ilgė džiojoj salėj. Veikalo deko pianistas Antanas Smetona. Jo
Čia dažnai matome sportinių, do purviniausios paplavos ant tų, juk šiandien šventė, linksma, kas
josi jo darbų, o kai kas jau ratyviniu apipavidalin i m u koncertas (vyko Isabella Stewart
kartais net politinių ir "kultūri kurie mėgino atkreipti dėmes(, mums gali uždrausti pajuokauti
buvo bepamirštąs, kad toks rūpinasi dail. Vikt. Viz Gardner Museum salėje. Savo pro su
fašistais?...
nių" nuotrupų rinkėją E. SulaitJ. kad toks "susipažinimas" su oku
Ir jiedu dar gr(žo ( salę-, kai teatrinio gyvenimo "veiks girda, pastatymo admi gramai jis pasirinko Haydeno so
Dabar gi vis dažniau katalikiškų pantu ir okupuota Lietuva yra pa
nistravimui vadovauja Ant. natą Es dur (1798), Beethoveno
laikraščių bendradarbi Al, Giman ■ sityčiojimas iš visų mūsų patrio prasidėjo meninės programos nys” Bostone tebegyvena.
dalis.
Dar
trupučiuką
"pajuoka

Lietuviško
vaidinimo
su

tinių
pareigų.
Kituose
numeriuo

Gustaitis, vakaro sonatą Es dur, opus 81 a (Das
tą, savo gausiais rašiniais prieš
keletą metų iš ten išstūmus ir ( se jūs skaitysite tiek klykaujan vo", bet toji dalis jiem, matyt, rengimas mūsų sąlygose nė pelnas skiriamas Bostono Lebewhol — atsisveikinimas) ir
"Laisvę" "nustūmus" Algimantą čius ir putotus patriotinius raši nusibodo, ir abu vyrukai dingo. ra toks pigus reikalas, kaip
Lituanistinei mokyklai pa Chopino sonatą B moli, opus 35,
šalčių. Dar kartais paskaitome nius arba tokius Lietuvos laisvi Su "fašistais" ir "naciais" jiems iš tolo atrodo. Teatro meno
remti. Visa krūvon sudėjus, su garsiuoju ir populiariuoju
"blaivius" buvusio per nesusipra nimo veiksnių, net diplomatinės iš tikrųjų buvo svarbus ne "kul mylėtojas turi parodyti ne malonu pranešei, kad Gus March funebre.
Antanas Smetona fortepijono
timą voldemarininko, o Ameriko tarnybos postų gynimus, jog nu tūrinis", o tik politinis "bendra maža pasiryžimo, gaišti
taičių teatras, kaip čia jį studijas
stosite
abejoti
žinomo
B.
Jonsodarbiavimas
”
.
O
tą
misiją,
pripradėjęs pas savo ma
je konservatyviausio krikdemo J.
daug valandų, prarasti po kasdienine kalba vadinam,
mytę, pianistę Birutę NasvytytęGobio atkirčius. Kiek rečiau re no posakio prasme, kad -- "pat teršdami Nepriklausomybės šven ilsio laiką, o svarbiausia —
vėl stojasi ant kojų.
Smetonienę, ir jas tęsęs pas
gime Balfo pirmininko kan. J. riotizmas yra sukčiaus prie- tės nuotaiką, jie buvo jauatlikę...
pabėgti iš kasdienybės, pa
Kaip visi dramos teatro Leonard Shure,ClevelandoMusic
Končiaus ar reikalų vedėjo kun. bėga"...
sinerti į kuriamą vaidmenį, mylėtojų sambūriai, ir Bos School Settlement, dabar siekia
Kas visa tai būtų? Išsiblašky
L. Jankaus pasisakymus labda
aiškiai
nuvokdamas, kad ta tono Lietuvių Dramos Sam magistro laipsnio garsioje visoje
mas,
nuovokos
stoka,
kvailioji

ros reikalais, bet dažniau (vai
me darbe slypi nemenka ri būris turi gana pastovų vai Amerikoje Juilliard mokykloje,
rius ministerio V. Sidzikausko mas? Ar tai čia, kaip pageidau
Skaityk ir platink
zika — ar į vaidinimą susi dintojų branduolį. Neūžau New Yorke. Lygiagrečiai jis plė
pareiškimus ar interview, šiaip ja V. Kavolis, yra toji "respekDIRVĄ
tuotina
arena
tokiems
trečiafronrinks
pakankamai tautiečių, gos spektakly iš to branduo toja koncertinę veiklą, davęs jau
visokių veikėjų, net Lietuvos di
ar tavo pastangose jie lio pasirodys Zita Žara n- visą eilę rečitalių Chicagoje,
plomatų ir konsulų, išsirikiavu tininkams, kurie komunistinės
sių prieš fotografės S. Narke- tarnybos purtysis”?...
kaitė, berods, nuo At Detroite, New Yorke, o dabar ir
Ne, toks savaitraščio vis konliūnaitės aparatą, nuotraukas. Ši
žalyno dienų iš Sambūrio Bostone, kur rado kelius Į ame
mūsų fotokorespondentė dabar vulsingesnis "purtymasis" yra
nepabėgusi. Tai neeilinių rikinę muzikos instituciją.
labai veikli ir visur priimama, greičiau sąmoninga taktika, būdin
Gardner Museum Bostone yra
gacumų vaidintoja, šį kartą
-- ne tik vestuvių, gimtadienių a r ga kiekvienam pasalūniškam nuo
plačiai
žinomas dėl savo koncer
įsigyvenusi į pagrindinį Ne
vaišių progomis privačiose šei dijimui, chaoso ir sąmyšio kėli
tų. Jie vyksta čia keturis kartus
ūžaugos
vaidmenį.
Greta
mui naiviųjų mulkinimui, vodkos
mose...
jos regėsim seną "scenos ( savaitę -- antradieniais, ketvir
garams. Tai tik grynas chaoso
Visa, kas palieka, tai daugiau ir teršimo "frontas".
vilką” Jurgį J a š i n s k ą , tadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais. Labiausiai lankomi
sia anonimininkaibei slapyvardikuris ir scenos meno meilės yra sekmadieniniai koncertai. Jie
ninkai ir daugiau ar mažiau vien
nestinga, ir patyrimu tur geriausiai ir apmokami. Todėl ir
kartiniai bendradarbiai, kaip se
tingas, ir vaidybos meno kandidatų jiems susidaro ilgas
Atleiskite, kad daugiau nei me
nosios kartos istorikas Jakštas
mokslus yra pažinęs. Felik sąrašas. Norintiems sekmadie
ar jaunosios kartos istorikas tus pabraidęs po tokios "respeksas Kontautas, pui niais koncertuoti kartais tenka il
Trumpa (vienintėlis iš mūsų isto tuotinos arenos" pelkes, aš nu
kių balsinių davinių ir re gai laukti, kol komisija pasirinks.
rikų apsiskelbęs laisvas nuo Edi klystu dar ( vieną prisiminimėll.
gimų
vaidybinių gabumų Klausytojai' tuos koncertus lanko
Tai buvo 1946 metais Paryžiu
po komplekso, kas mažiau moks
vyras,
po ilgesnės pertrau nemokamai. Spaudoje šie koncer
je
per
Vasario
16
minėjimą.
"Se

liškai sakant reiškia -- laisvas
kos grįžta į sceną (Vaidilos tai yra skelbiami, bet nerecen
nuo erotinės meilės savo motinai, nųjų" ir "naujųjų" lietuvių ten
karjerą buvo pradėjęs Bos zuojami, taigi nėra (vertinami, ir
o platesne prasme, motinai tėvy tada gyveno nedaug, gal apietretone, akt. H. Kačinsko stu tai yra silpna šių koncertų pusė.
jetas
šimtų.
Bet
Nepriklausomy

nei). Na, dažni perspausdinimai
iš sovietinės spaudos, dar P. La bės minėjimas visiems buvo jaut
dijoj. Senos gvardijos ka Jie duoda tik progos koncertuo
Rita Ausiejūtė, Zita Zarankaitė ir Fel. Kontautas repetuoja Nicopienė, V. Zalatorius, J. Vaidelys, rus (vykis ir ( salę sutraukė ko
rys yra ir Antanas Vi 1 ė - ti ir šiek tiek uždirbti. Jais dau
net tautinės spaudos bendradar ne visus tautiečius. To vakaro pro demio "Neūžauga", kurios premjera (vyks kovo 10 d. Bostone. n i š k i s . Beveik visai giausiai pasinaudoja jaunieji,pra.
Beatričės Kerbelienės nuotrauka
dedantieji koncertantai, bei nau
biai J. Miškinis ir A. Diržys... gramos prakalbose, pranešimuo
nauji vardai Neūžaugos vai jai atvykę, dar nesudarę sau pa
dinime bus Rita Ausie- kankamai vardo. Antano Smeto
j ū t ė , Laima Kata u s- nos koncertas čia, tai gera pra
kaitė (anksčiau pasiro džia, bet pusiau oficiali. Jis tu
džiusi tik mažuose vaidme rės dar čia sugrĮžti su koncertu
nyse), Gediminas M a r- j Jordan arba Symphony Hali,
g a i t i s ir Rimas Bud- kad galėtų pilnai Įsiteisinti muzi
r e i k a . Neblogai pažin kiniuose Bostono sluoksniuose.
Praėjusio sekmadieno Antano
dami rež. Al. Gustaitienės
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
taiklią akį, kai ji renkasi Smetonos koncertas paliko gražų
pastatymo dalyvius, galim (spūd(. Antanas Smetona toli pa
Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J. Mažeika
būti tikri, kad ir debiutan žengęs pianistas, tur(s milži
nišką techniką. Jo pirštų artiku
tai savo vaidmenis atliks liacija labai švari ir lengva, dė
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
geriau negu patenkinamai. ka jos visi greiti pasažai gauna
COCTAILS MANHATTAN OR
Malonu pažymėti, kad nau si ryškūs, nesusilieją. Jis turi
BARNETT PRANC. KONJAKAS
jieji
sambūrio nariai yra jau išdirbęs dinaminius skirtu
MARTINI
kvorta
........................................
$2.98
GERMAN BRENDY .....................
jauni, vienokių ar kitokių mus, gražus po piano techniško
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
CANADIAN WHISKEY ..............
mokslų studentai, kiek ži se vietose, minkštas dainuojantis
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
VODKA pilna kvorta.......................
nau, su noru įsijungę Į liet, forte. Jo fortissimo tačiau reika
scenos
darbą.
lingas dar pagilinimo. Taip pat
RICCADONNA
ITAL.
VERMOUTH
33
onz.
$1.15
KRON BRANNVIN
jis
neparodė šioje programoje
Kaip jau sakyta, Nicode

Kaip aną syk( minėjau. Vieny
bės savaitraštis Brooklyne buvo
paverstas, V. Kavolio iškilmingai
mokslišku išsireiškimu, mūsų
trečiafrontininkų ir naujos tre
čiosios jėgos galiūnų "pagrindi
niu eksponentu". Jie esą, dabar
sudarė mūsų visuomenės tret(j(
"nekomunistini bloką". Pažymė
tina: ne prieškomunistinį, bet
tik nekomunistin}...
Toks apibūdinimas, visus da
vinius susumavus, vargiai tiks
lus, taigi gal ir nelabai moksliš
kas. Visų pirma, tai nėra jokia
stambi jėga, verta fronto vardo,
o greičiau tik keista ar visai tra
gikomiška mišrainė. Įterpimas to
kio "bloko" kaip partnerio, tarp
kitų dviejų blokų -- prieškomunistinio ir užkomunistinio,--bū
tų pernelyg "liberališkas" prasi
lenkimas su tikruoju lietuviškų
visuomeninių jėgų balansu. Tikri
blokai tėra du.
Ir to trečiojo "bloko" dalyviai
margesni už gen(. Jie suklydę iš
visokių pasviečių. Nesileidžiant
tuo tarpu l kalbas apie galimus
tikruosius jo dirigentus, tuo tarpu
minėtini tik trys: -- T. Tilvyčio
žodžiais Vilniaus Rasų kapuose
tariant, gerbiamoji ponia, laik
raščio leidėja V. Tysliavienė;
"Laisvės” kolumnisto ŠalčiausAlmaus-Zieniaus žodžiais ta
riant, "tarptautinio masto žurna
listė" redaktorė kolegė Narkeliūnaitė; na, ir mano žodžiais ta
riant, savaitraščio vedamųjų bei
apžvalgų seniliško temperamen
to svarbiausias rašėjas Vytautas
Sirvydas. Taip sakau ne dėl bar
nių, o daugiau iš gailesčio, nes
naivumas ir ypač seniliškumas
vienodai gresia mum visiem,
kuriem bus lemta ilgiau pasilai
kyti šioje ašarų pakalnėje ir ku
riems nepavyks sėkmingai išsi
saugoti arterijų sklerozės.

BOSTONE STATOMA NEŪŽAUGA

PIANISTAS ANTANAS
SMETONA BOSTONE

VIEŠĖDAMI CHH UJOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMĄ
AOUAVIT (švediška) .............

BORDEAUK pranc. vynas ....................... 5th $0.98

mi’o Neužauga Bostone į

(Nukelta j 6 psl.)
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Pianistas A. Smetona
(Atkelta iš 5 psl.)
pianissimo. Jo vidinių išgyveni
mų skalė gyva, įvairi. Ryškiau
siai tai atsispindėjo Haydeno so
natoje, ypatingai pirmoje dalyje.
Su šia gražia technika Antanui
Smetonai atdaras kelias Į stiliaus
diferencijacijos pagilinimą, ką be

abejonės jis atsieks Juilliard mo
kykloje, ko jam iš širdies linki
me.
Šis jo koncertas praėjo su di
deliu pasisekimu. Trijų su pu
sės šimtų vietų salė buvo tiek
pilna, kad didokas skaičius klau
sytojų dar išsidėstė tolimesnė
se muziejaus salėse. Malonu pa
brėžti, kad mažiausiai trečdalį
klausytojų sudarė lietuviai. Ilgi

ir Šilti plojimai buvo atpildas
jaunajam pianistui už jo perteik
tą programą. Reikia manyti, jie
visi ateis pasiklausyti jo kitos
programos, kuri turėtų būti Jordan Hali salėje.
Izidorius VasyliOnas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

MOKAME

•••

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pei-gyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę,
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Maironio lituanistinės mokyklos Brooklyne šokėju grupė, vadovaujama J. Matulaitienės, pasirodžiusi
Vasario 16 minėjime New Yorke, išpildant meninę programą.
Vyt. Maželio nuotrauka

CbartarMl and Svparvitad by »h« United Statas Govcrnmant
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HELP WANTED MALĘ

MECHANIC

ADM1N1STRAT1VE
TRA1NEE

Lear Siegler, Ine,

INSURANCE

IE’s with degree and experience
in methods, standards and plant
layout, assambly.

Immediate opening for wellrccommended married man
able to perform fleet maintenance. Truck overhaul experience helpful. Continued
company growth insures
steady income with advancement opportunities.
Apply PersonneI
Department

Pa re ei
Service Ine.

U nite d

4901 Lakeside Avė.

STRUCTURAL
ASSEMBLERS
WELDERS

A leading insurance organization (non sales) is looking for 3
youg men desiring to train in
the administrative and underwriting field.
An excellent oportunity for the
man with the necessary allaround ąualifications. Applicants
should have at least 2 years
college training and be willing
to relocate.
If you believe you qualify for
this permanent position leading
to high level responsibility, top
employee benefits and a sound
future, arrange for an interview
now with our PersonneI Depart
ment.

Royal Globė

Experienced on Aluminum
ALL AROUND MACHINIST
FITTERS—CLASS A
LAY-OUT MEN
Mušt be experienced on heavy
structural work, able to read
blueprints and work night shift.

Bartlett-Snow-Pacific Ine.
6200 Harvard Avenue
(25. 26, 27)

HARDCHROME PLATER
Experienced only. Mušt be able l<
set-up, and platc all types of work
Union Shop. Top wages. Ho»pitaliz<v
tion and f ringe benefits paid for.
Call 232-91 I I

HARDCHROMERS, INC.
7016 Krick Rd.
Bedford, Ohi<
(25, 26. 27

Insurance Companies
IVilliamson Bldg., Public Squart
MA 1-9565

FURNISHED APTS. EAST

5912 Superior Avė.,
Terrace Type.
Apartments.
2-3-4 rooms as
low as $ 10.50.
Bedrooms $6.50
Utilities.
Call EX. 1 -2944
(26. 27. 28)

IndustriaI Engineers

Senti resume to
Salary Personel Office.

Lear Siegler, Ine.
Power Eųuipment Division
Post Office Box 6719

Cleveland i, Ohio

Phone; MOntrose 2-1000
AN EQUAL OPPORTUNITY
EMPLOYER

TOOLROOM MACHINISTS
BORRING-MILL
JIG-BORER
TURRET LATHE
General machine shop U-ork.
Mušt have job stop experience.

O v e r t i m e
T & F ENGINEERING CO.
1740 Eastham Avė.
L block E. of Windemere Rapid
Station.
(26, 27, 28)

2202 W. CERMAK ROAD
Phana: Vlrginia 7-7747

•

CHICAGO 8, 1LUNOIS
John J. Kaianauskas, Pras.

WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS

MAY’S

BASEMENTS

IŠPARDAVIMAS!
ŠIMTAI IR ŠIMTAI PUIKIU MOTERIMS,
PANELĖMS IR
JUNIORĖMS NAUJU

ŽIEMINIU
PALTU

TURRET LATHE
OPERATOR
IA and 2 A \VS shorl runs. Clo$«<
tolerance. Steady vvork. Mušt have
ovvn lools.

ADVAN’CE BRONZE & MFG.
COMPANY
151 Billman St., I.odi, Ohio
948-1231
(25. 26. 27)

USED CARS FOR SALE

HELP WANTED FEMALE

Come in...LOOK AROUND

CASHIER
HOSTESS
IVAITRESSES

at these top value used c ars
They All Carry Mayfield Motors 30-Day or

1,000-Mile Used Car VVarranty
1963 VOLKSWAGEN Seda n.
F'ull faclory equipped, plūs ra
dio, vvhile sidevvall tires, safely
bei t m, chrome vvheel disks, undercoaling and **lone sfiield-**This is a Demonai ra tor like-nevv
condilion.
Only ............................

$1850

1958
VOLKSWAGEN
PaneI
Truck. Completely recondiliOned.
Ready
only .

lo 1,0

$695

161 VOLKSVVAGEN
Wagen. Red, vvhile
lu-lone. Sharp! ....

S ta t io n

$1795

1961 VOLKSWAGEN (Choice of
2).
Completely
reconditioned.
Radio, heater. Ready lo
I vvhile-1 black.

Only...............................

$1495

1960 VOLKSVVAGEN (Choice of
2). Radio, heater, completely reCondltioned and ready lo drive
avvay. 1 red
I black. Only ....

1958 VOLKSVVAGEN Convertible. Nevv top and lires. Com
pletely rccondilioned. Only.........................

1961 VOLKSVVAGEN Kombi Sialion Wagon. A great
buy at only ......

©
USED
CARS

$1295

$1395

MAYFIELD MOTORS CO.
Authorized
2926 Mayfield

KENNY KING'S
FAMILY RESTAURANT
5836 Mayfield Road
(25, 26, 27

PARENGIMU KALENDORIUS I

1959 VOLKSVVAGEN S t a t i o n
\Vagon. Complelvly recondilionecl. One ovvner.
Onlv...................................

$1095

Immediate openings for qualified
applicants. Salary, meals, uni
forma furnished. Apply in perso;
to Mr. Dunlap after 4 P. M.

Dealar

f Bfocfc Mfetf of Superior
Fhone Yt. 2-5700

KOVO 4-29 D. dail. Antano
Vaikšnoro tapybos darbų paro
da Brill Galery, Arcada, 460
Superior Avė.
KOVO 17 D. Balfas rengia pie
tus šv. Jurgio parapijos salėje.
KOVO 24 D. Neringos tunto Ka
ziuko mugė Lietuvių salėje,
BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.
BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų
§. Amerikos Lietuvių Sportinių
Žaidynių krepšinio ir tinklinio
varžybos.

Original Prices

Kainavę 29.99
Žieminiai paltai

J4-99

Kainavę $35
Žieminiai paltai

17 50

Kainavę 39.99
žieminiai paltai

19.99

Kainavę 49.99
Žieminiai paltai

24-99

Kainavę 59.99
Žieminiai paltai

29-99

Didelis pasirinkimas stilių!

Didelis pasirinkimas spalvų!

Didelis pasirinkimas medžiagų!

Pasirinkite iš šių puikių rinktinių medžiagų
ir žinomų firmų: ”Berkshire” vilnones ge
lumbes; "Schuster" vilnones skaras, diagonalų vilnos pliušą, vilnones lustrossas, ”Hockannom” vilnones gelumbes ir daugelį kitų.
BASEMENT WOMEN’S SUIT AND COAT PEPARTMENT .. . THE MAY
COMPANY. ALL 4 STORES, INCLUD1NG SOtlTHGATE

ĮMOKĖJUS $5,
jūsų pasirinktos
prekės laikomos
iki pareikalavimo!

DIRVA

19S3 m. kovo 6 d.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

Nr. 27 — 7

FILATEUIOS KAMPELIS
-------- ANTANAS BERNOTAS ------------

• ALT S-gos Clevelando
skyriaus nariu susirinki
mas, įvykęs kovo 3 d. apta
rė bendro ALTS suvažiavi
mo reikalus ir nutarė kreip
tis į centro valdybą per
svarstyti nutarimą šaukti
suvažiavimą St. Louis. Clevelandiečiai pareiškė, kad
tolimi nuotoliai sukliudys
daugeliui vykti į suvažiavi
mą, o jis būtų gausesnis,
jei, pvz., būtų ruošiamas
Clevelande. Tuo reikalu sky
riaus valdyba buvo Įgaliota
Dail. Antanas Vaikšnora, kurio kūrinių paroda vyksta Clevelande
kreiptis į centro valdybą ir
suvažiavimo reikalus toliau nuo kovo 4 iki 29 d., yra gausiai lankoma ir pirmąją dieną jau buvo
parduoti keli paveikslai.
aiškintis.
Posėdžio metu pasiinformuota LNT Tarybos suva
žiavimo reikalais ir paauko
ta 10 dol. skautų jamborės
Clevelando Meno Muzie lininku ir meno reikalų ve
fondui.
jaus parodų daugkartinis dėju. Savarankiškai dailės
Susirinkimo proga buvo laureatas, mūsų tautietis, kūrybai, kaip ir dauguma
pagerbti ir skyriaus nariai dailininkas
Antanas J. dailininkų, skiria laisvalai
— Kaziai, pirm. Karpius ir Vaikšnoras, Brill Gallery kio valandas, atliekamas
Karalis.
patalpose, esančiose Arcade nuo tarnybos...
(vb)
» Milda Lenkauskienė, re trečiame aukšte (401 Eu
PAMATYKIME GENO
daguojanti Tėvynės Garsų clid — 460 Superior Avė.),
kovo
4
d.
atidarė
savo
ta

CIDO PARODĄ
radijo programoje skyrių
pybos
kūrinių
parodą.
Pa

pavadintą "Penkios minu
Komunizmo kelias į Lie
tės moters pasaulyje”, ši rodoje dailininkas išstatė tuvą nužymėtas klasta,
apie
trisdešimts
aliejaus
ta

penktadienį kalbės per ra
smurtu, žudymu, trėmi
diją įdomia tema "Tylaus pybos kūrinių, įvairaus dy mais. Okupantas braido lie
pavasario pavojai. ..” šioje džio, 12x20 pradedant, 42x tuvių tautos kraujuje ir
72 formato darbais bai
programoje taip pat bus
giant. Dauguma išstatytų ašarose. Tyčiodamasis jis
t r a n sliuojamas Dainavos darbų nauji, dar niekur ne dabar prakalbo apie "ben
ansamblio koncertas iš jų
rodyti. Prieš parodos atida dradarbiavimą”. Mūsų at
pirmosios plokštelės "Tėvy rymą, kovo 3 d., A. J. Vaikš- sakymas — parodyti, kas
nei aukojam”. Tėvynės Gar
noro parodai skirti kūriniai; jis iš tikrųjų yra. Komuniz
sai girdimi Clevelande ir Bril Gallery patalpose buvo mą pažįstame iš jo darbų.
Akrone kiekvieną penkta parodyti spaudos atstovams
Štai kodėl svarbu patiems
dieni 8-9 vai. vak. FM ban ir dailės kritikams.
pamatyti ir kitiems paro
ga 106.5 mgc.
Visuomenės lankymui pa dyti lietuvių tautos genoci
roda
atdara kovo 4-29 d. do parodą, rengiamą Liet.
HELP WANTED MALĖ
kasdien nuo 3 iki 7 po pietų, B e n druomenės Clevelando
ši paroda, yra Antano J. I-osios apylinkės valdybos
TURRET LATHE
Vaikšnoro ketvirtoji indivi iniciatyva ir pastangomis.
Patys matydami savo
Privalo sugebėti paruošti dualinė dailės kūrinių paro
tautos nelaimę, stiprinsim
da
Amerikos
didmiesčiuose.
ir valdyti W <$ S3’ s; 4’ s;
Vėliau, Antanas J. Vaikšno Lietuvos laisvės kovos ryž
5’ s ir 3A’ s.
ras numato su savo dailės tą. Pakvįesdami amerikie
Būtinas mažiausia 15 metų kūriniais aplankyti New čius, rodysim komunizmo
pavergtų tautų išlaisvinimo
patyrimas. Aukštas valan Yorką ir Chicagą. Taip pat tikslą ir prasmę. Parodyki
numato savo kūrinius paro
dinis atlyginimas. Apmoka dyti ir Clevelando lietuvių me genocido parodą ypačiai
mos atostogos ir šventės.
bendruomenei. Numatomos jaunimui, kad jis savo aki
parodos bus vykdomos ta mis matytų, ką neša pa
da. kai dailininkas "kiek at sauliui komunizmo tironija.
WESTERN RESERVE
sikvėps" po Įtempto kūrybi
MFG. CO.
Genocido paroda Cleve
nio darbo. Kaip žinoma, dail.
lande
vykdoma šia tvarka:
Antanas J. Vaikšnoras pa
3710 East 93rd St.
Kovo
10, sekmadienį, 10
stoviai dirba viename pri
vai.
30
min.
pamaldos šv.
MIchigan 1-0827
taikomosios ir pramoninės
Jurgio
bažnyčioj
už lietuvių
dailės biure,, kurio yra da
(26,27,28)
tautos kankinius — komu
nistų žiaurumo aukas. EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
Tuoj po pamaldų, 12 vai.
parodos atidarymas šv. Jur
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
gio parapijos salėj. Gieda
muz. Alf. Mikulskio vado
ACCOUNTSINSURED
vaujamas Čiurlionio an
samblis.
TO $10,000.00
Kovo 10. sekmadienį, (i
vai. vak. šv. Jurgio parapi
jos salėj filmas apie komu
nizmą.
Paroda veiks kiekvieną
dieną iki kovo 15, penkta
dienio, nuo 1 iki 10 vai. vak.
HOME AND
Kovo 17, sekmadienį, 10
REMODELING LOANS
vai. 30 min. pamaldos šv.
Jurgio parapijos bažnyčioj,
JN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 6K ST
jas laikyti pakviestas Cle
velando vyskupas .J. E. John
F. Whealon.
Įėjimas aukojant išlai
doms apmokėti ir parodai
patobulinti.
Parodos Rengimo
Komitetas
FUNERAL HOMES

IRAKAS (seniau Mesopotami
ja), Mažosios Azijos valstybė,
"Armijos Dienos" proga išleido
spalvotą 4 pašto ženklų seriją su
Įvairiais senoviniais vaizdais ir
dabar jau nužudyto prezidento
Karim Kassem atvaizdu.
čia duodame tos serijos 10 fils
pašto ženklą, kuriame parodytas
senas Bagdado planas su ratu ap
vestais Įtvirtinimais.

Neseniai Dirvoje buvo aprašy
ti du ženkliukai, paminĮ 40 metų
sukaktĮ, kai JAV pripažino de
jure Estiją, Latviją ir Lietuvą.
Čia norime pažymėti kitus du
ženkliukus, pagerbiančius Krišjan{ Baroną, išleistus jo 125 m.
gimimo sukakties proga. Viena
me ženkliuke -- Barono atvaiz
das, kitame -- Baronas prie kny
gomis apkrauto stalo. Abu ženk
liukai sukibę porele, rudos spal
vos. Piešė J. -Cirulis. Visi Įra
šai angliškai.

SUPERIOR

SAVINGS

JAKUBS & SON
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

936 Eaat 185 St.

KE 1*7770

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekrnad. nuo 10:30 - 1:30

Telef. namų 431-6558
Krautuvės —• 431-6339

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

Paminėjus Bagdado vardą,
prieš mūsų akis iškyla Hauffo
pasakų kalifai, virtę gandrais,
nykštukai Nosiai, stebuklingos
Aladino lempos, skraidą kilimai,
kabą sodai, nepaprastai žavingos
arabų gražuolės iš "1000 ir vie
nos nakties" pasakų ir t.t.
Bagdadas, arabiškai Baghdad,
Irako sostinė, buvo Įkurtas kali
fo Al Mansuro 763 m. prie Tig
ro upės vietoje, kur senovėje
stovėjo to paties vardo babilo
niečių miestas. Nepaprastai iš
augo ir išgražėjo IX amž. kali
fo Harun ai Rašido laikais. Bu
vo laikomas vienu iš pačių turtin
giausių ir puošniausių pasaulio
miestų. Nuo 1638 m. valdytas tur
kų. 1917 m. užimtas anglų. 1920
m. padarytas naujai sukurtos Ira
ko valstybės sostine. Turi apie
300,000 gyventojų.

«««
LATVIAI tremtiniai, gyveną
Jungtinėse Amerikos Valstybėse,
paskutiniu laiku yra išleidę kele
tą suvenyrinių ženkliukų, atžyminčių jų tėvynės kai kuriuos
svarbesnius Įvykius, pagerbian
čių žymius asmenis arba propa
gandinio turinio.
Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
{staiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

Savininkas parduoda namą
šv. Vito ir šv. Jurgio para
pijos rajone — Nonvood
Rd. 4 butai priekiniame na
me, 1 buto, 6 kambarių na
mas kieme (su garažu).
Nauji langai (storiu windmvs). .
Nauji variniai
vamzdžiai, nauji laidai, nau
ji vonios kambariai. Didelis
sklypas — 40x140 — su de
koratyviniais medžiais. La
bai geros pajamos.
Skambinti EX 1-8319.
(27, 28. 29)
Išnuomojamas butas

Nauji

paskyrimai

SI.

Clair

9808 Kennedy Avė., viršuj
— 4 kamb. ir vonia. Su bal
St. Clair Savings prezi dais. 75 dol.
dentas Paul J. Sehneller
Teirau jautis, eikite iš
praneša apie naujus parei kiemo, arba skambinkite —
gūnų paskyrimus —
SK 2-1098.
(27, 28)
Robert A. York skiriamas
bendrovės teisiniu patarėju,
• Išnuomojami 2 butai po
George F. Bako sekreto 5 kamb. (be baldu). 1°93
riaus padėjėju ir
E. 71 St.
(26, 27)
Angelo A. Passal'-teųin —
sekretoriaus padėjėjti.
PRIVALO PARDUOTI’’.’
Visi trys — clevelandie
3 miegamų mūrinis bunčiai. čia baigę aukštuosius galąw, rūsys, papildomas
mokslus ir keleri metai kaip šeimai kambarys, l’/2 gara
įsijungę St. Clair Savings žo.
organizacijoje.
RE 1-9170
Savings

Theodor Mommsen (1817-1903)
garsus vokiečių istorikas, spe
cialiai tyrinėjęs senovės Romos
istoriją ir gyvenimą, parašęs
kelis stambius istorijos veika
lus, -- literatūros premiją.
Sir Ronald Ross (1857-1932),
britų gydytojas, didelę gyveni
mo dalį pašventęs tyrinėdamas
tropines ligas ir suradęs ma
liarijos sukėlėją, -- medicinos
premiją.
ATSAKYMAI Į LAIŠKUS. Po
nui Alg. Gustaičiui, Los Angeles.
Ačiū už komplimentus ir už pri
siųstus ženkliukus. Kas tiks —
panaudosime.

Antano Vaiksnoro kūrinių paroda

EN 1*1763

metais. Ženkluose yra šių as
menų portretai: Mommsen, Ross
(žiūrėk žemiau), Fischer, Zeeman ir Lorentz.

LOS ANGELES
ĮDOMI PASKAITA
Kovo 9 d.. 7 vai. vak. Kul
tūros klubas rengia įdomią
paskaitą Lietuvių namų sa
lėje (4415 Santa Monica
Blvd.).
Svečias kun. dr. Petras
Celešius skaitys paskaitą
tema: Teilhard de Chardin
pažiūra į pasaulio išsivystimą.
Svečias yra žinomas lie
tuvių kultūrininkas, akty
viai bendradarbiaująs mūsų
spaudoje, rašydamas filoso
finiais, literatūros ir meno
klausimais. Jis yra Lietuvių
E n c iklopėdijos bendradar
bis.
Po paskaitos seks disku
sijos ir paklausimai. Taip
pat darbotvarkėje yra pasi
kalbėjimas apie Klubo veik
lą, pasikeitimas nuomonė
mis ir kt. Lietuviškos kny
PIETŲ AFRIKA išleido 2 paš gos laimėjimas. Tradicinė
kavutė.
to ženklus, kuriais paminima su
kaktis, kai 1820 m. balandžio 10
Visi besidomintieji mūsų
d. pirmas didelis anglų kilmės
kultūriniu gyvenimo prašo
kolonistų būrys iš Anglijos at
mi atsilankyti.

Krišjanis Barons (1835-1923),
latvių tautinio atgimimo veikėjas
ir dainų rinkėjas, mokėsi Min
taujoje irTartu universitete, 1859
m. išleido Latvijos geografiją.
Nuo 1893 m. mokytojavo Rygoje
ir dirbo visuomeninĮ darbą. Daug
rašė. Surinko 200,000 latvių dai
nų, kurios išleistos 8 tomais.
1926 m. buvo Įsteigta jo vardo
premija, skiriama užlatvistinius
veikalus.
Norime atkreipti skaitytojų dėmes{, kad čia paminėti ir kiti
panašūs, nėra pašto ženklai, o
tik suvenyriniai ženkliukai, ang
liškai vadinami seals. Žinoma,
jie išleidžiami klijuoti ant laiš
kų, bet paštinės vertės neturi,
reikia ir oficialaus to krašto
pašto ženklo. Kai kurie filate
listai renka ir šiuos ženkliukus.
Jiems netgi tinkamo lietuviško
pavadinimo neturime. Vieni siūlo
vadinti etiketėmis, kiti "lipčiukais" ir pan.

vyko burlaiviu "The Chapman"
ir išlipo Pietų Afrikos Algoa
Įlankos krantuose. 1962 m. rug
pjūčio 20 d. toje vietoje pasta
tytas atatinkamas paminklas.

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

Pašto ženkluose matome sa
kytą burlaivi ir Anglijos, Ško
tijos, Uelso bei Airijos emble
mas.
♦♦♦
ŠVEDUA išleido 3 pašto ženklūs paminėti mokslininkams, ku
rie gavo Nobelio premiją 1902

PAULINA
MOZŪRAMS BENNETT
Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
MYLĖTOJAMS!!!
R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.’

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną
puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio
15 d. Ir niekur kitur, tik užsisakant per Dirvą.
Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Banke

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo
adresu:

Priedų:

čekis □
pinigai □
(parašas)

DIRVĄ
1963 m. kovo 6 d.
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KAS IR KUR?
• Dirvos novelės konkur
sui atsiųsta dar viena no
velė — Profesorius. Novele
pasirašė Margutis. Konkur
se dalyvauti terminas bai
giasi kovo 31 d. (ne kovo
15, kaip per klaidą buvo
pranešta).
• Vladas Meškėnas, lietu
vis dailininkas Australijo
je, J. Bachunui lankantis
Sydnėjuje, sukūrė puikų
portretą, kuris Sydney lie
tuvių vardu buvo įteiktas
išleistuvėse. Priim damas
portretą, J. Bachunas paža
dėjo, atvežęs į Ameriką iš
kabinti Čiurlionio galerijoje
Chicagoje, kad. lietuviai ga
lėtų pasigrožėti puikia Vla
do Meškėno tapyba.

tik toji šalpa pagal naują
tvarką bus teikiama kiek
vienam lietuviui individua
liai ir betarpiai iš Ameri
kos. Reikalingieji paramos
lietuviai prašymus lietuvių
kalba adresuoja ir siunčia
Balfo Centro Valdybai, 105
Grand St., Brooklyn 11, N.
Y., USA. Prašyme reikia
nurodyti šeimos narių gimi
mo datos, jų sveikatos sto
vis, pragyvenimo šaltinio
didumas (nurodyti kiek
gaunama pinigų) ir ko (pi
nigų, drabužių, laikraščių)

ir kiek prašoma. Prie pra
šymo reikia pridėti reko
mendaciją. Rekomendacijas
geriausia gauti iš žinomų Argentinos ambasadorius Amerikai dr. Roberto T. Alleman ir ponia (kairėje), apsilankę Vasario 16
lietuvių ar jų organizacijų. proga Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone, kalbasi su Lietuvos atstovui. Rajecku. Murillo nuotrauka
Balfo įstaigoje Muenche
ne nuo balandžio 1 d. palie
kamas vienas tarnautojas,
kurio pareigos bus daugiau
• V. Meilus, PLB vyr. r e p r ezentacinio pobūdžio.
valdybos narys, sausio 21 d. Todėl Balfo Centro Valdy
Muenchene aplankė Vokie bos nutarimu Vasario 16
tijos kr. valdybos pirm. I. Gimnazijai yra perduotas
Rugienių. Pokalby dalyvavo senas Balfo automobilis, ro
ir tarybos narys kun. dr. J. tatorius, rašomoji mašinėlė.
Aviža. Svečias buvo pain
formuotas apie lietuvių gy
venimą Vokietijoje ir ypač
CHICAGO
apie Vasario 16 Gimnaziją.

• Vokietijoje per Vasario
16 minėjimus buvo priimtos
rezoliucijos, kuriose krei
piamasi j Laisvosios Euro
pos Radiją, kad būtų įvesta
programa lietuvių kalba.
• Vasario 16 Gimnazijos
choras ir tautinių šokių
grupė išpildė programą sau
sio 26 d. per Stuttgarto te
leviziją.
• Lituanus žurnalui pa
remti Literatūros ir Muzi
kos vakaras įvyks kovo 17
d., 4 vai. p. p., Jaunimo
Centre, Chicagoje. Progra
mą išpildys: H. Nagys, K.
Keblys, L. Germanienė, K.
Almenas ir M. Motekaitis.
Visuomenė kviečiama gau
siai dalyvauti.

• Albinas ir Ieva Trečio
kai iš Orange, N. J. kovo 8
laivu New Amsterdam iš
plaukė keletai savaičių i
Virgin Island, venezncla,
Curacao, Jamaica ir Haiti.
Tai vis dar j u 40 metų
.vedybinės sukakties "me
daus mėnuo". Su iais dar
keliauja M. čenreckienė,
Bražūkienė, Brando iš New
Jersey ir ’sabelė Misiūnienė
iš Brooklyno.

NAUJA BALFO ŠELPIMO
TVARKA VOKIETIJOJE

Balfo Centro Valdybos
nutarimu nuo š. m. sausio
mėn. 1 d. lietuvių šelpimas
yra pertvarkytas. Reikalin
gieji paramos lietuviai ir
toliau bus Balfo šelpiami,

Talka Eglutei
Š. m. vasario 21 d. D. Au
gienė buvo sukvietusi savo
bute švietimo ir spaudos
darbuotojų pasitarimą vai
kų laikraštėlio Eglutės rei
kalu. Pasitarimo dalyviai
buvo išsamiai supažindinti
su dabartiniu Eglutės sto
viu. Vieningai sutarta laik
raštėlio redakcijai ateiti i
talką, paraginant rašytojus,
kviečiant dailininkus, krei
piantis į visuomenę dėl laik
raštėlio p r e n u meravimo.
Pareikštas noras, kad Eg
lutė taptų gyva ir aktuali,
patiekianti ir informacinių
žinių iš lietuvių vaikų mo
kyklinio ir organizacinio
gyvenimo.
Todėl lituanistinių mo
kyklų ir jaunimo organiza
cijų bendradarbiavimas čia
bus labai lauktinas. Moky
tojų ir vadovų atrinkti vai
kų rašinėliai, piešiniai, bei
nuotraukos apie žymesnius
darbus būtų ne vien graži
reprezentacija, bet ir vaikų
pratinimas prie spaudos
darbo. Numatyta kreiptis ir
į Pedagoginį Lituanistikos
Institutą, kviečiant įsijung
ti į vyresniųjų bendradar
bių eiles.
Reikia tikėtis, kad Eglu
tės, kaip vienintelio vaikų
laikraštėlio, reikalas kiek
vienam mąstančiamlietuviųi
bus suprantamas ir jautrus.
Be daugelio kviestųjų ir
talkininkauti pasižadėjusių,
pasitarime asmeniškai daly
vavo Tėvynės žvaigždutės

A. A.

GIACENTAI TRAINAVIČIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukrai BIRUTEI PAPROCKIENEI, sūnui VINCUI TRA1NIUI ir jų šeimoms

reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą

Stasė ir Stepas Malėnai

Mielą kolegę

DAGMARĄ JURGIENĘ
ir jos šeimą, brangiai motinai mirus, nuoširdžiai
užjaučia ir kartu liūdi
P. šepetys ir šeima

atvykusi žinoma SLA veikėja Nelė
Bayorienė.
Iškilmes pradėjo sekretorė B.
Pivaronienė. Ji savo vaizdžia
kalba nušvietė šios šventės pras
mę. Iškilmėm vadovauti pakvietė
prez. P.P. Dargi.
Ilgesniu ir jautriu žodžiuprez.
P.P. Dargis priminė mūsų tėvy
nės sunkią dalią ir Susivienijimo
vaidmenį tautos kovoje už savo
teises tiek praeityje tiek šiais
laikais.
— Šiame vajuje, -- kalbėjo
P.P. Dargis, — visų mūsų pa
reiga yra daugiau lietuvių įjung
ti l Susivienijimą. Turime siek
ti, kad mūsų broliškoji organiza
cija ne tik savo finansiniu pajė
gumu, bet ir didesniu lietuvių jė
gų sutelkimu galėtų būti stipriu ir
patvariu užnugariu kovoje už Lie
tuvos laisvę ir jos nepriklauso
mybės atstatymą.
Toliau, P.P. Dargio pakvies
tas, kalbėjo Lietuvos generalinis
konsulas J. Budrys. Jis pasidžiau
gė SLA gražia tradicija minėti
mūsų tautos šventę Vasario Še
šioliktąją. Tokiais minėjimais
svarbu parodyti pasauliui savo
valią ir ryžtingą norą būti ne
priklausomais. Tenka tikėti j mo
mentą, kuris atneš didelę per
mainą ir tame pasauliniame sur
krėtime turės žlugti sovietinė
vergija. Visos tautos, o tarp jų
ir Lietuva, vėl bus laisvos.

Lietuvos gen. konsulas New
Yorke J. Budrys kalba SLA Nau- .
josios Aušros vajaus iškilmėse.

JAV valstybės sekretoriaus Dean Rusk žmona, apsilankiusi Lietuvos pasiuntinybėje Washingtone Va
sario 16 proga, tarp svečių. Iš kairės: E. Jurgelienė, Kinijos ambasadoriaus Tsiang žmona, Mrs. Dean
Rusk, kun. G. Sabataitis ir kun. J. Ryan.
De Kun nuotrauka

redaktorius ir Roselando
Lituanistinės Mokyklos ve
dėjas J. Plačas, Donelaičio
Lit. Mokyklos mok. šukelienė, p. Kasniūnas, dail. Kau
pas, p.p. N. Užubalienė, N.
Bindokienė, Beleškienė, B.
Balšaitytė, Alkaitis iš Cle
velando ir Danutė Augienė,
pasitarimo iniciatorė. B. B.

LB GAGE PARKO APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Įspūdinga SLA šventė New Yorke
Susivienijimo vadovybės suva
žiavimo metu, vasario 22 d. or
ganizacijos centre New Yorke bu
vo retos iškilmės, kurių metu pa
minėta Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 45 sukaktis, pri
siminta tautinio atgimimo laik- raštis Aušra, nuo kurios pasiro
dymo šiemet yra sukakę 80 metų,
pagerbtas Aušros įsteigėjas dr.
Jonas Basanavičius, redaktorius
dr. Jonas Šliupas ir kiti aušri
ninkai, o taip pat iškilmingai pra
dėtas narių įrašymo vajus— NAU
JOJI AUŠRA.

į iškilmes atsilankė visa eilė
Susivienijimo vietos veikėjų ir
svečių. Jų tarpe buvo Lietuvos ge
neralinis konsulas J. Budrys,
Lietuvos Laisvės komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas, to ko
miteto narys K. Bielinis, Vliko
prezidiumo narys J. Audėnas ir
kt. Taip pat dalyvavo visa SLA
Pildomoji Taryba:prez. P.P. Dargis, S. Gegužis, iždininkė Nora
Gugienė ir daktaras kvotėjas dr.
S. Biežis, sekr. B. Pivaronienė,
iždo globėjai E. Mikužiutėiradv,
S. Bredes. Iš Pittstono, Pa. buvo

Po konsulo J. Budrio kalbos
Lietuvos Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas pažvel
gė J tarptautinius santykius, ku
rie veikia ir mūsų kovą Lietuvai
laisvinti.
VLIKo prezidiumo narys J. Au
dėnas prisiminė, kad Vilniuje,
kur 1918 m. buvo paskelbta Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mas, šioji tautos šventė tebuvo
minėta tik vieną kartą, būtent
1940 m. vasario 16 d. Jis papasa
kojo to minėjimo gražius įspū
džius.
K. Bielinis, Laisvės komiteto
narys ir senas kovų dalyvis už
mūsų tautos teises, savo trum
pame žodyje iškėlė dabartinės
Lietuvos okupacijos nuožmią priespaudą, kokios lietuvių tauta sa
vo istorijoje dar nėra turėjusi.
Kovai už laisvę turime žymiai
daugiau jėgų sutelkti. Jis džiau
gėsi, jog Susivienijimas dirba
realų darbą, stiprindamas ir telk
damas jėgas mūsų kovai.
Baigus kalbas, prez. P.P. Dar
gis visiems nuoširdžiai padėko
jo už pareikštas mintis kartu
primindamas, kad SLA buvo ir
liks lietuvybės tvirtovė, lyg koks
stiprus ąžuolas, ginąs tautą nuo
siautėjančių audrų.

Vasario 24 d. Čiurlionio Gale
rijos patalpose
LB Gage Parko apyl. pirm. Viktoras
Binkis, atidarydamas susirinki
mą pabrėžė, kad Gage parko ri
Diskusijose Stasys Gečas pra
bose gyvena didelis skaičius lie padėti vaikų darželiai. Garbė tų
tuvių, išsimėtęs po plačią apy darželių mokytojams, jaunimo nešė apie buvusi LB apygardos
atstovų suvažiavimą.
linkę ir dažnai vienas kitą suti organizacijoms.
LB Apygardos pirmininkas Pet
kęs sveikinasi angliškai, nors jau
ras
Vėbra apygardos vardu, svei
Meninę
programą
išpildė
Alvy

čia kaimyną lietuvi esant. Susi
rinkimo tikslas -- susipažinti. das Vasaitis, paskambinęs Čai kino skyrių, aktyvinant} visuome
Pažymėjo, kad Gage parko ri kovskio koncertą numeris pir ninę veiklą ir linkėjo jam sėkmės.
Bronius Kviklys prašė visus
bose daug lietuviškų kultūrinių įs mas, o Roma Mastienė, Vasaičiui
taigų. Svarbiausia -- Jaunimo. akompanuojant, padainavo S, Če- siųsti jam Lietuvos miestų nuo
rienės "Lietuvos Laukus", Šu traukų ir aprašymų ruošiamam iš
Centras.
Sekretorė B. Pivaronienė visus
berto
"Žuvelę" ir M. Dostal iš leisti veikalui.
Vicepirm. Gedimino Kazėno
dalyvius
pakvietė prie vaišių, ku
Prie kuklių vaišių stalų sky
pakviestas "Mūsų Lietuvos" au italų kalbos pačios dainininkės
rių metu praleista pora malonių
riaus
nariai
ir
jų
svečiai
kultū

išverstą
ir
pirmą
kartą
viešai
torius Bronius Kviklys konden
valandų.
suotoje paskaitoje pažymėjo, kad padainuotą "Tėviškės lauką". Bi- ringai pabendravę, pageidavo dau
giau
tokių
pobūvių.
Šios iškilmės Susivienijimo
Adomas ir Ieva buvę pirmieji sui dar padainavo Mascagni '"My
V.A. Račkauskas centre buvo reta organizacijos
tremtiniai šioje žemėje. Žydai li, nemyli".
šventė. Pareikštos mintys dau
2000 metų trėmime pasiliko žy
geliui pasakė, kad Susivienijimas
dais. Gimimas nustatys tautybę.
nėra vien tik apdraudos organiza
Jei norime atsilyginti tėvynėje
cija, jam taip pat rūpi lietuviškieokupaciją kenčiantiepis - išliki
ji ir mūsų tautos gyvybiniai rei
me čionai lietuviais. Emigraci
kalai.
joje pirmieji 3-5 metai yra karš
Iškilmės buvo {amžintos (fil
tos kovos už tėvynės išvadavimą
mą, kur{ susuko J. Kiaunė,talki
metai. Sekantieji 5-10 metų dar
ninkaujant A. Jurgėlai. Reikia ti
nios veiklos, o likusieji20-25me
kėtis, kad filmas galės būti paro
tai emigracijoje yra susiskaldy
dytas kuopose. Šventė visiems
mo metai. Kaip mūsų pirmieji
paliko gražų ir malonų JspūdJ.
emigrantai taip ir mes elgiamės.
Perdaug politinių veiksnių. Jie
kainuoja. Nukenčia kutūriniaJ
tautos reikalai. Netikslu kovoti
dėl tėvynės išlaisvinimo be pla
NEPAMIRŠKITE
LB Gage Parko apylinkės valdyba ir bendravimo pobūvio progra
no. Didelių užsibrėžtų tikslų ne
ATNAUJINTI
pasiekiama, mažesni pasiektini mos išpildytojai. Stovi iš kairės: Alvydas Vasaitis, Viktoras Binkis,
PRENUMERATĄ
dėlto nukenčia. Lietuvių tėvams Bronius Kviklys, Roma Mastienė, Jonas Kaunas, Dana Kurauskienė,
V.A. Račkausko nuotrauka
išlaikyti lietuvybę vaikuose turi Stasys Gečas ir Gediminas Kazėnas.

