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Prisikėlimui

(Laisvės Kovų Dainos, 289 psl.)

Ateis pavasaris, paskęs lankai žieduose, 
Miškuose pirmosios žibuoklės sužydės, 
O kas ateis prie tavo kapo, žuvęs partizane 
Ir kas vainiką iš pirmų žiedų uždės?

"Velykiniai margučiai lietuvių paviljone, savo (vairumu ir menišku išmarginimu iššaukė parodos 
lankytojų dideli susižavėjimą..." rašė The Evening Star apie Washingtone vykusią Tarptautinę Rank
darbių Parodą, kur Lietuvos paviljono (rengimu rūpinosi Lietuvos pasiuntinybė. Nuotraukoje trys 
Washingtono lietuvaitės prie Lietuvos, paviljono. Stovi iš kairės; Pranutė Laučkaitė, Asta Vitėnaitė, 
ir Elena Jurgėlaitė.

Krikščioniškojo pasaulio 
viena didžiausių ir pagrin
dinių švenčių — Velykos, 
per ilgus šimtmečius, išsiru
tuliuoją į visuotinio džiaug
smo šventę. Gilioji Kristaus 
stebuklo prasmė išsivystė ir 
išsiplėtojo j žmonijos dva
sinio ir moralinio prisikėli
mo šventiškas nuotaikas, iš
reiškiamos tradicijomis ir 
papročiais, įsigalėjusiais 
priklausomai nuo vietos są
lygų-

Prisikėlimo ir džiaugsmo 
šventė, religinių ir tautinių 
tradicijų pynėje, jungia ma
žus ir didelius, skurdžius ir 
turtuolius. Vienus jų jun
gia giliam susikaupimui re
liginių apeigų mistikoje ir 
krikščioniškame įsipareigo
jime, kitų neatleidžia šei
mos tradicijos, privertę sės
ti prie margučiais išpuošto 
stalo, privertę bent kumpio 
su krienais ragauti.

Prisirišimas ir meilė krik
ščioniškosioms ir tautinėms 
tradicijoms laisvėje gyve
nančius leidžia ne tik jomis 
džiaugtis, bet jas palaikyti

Pasaulis margas, kaip 
margi lietuviškieji margu
čiai. Ir Velykos, kaip prisi
kėlimo šventė, temdoma 
silpnųjų beviltiškumu, neti

kėjimu į bet kokį prisikėli
mą.

žmonija per amžius įpra
tusi prie nelaimių. Nelaimių 
gamtos sukurtų ir nelaimių, 
kilusių iš žmogaus bepro
tysčių.

Mokslas kovoja su gamta, 
mokslas įstengė panaikinti 
eilę žmoniją slegiančių ne
laimių. Bet mokslas neįsten
gė pakeisti žmogaus, ne
įstengė panaikinti neapy
kantos, pavydo, garbės troš
kulio. Tos ydos, užkrėtė pa
saulį, milijonus stumia ne- 
vjltin. Tos ydos, pakeitę ter
minus pagal laiko dvasią, 
virtę okupacija, aneksija, 
vienaip ar kitaip suprasta 
laisve, kolonizacija, subor
dinacija gerai ar blogai idė
jai — milijonus verčia su
abejoti prisikėlimo pras
mingumu, abejoti galimybė
mis dar įtempti jėgas ir tęs
ti kovą su blogybėmis

ir nors tą dieną gyventi pa
kilesnėje dvasioje.

Tačiau tą džiaugsmą kar
tu slopina lūkestis, apmau
das ir skausmas, žinant, 
kad artimieji krašte tik 
mintimis ir tolimomis vil
timis, užslėptomis ašaromis 
akyse, gali vaizduotis ir gy
venti prisiminimais. Prisi
minimais tų auštančių pa
vasario dienų, kurios artino 
Velykoms ir tyram dvasi
niam prisikėlimui.

Kas šiandien nušluostys 
jų ašaras, ten ilgesyje ir 
apmaude g y v e nantiems ? 
Tik jie patys, tik tie, kurie 
ne yien tikį, bet gyvena, 
ir kovoja prisikėlimui, ku
rie žino, kad ir Lietuvai pa
vasario saulė patekės ir 
tauta prisikels laisvam gy
venimui.

Tos j ų( viltys, toji jų ko
va, arši ir negailestinga, 
kokios Lietuvos istorijoje 
vargu ar rasime, privalėtų 
ir mus, laisve kvėpuojan
čius, senomis Velykų tradi
cijomis. besidžiaugia'nč i u s, 
priversti kai ką tose tradi
cijose įnešti naujesnio, tu- 
riningesnio ir prasminges- 
nio. Prasmingesnio bendra
jai tautos padėčiai ir jos 
nuotaikoms pabrėžti. Benį 
jausti ir išgyventi tai, kad 
prisikėlimo idėja gyva ir 
kad mumyse ji ne vien tra
dicija, bet tvirtas tikėjimas 
ir ryžtas. (j. č.)
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Pirmomis savaitėmis vokiečių tankai nesulaikomi veržėsi { Rusijos gilumą...

PENKIOS DIENOS, NULEMUSIOS II PASAULINI KARĄ (7]

HITLERIS TURĖJO SEPTYNIS KARTUS DAUGIAU 
KAREIVIŲ, NEGU NAPOLEONAS...

Vykdant puolimo prieš Rusiją 
planą, atsirado nenumatytų kliū
čių. Viena iš svarbiausių buvo ita
lų invazija j Graikiją. Iki pasku
tinio momento Hitleris nieko neži
nojo apie Mussolinio ketinimus. 
Kai vokiečių žvalgyba sužinojo 
apie italų pasiruošimus, Hitle
ris išskubėjo i pasimatymą su 
Mussoliniu, kad galėtų sukliudy
ti karą. Bet Florencijos stoty
je Mussolini jam pasakė:

-- Fuereri, atvykstate pervė- 
lai. Mano kareiviai jau 5 vai. 
ryto išsikėlė Graikijoje ir jūs 
dėl to neturite nerimauti. Už dvie
jų savaičių aš būsiu Atėnuose ir 
karas bus baigtas...

Tai buvo spalio mėnesį. Okovo 
mėnesį italai ne tik dar nebuvo 
užėmę Graikijos, bet priešingai, 
graikai baigė atsiimti Albaniją! 
J talką, kaip ir reikėjo laukti, 
atskubėjo anglai. Dešimčiai mė
nesių praslinkus po pasitraukimo 
iš Dunkerąue, dabar jie iškėlė 
koją Balkanuose. Šia jie įkūrė 
aviacijos bazes, iš kur lengvai ga
lėjo bombarduoti Rumunijos naf
tos versmes, labai svarbias Vo
kietijos strategijai.

Italai buvo blogi kovotojai.
Rusijos fronte nebeįmanoma 

vesti pilnutinį karą, kai užnuga
ryje degė Balkanai. Tad Hitle
ris paruošė Maritos planą, turė
jusį likviduoti Jugoslaviją ir 
smogti Graikijai. Ir kad šis pla
nas galėtų būti įgyvendintas, Bar
ba rossa plano vykdymą teko su
laikyti keturiom savaitėm... Ka
ras prieš Rusiją turėjęs prasi
dėti ankstyvą pavasarį, kad vo
kiečių armija puolimams galėtų 
išnaudoti geriausį vasaros laiko
tarpį, dabar dėl Mussolinio žy
gio Graikijoje, buvo nukeltas į 
birželio 22 d., tą pačią dieną kai 
prieš 128 metus Napoleonas 
persikėlė per Nemuną.

Tada prancūzų imperatorius 
auštant nuo Nemuno kranto ste
bėjo, kaip generolo Eble pionie
riai tiesia tiltą. Prancūzų pusė
je krantas knibždėjo kareiviais, 
o rusų pusėje buvo tuščia. Stai
ga išgąsdintas zuikis prabėgo 
tarp imperatoriaus arklio kojų ir 
arkliui pašokus piestu, Napole
onas iškrito iš balno. Štabo kari
ninkai nustojo žado. Tai buvo blo
gas ženklas. Reiškė, kad romė
nas atsitrauks...

Šį kartą nebuvo jokio blogo ženk
lo. Hitlerio nebuvo priešakinėse 
linijose. Savo štabą jis buvo įsi
taisęs Rytų Prūsijoje, netoli Ras- 
tenburgo, dideliame miške, kur jo 

VIEŠĖDAMI CHICA60JE PIRKITE NAUJOJE MODERMOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

BARNETT PRANC. KONJAKAS  oth $4.98
GERMAN BRENDY .............. 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ................. ,...... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .................    $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th $0.98

slėptuvė, vadinama Wolfschanze 
(vilko guoliu), buvo saugojama 
labiau už koncentracijos sto
vyklą. Čia Hitleris praleido di
džiąją dalį karo.

Nuo Baltijos iki Juodosios jū

Hitleris pervėlai atvyko į pasimatymą. Mussolinį jau buvo pra
dėjęs karą Graikijoje...

ir Pru- armijosros, išilgai Nemuno, Bugo 
to buvo sutrauktos vokiečių jėgos, 
pasiruošusios poulimui. Okupuo
tuose kraštuose palikus tik reika
lingas įgulas, tebetęsiant orinius 
puolimus prieš Anglją ir davus 
Rommeliui užtenkamai žmonių 
kariauti Afrikoje, prieš Rusiją vo
kiečiai išrikiavo 140 divizijų, iš 
kurių 19 buvo šarvuotų ir 17 moto
rizuotų.

Hitleris išstatė pusketvirto 
milijono vyrų, tai yra septynis 
kartus daugiau, negu Napoleonas 
prieš 128 metus turėjo kariauda
mas su Rusija.

Rusai turėjo beveik panašias jė
gas. Apie šimtą pėstininkų divi
zijų, porą dešimčių kavalerijos 
divizijų ir apie šešiasdešimt šar

vuotų brigadų. Vokiečiai žinojo, 
kad rusai yra užgrūdinti pasiprie 
šinimui, bet jie turėjo blogus 
ginklus, kariuomenės organiza
vimas buvo primityvus ir Stali
no valymai likvidavo geriausius 

karininkus, jog sovietų 
armija nesugebanti vesti moder
nų karą. Geriausiu pavyzdžiubu- 
vo prieš aštuoniolika mėnesių vy
kęs Suomijos karas, kur milži
nas Rusija nesugebėjo nugalėti 
nykštuko Suomijos.

Kad sumušus rusus, reikėjo 
įsiveržti toli į priekį ir turėti 
kariško patyrimo. Vokiečių ar
mija jau buvo išlaikiusi egzami 
ną penkiuose dideliuose mūšiuo
se ir visur pergalė buvo atsiek
ta išimtinai šarvuočių pagalba, 
daugelis kareivių net nematė fron 
to ugnies.. Bet dideliam Rusijos 
karui vokięčiai dar nebuvo pilnai 
pasiruošę. Jų motorizacija buvo 
silpna ir, kaip 1914 metais, pės
tininkas dar buvo pagrindu. Ge

nerolai Hitleriui sakė, kad vokie
čių armija karui prieš Rusiją 
būsianti pasiruošusi tik 1945 me
tais. Bet Hitleris buvo ušsispy- 
ręs ir norėjo karo dabar.

Niekas iš generolų nedrįso 
prieštarauti Hitleriui. Karo ta
ryboje balandžio 30 d. jis pa
reiškė, kad kautynės Rusijojetę- 
sis keturias savaites ir prana
šavo, jog po pirmųjų mūšių so
vietų armija išsiblaškys.

Birželio 14 d. iš naujo sušau
kęs generolus jis įspėjo, kad 
šis karas nebus panašus į kitus. 
Jis neturi būti vedamas pagal 
kariškių garbės tradicijas. Tie, 
kurie galvoja, kad jis baigsis pa 
liaubomis, kada nugalėtojai su 
pralaimėjusiais paspaus ranką, 
yra mulkiai.

"Aš žinau, kad mano genero
lai nemoka kitaip samprotauti. Aš 
žinau, kad jūs nesutinkate atsi
sakyti nuo savo riteriškų manie
rų, kurios yra atgyventos ir kvai
los. Bet įsidėmėkite, aš noriu, 
kad manęs klausytumėte."

Tie kurie girdėjo šiuos įžei
džiančius žodžius, buvo seni ge
nerolai, vadovavę Lenkijos ir 
Prancūzijos mūšiams, kaipBush, 
Strauss, von Stulpnagel, von Kuch 
ler, von Schobert, maršalai von 
Reichenau ir von Kluge. Buvo čia 
ir garsieji šarvuočių vadai, kaip 
Guderian, von Kleist, Hoth, Hoep- 
ner. Buvo ir aviacijos vadai 
Kesselring, Keller.Loher, aviaci
jos strategai Milch, Jeschonnek, 
From ir Udet, karo laivyno va
dai su admirolu Raeder priešaky, 
ir garsieji trijų armijų vadai 
maršalai von Leeb, von Bock ir 
von Rundstedt, su savo adjutan
tais generolais Halder ir Paulus 
ir, pagaliau, maršalas von 
Brauchitsch z ginkluotų jėgų va
das, tikrumoje tik aklas Hitlerio 
įsakymų kartotojas.

Ir visi tie maršalai ir gene
rolai leido Hitleriui išeiti iš 
posėdžio salės, neparodę jokio 
protesto ženklo. VonBrauchitsch 
pasipiktinęs pareiškė, kad Hitle
rio įsakymai nebuvo pildomi ir at
sisėdęs prie stalo, nuo kurio ką 
tik pasikėlė Hitleris, ėmėsi reda
guoti protestą, skirtą armijai: 
"Armija tevykdys tik tuos įsaky
mus dėl elgesio su civiliais ir 
belaisviais, kuriuos aš duosiu..."

Už šitą protestą vėliau 
Brauchitsch brangiai užmokėjo...

Kitame numeryje: MASKVA 
NEBĖRA SVARBIAUSIAS TIKS
LAS...

CHICAGOS PAREHGIMl) Į 
— KALENDORIUS —J

BALANDŽIO 20-28 D.D. Daili
ninko Vytauto Virkau ir Audro
nės Skuodaitės darbų paroda ruo
šiama Šviesos - Santaros kolegi
jos Čiurlinio Galerijoje Jaunimo 
Centre.

BALANDŽIO 20 D. Dantų Gy
dytojų Sąjungos pavasario balius 
W estern Ballroom salėje.

BALANDŽIO 21 D. Kunigaikš 
tienės Birutės Dr-jos Chicagos 
skyriaus ruošiamas literatūros- 
muzikos vakaras Jaunimo Cent
re.

BALANDŽIO 27 D. Dariaus- 
Girėno Lituanistinės Mokyklos 
vakaras - balius Balio Pakšto 
svetainėje.

BALANDŽIO 27 D. Lietuvos 
Vyčių Jubiliejinis vakaras Vyčių 
salėje. Programoje Vyčių cho
rai, Šaulių Sąjungos ir "Atei
ties" šokėjai.

BALANDŽIO 28 D. Alvudo 
vaikų rankdarbių antroji parodė
lė Gage Parko salėje.

GEGUŽĖS 4 D. 7:30 vai. vak. 
II Tautinių Šokių šventei parem-

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Ar jūs sugebėsi

te juos pastebėti per 5 minutes. Pabandykite. Atsakymas bus kita
me Dirvos numeryje.

ti ir Motinos Dienai paminėti 
koncertas - banketas ruošiamas 
Cicero Lietuvių Bendruomenės 
parapijos salėje.

GEGUŽĖS 4-5 D. Jaunimo Cent
re Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos šimtmečio sukakties 
minėjimas.

GEGUŽĖS 5 D. Šv. Kazimiero 
Seselių Rėmėjų Seimas vienuoly
no salėje.

GEGUŽĖS 11 D. Martyno Maž
vydo 400 metų sukakties minėji
mas Jaunimo Centre. Ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.

GEGUŽĖS 18 D. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Fondo narių metinis susi
rinkimas ir vakare pobūvis Jau
nimo Centre.

GEGUŽES 19 d. 3 vai. p.p. To
ronto Varpo choro koncertas ruo
šiamas LB Kultūros Fondo Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje.

GEGUŽĖS 19 D. Alvudo ruošia
mas piknikas vaikams Forest 
Preserve Nr 4 (prie Kean Avė.)

GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų 
Draugijos "Lietuva" ruošiama 
Filatelijos paroda Dariaus- Gi
rėno 30 metų žuvimo sukakties 
paminėjimui Jaunimo Centre.

GEGUŽĖS 26 D. Lituanistinių 
mokyklų ir vaikų ansamblių pa
vasario šventė Bučio darže, Wil- 
low Springs, III.

BIRŽELIO 2 D. Adv. Antano 
Olio panekių metų mirties su
kakties minėjimasJaunimoCent- 
re. Ruošia ALTS Chicagos sky
rius.

BIRŽELIO 16 D. BALFo pik
nikas Bučo darže,Willow Springs
III.

BIRŽELIO 23 D. Gintaro balius 
ruošiamas Chicagos Lietuvių 
Moterų Klubo South ShoreCount- 
ry klube.

LIEPOS 7 D. II JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių Šventė Inter- 
national Amphitheatre salėje.

LIEPOS 20-21 D. Pabaltiečių 
lengvosios atletikos, plaukymo, 
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.

Galvosūkio sprendimas
Dirvos Nr, 39 atspausdinto 

galvosūkio septyni skirtumai yra:
1. Ranka,kyšanti iš užuolaidos, 

turi rankogalį. 2. Radiatoriaus 
viela žemiau nuleista. 3. Klijen- 
to kakta labiau atidengta. 4. Kli- 
jento pilvas didesnis. 5. Klijento 
dešiniosios rankos mažasis pirš
čiukas atlenktas. 6. Skrybėlės kas
pinas siauresnis. 7. Juodas pal
tas skeltas.

RUGPIŪČIO 31 - RUGSĖJO 1 D. 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.

RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos 
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.

SPALIO 26 D. 8 vai. vak. so
listės Aldonos Stempužienės kon
certas ruošiamas Santaros-Švie
sos Federacijos Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 14 D. 1863 metų 
sukilimo šimtmečio minėjimas ir 
meno kūrinių sukilimui pavaiz
duoti paroda ruošiama Čiurlionio 
galerijos su AL Menininkų Klubu 
Jaunimo Centre.

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į 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” 
įstaiga yra narys "NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Lietuvių-prancūzų pobūvio metu Paryžiuje. Sėdi iš kairės: Mau- 
rice Schumann, Arthur Conte, min. S. Lozoraitis ir Le Figaro re
daktorė Dominigue Auclaire.

Reikalauja lietuvių tautai laisvės 
ir nepriklausomybės

Europos Sąjungos pirmininkas 
ir buvęs Prancūzijos parlamen
to užs. komisijos vicepirminin
kas Arthur Conte parašė naują 
knygą "La Succession", kurią iš
leido Julliard leidykla Paryžiu
je.

Tos knygos 221 psl. randame 
taip sakant apie sovietus:

"... kas liečia sovietų vadų 
gerą valią, tai J ją galima bus 
atsižvelgti tik tada^ai jieteigia- 
mai atsakys { šiuos du pagrindi

Pleasure time...every time...enjoy a STROH'S

77 /£ STKOH MEWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

Taste vvhat fire-brevving does for beer flavor! 
lt makes Stroh's lighter, smoother...refresh- 
ing as a welcoming smile. Have a Stroh's, 
America's only fire-brewed beer.

PREMIUM QUALITY ALVVAYS... POPULAR PRICES EVERYVVHERE!

nius klausimus kurie, kol į juos 
nebuvo {tikinančiai atsakyta, pa
laikė ir tebepalaiko visus nepa
sitikėjimus tarp Rytų ir Vakarų.

Pirmas klausimas: ar jūs sutin
kate duoti lenkų tautai, pabal
tiečių tautoms, čekų, vengrų, ru
munų ir bulgarų tautoms visas 
galimybes laisvai išsitarti dėl 
jų likimo autodeterminacijos ke
liu ir po tarptautine priežiūra.

Antras klausimas: ar jūs lo
jaliai priimate idėją, nuo kurios

Egzilų veiklą varžant
DU KOLUMNISTAI PASKELBĖ TAI. KĄ MŪ
SŲ VEIKSNIAI JAU ANKSČIAU ŽINOJO: JŲ 
VEIKLA NUO LIEPOS 1 D. JAV JAU NEBE
BUS REMIAMA. — TAI NAUJOS VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTO POLITIKOS IŠRAIŠKA, KU
RI TIKISI NUOLAIDUMO... Iš SOVIETŲ PU

SĖS.
Vytautas Meškauskai

Washingtone reziduoją kolum- 
nistai Allen ir Scott š{ sekma
dieni Paskelbė savo kolumnoje 
tai, ką mūsų veiksniai jau seniai 
jautė ir laukė, būtent, kad JAV 
vėliausiai š.m. liepos 1 d. sustab
dys bent kokią paramą politinių 
pabėgėlių veiklai. Rašo Allen - 
Scott:

"Tylomis ir nepranešdamas 
viešumai prezidentas drastiškai 
pakeičia politiką, kuri tiek daug 
padėjo pabėgėliams nuo 1940 me
tų". Nauja pogrindžio politika 
būsią siekiama suvaržyti pabėgė
lių veikla, dėl to būsią sulaiky
ta visos eilės leidinių leidimas 
bei uždaryti New Yorke esą "Bal 
tijos Namai" (Baltic House).

priklauso visos kitos problemos, 
t.y. bendrą, simultanišką ir kon
troliuojamą nusiginklavimą. Ar 
jūs sutinkate, pagal universalines 
ir savitarpes taisykles, kad tarp
tautinės kontrolės komisijos ga
lėtų laisvai važinėti sovietųteri- 
torijoje ir laisvai tikrinti visas 
jūsų kareivinių {gulas, jūsų gink
lų atsargas, jūsų ginklų fabri
kus, jūsų kariuomenės bandymus 
bei manevrų sąlygas, o ypač jūsų 
atominius bandymus; žinoma, to
kia pat kontrolė būtų vykdoma ir 
JAV bei visuose kituose kraštuo
se.

Kiekvienas protaująs žmogus 
laukia dienos kada prasidė nuo
širdus dialogas tarp Rytų ir Va
karų. Vakarai neturi eiti { dery
bas užrištom akim. Jų pagrindinė 
pareiga yra: būti visada įsitikinu
siais kad eventualios derybos su 
Maskva bus tiktai tada sėkmingos 
ir rimtos, kai laisvos tautos derė
sis su ja ne paskirai, bet visos 
susijungusios { vieną bloką ir jo 
vardu."

Tos naujos politikos kūrėjai 
esą McGeorge Bundy, preziden
to asmeniškas užsienio politikos 
patarėjas ir Valstybės Departa
mento planavimo skyriaus virši
ninkas prof. Walt Rostow. Tie du 
pagrindiniai politikos planuotojai 
įtikino prezidentą, kad egzilų 
grupes apraminus, galimybės pa
daryti bizni su Chruščiovu dėl 
Berlyno, Kubos ir centrinės Eu
ropos būsiančios geresnės.

Bundy ir Rostovv inspiruojant, 
prezidentas privačiai pasiūlė 
quid pro quo sovietams. Jei 
jie atitrauktų savo karinius da
linius iš Kubos, JAV sumažintų 
savo kariuomenę Vokietijoje ir 
Berlyne.

Egzilų vadams buvę paaiškin
ta, kad jų veiklai iki šiol skir
tos sumos būsiančios reikalin
gos lotynų Amerikos reikalams! 
Bund - Rostow politika atmetan
ti bent kokią minti apie paramą 
Rytų Europos tautų išlaisvinimui. 
Jie siūlą:

"Jei Rytų Vokietijoje ar kito
je komunistų satelitų šalių kiltų 
revoliucija, mes turime turėti 
galvoje, kad mūsų pagrindinis sie
kimas yra sudaryti laisvų tautų

SKAITYTOJU
LAIŠKAI *

Šundaktario ekspertizė
"Prisiimdamas su dėkin

gumu gydytojo diplomą, su
teikianti man gydytojo tei
ses, ir suprasdamas uždeda
mų man pareigų svarbumą, 
viešai ir iškilmingai pasiža
du visą savo gyvenimą sau
goti gerą vardą ir garbę tos 
korporacijos { kurią dabar 
{stoju... Pasižadu nutylėti 
mano sužinotas ligonio arba 
jo šeimos paslaptis..."

(Ištrauka iš medicinos gydy
tojo pasižadėjimo, duodamo 
baigus Lietuvos Universite
to Medicinos Fakultetą)

Vienybės kovo 22 d. numeryje 
atspausdintas pamfletinis straips* 
nis: "Daktaro nuomonė apie Br. 
Railą", žeminantis gydytojų kor
poraciją, šmeižiantis paliestąjį 
asmenį ir nedarantis gerbės pa
čiam tam laikraščiui bei jo au
toriui.

Abejoti netenka, kad šis kom
piliuotas rašinys yra "kūryba" 
nenusimanančio medicinoje as
mens fantazijos, nusirašiusio 
tekstą iš populiarės medicinos ir 
prikergusio j{ žurnalistui Bro
niui Railai.

Patieksiu kelius argumentus 
kurie paremia ši teigimą:

1. Br. Railos vardas minimas 
tik pirmoje pastraipoje, o toliau 
seka nurašytas iš svetur tekstas, 
nesurištas su "konsultuojamu" 
asmeniu ir to asmens charakte
ristika.

2. Sakinys: "... psichozą, ku
ris psichoterapijoje vadinamas 
paranojos vardu" išduoda auto
riaus nenusimanymą medicinoje, 
nes jeigu jis būtų studijavęs tą 
šaką, tai, netgi nebūdamas psi
chiatru, žinotų, kad psichinių li
gų rūšiavimas ir apibūdinimas 
priklauso ne psichoterapijai, bet 
psichiatrijai, ir tos klaidos neda
rytų.

3. Kiekvienas gydytojas, baig
damas medicinos mokslus, duoda 
Hipokrato priesaiką, kuri yra mo
ralinis vadovas jo veiksmųir pa
reiškimų ligonio atžvilgiu. Tos 
priesaikos netesėjimas bei igno
ravimas medikui gali baigtis liūd
nai: jis gali netekti praktikos 
teisių ir būti baudžiamas teis
mo. Vienybės "daktaro" viešas 
pasisakymas apie tariamąjį li
goni ya sauvaliavimas ir gru
bus duotosios priesaikos laužy
mas, apie ką nė vienas gydyto
jas net gi nedrįstų pagalvoti.

Rašinys "Daktaro nuomonė 

bendruomenę, kuri plėsis iš sa
vo vidaus stiprumo ir patrauklu
mo, susijusi su kylančiais tauti
niais polinkiais komunistų blo
ke.

Mes nenorime sudaryti grės
mės tam planui, leisdami Rytų 
Europai tapti mūšio lauku tarp 
mūsų ir SSSR, nebent mes patys 
būtumėm užpulti. Už tat, jei kil
tų neramumai toje srityje, mes 
turime išlaikyti tą pačią laikyse
ną, ir paraginti mus sekti mūsų 
sąjungininkus, tuo pačiu laiku iš
naudodami visą savo jtaką, kad 
tose srityse būtų sudaryti ma
žiau spaudžiamieji ir daugiau 
tautiniai režimai. Mes turime su
silaikyti nuo padrąsinimo ir pa
ramos ginkluotiems sukili
mams..."

Ne tik man, bet, tikiuos, ir 
daugeliui Amerikos politikų, to
kia JAV užsienio politikos kryptis 
turėtų atrodyti, švelniai tariant, 
labai naivi. Iš kitos pusės, nesu 
pats tiek naivus, kad tikėčiau, jog 
mūsų veiksniai ir norai būtų turė
ję daug įtakos JAV užsienio poli
tikos nustatymui, ją nustato pačių 
JAV interesai. Tačiau iki šiol vi
daus politiniais sumetimais buvo 
bent iš principo nepripažįstamas 
sovietų smurtas. JeiBundy-Ros- 
tow bus leidžiama prezidentą 
įtaigoti toliau, neilgai trukus su
silauksime ir Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo atšaukimo, 
nes tai logiška tos politikos toli
mesnė raida. Vis dėl tos taikin
gos atmosferos sudarymo ir iki 
taikos išlaikymui bus pasiryžta 
ir mirti be pasipriešinimo.

apie Br. Railą", išeinant iš mo
ralinio, humanistinio ir estetinio 
taško yra nepateisinamas, smerk 
tinas ir žalingas, o prijungus ju
ridini aspektą, jis laikytinas lau
žiančiu įstatymus. Neprašytas 
šundaktaris - konsultantas gali 
lengvai atsidurti kaltinamųjų šuo - 
le ir išklausyti labai rimtos, au
toritetingos teisėjo bei prisieku
siųjų kelogijos jam pačiam pri
taikytos konsultacijos. Nėra jo
kios abejonės,kas šiuo atveju lai
mėtų: išmintingasis Vienybės psi
chinių ligų ekspertas ar Raila, 
kurio asmens neliečiamybė yra 
apsaugota įstatymais. Atmintina 
ir tai, kad tam tikri nuostatai 
taip pat gina gydytojo profesiją 
ir numato bausmę visiems tiems, 
kurie nelegaliai verčiasi gydyto
jo praktika arba pasisavina gydy
tojo vardą ir j{ išnaudoja, nesvar-

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

Al/n&f PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
< /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

& LOAN

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330 ,

ŽINIOS IS VISO 
_ PASAULIO _

• JAV SPAUDOJE PASIRODĖ 
VISA EILĖ STRAIPSNIŲ, veda
mųjų, komentarų, kaltinančių 
prezidentą Kennedy už jo elgesį 
Kubos laisvės kovotojų atžvilgiu. 
Esą, kai 1960 m. senatorius J.F. 
Kennedy puolęs prezidentą Ei- 
senhowerf už menką paramą an- 
ti-Castro sukilėliams, dabar jis 
pats sukilėlius liepiąs suimti, 
jų žygius (skandinant sovietinius 
laivus Kubos uostuose) vadinant 

"neefektyviais* ir net kenksmin
gais.

* KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ PI
NIGINĖ PARAMA KUBAI siekia 
milžiniškas sumas, kad tik išlai
kius Castro režimą. Tuo tarpujų 
piniginės siuntos l nekomunisti
nius kraštus sumažėjo 450 mil, 
doL To sumažėjimo priežastim 
yra ir ta aplinkybė, kad paramą 
priėmusieji kraštai greitai su
pratę komunistinės paramos nei
giamuosius aspektus.

bu — geriems ar blogiems tiks
lams.

Verta pažymėti, kad sergan
čiojo teisės šiandien yra tiek ap
saugotos, kad netgi šeimos gydy
tojas negali gauti tyrimo bei kon
sultacijos davinių iš bet kurios 
medicinos įstaigos arba kito gy
dytojo, iki nepristato to paties 
ligonio raštiško sutikimo.

Lietuviai gydytojai turi visiš
ką moralinj pagrindą pasmerkti 
Vienybės redaktorių užkullsinj 
kišimąsi ne J savo sritį, už me
dicinos mokslo profanavimą ir 
įžūlų gydytojų profesijos išnau
dojimą nešvankiam tikslui. Kiek
vienam aišku, kad kalbamam at
sitikime gydytojo vardas yra pa
naudotas žemiems, piktiems tiks
lams, kas nesiderina nei su gydy
tojo, nei su laikraštine etika.

Dr.Vaclovas Paprockas 
New York

KURIS TIKRASIS A.S.S. 
PIRMININKAS?

Drauge skaičiau kad prof. dr.
J. Pikūnas yra A.S.S. pirminin
kas. Prieš kelias savaites tas 
pat dienraštis rašė apie A.S.S. 
pirmininką inž. V. Šliūpą. Man 
kilo klausimas kuris iš jų gi yra 
tikrasis pirmininkas. Paaiškėjo, 
kad prof. Pikūnas yra vadovas 
A.S.S. (Ateitininkų Sendraugių Są
jungos), o inž. Šliūpas vadovas A.
S.S. (Akademinio Skautų Są
jūdžio).

Norėčiau siūlyti, kad (dant ne
klaidinus visuomenės, abi šios 
organizacios susitartų ir išsi
aiškintų, kuri iš jų viešai turėtų 
vartoti A.S.S. vardą. Abiem or
ganizacijom tie patys inicialai 
netiktų, ypač kada jos yra skir
tingų pakraipų.

V. Petrauskas 
Chicago
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MUSŲ MIESTO MOZAIKA
Jo vardo neminėsim. Tas ne

svarbu. Panašių miestų Ameri
koj yra ne vienas. Jis yra nei 
labai mažas, nei labai didelis. 
Jis gal būdingas tik tuo, jog kas 
dešimtas jo gyventojas yra lie
tuvių kilmės. Nors oficiali sta
tistika tai nepatvirtina, bet fak
tas, kad beveik kiekvienoj įstai
goj, dirbtuvėj ar didesnėj par
duotuvėj galima susikalbėti lie
tuviškai.

Mūsų mieste yra dvi lietuviš
kos parapijos, du klubai, du par
kai, dvi šeštadieninės mokyklos, 
ir organizacijų net kelios dešim
tys.

Naujųjų lietuvių, kurie pradėjo 
mūsų miestą okupuoti, dabar pri- 
skaitoma netoli pusės tūkstan
čio. Anksčiau buvo dar daugiau, 
bet per dvi šimtines išemigrayp 
J didesnius centrus ieškodami 
geresnių ir pelningesnių sąly
gų. Beto, dalis jaunimo išėjo į 
žentus ar marčias į kitus mies
tus. Pora tuzinų jau iškeliavo 
amžinybėn.

Naujieji lietuviai, pagal turė
tas savo tėvynėje profesijas, bu
vo: kunigai, karininkai, valdinin
kai, amatininkai, ūkininkai ir dar
bininkai. Savo tėvynėje jie visi ką 
nors turėjo. Vieni mažiau, kiti 
daugiau, bet palikdami tėvynę, gel
bėdamiesi nuo raudonųjų skor
pionų, turėjo viską palikti. At
sivežė savo mažuosius ir meilę 
Tėvynei širdyse ir įgytą mokslą 
galvose. Skaityti ir rašyti mokė
jo visi. Ir, ištikrųjų, dar prieš 
10 metų visi rašė bent laiškus 
savo artimiesiems, draugams ir 
pažįstamiems. Skaitė laikraščius 
ir knygas. Jei paklausti mūsų 
mieste esančio knygų platintojo, 
tai jis pasakytų, jei ne visi, tai 
dauguma nusipirkdavo lietuvišką 
knygą sau ar savo atžalynui. Prie
du prie čia jau buvusių {vairių 
draugijų, naujieji lietuviai susi
būrė {Lietuvių Bendrumenę, su
kūrė šaunų chorą, kurio dirigen
tas ir naujasis lietuvis, neboda
mas kelių desėtkų mylių, važinė
jo tą chorą mokyti. Tai retas pa
sišventėlis. Kada mažieji paaugo 
ir pradėjo mokslus eiti, susior
ganizavo ateitininkų, skautų orga

KYLA LIETUVIŠKOS ŠVENTOVĖS 
BOKŠTAS...

JAV lietuvių katalikiškoji spau- ką: aukštai plevenančią trispal
da plačiai propaguoja vysk. V. 
Brizgio idėją pastatyti lietuvių 
paminklinę koplyčią VVashingto- 
ne, kuri kainuotų ar ne 350.000 
dol. Kaip žinia, vyskupas jau va
žinėja po JAV lietuvių kolonijas 
ir renka pinigus. Apieš{ užsimo
jimą vieni turi vienokias nuomo
nes, kiti--kitokias. Prieš tai gan 
argumentuotai Dirvojebuvopasi
sakęs inž. Valdas Adamkavičius.

Šiame rašinėlyje noriu užsimin
ti apie kitą šventovę --daugkuk
lesnę ir pigesnę, kuri šios vasa
ros bėgyje iškils prie Spyglio eže
ro Dainavos lietuviškoje "respu
blikoje”, Manchester, Mich.

Žinome, kad Dainava yra ALRK 
Federacijos jaunimo stovykla. 
Apie šią stovyklą neseniai Drau
ge paskelbtame interview labai 
gražiai atsiliepė Čiurlionio an
samblio vadovas muz. A. Mikuls
kis. Anot jo, kas nepažįsta tos 
puikios, lietuviškos jaunimo sto
vyklavietės, kur vasaromis tiek 
daug čiurlioniečių mergaičių sto
vyklauja, eina vadovių ir instruk
torių pareigas.

{domu, kad ta stovykla, tikriau 
pasakius -- lietuviška "respub
lika", kuri apima virš 100ha plo
tą, kur jau pastatyta visa eilė 
pastatų, priklauso ne vietos vys
kupui, ne gubernatoriui ar ki
tiems Įvairių valdžių pareigū
nams, bet lietuviams dalinin
kams, kurie jau yra uš šią žemę 
ir pastatus išmokėję 74.000 dol., 
neskaitant neįkainuojamos gera
širdžių lietuviu darbo talkos, ku
ri ten vyksta kiekvieną vasaros 
savaitgali.

Tad viskas, kas matoma Dai
navoje -- gražūs pušynai, Spyg
lio ežeras, sporto aikštelės, sto. 
vyklautajų barakai ir kiti pastatai 
-- yra tik lietuvių nuosavybė. 
Dainavą tvarko ir administruoja 
kun. dr. P. Celiešius, kuris ten 
eina ir kapeliono pareigas. Vie
nos vasaros bėgyje per stovyklą 
pereiną per 800 stovyklautojų — 
lietuviško jaunimo. Dienų dieno
mis jie ten girdi tik lietuvišką 
kalbą ir mato lietuvišką aplin-

nizacijos.
Iki šiol atrodo viskas puikiai. 

O kas gi blogo dabar? Gal ne tiek 
blogo, kiek apgailėtino.Kaip aukš
čiau minėjom, prieš 10 metų buvo 
laiko ir rašyti ir skaityti. {Bend
ruomenės susirinkimus atsilan
kydavo jei ne šimtai, tai keli de- 
sėtkai, parengimuos, minėjimuos 
pripildydavo ne mažas sales, au
kodavo didesnes sumas, nes tada 
dar buvo turtingi ne pinigais, 
bet tikra, lietuviška širdim.

Nepamanykit, kad ir organiza
cijos išnyko. Ne. Bet, pav., Liet. 
Bendr. naujos valdybos rinki
muose vis trūksta kvorumo. Tik 
visa laimė, kad turime pirminin
ką, kuris pasiryžęspirmininkau- 
ti ligi gyvos galvos.

O kaip su parengimais, minė
jimais ir aukomis? Štai, ir pra
sideda ne tai, kas galėtų ir turė
tų būti. Nors prieš keturiolika 
metų, naujieji lietuviai pradėjo 
gyventi iš nieko, šiandien jau apie 
80% turi automobilius, apie 60% 
nuosavus namus, jau nekalbant 
apie visokius kitus moderniškus 
patogumus, bet medžiaginis pra
turtėjimas šuoliais veda l dvasi
ni elgėtyną. Pristigo laiko lan
kyti minėjimus, parengimus, su
sirinkimus, neužtenka pinigų, 
bent kartą { metus, tinkamą au
ką atiduoti. Su lietuviška knyga 
taip pat vis stengiamasi iš pa
žinties išeiti. Jeigu paklausti kny
gų platintojo, tai jis nenorėdamas 
turėtų patvirtinti, kad gal tik de
šimtas procentas nusiperka po 
kokią naują knygą. Negali būti, 
kad taip greit užmiršo skaityti, 
negali būti, kad tam lėšų trūk

tų. Tuo labiau, kad ir arkliukams 
bei pokeriukams ir kitiems grieš- 
no kūno malonumams lėšų užten
ka. Niekas nepavydi nei namų, nei 
automobilių, nei kitų patogumų, 
juk žmogus --ne vien tik medžia
ga.

O kurgi ta meilė, kurią atsi
vežėm? Mes teisindamiesi ir fi
losofuoti mėgstam. Nėra vilties, 
nėra prasmės. Neinu { minėji
mus, nenoriu klausyti tuščių kal
bų. Dar auką duočiau, jeigu atei

vę, lietuvišką rūpintojėli, idea
lias lietuvaites -- Putnamo se
seles, kurios eina stovyklų vado
vių ir kitas pareigas..

Iki šiol Dainavoje trūko koply
čios ir administracijos pastato. 
Mišios būdavo laikomos valgyk
los patalpose ar po atviru dangu
mi. Nebuvo patalpų bibliotekai, 
instruktoriams, o ypač žiemos 
stovyklautojams, nes Dainavos 
šlaitai puikūs pašliūžininkams.

Š{ mėnesi Dainavoje jau pra
deda kilti koplyčios ir adminis
tracijos pastatų pamatai ir sie
nos. Projektas lietuvių architek
tų: M. Narbuto ir Alg. Bublio. 
Lietuviai statybininkai atlieka 
darbus. Visa ši grynai lietuviš
ka statyba kainuos tik 40.000 
dol. Ir tai bus ne vyskupo ar 
kurijos nuosavybė, bet mūsų, 
lietuvių.

Iki šiol Dainava dar turėjo 
apie 22.000 dol skolos. Naujoji 
skola trigubai padidins aną su
mą. Bet, žinia, lietuviai yra la
bai duosnūs grynai lietuviškiems 
tautiniams ir religiniams reika
lams. Antai ir Dainavos kapelio
nas kun. dr. P. Celiešius per žie
mą aplankė Los Angeles, Dayto- 
no ir St. Louis lietuvių kolonijas 
ir ten šiai statybai surinko 4.000 
dol. Dabar jis lankosi didžiojoj 
Chicagoj, kuri, tikėkime, jam 
bus duosni ir nuoširdi.

Užklaustas kun. dr. Celiešius 
iškėlė Įdomų faktą, kad ir šiame 
tautiniame ir religiniame darbe 
duosniausi pasirodė lietuviai gy
dytojai, kuriuos dr. Jonas Grinius 
per Kultūros Kongresą drjso iško
neveikti,.. Taip pat, kad Dainavos 
stovyklai nuoširdžiai pinigus au
koja įvairių įsitikinimų lietuviai.

Džiugu, kad lietuvių bendromis 
pastangomis auga, puošiasi ir 
gražėja lietuviškoji Dainavos 
respublika, esanti Chicagos, Cle 
velando ir Detroito trikampyje. Ir 
tas kilimas | aukštumas ir platu
mas ne tik mūsų, bet ir ateinan
čiųjų lietuvių kartų labui ir nau
dai. VI. Ramojus

tų kas paprašyti. Bet jis net ne
galvoja, kad tas rinkėjas renka 
ne sau ir ne už algą.

Negalima daug stebėtis, jei ne- 
apsišvietęs žmogus nevertina 
knygos, bet labai jau liūdna, ka
da asmuo baigęs Lietuvoj aukš
tus mokslus ir net pats lekto- 
riavęs Universitete, nuvertina 
Lietuvių Enciklopediją, garbin
damas tik Enc. Britanicą. Tiesa, 
New Yorkas ar Paryžius,dideli 
ir gražūs miestai, bet nuošir
džiam lietuviui Vilnius ar Kau
nas vertesni ir malonesni. Taigi, 
mūsų mozaikiniame mieste buvo 
ir toks be ambicijos lietuvis, bet 
ačiū Dievui jis išemigravo | pel
ningesnį centrą. Ir mūsų koloni
jai dėl to jokio nuostolio.

Tiesa, blogų pavyzdžių netrūks
ta. Pagal statistiką pusė suau
gusių amerikiečių knygų neskai
to, bet pavyzdys ne mums lietu

MOST DEPENDABLE 
WASHER EVER MADE

POVVERFUL 
AGITATOR 

ACTION
The thorough, gen
tie vvashing action 
pioneered by May- 
tag. Štili the stand- 
ard of comparison.

flexibie

AUTOMATIC 
TENSION 
CONTROL

Four springs adjust 
rollers automat- 
ically to thickness 
of fabric. Positive 
release.

PRICES START 
AT

SEDIMENT 
TRAP

Captures the dirt 
from the wash. 
Keeps it from re- 
circulating through 
clean clothes.

SINGLE 
CONTROL

Starts... stops... 
reverses wringer. 
Swings 360 de- 
grees. Locksinany 
one of eighty posi- 
tions.

EXTRA LARGE 
ROLLS

One firm, one flex- 
ible for thorough 
vvater removal... 
gentie on buttons 
and zippers.

Features that make your washday Easier, Faster-
■ Attached hinged lid makes handy work table. H Legs adjust to right height for you. ■ Simple 
push-pull agitator control. ■ Oversize casters for easy moving . . . includes lock. ■ Automatic drain 
board keeps vvater off floor. M Extra thick, sturdy, no-drip drain hose. ■ Beautiful easy care vvhite 
enamel finish. ■ Compact, precision built power unit, factory sealed with lifetime lubricant.

... and thefeature that makes tiem all mrk-Maytag Dependability!

FACTORY D1STRIBUTORS
B. Lukauskas FURN1TURE AND APPL1ANCE D1SCOUNT CENTER
C. Zweigart 3503 ST. CLAIR AVĖ. FREE PARK1NG EN 1-0110

Open Every Night ’til 8 P. M., Sat. ’til 6 P. M.

viams. Lietuviai skaitosi dideli 
individualistai. Būti mažam tarp 
didelių ir išlikti dideliu turėtų 
būti visų susipratusių lietuvių 
tikslas. Plaukti pavandeniui ir ei
ti pavėjui, tai silpnųjų ypatybė. 
Silpnos dvasios žmogui nei moks
las nieko gero neduoda, ypač vi
suomeniniu ir tautiniu atžvilgiu.

Na, bet gana apie neigiamybes. 
Pas mus netrūksta ir teigiamų 
prošvaisčių. Mūsų jaunimas, su 
mažom išimtim, siekia mokslo, 
yra jau ir baigusių ir bebaigian
čių aukštuosius. Beveik visu šim
tu nuošimčių kuria lietuviškas 
šeimas. Dalyvauja lietuviškose 
organizacijose. O ir senesniųjų 
tarpe atsiranda turtingų, jeigu ne 
kišene, tai širdim. Pvz., kad ir 
šiemet, 16 Vasario minėjime, au
kų rinkimo metu didžiausią as
meninę auką suteikė ne namų ar 
automobilio savininkas, bet pa

prasta^menkai uždirbanti merge
lė. Kaip teko patirti, ji visą savo 
sunkiai įgytą uždarbi skiria au
kom bei pašalpom. Nei turtų, nei 
mokslo ji neturi, bet turi skaistų 
protą ir turtingai jautrią širdį.

Norisi dar paminėti vieną tei
giamą mūsų kolonijos gyventojų 
ypatybę. Viename, daug didesnia
me mieste kaip mūsų, yra lei
džiamas seniausias Amerikoj lie
tuviškas laikraštis. Savo laiku jis 
buvo gana populiarus ir savo
tiškai įdomus. Bet paskutiniume- 
tu to laikraščio kelias vingiuoja J 
šunkelius, arba teisingiau l pad
laižiavimą mūsų tautos okupan
tams. Jiems didelis žmogus lie
tuvis komunistas poetas, gavęs 
Lenino premiją ne už poeziją, bet 
už komunistinimą ir rusinimą. 
Jiems didelė poetė, kuri savo po
ezijoj pajuokia savo gimdytojos ti
kėjimą. O paskutiniu metu pradė

jo zalatyti komunistinę santvarką 
okupuotoj tėvynėj. Jam lietuvių 
kolchozninkų vargai ir medžiagi
nė ugabystė, tai ne okupantų ver
giškos santvarkos padarinys, bet 
gamtos. Ką gi. Per dvidešimts 
okupacijos metų jiems pavyko ir 
gamtą pakeisti...

Taigi, to laikraščio naujasis 
(ne naujasis, bet senas ružava- 
sis) frontas, mūsų miesto gyven
tojų šimtaprocentiniai atmeta
mas ir pasmerkiamas. Negaila 
nei minkštagalvelių, nei "mode
ratoriaus", neįstengiančio atsver
ti skelbiamų nesąmonių, bet gai
la paties laikraščio, kurio paka
synas jie ruošia.

Kaip matome, mūsų miesto 
kolonijos gyvenimas nėra jau toks 
pilkas, bet mozaikinis, su švie
sesnėm i r tamsesnėm spalvom pa
margintas.

VICI
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- Mes jį pasveikinsime koegzistenciškai!...

AKIMIRKOS Bronys Raila

"Žūtbūtinės kovos būdos”...
"Aš esu Įsitikinęs ateistas. Po

piežiui pasakysiu, kad turiu tok{ 
pat pasitikėjimą taika, kaip ir 
jis”, -- pareiškė Romos žurna
listams vyriausias Maskvos Iz- 
vestijų redaktorius ir Chruščiovo 
žentas Adžubėjus 1963 m. kovo 
6 d. Ir kitą dieną popiežiaus jis 
buvo priimtas privatinėje audi
encijoje.

Taigi, kaip matome, laikai 
mainosi ir viskas kinta. Kad ko
vinga Rorhos katalikų Bažnyčios 
laikysena prieš komunizmą bai
gėsi popiežiaus Pijaus XII mir
timi, tai ne vienas akylesnis gan 
greitai galėjo pastebėti. Vėjųpa- 
sikeitimą iš karto parodė naujo
jo popiežiaus Jono XXIII pasikė
sinimas prieš laisvosios Lenki
jos ir Lietuvos pasiuntinybes prie 
Vatikano. O pernai numatytoji 
Lietuvos vyskupų delegacija { 
bažnytin| suvažiavimą Vatikano 
kanceliarijoje buvo be niekur nie
ko jau {traukta | Sovietų Rusijos 
delegatų sąrašą...

Tokie įvykiai yra padarinys tai. 
kingos koegzistencijos, kurią ru
siškasis bolševizmas pasiūlė Va
karams Chruščiovo valdymo pra
džioje. Taikingos keogzistenci jos 
šūkis buvo nauja ir papildyta lai
da 1935 metais suplanuoto ir 
tarptautiniu mastu pravesto vadi
namų "liaudies frontų” sąjūdžio. 
Jie betgi apėmė tik komunistinių 
partijų bendradarbiavimą su so
cialistinėmis bei liberalinėmis ir 
kai kuriomis antifašistinėmis 
grupėmis. O dabartinė "taikinga 
koegzistencija" apima visus 
sluoksnius, visas santvarkas, įs
kaitant net ir Romos Bažnyčios 
valstybę.

Tai yra pažanga, ir sunku būtų 
neigti, kad Chruščiovas su šia 
politika nebūtų pasiekęs jokių lai
mėjimų.

Taikinga koegzistencija reiš
kia Sovietų Rusijos dabartini nu
sistatymą politiniu ir ekonominiu 
atžvilgiu taikingai sugyventi ir 
bendradarbiauti su Vakarų de
mokratiniais kraštais, taip sa
kant, taikos išlaikymo labui. Bol
ševikų skaičiavimu, tai yra tei
singas ir Sovietų Rusijai naudin
gas būdas: užmigdyti Vakarų bud
rumą, kol Rusija suvirškins ir 
pervirškins stambius teritori

nius pokario laimėjimus: išlošti 
laiką, kol atominis ir raketinis 
sovietų apsiginklavimas neginčy
tinai persvers vakariečių pajė
gumą: iš pogrindžio visur kursty
ti ir ugdyti penktąją koloną, ją 
panaudojant {vairių politinių ir 
ekonominių krizių atvejais lais
vajame pasaulyje ir tt.

"Taikingos koegzistencijos" 
šūkis be abejo yra viena iš pačių 
didžiausių kvailybių, prieš kurią 
dabar yra suklupęs laisvasis pa
saulis. Moksliškai irdoktrinaliai 
ji jau gerai ištirta, bet jos pa
skleistas rūkas dar plačiai tebe
sidriekia ir nuodija smegenis. Ir 
atominio karo grėsmę Kremlius 
sugębėjo pasukti savo naudai psi
chologinėje plotmėje. Jau nevie
nas vakarietis veblena: geriau 
būsiu raudonas, negu lavonas...

★

Nuo tų nuodų nelaisvi ir mes 
lietuviai, net mūsų politinių pabė
gėlių vaikai.

Pvz., jau praėjus} kartą cita
vau Metmenų žurnalo redakto
riaus tvirtinimą, jog -- "... jei 
patys sovietai 'ideologinę koeg
zistenciją* laiko žūtbūtinės kovos 
būdu tai mums nėra ko bijoti, 
kad 'ideologine koegzistencija* 
neišduotume kovos įsipareigoji
mo. Ji yra tapitsi esminiu, mums 
prieinamu, kovos būdu" (1).

Ką tokie teigimai ir ši minties 
eiga reiškia, atsakymą galėtų 
duoti gal tik senovės graikų nau
dotas Delfų orakulas. Bet tuo tar
pu nesigriebdami antgamtinių pa
žinimo priemonių, o naudoda
miesi šio gyvenimo faktais, pir
miausia turėtume nusistebėti, iš 
kur V. Kavolis yra suradęs pat{ 
sovietų "ideologinės koegzisten
cijos" principą.

Gal aš, dabar tik labai retas 
svečias didžiosiose universitetų 
bibliotekose, kokio naujausio tais 
klausimais veikalo būsiu nepa
stebėjęs ir todėl muziejiškai at
silikęs nuo dabarties, ir\ada ne
vengsiu prisipažinti, kad kiaurai 
klystu. Bet dar niekad negirdė
jau ir niekur neskaičiau, kad so
vietai siūlo Vakarams ideologinę 
koegzistenciją. Buvo ir tebėra 
priešingai!

Jie siūlo politinę ir ekonominę

koegzistenciją, dar ją bando pa
gražinti {vairiais menininkų pa
sikeitimais. Bet niekados jie nėra 
siūlę, ir kas nors truput} pažĮsta 
leninizmo doktriną, tas supras, 
kad jie nei negalėtų siūlyti ide
ologinės koegzistencijos. Gal taip 
galvoja tik kai kurie amerikiečių 
kairieji intelektualai ir minkšta - 
pilviai "liberalai", kurie, naudo
dami lanksčiausią logikos prie
monę -- sofistiką, -- kartaisga- 
lėtų bandyti išvedžioti, jog jei dvi 
labai skirtingos sistemos gali 
taikingai sugyventi ekonominėje 
ir politinėje plotmėje, tai savai
me išeina, kad derėtų taikingai 
sugyventi ir ideologiškai...

Betgi taip neišeina!
Jei kas taip paikai mėgintų iš

vedžioti, tam gal jau dabar tu
rėtų užtekti labai aiškių ir kate
goriškų paties Nikitos pareiški
mų š.m. kovo 8 dieną. Į Maskvą 
sušauktiems sovietų meninin
kams, rašytojams ir panašiems 
"kultūrininkams", komunistų po* 
litbiuro ir vyriausybės pirminin
kas Chruščiovas, tarpe daugybės 
kitų direktyvų, įsakmiai pareiš
kė:

-- "Mes stovime ant klasinių 
pozicijų mene ir esame griežtai 
prieš socialistinės ir buržuazi
nės ideologijų koegzistenciją. 
Menas priklauso ideologijos sri
čiai. Ir tie, kuriegalvoja, kad so
cialistinis realizmas ir forma
listiniai - abstraktiniai polinkiai 
gali taikingai sugyventi sovieti
niame mene, neišvengiamai nu
slysta { svetimas taikingos ko
egzistencijos pozicijas ideologi
joje".

★

Taigi, ne tik nėra nė mažiau
sio pagrindo kalbėti apie sovietų 
norą "ideologiškai koegzistuoti" 
su Vakarais ar jų tarpe ir su lie
tuvių politiniais emigrantais, bet 
būtų lygiai tuščia ir net paika 
svaičioti apie kok{ nors draugiš
ką, žmonišką ar lietuvišką ko
egzistavimą su Kremliaus reži
mo išpenėtais sovietiniais meni
ninkais.

Ir Chruščiovas čia pasakė ne 
kokią naujieną, o tik pakartoti
nai patvirtino seną "sovietinės 
kultūros" teorijos dėsnj, kad vi-

soks menas privalo atsiremti 
klasinėmis pozicijomis. O tai 
pagal bolševikinės kalbos žargo
no prasmę reiškia, kad turi rem
tis ne tiek klasikinėmis 
meno ar literatūros tradicijomis, 
bet klasinės priklausomybės 
(sociologine prasme) pagrindu. 
Vadinasi, proletariato klasės po
zicijomis. Dar tiksliau -- prole
tariato klasės avangardo, vadi
nasi, komunistų partijos pozici
jomis.

Tad komunistinis "žūtbūtinės 
kovos būdas" yra netaikinga ir jo
kiu būdu ne ideologinė koeg
zistencija tarp bolševizmo ir lais
vės (liberalizmo) krypčių, bet — 
nuolatinė bekompromisinė, at
kakli kova.

Tad apie kok| "esmini, mums 
prieinamą kovos būdą" čia kal
ba V. Kavolis?

Jei mes pasikartume ant "ide
ologinės koegzistencijos" su bol
ševizmu, kurios sovietai niekad 
mums nesiūlė, ir nesiūlo, ir ne
gali siūlyti, tai mes tik savanoriš
kai atsisakytume nuo savo ko
vos. Pagaliau, jei mes priimtume 
ideologinę koegzistenciją,--reiš
kia, sambūvj, sugyvenimą, pa
kantą okupanto ideologijai, -- tai 
kokia galėtų bebūti kova? Ir 
koks čia bebūtų mūsų "kovos įsi
pareigojimas"? Man rodos, jau 
senai laikas vengti taipneatsakin- 

;.gai piktnaudoti kovos žodžiuir 
tos sąvokos prasme: Šis rimtas ir 
skausmingas, sunkus ir atsakin- 

. gas žodis pas mus vis daugiau pa
verčiamas absurdišku plepalu...

Tiesa yra tik ta, kad Brookly- 
no trečiafrontininkų seniliškai 
bobiškas "sąjūdis" jau antri me
tai lietuvių visuomenę mėgina 
mulkinti ideologinės koegzisten
cijos garais ir pagal išgales, kiek 
dar riebalų atsiranda šiojeskau- 
radoje, tatai savo skystėjančiuo- 
se puslapiuose praktikuoti. Bet 
dar stipriai abejočiau, ar visas 
Metmenų žurnalo kolektyvas irgi 
manytų, kad ši pasalūniška ak
cija, žemės trąšumui kelti pele
nais pabarstoma, jau "yra tapusi 
esminiu, mums prieinamu kovos 
būdu". Sukiužimas čia yra, ne 
kova!...

JUOZO BAGDONO DAILĖS KŪRINIU 
PARODA CHICAGOJE KOVO 9-17
Dailininką Juozą Bagdoną tenka 

skaityti visiškai subrendusiu dai
lininku kūrėju. Jis praėjęs visus 
XX amžiaus izmus nuosekliai 
prieina prie --sakytume--pa
skutinio izmo: abstraktinio sim
bolizmo.

Ir š| abstraktizmą jis visiškai 
nuoširdžiai ir sąmoningai išgy
vena. Intuityviai vysto kompozi
ciją po kompozicijos, kūrinj' po 
kūrinio. Juozo Bagdono kompozi
cijose nejausi madingumo, ma
nieros ar akrobatikos linijų, for
mų ir spalvų kombinacijose. Taip 
pat nejausi to nuobodaus^nieko ne
reiškiančio vienodumo ir nuolati
nių vieno paveikslo pasikartojimų 
su kitu.

Kiekviena intuityvi idėja čia iš
spręsta tikrai suprastu abstrak
tiniu simbolizmu. Tiesa, Juozo

Bagdono vyraujančios spalvos 
yra juoda, geltona ir pagalbinės 
-- žalia, raudona, mėlyna. Šių 
spalvų skalė jo kūriniams sutei
kia labai daug ekspresijos ir gi
lumo. Todėl Juozo Bagdono kū
rybą būtų galima pavadinti -- 
ekspresiniu abstraktiniu simbo
lizmu.

Pavyzdžiui Kompozicijos N r, 
8 ir 24 -- jose gyvulinis moty
vas taip lengvais, plačiais ir drą
siais teptuko judėsiais yra išgau
tas, kad sukelia tikrą pasigerė
jimą.

Kompozicijos Nr. 21 - 23 yra 
žmogaus motyvo sprendimas, Su
keliąs surrealistinio abstraktinio 
simbolizmo nuotaiką -- žmogaus 
gyvenimo griuvėsiuose. Tos pa
čios spalvos -- juoda, raudona, 
geltona, mėlyna, žalia (ir čia jos

J. Bagdonas Kompozicija

—
,

M OK AME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

• • •

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartorod and Suparvisad by United Statei Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Fhane: Vlrginia 7-7H7 Jobo J. Kaianauikai, Frei.

J. Bagdonas Kompozicija

nemaišomos tarp savęs) atski
rai veikdamos išreiškia tikrą šių 
dienų žmogaus gyvenimo tragedi
ją.

Kompozicijoje Nr. I architek
tūrinis motyvas vystomas taip pat 
surrealistiniu simbolizmu išsa
kančiu senosios architektūros tra- 
gėdiją.

Atrodo, kad pas dail. Juozą 
Bagdoną, be didesnių fizinių pa
stangų, intuityviai gimsta moty
vas po motyvo ir yra labai leng
vai techniškai išsprendžiami. Tai 
dailininkas, kuris eina su gyve
nimo avangardu, tačiau yra nepap
rastai kuklus ir be pretenzijų, t. 
y. turjs tikro kūrėjo ypatybes.

Vladas Vaitiekūnas

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

CLEVELAND 24
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SPORTO DIENOS
STALO TENISO PIRMENYBĖS KANADOJE

Kanados Sporto Apygardos 
prieauglio stalo teniso pirmeny
bės Hamiltone buvo labai gausios, 
o dėl pačių rengėjų klaidos (žais
ta dviejų minusų sistema!) pasi
baigė net dvyliktą vai. nakties... 
Jeigu mūsų pipirus dažniau taip 
išlaikysime už namų ribų, nema
nau, kad tėvai leis jiems ateityje 
bendrai sportuoti, nes po žaidynių 
dar laukė 40 mylių kelionė j na-

HELP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland, 

MO 3-8308.

HOUSE FOR SALE

MAYFIELD HEIGHTS
NEW

3 & 4 BEDROOM 
Ranches and Splid levels 

FROM $21,900 
Goldberg 
Builders

Eves.-Weekends HI 9-5894 
Days EV 2-0040 EV 2-0777

NEWBOUGII HGTS., 4024 F. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Bath. 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,400. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68>

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except electric. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68) 

mus, tad po visos dienos nesima
tymo vaikai, rūpestingos mamy
tės rankose, atsirado tik apie 2 
vai. ryto! Bet, atmetus visus kitus 
nesklandumus reikia pripažinti, 
kad mūsų jaunimas stovi labai ge
ram kely (dėka trenerių -- Pr. 
Gvildžio, J. Nešukaičio, V. Su- 
batnikaitės) ir jų laukia tikrai 
graži ateitis. Laimėtojai mergai
čių A klasėje: 1) E. Sabaliauskai
tė 2) V. Nešukaitytė (abi Vytis)
3) D. Kudabaitė (Kovas). Mergai
tės B: 1) V. Nešukaitytė 2) D. 
Kudabaitė, 3) Gustainytė (Vytis). 
Mergaitės C: 1) Gustainytė 2) 
Stanaitytė 3) Šopytė (abi Kovas). 
Mergaitės D: 1) F. Nešukaitytė 
(Vytis) 2) Stončiūtė (Vytis) 3) 
Kolyčiūtė (Aušra). Berniukai A:
1) Krasauskas (Vytis) 2) Raškaus. 
kas (Aušra) 3) Zabiela (Vytis). 
Berniukai B: 1) Krasauskas, Za
biela, Gvildys (visi Vytis). Ber
niukai C: 1) Zabiela, 2) Gvildys
3) KolyČius (Aušra). Berniukai 
D: 1) E. Krikščiūnas (Aušra) 2) 
Gvildys 3) Sabaliauskas (abu Vy
tis). Gaila, kad pirmenybėse ne
dalyvavo Rochesterio ir Montre- 
alio atstovai.

*♦*

* Toronto moterų krepšinio ly
gos pirmenybėse Toronto Vytis 
užėmė antrą vietą ir Aušra -- 
penktą.

♦ Bridgeporto LSK Tauras fut
bolo komanda išsiformavo. Keli 
futbolininkai perėjo į LFK Litu- 
anicos eiles.

• Illinois fulbolo pirmenybėse 
ir šiemet dalyvaus LFK Lituani- 
ca. Klubas, norėdamas kiek pa
pildyti kasą, š.m. balandžio 20 d. 
Lietuvių Auditorijoj rengia šokių 
vakarą.

• Hamiltono Kovo jauniai iško
vojo Ontarioprov. krepšinio meis
terio vardą, baigmėje nugalėdami 
VVellando Notre Dame klubą dvie
jose rungtynėse bendra pasekme 
153:127. Mūsiškiai dabar kovos 
dėl Kanados meisterio vardo, 
laukdami Quebeco ir N. Bruns-

Toronto Aušros krepšininkai kovoja dėl Kanados pabaltiečių čem- 
pijonato. Nuo 1959 m. lietuviai visą laiką pirmauja.

wick provincijų nugalėtojo. Ha
miltono lietuvių laimėjimas yra 
didžiausias mūsų krepšinio at- 
siekimas Kanados lietuvių gyve
nime.

* Amerikoniškojo futbolo žai
dėjas Vancouverio Lions koman
doje V. Krištopaitis, pasitraukė 
iš aktyvaus sportinio gyvenimo, 
nežiūrint gautų pelningų pasiūly
mų iš kitų Kanados klubų. Tuo 
tarpu, buv. vienas geriausių Ka
nados žaidėjų A. Stukas, kurį lai
ką redagavęs Vancouverio Sun 
dienraštyje sporto sk. ir toliau 
paliks futbolo rungtynių komenta
torium Kanados televizijoj. Ka
nados sportiniam gyvenime dėl 
savo aukšto ūgio, jis populiariai 
vadinamas "Big Lithuanian”.

I§ PAVERGTOS LIETUVOS
Nesenai JAV viešėję Sov. Są

jungos lengvaatletai V. Brume- 
lis ir Ter-Ovanesian, abu pasau
lio meisteriai, pirmą kartą atvy
ko j pavergtą Lietuvą ir čia daly
vavo surengtose Kauno halėje 
žiemos varžybose. V. Brumelis 
iššoko 2,20 m. tuo tarpu Ter- 
Ovanesian pralaimėjo Vilniaus 
žurnalistui A. Vaupšiui, nušoku

KRAUTUVĖ ATDARA MIESTE: pirmad. ir ketvirtad. 9:30 ryto iki 9 vai. vak., kasdien 9:30 ryto iki 5:45 vak, 
SKYRIAI: kasdien 9:30 ryto iki 9:30 vai. vak.

siam 7,80 (naujas Lietuvos už
darų patalpų rekordas). Gruzi
nas Kaune atsiekė 7,77 m. Var
žybomis buvo patenkinti ne tik 
Brumelis, I Pres ir Ter-Ovane
sian, bet taip pat visa rusų 
"svita" -- Korobkov’as, Sadov- 
ski’s, Gerčikov’as ir kt. Jiems 
patiko halė, kuri yra "viena ge
riausių sprotinių įrengimų mū
sų šalyje" (suprask Sov. Sąjun
goje). Tuo tarpu rengėjai nedrį
so savo "ponams" paaiškinti, kad 
halė buvo statyta Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybės Eu
ropos krepšinio pirmenybių pro
ga (kaštavo per 400 tūkst. litų) i r 
kartu su Kūno Kultūros Rūmais — 
yra aiškus įrodymas gražiai 
klestėjusio nepriklausomybės lai
kais mūsų sporto.

• Prahoje prasidėjo pasaulinės 
stalo teniso pirmenybės. Dėl 
silpnos formos į Sov. Sąjungos 
rinktinę neįtrauktas Alg. Sauno- 
ris. Moterų grupėje pavergėjui 
atstovauja estė ir penkiolikame
tė Laimutė Balaišytė.

* Sov. Sąjungos krepšinio pir
menybes moterų grupėje laimė
jo Rygos TTT komanda, o vyrų — 
Kijevo Budivelnik. Mūsiškiai iš

kovojo šias vietas: vyrų grupė
je Kauno Žalgiris aštuntas, o 
Vilniaus bendravardis — trylik
tas. Moterų pusėje — Kaunas už
ėmė vienuoliktą vietą, o Vilnius 
buvo dešimtas. Silpną lietuvių pa
sirodymą tenka aiškinti stoka 
aukštaūgių žaidėjų, kurie šian
dien yra pagrindas kiekvienos 
krepšinio komandos.

• Jaunių stalo teniso pirmeny
bėse Lietuvos berniukai buvo 
penkti (Maskva, Estija, Gruzija), 
o mergaitės ketvirtos.

• Donecke vyksta Sov. Sąjun
gos jaunių krepšinio pirmenybės. 
Abi Lietuvos komandos -- ber
niukai ir mergaitės — laikomi 
favoritais. Po keturių rungtynių 
kaunietės pirmavo savo grupėj,o 
Klaipėdos berniukai turėjo poly
giai taškų su Ryga ir Kijevu, ta
čiau silpnus priešininkus liku
sioms rungtynėms.

• Vilniaus šachmatų pirmeny
bėse po devynių ratų pirmauja D. 
Lapienis 6,5 ir 8, prieš Matu
levičių, Vistaneckį, Krimerį ir 
Višomirskį. Kauną Lietuvos pir
menybėse atstovaus Aleksiejev- 
as. M. Ostrauskas, Čiukajevasir
G. Laikūnas.

Balandžio 8-30 d.d. Vilniuje 
vyks Lietuvos šachmatų pirme
nybės. Jose dalyvaus 16 dalyvių.

Moksleivių pirmenybėse Klai
pėdoje pirmauja Lomonosovas iš 
Panevėžio ir mergaičių grupėje 
Osetrova iš Vilniaus.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

• Kauno m. ledo rutulio meis
terio vardą iškovojo Kauno Au
diniai prieš Inkarą ir Politech
nikos studentus.

IŠ VISUR
• Real Madrid futbolo koman

da devintus metus iš eilės iško
vojo Ispanijos meisterio vardą.

♦ Anglijos futbolo sąjunga šie
met švenčia savo gyvavimo šimt
metį. Ta proga numatomos fut
bolo rungtynės tarp Anglijos ir 
viso pasaulio rinktinės.

* Vėl atidėtos bokso rungty
nės tarp S. Listono ir F. Pat- 
tersono. K.B.

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

USED CARS FOR SALE

VOLKSWAGEN SALE

$$$ N0W IS THE TIME TO BUY $$$

16 TO CHOOSE FROM
SEDANS, SUN-ROOFS, CONVERTIBLES 

KARMANN GHIA COUPES

PRICED FROM $795 TO $1,695
MANY COLORS TO CHOOSE FROM, ALL CARS 
RECONDITIONED READY TO GO. MOST CARS ARE 
EQUIPPED WITH RADIO, HEATERS, WHITE SIDE 

WALL TIRES.

OPEN DAILY 9; A. M. TO 6; P. M. 
MONDAY AND FRIDAY 9; A. M. TO 9; P. M.

MAYFIELD MOTORS
2926 Mayfield YE 2-5700

c

VARTOTI AUTOMOBILIAI
1958 KARMANN GHIA 

COUPE
1960 VOLKSWAGEN 

SEDANAI
Tamsiai mėlynas. Pilnai at- Pasirinkimui tik 1
remontuotas ir su garantija.

Jūsų kaina $1,295paruoštas išvykimui.

$1,095
1961 VOLKSWAGENAI

1958 VOLKS Kombi station wagon.
ATIDENGIAMA Paruoštas išvykimui.

Paruoštas išvykimui. Tik $1,295
$1,095

1961 VOLKS
1959 VOL'KSVVAGENAI ATIDENGIAMA

PASIRINKIMUI TIK 1 Mėlypas. Mažai mylių.
Pilnai atremontuotas. Puikus.

Tik $1,095 Tik $1,595

Atdara pitTnad. ir penktad. 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Šiaip — 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

MAYFIELD MOTORS
2926 Mayfield Road

YE 2-5700

Puikūs stiliai —žavu Velykomsf

Madinga 2 dalių 
suknele su švarku

• Mėlyna
• Žalia

DYDŽIAI 12 IKI 20
Vadovaukit Velykų eisenai ar pavasario 
madų parodai toje madingoje 2 dalių su 
švarku suknelėje. Taip vispusiškai lanks
čioje! ... galite dėvėti be rankovių ar pri
sidengti su cardigano apykakle stilizuotu 
švarkeliu. Paspalvintos per liemeni ir spal
vingomis juostomis ant balto fono sudaro 
specialų grožj puikiai pasiūtoms 1097< 
dirbtinio šilko audinio suknelėms. Malonus 
melsvumas ar žalsvumas.

Priimami užsakymai paštu ar telefonu.
Skambinti CHerry 1-3070

BASEMENT, MISSES' & WOMIN'S DRESS DEPARTMENT .. .THE MAT COMPANY, ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE
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IR APYLINKĖSE

LB I APYLINKĖS
SUSIRINKIMAS

Clevelande veikia pati seniau
sia ALB-nės apylinkė JAV. Ji tu
ri jau susidariusi savas tradici
jas ir metiniuose susirinkimuose 
pasirodo gražiu organizuotumu, 
iš anksto paruošta programa ir 
sklandžiai pravedamais valdybos 
rinkimais.

Pradžioje pagerbiama tautos 
laisvės simbolis — mūsų tris
palvė vėliava, giedamas himnas, 
malda už mirusiuosius.

Susirinkimo dalyvius tai nutei
kia rimčiai ir svarstomų klausi
mų svarbai ir atsakomingumui.

Balandžio 7 d. Lietuvių salėje 
vykusiam susirinkimui vadovauti 
prezidiuman buvo pakviesti: St. 
Barzdukas, A. Kasiulaitis ir A. 
Vasiliauskas.

Priėmus praeito susirinkimo 
protokolą, apie valdybos nuveik
tus darbus pranešimą padarė 
pirm. F. Eidimtas. Iš jo prane
šimo matyti, kad apyl. valdyba 
veikė ir dirbo tiek, kiek savano
riškai visuomeniniam darbui at
sidavę valdybos nariai gali fizi
niai pajėgti. Valdyba visų įsipa
reigojimų nebūtų pajėgusi atlik
ti, jei ne kviestoji talka, paski
riems uždaviniams atlikti suda
romi komitetai. Tuose komite
tuose taip pat aktyviai reiškėsi 
ir valdybos nariai.

Mūsų bendruomenės reprezen
tacija tautybių parodose, iškil
mėse, savos bendruomenės pa
rengimai, minėjimai, sukaktys-- 
visa tai sudarė darbą, pareika
lavusi laiko ir energijos.

Švietimo reikalai, rūpinimasis 
jaunimo organizacijomis, kultū
riniai užsimojimai -- tai didelė 
darbų pynė, kurių likutis tenka 
paveldėti ir naujai išrinktai apyl. 
valdybai.

Apylinkės darbai nesibaigia vie
nos valdybos kadencija. Jie vyks
ta be pertraukos, o jiems įgyven
dinti kas kart sunkiau rasti pa
sišventusių darbo rankų.

Tačiau F. Eidimtas negalėjo 
nusiskųsti talkos stoka, tad jo pra
nešimas ir buvo baigtas ilgu są
rašu asmenų, kuriems kadenciją 
baigusi valdyba pareiškė savo 
gilią padėką už gražų bendra
darbiavimą ir talką.

Iš iždininko A. Karsoko pra
nešimo paaiškėjo, kad apylinkė 
per praeitus metus turėjusi pa
jamų 2,890,85 dol., gi išlaidų 
1,479.16. Banke likutis 1,411.69 
dol. Namų Fonde yra 1,826.98 
dol.

Solidarumo įnašų, pagal A. 
Lūžos pranešimą, surinkta apie 
600 dol. Tai ne maža narių duok
lė, nors ji turėtų ir galėtų būti 
didesnė. Solid. mokesčio rinkimo 
metodas, išsiuntinėjant vokus ir 
atidarius banke sąskaitą, davė 
gražių rezultatų.

Revizijos komisija (pranešimą 
darė L. Leknickas) užgyrė apys
kaitą ir prašė susirinkimą valdy
bai išreikšti padėką.

Švietimo reikalus pristatė P. 
Balčiūnas, lituanistinių kursų ir 
liet, mokyklos vedėjas. Jis nusf- 
skundė per mažu tėvų susidomė
jimu vaikų lituanistiniu auklėji
mu.

Lit. mokyklos, B-nės apylin
kių remiamos uoliai, ruošiasi 
Tautinių Šokių šventei, be to, tu
ri stiprų kanklių orkestrą, vado
vaujamą Onos Mikulskienės. Mo
kiniai taip pat reiškiasi kartą J 
mėnesi ruošiamais vaidinimais 
per lietuvių radijo valandėlę. Tos 
mokinių valandėlės vedėju yra J.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokiniai su mokytojais ir tėvų komiteto nariais. Mokykla
Šiuo metu įtemptai ruošiasi tradiciniam mokyklos baliui, kuris {vyks balandžio 20 d. šv. Jurgio pa
rapijos salėje Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

Žilionis. Talkina Z. Peckus ir J. 
Stempužis.

B-nei priklauso ir Vaidilos te
atras, pasireiškią ne vien savo 
sceniniais pastatymais,bet ir pa
vienių teatro aktorių talka, orga
nizacijoms ruošiant parengimus, 
minėjimus ir t.t.

Diskusijose dėl pranešimų daly
vavo J. Žilionis, A. Jonaitis, J. 
Virbalis, V. Jokūbaitis, O. Joku- 
baitienė, Edv. Steponis ir kt.

Trumpą žod{ { susirinkusius 
tarė B-nės Tarybos prezidiumo 
p-kas St. Barzdukas.

Sekančių metų kadencijai buvo 
išrinkta sekančio sąstato valdy
ba: K. Gaižutis, A. Karsokas, K.
S. Karpius, F. Eidimtas,V. Stuo- 
gis, K. Karalis, A. Vasiliauskas 
ir Z. Tarutis.

Dalis turimų lėšų susirinkimo 
buvo nutarta išmokėti šioms or
ganizacijoms: Lithuanian Village 
akcijoms pirkti -- 200 dol., Li- 
tuanus žurnalui -- 50 dol.,Vysk- 
Valančiaus lituanist. mokyklai — 
100 dol., Skautų Jamboree Fon
dui -- 50 dol., sporto žaidynėms 
paremti -- 40 dol.

1 Apylinkė yra tap pat jau 
{nešusi 500 dol. Lietuvių Fondui.

Valdybos ir reviz. k-jos rinki
mus sklandžiai pravedė rinkimų 
k-jos p-kas Z. Peckus, komisi
joje uoliai reiškiantis mūsų stu
dentijos atstovams.

Susirinkimui prityrusio visuo
menininko aplombu vadovavo A. 
Kasiulaitis. Protokolavo A. Vasi
liauskas.

Naujai valdybai linkėtina tokiu 
pat ryžtu ir pasišventimu tęsti 
darbą, kuris, atrodo, nebeišven
giamas ir sudaro mūsų bendruo
meninio gyvavimo sudėtinę dali.

I-os apylinkės buv. valdybos nariai stebi susirinkimą. Sėdi iš kai
rės: Karsokas, Karpius ir Eidimtas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Vysk Valančiaus lituanistinės mokyklos trečiojo skyriaus moki
niai su mokytoja sės. Valerija pamokos metu.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Dailininkų pasitarimas
Balandžio mėn. 7 d. dail.

K. Žilinsko bute įvyko dai
lininkų pasitarimas, kuria- 
ine dalyvavo iš Chicagos at
vykęs Čiurlionio Galerijos 
direktorius J. Pautienius ir 
clevelandiškiai dailininkai
A. Vaikšnoras, V. Ratilinai- 
tis, M. Nasvytis, K. Žilins
kas.

Dail. J. Pautienius infor
mavo susirinkusius apie 
skelbiamą meno konkursą 
1863-1940-49 m. sukilimams 
prieš rusus pavaizduoti.

Clevelandiškiai pritarė to
kiam meno konkursui ir iš 

savo tarpo pasiūlė jury ko- 
misijon dail. A. Vaikšnorą. 
Netrukus bus paskelbtos td 
konkurso taisyklės.

Clevelando ramovėnų 
veikla

Kovo 17 d. Knistautų bu- 
’te įvyko Clevelando ramo
vėnų valdybos posėdis, da
lyvaujant pirm. K. Budriui, 
nariams: G. Gudėnui, Z. 
Taručiui, Pr. Maineliui ir
VI. Knistautui. I kalbamą 
posėdį buvo pakviesti re
vizijos komisijos nariai: L. 
Leknickas, K. Morkūnas ir 
ramovėnai: A. Jonaitis, A. 
Mikoliūnas, Kaklauskas, I. 
Stankevičius, L. Staškūnas 
ir K. Kazakevičius.

Pirm. K. Budrys, atida
rydamas posėdį, pareiškė, 
kad yra pakvietęs į valdy
bos posėdi revizb’os komisi
jos narius ir keletą ramo
vėnų, kad pasitarus, kaip 
pagyvinti Clevelando ramo
vėnų veiklą.

Skyrius turi per 100 na
rių. Valdybos noras yra 
įkurti seniūnų kadrą, kuris 
padėtų valdybai susisiekti 
su nariais ir palaikytų ar
timesnį kontaktą.

Iškeltu klausimu dalyva
vę posėdyje pasisakė prita
ria valdybos keliamai min
čiai, tikimasi, kad tuo pa
gyvės ramovėnų veikla. Vi

si pakviestieji sutiko prisi
imti seniūnų pareigas.

Posėdžiui pasibaigus, šei
mininkei Knistautienei pa
vaišinus skaniai paruoštais 
sumuštiniai ir kavute, buvo 
prisiminti Kazimierai, nes 
skyriaus ramovėnų pirm, 
kaip tik yra Kazimieras. 
Taip pat ir Juozai, šeimi
ninkams Knistautams padė
kota už patalpas ir puikias 
vaišes. L. žvirkalnis

• Parduodamas vienos 
šeimos namas. 5 miegamie
ji. Moderniška vonia ir vir
tuvė. f pietus nuo Euclid 
Avė., Christ The King para
pijoje. Sklypas 40x150.

Skambinti telef. 151-1117.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Euclid
13 metų, 2 miegami že

mai, išbaigtas viršus, gazo 
— karšto vandens šildymas, 
parketo grindys, naujai iš- 
dekoruotas, dvigubi langai, 
V/> garažo, gražus sklypas. 
Arti mokyklų, susisiekimo 
ir krautuvių. Per F. H. A. 
Į m o k ė j i m a s tik 10 G. 
Kaina — $16,450.

East Cleveland
Puikus ir didelis namas, į 

pietus nuo Euclid gt. 4 mie
gami antrame aukšte. Iš
baigtas ir šildomas trečias. 
Geri kilimai ir t.t. Kaina — 
$22,000.

Šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 Šeimos ge

rame stovyje, kaina $11.500.
Edna Avė.

2 šeimų 5’2-5<2, 2 nauji 
gazo — karšto vandens pe
čiai, geras skiepas. Prašo 
$16,500.

E. 71 St.
2 dviejų šeimų namai ant

vieno sklypo 6-6; 5-5; 1
nauji gaso pečiai, variniai 
vamzdžiai, garažas. $22,500.

Investavimui
6 šeimų mūrinis. $26,00'1
3 šeimų, krautuvė ir ga

ražai, $16,000.
4 šeimų mūrinis, ū-5-5-5, 

4 gaso pečiai. $22.500.
Lietuvis bendradarbis

Alg. Dailidė
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

• Pamaldų tvarka šv. 
Jurgio parapijos bažnyčio
je: Did. Ketvirtadienį, ba
landžio 11 d., Šv. Mišios 8 
vai. ryto ir 7:30 vai. vak.

Did. Penktadienį, balan
džio 12 d. — 2 vai. p. p. 
Stacijos, mąstymai. 7:30 
vai. vak. iškilmingos Litur
ginės apeigos.

Did. šeštadienį, 7 v. vak. 
šventinimas Ugnies, Van
dens, šv. Mišios, komunija 
ir pamokslas.

Velykose — Rezurekcija 
— Prisikėlimas 6 vai. ryto. 
Kitos mišios 8, 9, 10:30 ir 
12 vai.

• Vyksta į Akroną. Ak- 
rono SLA 198 kuopa rengia 
iškilmingą programą sek
madienį, balandžio 28 d. Iš 
Clevelando pasikvietė meni
ninkus programai išpildyti 
ir tikisi skaitlingesnio cle- 
velandiečių svečių atsilan
kymo.

Ramovėnų susirinkimas
Balandžio 21 d., 11:30 vai. 

(sekmadienį, tuoj po pa
maldų), Rietuvių salėje šau
kiamas L. V. S. Ramovės 
Clevelando skyriaus narių 
susirinkimas. Programoje: 
metinio veiklos plano apta
rimas ir kiti klausimai.

Maloniai kviečiame visus 
skyriaus narius atsilankyti 
Ir nesivėlinti.

Clevelando Ramovėnų 
Valdyba

Svarbus Clevelando ir 
Toronto SLA kuopų veikėjų 

pasitarimas
Bendru sutarimu, "Didy

sis JAV ir Kanados SLA 
Kuopų pasitarimas Niaga
roje", įvyks birželio 8 d., 
šeštadienį, Niagaros ”Mar- 
coni” salėje. Pasimatymą 
rengia Toronto, Hamiltono 
ir St. Catharine SLA kuopų 
Vadovybės, kurioms artimai 
t a 1 k ininkauja Clevelande 
veikiančių SLA kuopų vei
kėjai. šio Svarbaus pasima
tymo organizaciniams ruo
šos klausimams aptarti, To
ronto SLA 236 kuopos pir
mininkas S. Jokūbaitis Ve
lykų švenčių proga atvyksta 
į Clevelandą, kur su vietos 
SLA kuopų vadovybėmis ir 
Organizatoriais turės pasita
rimą. Su S. Jokūbaičiu pasi
tarimas prasidės balandžio 
13 d., 12 vai. po pietų, Lie
tuvių salės svetainėje. Cle
velando SLA kuopų veikė
jai maloniai prašomi šiame 
pasitarime būtinai dalyvau
ti ir prisidėti prie ruošiamo 
"Didžiojo JAV ir Kanados 
SLA kuopų pasimatymo 
Niagaroje" geresnio pasise
kimo.

Kviečia SLA Ohio Valsti
jos Centrinis Organizato
rius

Vytautas Braziulis, 
SLA 14 Kuopos Pirm.

PARDUODAMI GERI 
NAMAI

4 šeimų namas (4 ir 4-, 
kaina — tik $10,500. Savi- 
vininkas išvyksta į Europą.

Turime įvairiausių namų, 
2, 4 ir 8 šeimom. Dauguma 
jų šv. Jurgio ir 185 gt. ra
jonuose. Vienos šeimos ir 
dviem šeimom, su krautu
vėmis ir’su D 3 bei D 5 gė
rimams leidimais.

JOSEPH GLOBOKAR 
REALTY

986 E. 74th St.
HE 1-6607

HOUSE FOR SALE

NEWBOUGH . HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Batli, 
gas furnace. Mušt sacrificc. 
$15,400. Telephone; 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBOURGII Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for exeept electric. Quick 
clean apt. Basement,' yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00 SUPERIOR 

SAVINGS
HOME AND 

REMODELING LOANS
Balandžio 7 d. Clevelande {vykusio LB I apylinkės susirinkimo prezidiumas. Sėdi iš kairės Ka

siulaitis, Barzdukas, Vasiliauskas ir kalba Žilionis. V. Pliodžinsko nuotrauka
IN T0WN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.



• Dail. J. Bagdono darbų 
paroda atidaroma Detroite 
balandžio 20 d. Parodą ruo
šia Detroito Kultūros Klu
bas International Institute 
patalpose.

• Lietuvos paviljonui Chi
cagos Tarptautinėje Preky
bos Parodoje pagrindas jau 
beveik padėtas. Vietą apmo
ka Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Bendrovė. Padė
ka ir pagarba joms. Sąrašas 
bus paskelbtas neužilgo JĮ 
ruošia teisėjas Alfonse F. 
Wells. Informacijinį leidinį 
žada parūpinti Amerikos 
Lietuvių Taryba.

Paviljono įrengimui ir ap
rūpinimui reikės dar apie 
$1,000.

• Dr. Jonas Balys suti
ko skaityti pagrindinę pa
skaitą A. L. T. S-gos Seime, 
kuris įvyks gegužės 31 d. 
St. Louis. Artimiausiu lai
ku bus pakviestas ir korefe- 
rentas paskaitininkui.

• Solistės Aldonos Stem- 
pužienės pirmasis koncertas 
Chicagoje įvyks spalio mėn. 
26 dieną Jaunimo Centre. 
Solistė Aldona Stempužienė 
chicagiškiams yra gerai pa- 
ž'stama iš eilės pasirodymų 
Lietuvių Operoje ir gastro

Pranešame liūdną žinią, kad š. m. ba

landžio 7 d., 5 vai. p. p. mirė NeW Yorke

Lietuvos Nepriklausomybes kovų savano-

ris-kūrėjas, Korporacijos Neo-Lithuania fi

listeris — teisininkas

A t A

PETRAS ULENAS

L. S. T. Korp. Neo-Lithuania 
New Yorke

ir
Korp. Neo-Lithuania 
Filisterių Sąjunga 

New Yorke

Vilties Draugijos nariui, Dirvos rėmėjui, tau
tinės srovės veikėjui

PETRUI ULĖNUI
mirus, poniai M. ŲLĖNIENEI, dukrai, sūnui ir ar
timiesiems gilią užuojautą reiškia

Vilties Draugija ir 
Dirvos Redakcija

Mielam bičiuliui, kolegai

PETRUI ULĖNUI
staigiai ir netikėtai mirus, našlei ’ MAGDUTEI 
ŲLĖNIENEI, dukrai BIRUTEI KLIORIENEI, sū
nui JONUI ULĖNUI, giminėms ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai

Brangiam kolegai, bičiuliui

PETRUI ULĖNUI
mirus, MAGDUTEI ŲLĖNIENEI, dukrai ir sūnui 

giliame skausme užuojautą reiškia

Regina ir Jonas čiuberkiai

lių su Čiurlionio Ansambliu. 
Spalio mėnesio koncertas 
tačiau bus pirmasis jos vie
nos pasirodymas Chicagoje. 
Koncertą ruošia Santaros- 
Šviesos Federacija.

• Dailininkų Vytauto O. 
Virkau ir Audronės Skuo- 
daitės darbų paroda jvvks- 
ta balandžio mėn. 20-28 d. 
Čiurlionio Galerijoje, Jauni
mo Centro patalpose. Daili
ninkas Vytautas O. Virkau 
yra dalyvavęs eilėje paro- 
du> paruošęs dekoracijas 
Chicagos Lietuvių Operos 
pastatymams ir iliustravęs 
kelias knygas (Kosto Os
trausko "Kanarėlę”, Jono 
Meko "Gėlių Kalbėjimą”). 
Dail. Vytautas O. Virkau 
yra baigęs Chicagos Meno 
Institutą magistro laipsniu 
ir šiuo metu dėsto meną 
George Villiams ir Centrai 
YMCA Kolegijose.

Dailininkė Audronė Skuo
daitė yra dalyvavusi eilėje 
amerikiečių parodų (De 
Kalb, Rockforde, Beloit, 
Wis.) ir Chicagoje neseniai 
įvykusioje Lietuvių Jaunų
jų Dailininkų parodoje, šiuo 
metu Audronė Skuodaitė 
studijuoja Northern Illinois 
universitete, ruošda m a s i 
meno magistro laipsniui.

Parodą ruošia Santaros- 
Šviesos Federacija.

Naujai susiorganizavęs Lapinų oktetas, vadovaujamas Aleksandro 
Griauzdės, pirmą kartą viešai Bostone pasirodys Velykų "kačiukų" 
vakare, balandžio 14 d. r, Bričkaus nuotrauka

• Bostono Studentai Atei
tininkai rengia jaunųjų me
nininkų koncertą balandžio 
28, 3:30 vai. New England 
Conservatory of Music Re- 
cital Hali, kampas Hunting- 
ton ir Gainsboro gatvių (tas 
pats įėjimas kaip į Jordan 
Hali). Koncerte dalyvaus 
pianistė Marytė Gailiušytė 
iš Clevelando, smuikininkė 
Brigita Pumpolytė iš Phila
delphijos ir solistė Birutė 
Bogutaitė iš Baltimorės, 
akom panuojant Vyteniui 
Vasyliūnui.

• Pr. Ambrazas, šv. Jur
gio parapijos, Clevelande 
vargonininkas yra sukūręs 
per 50 įvairių giesmų miš- 
ram ir vyrų chorui; solo su 
vargonais; solo, vargonams 
ir smuiku pritariant; duetų 
su varg.; solistams, chorui,

smuikui su varg. Jų tarpe 
yra ilgesnių, gana sudėtin
gų, kurios tinka religiniams 
koncertams. Tekstai paimti 
žinomųjų mūsų poetų: Mai
ronio, kun. Ylos, B . Braz
džionio ir kt. Įvairios pa
skirties giesmių rinkinys 
ruošiamasi atspausdinti.

Pr. Ambrazas yra muziką 
studijavęs pas J. Naujelį 
kursuose ir Klaipėdos kon
servatorijos vadovaujamuo
se kursuose, taip pat kom
pozicijoje gilinosi pas įvai
rius teoretikus. Turi para
šęs nemažai ir dainų, (jž)

SĖKMINGA DVIEJŲ 
PARODA

Dail. V. Petravičiaus ir J. 
Pautieniaus dailės paroda 
Chicagoje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Ją aplankė apie 
7v0 svečių ir buvo nupirk
ta: V. Petravičiaus 6 ir J. 
Pautieniaus 9 darbai. Rei
kia pažymėti, kad iš arti 35 
lietuvių dailininkų, gyve
nančių Chicagoje, bene 30 
matė šią parodą. Būdinga, 
kad daugumas atsilankusių- 
jų savųjų ir kitataučių me
nininkų šią parodą įvertino 
pusėtinai, arba gerai, kai 
tuo tarpu vienas jaunas kri
tikas lietuvių spaudoje pa
sisakė visai priešingai.

Kadangi abu mūsų daili
ninkai yra labai aktyvūs ir 
kūrybingi, pageidautina bū
tų išgirsti platesnį jų kū
rybos apibudinimą iš tos 
rūšies specialistų — daili
ninkų.

ši dailės paroda, su ma
žais pakeitimais, keliama į 
Los Angeles, kur numato
ma atidaryti balandžio 20 d.

Joje bus išstatyta arti 50 
tapybos ir grafikos darbų.

P. ž-kas

• Nepriklausomos Lietu
vos atstovas J. Rajeckas ir 
LB Tarybos Prezidiumo pir
mininkas St. Barzdukas da
lyvaus Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnazijos šimt
mečio minėjime, gegužės 
4-5 dienomis Chicagoje. 
Akademinėje minėjimo da
lyje jie tars trumpus žo
džius. J. Rajeckas ir St. 
Barzdukas yra tos gimna
zijos auklėtiniai.

• Akt. Eglė Vilutienė ir 
rašytojas Antanas Gustai
tis perduos didžiųjų iš Ma
rijampolės gimnazijos suo
lo išėjusių tautos žmonių 
autentiškus pasisak y m u s 
šimtmečio minėjimo metu. 
Tekstus paruošė tos gimna- 
žijos ilgametė mokytoja, 
poetė J. Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė.

Birutė Nagienė, kuri kiekvie
ną trečiadieni 8 v.v. Montrealio 
Kultūros ir Sporto Centre dėsto 
estetinę ritminę gimnastiką, ne
seniai su savo šokėją grupe lai
mėjo pirmąją premiją Kanados 
šokių festivalyje.

• Dail. Adolfas Valeška 
ruošia dekoracijas Mari
jampolės gimnazijos šimt
mečio minėjimui. Jis taip 
pat sutiko tvarkyti visą 
scenos apipavidalinimą.

Mūsų brangiam kolegai filisteriui

At A

PETRUI ULĖNUI

mirus, širdingiausią užuojautą reiškiame 

velionės našlei MAGDALENAI, vaikams ir 

giminėms ir drauge liūdime

L. S. T. Korp. Neo-Lithuania 
New Yorke

ir
Korp. Neo-Lithuania 

Filisterių Sąjunga 
New Yorke

NAUJA NEW YORKO 
BALFO SKYRIAUS 

VALDYBA
Balfo 100-sis skyrius New 

Yorke balandžio 3 d. turėjo 
visuotinį narių susirinkimą 
Balfo Centro patalpose. Bu
vo peržvelgti praėjusieji 
darbo metai. Suvesti balan
sai rodė, kad buvusioji Val
dyba pajėgė sukaupti per 
metus virš 7,000 dolerių 
Balfo šalpos darbams, tam 
tikslui pravesdama narių 
vajų, piniginį rudens vajų 
ir pakvietusi Chicagos ar
tistus vaidinti ”Gatvės Vai
ką”.

Naujon valdybon išrink
ti: Elena Kulbokienė, Ma
rija Virbickienė, Vincas Do
vydaitis, Jonas Šlepetys ir 
Jonas Jankus. Valdyba pa
reigomis pasiskirstys vė
liau. Revizijos komisija liko 
ta pati.

Dėl daugelio tuo pat lai
ku vykstančių susirinkimų, 
šių metų Balfo susirinkimas 
nebuvo gausus, nors turima 
narių per 250.

DĖMESIO VERTAS
LONG BEACH KLUBAS

Keletas dienų praleistų Kali
fornijoj davė progos pažinti Long 
Beach Lietuvių Klubo vadovybę, 
kuri užtikrina klubui gerą ateitį.

Klubo pirmininkas V. Bakūnas 
cemetuoja senuosius ir naujuo
sius ateivius. Sekretorius D. Me- 
kišius nuoširdus ir daug laiko 
skiriąs klubo reikalams ir spau
dos korespondencijoms. Ilgametė 
klubo sekretorė P. Lucas, savo 
erudicija ir ryšiais daug pade
danti klubui santykiuose su vie
tos įstaigom. Iždininkas B. Mor- 
kis neskaito valandų ir nesigaili 
nė mašinos, nė darbo nutari
mams įvykdyti. Energingi ir 
veiklūs vicepirmininkė ir finan
sų sekretorė A. Wallace, G. Ur- 
nežis ir kt.

Klubas, pagal savo įstatus ir 
esmę, galėtų apsiriboti savo na
rių savišalpa, subuvimais irpan., 
bet vadovybė siekia daugiau ir 
išplėtusi veiklą, lyg Lietuvių 
Bendruomenės skyrius, rūpinasi 
bendrais lietuvių reikalais; sušel
pė atvykusius iš Lietuvos senes
nio amžiaus tautiečius, vasario 
23 d. suruošė įspūdingą Nepri
klausomybės minėjimą; turi cho
rą, vadovaujamą St. Milančiaus 
ir muziko St. Kalvaičio.

Turėdamas tokią pajėgią ir 
veiklią vadovybę, klubas galėtų 
padaryti dar didesnės svarbos žy. 
g{, kuris įamžintų ir klubo eg
zistenciją ir pačius vykdytojus, 
būtent išleisti Long Beach lietu
vių kolonijos istoriją. Būtų atlik
tas doleriais neįvertinamas įna
šas lietuviu kultūrai. Liet. Enci
klopedijos vos penkios eilutės 
Long Beach. lietuvių istorijos ne
tinka atžymėti tikram keliui, iš
eitam Long Each lietuvių kolo
nijos. A> vd.

SKUBU, SVARBU
Balandžio 1 d. kun. J. Pet

rošius rado mirusį Ildefon
są Stonį, gyvenusi vieną, 
mažame butelyje St. Ouen, 
Paryžiaus priemiestyje.

Ild. Stonio sesuo gyvena 
JAV, bet jos adresas neži
nomas.

Jei kas žinotų Ildefonso 
Stonio sesers adresą — pra
šoma jai pranešti, kad ji 
tuojau velionies brolio rei
kalais parašytų kun. J. Pet
rošiui, 178, rue de Belle- 
ville, 178, Paris (20e), 
France.

Aukos Dirvai
A. Traška,Chicago................4.00
J. Vaineikis,Chicago............. 1.00
A. Simonaitis, Chicago........ 4.00
W. Matulaitis, Cleveland......4.00
Dr.J. Mačiulis, Cleveland... 5.00
J. Mitkus, Detroit...................2.00
A. Matjoška, Dorchester.......2.00
V. Ūsas, Detroit..... . ..............4.00
A. Bliudžius, Detroit............. 4.00
A. Vaitkus, Chicago.............. 2.00
J. Vasiliauskas, Dorchester 4.00
B. Vembrė, Springfield......... 2.00
K. .Pakalniškis, Toronto........2.00
J.J. Kazanauskas, Chicago.. 4.00
I. Kučiauskas, Baltimore .... 1.00
Dr. V. Melnykas, Riverside 4.00
J. Pupininkas, Rochester .... 1.00
M. Smelstorius, Cleveland.. 4.00
J. Račila,Cleveland...............4.00
R. Udalovas.Irvington......... 2.00

Skulpt. Dagio skulptūra, kuri 
buvo pavogta iš parodos. Prie 
jos galerijos savininkė Mabel 
Harvey džiaugiasi radiniu.

SURASTA J. DAGIO SKULPTŪRA
Sausio 16 d. iš Chapel Gallery 

Toronte, Yonge Street, dingo di
džiulė dail. Jokūbo Dagio skulp
tūra — Kristaus stovyla, kur ji 
buvo išstatyta tarp visos eilės ki
tų dailininko darbų parodos metu.

Dabar Toronto dienraštis The 
Globė and Mail balandžio 3 d. pra
neša, jog mūsų dailininko J. Dagio 
kūrinys, įvertintas $500.00, su
rastas užstatų krautuvėj, užsta
tytas tik už 30 dolerių. Ar skulp
tūros pagrobėjas surastas —ne
pranešama.

The Globė and Mail nuotrauko
je matome Chapel Gallery savi
ninkę Mabel Harvey, džiaugsmin
gai apsikabinusią, surastąją Kris- 
taus stovylą, kuriai, reikia many
ti, buvo itin nemalonus parodos 
eksponato dingimas.

Dingusi ir surastoji skulptūra 
pavadinta "Mano gyvenimas buvo 
ilgas".

Kas būdinga, kad J. Dagio dai
lės darbai, ypač skulptūriniai (jis 
dirba ir prie tapybos žanro kū
rinių) — atžymimi begaliniai vy
kusiais vieno, dviejų, o, kartais 
ir daugiau žodžių pavadinimais, 
prie kurių, galima sakyti, nieko 
nebelieka "nei pridėt, nei atimt". 
Tie žodžiai atskleidžia kūrinio 
dvasią ir turinį daugiau, negu tai 
atskleistų ištisas rašinys.

Ne be reikalo dail. J. Dagys pa
jėgia meistriškai veikti netik kal
tu ir teptuku, bet ir plunksna. Sa
vo laiku -- jis yra kūręs eilėraš
čius, redagavęs moksleivių laik
raštėlį ir spausdinęs savo kūry
bą periodinėj spaudoj.

Pr. Alšėnas

SKAUTŲ ŠVENTĖ 
PROVIDENCE, R. I.

Providence skautai ir 
skautės ruošiasi didelei šv. ♦ 
Jurgio — Motinos Dienos, 
šventei, kuri įvyks gegužės 
4-5 dienomis, šventė prasi
dės su savaitgalio iškyla — 
stovykla, tęsis šv. Mišių iš
klausymu, šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, iškil
minga sueiga-minėjimu ir 
tradiciniu skautų laužu su 
programa. Prieš laužą bus 
vaišės, stovyklos lankymas, 
maža parodėlė ir vieši žai
dimai. Iškilmingos sueigos 
metu skautai ir skautės 
duos įžodžius, vadovybė 
praneš pakėlimus, apdova
nojimus, ir t.t. šventė įvyks 
vietovės skautu dvasios vaT 
do kun. Vaclovo Martinkaus 
ūkyje, Johnston, R. I.

Tikimasi nemažai svečių 
skautų iš kaimyninių vieto
vių. Visus, skautus ir skau- 
tybę mylinčius ir prijau
čiančius lietuvius - prašome 
atsilankyti ir pamatyti jau
ną lietuvių skautų vienetą 
lietuviškos skautybės darbe.

Smulkesniais klausymais, 
kelio atradimu, nakvynėmis, 
prašau kreiptis adresu — 
Juozas A. Staričenka, 245 
County St., Attleboro, Mass.

"Laisvės Varpo” D-vė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ
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