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Niekam nenorint kovoti
SKLINDA GANDAI apie NEOFICIALIĄ VIR
ŠŪNIŲ KONFERENCIJĄ, DĖL KURIOS SUREN
GIMO VATIKANAS KONKURUOJĄS SU TITO 
— PERŠAMA TAIKA ŽEMEI SUSTIPRINS KO
MUNISTINĘ POGRINDŽIO VEIKLĄ KRITIŠ
KUOSE PASAULIO RAJONUOSE IR NUMUš 
BETKOKI ŪPĄ PRIEŠINTIS KOMUNIZMUI. — 
TADA BESĄLYGINĘ TAIKĄ PASEKS IR BE

SĄLYGINĖ KAPITULIACIJA.

- - - - - - - - - -  Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - - - -

Washingtone ir Europos sosti
nėse kursuoja gandai, kad vasarą, 
greičiausiai jau birželio mėnesį, 
{vyksiąs naujas prezidento J.F. 
Kennedy ir Nikitos Chruščiovo 
pasimatymas -- neoficiali viršū
nių konferencija, kuri gal ir nie
ko nepakeisianti, tačiau iš naujo 
užakcentuosianti abiejų didžiųjų 
kraštų taikos norą. Pasimatymui 
progą sudarysianti numatyta 
abiejų valstybės galvų viešnagė— 
vizitai Italijai. Kalbama, kad to
kiam pasimatymui šeimininku 
siūlosi būti Venecijos patri
archas. Iš kitos pusės susitikti 
pas jį siūląs ir Jugoslavijos val
dovas Tito.

Tokiems gandams tam tikro 
pagrindo įžiūrima ir naujoje po
piežiaus Jono XXIII enciklikoje 
Pacem in Terris (taiką žemei), 
kurią komunistai jau dabar pradė
jo naudoti savo propagandai už 
taikingą koegzistenciją. Šiaip ar 
taip sovietų valdžioje (įskaitant ir 
satelitus) yra 50 milijonų katali
kų t.y. beveik dešimtadalis visų 
tikinčiųjų. Per šias Velykas Jo
nas XXIII iš savo rūmų balkono 
sveikino susirinkusius 27 kal
bom, iš jų 13 kalbų buvo tautų, 
esančių sovietų žinioje.

Vatikanas 'lankstesne’ politika 
gali tikėtis pagerinti tikinčiųjų ir 
klero padėtį. O Nikitai Chruščio
vui būtų intereso turėti tikinčiųjų 
simpatijas savo pusėje. Kiekvie
nu atveju, kardinolo Wyszinskio 
politika Lenkijoje padėjusi išsi-

ŽINIOS IŠ VISO 
_ PASAULIO _
* KUBOS EGZILŲ VADAS FLO

RIDOJE CARMONA Valstybės 
Departamento kaltinamas iškrai
pęs ir neteisingai nušvietęs savo 
atsistatydinimo rašte prezidento 
Kennedy mintis.

* SOV. SĄJUNGĄ IR SATELI
TINIAI KRAŠTAI padidino radijo 
transliacijų Į svetimus kraštus 
skaičių 500% (nuo 1948m.) 3846 
valandos programų svetimomis 
kalbomis transliuojama kas sa
vaitę į Afriką, Tol. Rytus ir P. 
Amerikos kraštus, kaip pagrindi
nius transliacijų taikinius. Voice 
of America transliuoja 761 vai. į 
savaitę.

* THE NATIONAL OBSERVER, 
komentuodamas Popie’žiaus Jono 
XXIII Encikliką, sako, kad ne
pasikeitus agresoriaus prigim
čiai, taika, kurią vaizduoja Po
piežius, lieka nuoširdžiai pagei
daujamu idealu.

* NAUJOJI JUGOSLAVIJOS 
KONSTITUCUA užtikrina Tito 
prezidento postą iki gyvos galvos. 
Lieka ir "decentralizuoto” socia
lizmo klauzulės, sukėlusios ide
ologinį konfliktą tarp Sov. Sąjun
gos ir Raud. Kinijos..

* VIENAS JAV DIPLOMATŲ 
PAREIŠKĖ, kad de Gaulle poli? 
tika ir jo nusistatymai formuo
jami ilgesniam amžiui, nes ge
nerolas neįtaigojamas Gallupo 
statistikų -- ar jo populiarumas 
nukrito ar pakilo 1%.

* RUMUNUA PLEČIA PRE
KYBOS SANTYKIUS SU RAUD. 
KINUA ir siunčia ambasadorių į 
Albaniją. Tai aiškus antausis 
Chruščiovui, tuo labiau, kad Ru
munija atsisakė tampriau jungtis 
į Sov. Sąjungos ekonominius pla
nus, kaip "pažeidžiančius suve
renitetą".

laikyti valdžiojeGomulkai ir kar
tu Lenkijai pasidžiaugti didesne 
laisve negu kitom nuo Maskvos 
priklausančiom valstybėm. Tuo 
tarpu atkaklesnė Vengrijos kar
dinolo Mindszenty laikysena ne
davusi gerų rezultatų. (Dėl to 
kardinolo išvežimo iš amerikie
čių ambasados Budapešte į Romą 
dabar einančios derybos Vienos 
kardinolui Koenig vadovaujant).

Prie ko tokia taikingos ko
egzistencijos politika gali pri
vesti kritiškuose rajonuose,kaip 
Lotynų Amerikoje ar Pietryčių 
Azijoje, gali ryškiai paliudyti jau 
ne gandai, bet faktai.

Pereitą savaitę Paryžiuje įvy
ko SEATO konferencija. SEATO 
Pietryčių Azijai yra maždaug tas 
pats,kaip Europai NATO. Skirtu
mas toks, kad jei NATO yra gy
vybinis klausimas Europai, tai 
SEATO daugumai jos narių,kaip 
pvz. D. Britanijai ir Prancūzi
jai,yra daugiau antraeilis daly
kas. Ir nėra jokios abejonės, kad 
SEATO bus tiek veikli, kiek to 
norės JAV. Jei jos tačiau nenori 
kovoti dėl Kubos, kodėl jos norė
tų kovoti dėl pietryčio Azijos li
kimo? Tiesa, JAV su visa 11.000 
karių ir 2 bilijonų vertės kito
kia pagalba kovoja už tai, kad 
pietinį Viet-Namą atgynus nuo 
komunistinių partizanų, tačiau 
nepaisant to, JAV laikysena atro
do kiek įtartina pietinio Viet-Na
mo valdovui Ngo Dinh Diem. Kaip 
šeštadienį pranešė New YorkTi- 
mes, Diemas vengia kovoti. Jo 
karininkai atsisako klausyti ame
rikiečių karinių patarėjų nurody
mų efektingai pulti vieną ar kitą 
komunistų vietovę, jei toks puo

BRAZILIJOJE ORAS IR POLITINES 
AISTROS ATVĖSTA

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas

Brazilijoje

Jau prasidėjo "Didžioji savai
tė”, kuri beveik nieku nesiski
ria nuo eilinių savaičių. Tik di
džiųjų krautuvių ir saldumynų 
parduotuvių kai kurie skyriai su 
margučiais ir kiškiais šiek tiek 
žmonėms primena apie artėjan
čią atsinaujinimo šventę. Ši šven
tė šiauriniame pusrutylyje su
tampa su gamtos prisikėlimu iš 
žiemos letargo, kai čia ir toliau 
tęsiasi nesibaigiamoji vasara. To
dėl ir Velykos gal čia nustoja 
tos gilios prasmės -- pergalės 
prieš mirtį -- naujo atgimimo. 
Gi čia niekas nemiršta, nesikei
čia gamtoje: baigėsi karštoji va
sara ir ateina malonus gaivinan
tis ruduo. Su naujo sezono atvy
kimu iš pietų poliaus pradeda 
pūsti vėsesni vėjai, atnešdami 
gaivesnį orą į Brazilijos šiauri
nes sritis.

Gal karštoji vasara turėjo kiek 
įtakos, sugebėjusi įkaitinti vie
tinių politikų smegenis, kas pas
kutinėmis savaitėmis buvo pasi
reiškę gana griežtais federalinės 
vyriausybės veiksmais prieš 
Guanabaros valstijos gubernato
rių Carlos Lacerdą. Visas triukšę. 
mas kilo dėl to, kad šios vals
tijos administratorius uždraudė 
vietiniams komunistams organi
zuoti Kubos solidarumo kongre

limas gali būti surištas su nuos
toliais. Atrodo, kad Diem nori iš
saugoti savo karines jėgas iki to 
momento, kada galima būtų susi
tarti su komunistais. Jis žino, kad 
JAV nutraukė pagalbą jo bendra
minčiams Laose ir privertė juos 
sudaryti koalicinę vyriausybę su 
raudonaisiais ir ’neutralistais*. 
Dabar raudonieji nori taikingai 
likviduoti 'neutraliuosius', po to 
ateis eilė dešiniesiems. Jei iš vi
sų pusių prasidėjusios taikinimo 
pastangos laimingai pasibaigs ir 
bus atstatytos paliaubos tarp rau
donųjų ir neutralistų, raudonieji 
vistiek bus laimėję naujas pozi
cijas ir neutraliųjų moralė bus 
dar daugiau palaužta. Ir taip žings
nis po žingsnio Laosas pagaliau 
prieis prie jam skirto likimo.

Tuo tarpu Raudonosios Kinijos 
prezidentas Liu Shao-chi atvyko į 
Indonezijos sostinę Jakartą, kur 
buvo labai iškilmingai ir nuošir
džiai sutiktas. Indonezijos prezi
dentas Sukamo, kuris su JAV pa
rama išvarė olandus iš jų valdo
mos Borneo dalięs, dabar ieško 
kiniečių paramos, kad pavergus 
buvusias britų kolonijas, kurios 
susijungė į nepriklausomą fede
raciją Malysia. Reikia atsiminti, 
kad komunistam nepavyko parti
zaniniu karu įsigalėti Malajos 
pusiasalyje, nes jie ten susitiko 
su ryžtingu britų pasipriešinimu. 
Dabar britų taktikos nori laikytis 
JAV Viet-Name, .tačiau šiuo metu 
viso pasaulio nuotaikos yra visai 
kitokios ir todėl Diem nelabai pa
sitiki JAV pagalba iki pat galo.

Indonezijos prezidentas^ dik
tatorius Sukamo nėra komunis
tas, tačiau Indonezijos komunis
tų prtija yra pati stipriausia ir 
gausingiausia Azijos komunistų 
partija po Kinijos, todėl ten visa
dos galimas komunistinis per
versmas. Žodžiu, kas Raudonajai 
Kinijai iki šiol nepasisekė ginklu, 
gali pasisekti 'taikos' priemonė
mis, o jos tikslas yra įsigalėti 
visoje Pietryčių Azijoje. Amžių 
bėgyje ji tuos kraštus jau nekartą 
ir buvo valdžiusi. Besąlyginė tai
ka veda ir prie besąlyginės kapi
tuliacijos.

są -- suvažiavimą RiodeJanei- 
ro mieste. Ir ne tik uždraudė 
rinktis į suvažiavimą komunis
tams, bet atvažiavusius iš Mek
sikos kelis delegatus tuoj pat at
gal skrendančiu lėktuvu grąžino į 
Meksiko City.

čia pasijuto įžeista federali
nė valdžia, kuri suteikia sve
timšaliams vizas atvykti J Bra
ziliją. Gubernatorius Lacerda 
buvo apkaltintas konstitucijos pa
žeidimu; centrinei valdžiai pri
klausantieji viešieji Įrengimai 
bei pastatai, kaip geležinkelio sto. 
tis, aerodromas bei senieji par
lamento rūmai buvo perduoti ka
riuomenės apsaugon. Kariuome
nė atvyko... net su sunkiaisiais 
Šermano tankais (Atrodė, kad jau, 
jau kaž kas turės įvykti. Bet, 
kaip ir paprastai, viskas liko kaip 
ir buvę.

Po keletos dienų vietinių kata
likių moterų organizacijų atsto
vės, po pamaldų vienoje bažny
čioje, dėkojo gub. C. Lacerdai, 
už komunistinio kongreso uždrau. 
dimą Rio mieste. Atsakydamas 
Į moterų kalbą, gub. Lacerda, čia 
pat ant bažnyčios laiptų, išnaudo
jo šią auksinę progą pareikšti 
savo nedviprasmišką nuomonę ne 
tik apie komunistus bendrai, bet 
ir apie Brazilijos prezidentą J. 
Goulart. O gub. C. Lacerda savo

Jaunųjų solistų grupė "Pajacų" operoje Chicagoje su veteranu sol. Algirdu Braziu Tonio rolėje, 
dešinėje. Iš kairės: Leonas Baltrus -- Arlekinas, Kristina Bartulienė -- Nedda, Leonas Sodeika — 
Silvio. VI. Juknevičiaus nuotrauka

LB CHICAGOS APYGARDOS DEŠIMTMETIS
LB Chicagos apygarda šešta

dienį, balandžio 20 d. 7 vaL va
karo Pakšto salėje, Chicagoje, 
ruošiasi minėti savo veiklos de
šimtmetį. Valdyba tikisi, kad lie
tuviškoji visuomenė, gausiai da
lyvaudama tame minėjime, netik 
išgirs sesutes Blandytes išpil- 
dančias meninę programą, bet 
taip pat drauge pasidžiaugs nu
veiktais apygardos darbais ir pa
sidalins mintimis žvelgiant Į 
ateitį.

LB Chicagos apygardos užuo
mazga laikytina 1952 metų lap
kričio 23 ir gruodžio 14 d. Tuo 
metu lietuviškų organizacijų at
stovai nutarė sueiti draugėn ir 
dirbti lietuviškos kultūros ir lie
tuvybės išlaikymui. Bendruome
nės apygardos įkūrėjai laikytini: 
LOK nariai, Vilkaitis ir Kleiva, 
Tremtinių Bendruomenės -- Gau 
čys, Socialdemokratų --Liutkus, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Fe
deracijos -- dr. Valančius, Lie
tuvių Rymo Katalikų Susivieniji
mo -- Bajerčius ir Grybienė, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos -- Blinstrubas ir SLA-- 
Mackevičius. Iš to matyti, kad 
lietuvybės reikalas subūrė į bend
rą darbą Įvairių politinių pažiū
rų ir Įsitikinimų žmones. Kelis 

nuomonę reikšti turi labai rimto 
pagrindo: jis nori, kad apie jį 
kuo plačiausia išgirstų visi Bra
zilijos žmonės. Gi 1964 m. vėlų 
rudenį, taigi po pusantrų metų, 
gub. Lacerda, greičiausia, bus 
vienas iš kandidatų Į Brazilijos 
prezidentus. Žinoma, jeigu tik 
galės susitarti su kitais politi
kais, kurie nieko prieš neturėtų 
pabandyti rinkiminę laimę atsi
sėsti Į prezidento kėdę.

Taigi, tarp dabartinio prezi
dento ir jo šalininkų bei gub. 
Lacerdos ir jo artimųjų vyksta 
šaltas karas. Apie šias nuotaikas, 
Įtakingasis "O Jornal" IV.7. taip 
rašė: "Prezidento Guolart kalba 
Marilia mieste, Sao Paulo vals
tijoje didžiai sumažino politinį 
Įtempimą Brazilijoje, o ypač 
Guanabara valstijoje, kuris čia 
vyravo po mums žinomų įvykių...

Žinia ir gub. Lacerdospareiš
kimai prezidento Goulart adresu 
nebuvo rinktiniai; nors demokra
tijoje ir galima turėti nuomonių 
skirtumus, bet visgi negalima per
žengti tam tikras demokratinio 
ginčo taisykles. Aišku, kad kai 
kurie gub. Lacerdo asmeniški 
priešai taip pat neturi mažiau
sios teisės prieš jį kalbėti ir jį 
kritikuoti.

(Nukelta į 2 psl.)

PETRAS VĖBRA, LBChicagos 
Apygardos, švenčiančios pirmąjį 
dešimtmetį, pirmininkas.

pirmuosius metus LB apygardos 
pirmininku buvo Povilas Gaučys.

Dabartinis LB Apygardos pir
mininkas yra lietuvių visuome
nei gerai žinomas, daug lietuviš
kos tautodailės Amerikoje pa
skleidęs, rokiškėnas Petras Vėb
ra, kuris,nežiūrėdamas savo tie
sioginių pareigų;dar randa gali
mybę pasišvęsti ir aukotis apy
gardos pirmininko sunkiam ir 
daug energijos reikalaujančiam 
darbui. Beto jis yra aktyvus Korp! 
Neo-Lithuania, LT Akademinio 
Sambūrio narys, ir du metu buvo 
ALTS Chicagos skyriaus pirmi
ninkas.

Apygarda praeityje suorgani
zavo ir suruošė sporto olimpia
das, nugalėtojams Įteikė perei
namąsias ir pavienes dovanas, 
suorganizavo Lietuvių Dieną, su
ruošė lietuvišką eglutę ameri
kiečių visuomenei Mokslo ir Pra
monės Muziejuje, globojo Chica
gos Lietuvių Teatrą, paskyrėpre ■ 
mijas lituanistinių mokyklų mo
kinių rašinių konkursams, suor
ganizavo JAV ir Kanados Lietu
vių dainų ir šokių šventes ir vi
są eilę paminėjimų, koncertų, 
tarptautinių pasirodymų salėse, 
radiofone ir televizijoje, kurių 
neįmanoma išvardinti trumpa
me rašinyje. Apygarda be išim
ties prisiimė pareigą atstovauti 
lietuviškąją visuomenę, kur tik 
buvo reikalas ir kur kitos orga
nizacijos dėl lėšų stokos ar kito
kių priežasčių nepajėgė atlikti.

Dabartinės apygardos pagrin
dinis rūpestis, tai priaugančioji 
lietuvių karta. Apygarda stebi ir 
palaiko glaudžius ryšius su vi
somis lituanistinėmis mokyk
lomis. Šiais metais išeinantis 
Chicagos Aukštesniosios Litu

anistinės mokyklos mokinių met
raštis yra Apygardos valdybos 
remiamas stambiomis sumomis. 
Artimiausiu laikuapygardospas
tangomis pasirodys II-sios Dainų 
šventės dainuotų dainų plokšte
lės .Birželio mėnesį ruošiamas 
1863 metų sukilimo drauge su 1941 
metų birželio mėnesio lietuvių 
tautos tragedija minėjimas.

Tačiau didžiausias apygardos 
šių metų uždavinys yra sėkmin
gai pravesti LB Centro Valdybos 
jai pavestą II-ją JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventę lie
pos 7 d. Amphiteatro patalpose, 
Chicagoje. Be viso to apygarda 
organizuoja, Cicero LB apylin
kei vadovaujant, rudeninį tauty
bių pasirodymą Navy Pier, Chi- 
cagoje, kur per porą dienų įma
noma labai daug parodyti ameri
kiečių visuomenei lietuviškos 
kultūros. Tai tik stambieji apy
gardos užsimojimai,o kur dar vi
si tie savaitiniai nenumatyti dar
bai, Jų yra labai daug. Pažymė
tina, kad apygardai Įsikūrus už
teko kelių šimtų dolerių metinio 
biudžeto, kai tuo tarpu šiandieną 
jau jis siekia virš dešimties tūks. 
tančių, o šiais metais tas biudže
tas su antrąja šokių švente pa
sieks apie 35 tūkstančius dolerių. 
Apygarda nepaprastai dėkinga 
aukotojams, kurie tas lėšas su
aukojo, tačiau ji jaučia, kad tuo 
per daug apsunkinami duosnes- 
nieji aukotojai. Kad to išvengti, 
apygardos valdyba paskelbė na
rių verbavimo vajų. Prileidžia
ma, kad Chicagos apygardos ri
bose gyvena per 25 tūkstančius 
lietuviškų šeimų. Jeigu kiekvie
na šeima atliktų savo patriotinę 
pareigą, priklausydama priebend 
ruomenės ir įmokėtų šeimos me
tini 3 dol. Įnašą, lietuvių kultū
rinis gyvenimas apygardoje su- 
klestėų.

Apygardos valdyba dabar sten
giasi Įtraukti artimesniąsias apy 
linkės Į apygardos uždavinių įgy
vendinimą. Pirmininkas Vėbra 
pabrėžia ypatingai nuoširdų bend 
radarbiavimą su LB Centro Val
dyba, kuri yra Chicagoje. Siuome- 
tu apygardą sudaro 19 apylinkių 
ir penkios organizacijos būtent: 
LK Birutės Karlų šeimų moterų 
draugija, Chicagoje, LKar. Kū
rėjų Savanorių S-ga Chicagoje, 
Lietuvių Profesorių D-ja, Lietu
vių Mokytojų S-ga Chicagoje ir 
AL Montessori d-ja.

Pirmininkas Petras Vėbra turi 
viltį kad antrasis LB Chicagos 
apygardos dešimtmetis suvaidins 
dar žymesnį vaidmenį lietuvių iš
eivijos kultūriniame gyvenime ir 
daug pasitarnaus lietuvybės iš
laikymui,

V.A.R.
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Iš Mongolijos atsiųsti kavaleristai su iškeltais kardais Puola vokiečių pozicijas.

PENKIOS HIENOS, NULĖMUSIOS II PRSRULINĮ KIRĄ ĮĮflĮ

RUSAI ATGAVO JĖGAS
Maskvos gyventojai vasarą 

praleido ramiai. Sovietinė spau
da mažai rašė apie tai,kas vyks
ta fronte. Jiems net nebuvo pra
nešta apie svarbesniųjų ministe
rijų ir užsienio diplomatų evaka- 
vimą | Kuibiševą.

Tačiau gyventojai ir neinfor
muojami žinojo, kad jie apleidžia 
mi. Minios žmonių buvo apgulu
sios geležinkelio stotis, Kiti plė
šė maisto sandėlius, kad pasipil- 
džius rezervus. Mieste buvo di
džiausia anarchija, karininkai 
draskė savo antpečius, o valdi- 
ninkai ir komunistų vadai aplei- 
dinėjo savo vietas.

Jei vokiečiai nebūtų parodę 
Žiaurumų, maskviečiai juos bo
tų pasitikę su duona ir druska. 
Bet... Į pabaigą Maskvoje pradė
jo organizuotis milicija, slapto
ji policija ir ėmė persekioti mais
to sandėlių plėšikautojus. Nauja
sis centrinio fronto vadas mar
šalas Žukovas paskelbė Maskvo
je Įgulos padėt J: sumobilizavo vi
sus gyventojus dviejų gynybos li
nijų statybai.

Maskviečiams moralinis pa
stiprinimas buvo tai, kad Stalinas 
su jais liko Maskvoje. Pagaliau 
atėjo žinia, kad transsibiriniu 
geležinkeliu iš Tolimųjų Rytų per
metama dar nekovojusi sovietų ar
mija, kuri turės apginti Maskvą.

Nežiūrint sudarytos Berlyno- 
Romos-Tokijo ašies, Hitleriui 
vis nepavyko Įtraukti Japonijos Į 
karą. Priešingai, japonai su ru
sais pasirašė neutralumo paktą 
ir Amūro siena tapo taikos siena. 
Hitleris, būdamas išdidus, buvo 
Įsitikinęs, kad jam nereikės tal
kininko nugalėti rusus ir nepagal
vojo, kad Stalinas galės permesti 
iš Sibiro Į vakarus savo kariuo
menę. Apie 50 dar kovoje nenau
dotų divizijų dabar traukė {Mask
vą. Klausimas buvo(ar jos spės 
laiku pasiekti.

Spalio 7 d. pradėjo snigti. Tik
rumoje tai buvo šlapdriba. Maisto 
ir šaudmenų pristatymas Į frontą 
liko visai suparaližuotas. Karei
viai savo maisto rezervus jau se
niai buvo sunaudoję. Arkliai nebe- 
turėjo avižų ir žmonės turėjo iš
simaitinti iš vietinių rekvizici- 
jų-

Vienų vienintelis troškimas 
•buvo, kad greičiau prasidėtų šal
čiai ir žemė sušaltų. Apie lap
kričio pradžią žemė pasidengė

Į purvyną klimpo žmonės ir au
tomobiliai. Į talką buvo šaukiami 
rusai civiliai... 

gruodu. Iš Įšalusio purvo pradė
jo traukti Įklimpusius tankus ir 
automobilius. Bet negalima buvo 
atnaujinti ofenzyvos, kol nebuvo 
sudarytos šaudmenų atsargos, 
kol kariuomenė negavo maisto.

Užfrontėje prasidėjo didelis 
judėjimas. Transportui trūko 
sunkvežimių, garvežių ir arklių. 

Reikėjo skubėti, nes gražus 
oras galėjo būti trumpas. Trans
porto lėtumas operaciją atnau
jinti leido tik lapkrčio 17, Ofi
cialiai operacija buvo gavusi ru
dens ofenzyvos vardą, nes žodis 
"žiema" buvo draudžiama minėti.

Iš naujo vokiečių armija paju
dėjo pirmyn. Betpervėlai. Žiema

Vokiečiai, besigelbėdami nuo 
šalčio, savo išvaizda pasidarė 
panašūs Į valkatas...

jau buvo čia. Lapkričio 12 termo
metras krito iki — 15 C. Lapkri
čio 23 jau —23 C. Pradėjo siaus
ti sniego pūga. Guderian, kuris 
lankė prieš ataką visas divizijas, 
pūgoje paklydo ir turėjo su lėk
tuvu nusileisti, kur pakliuvo... Jo 
draugas gen. Schobert nusileis
damas žuvo ant minos. Visur 
Guderian rado kareivius išvargu
sius, tankų brigados turėjo tik po 
penkiasdešimt tankų, artilerijos 
korpsas po 11 patrankų...

Tankų motorai buvo užšalę, op
tiniai instrumentai netinkami, 
automatiniai ginklai neveikė... 
Kiekviena žaizda buvo mirtinga, 
jei sužeistasis tuojau pat nebuvo 
kuo nors pridengtas.

Bet ofenzyva visvien pradeda
ma. Netrukus vokiečių generolai 
sužino naujieną, kurios bijojo: 
Maskvos pusėj pasirodė iš Si
biro atvykusios divizijos.

Rusai buvo pripratę veikti žie
mos šalčiuose, jų ginklai ir me
džiagos pritaikyti dideliems šal
čiam , beto jie Maskvoje turėjo 
didelius rezervus, kai vokie
čiams kiekvienas šovinys, kiek
vienas lašas benzino atvykdavo iš 
1,000 km. atstumo. Bet dar reikė
jo trijų savaičių kovos, kad vokie
čiai Įsitikintų, jog nieko nebega
lės padaryti.

Šiaurėje Rheinhardt irHoepner 
perkirto Leningrado ir Maskvos 
geležinkelĮ, žygiuoja 100 km. J 
rytus ir bando paimti Maskvą iš 
užnugario. Jie Įsakė rankioti mi
rusius rusų kareivius, atšildyti 
prie ugnies ir numauti batus ir

Vokiečių šarvuočių "tėvas" 
Guderian net ir kritišku momen
tu neprarado šypsenos...

vatinius, kad turėtų kuo apsiginti 
nuo šalčio. Vyko tikros Verdu- 
no kautynės. Sibiro 68 divizijos 
kareiviai veda žūtbūtinę kovą su 
SS divizija "DasReich". Jokio be
laisvio iš vienos ir kitos pusės. 
Tik lavonai, kaip indėnų kare.

Prieš vokiečius sovietai me
tė nelauktas jėgas.

Pasirodė mongolų kavalerijos 
pulkas, maži žmonės, maži ark
liai. iš miško išlėkė su iškel

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU MUMIS BALANDŽIO MENESI

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 90 DIENU VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS
DIVIDENDUS PRISIUNČIAM PAŠTU
KAS 90 DIENŲ VISOMS INVESTAVIMO
SĄSKAITOMS
ŠIOS SĄSKAITOS YPAČ REKOMENDUOTINOS PENSUON1ERIAMS, KURIEMS SVAR

BU PROCENTUS GAUTI DAŽNIAU, NES tt TO PRAGYVENA...

VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS YRA APDRAUSTOS IKI |10,000.00 FEDERALINĖS VALDŽIOS AGENTŪROS. 
PINIGAI PADĖTI IKI 15-tos DIENOS NEŠ DIVIDENDUS NUO 1-moa MĖNESIO DIENOS.

JUOZAS f. ttIBAUSKAS, Vadi|M,
daboja kaip paukitalli atalna pasidėti pinigus | St. Anthony Savings 

ir limainytl sang sulūžusj savo liatsargi | naują.

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 SOUTH 49th COURT • CICERO 50, ILLINOIS

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, Vedėjai
Narys Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois

PASKOLOS NAMAMS — 5Vž% iki 25 METŲ — MĖNESINIAIS ATMOK ĖJIMAIS
TELEFONAI: 242-4395 BIZNIO VALANDOS: Plrmad. nuo 9 Iki S; iottad. nuo 9 iki 1;

656-6330 Antrad., Katvlrtad., Penktad. nuo 9 iki S;
Treilad. uidaryta visą dloną.
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tais kardais. Artilerija, tankai ir 
kulkosvaidžiai atidengė baisią 
ugn]; visus išžudant. Bet štai 
vėl pasirodo naujas pulkas kava
lerijos. Tik nedidelis skaičius gy
vųjų grĮžo atgal Į mišką. Vokie
čiai galvoja, kad jie sapnavo. 
Dar niekad jie nematė tiek la
vonų, kaip š| kartą. Kovos lauke 
sniegas buvo raudonas nuo krau
jo.

Pietuose per 140 km. nuo Mask
vos Guderian jau prie Tūlos. Per 
keletą km. nuo miesto, Tolsto
jaus namuose Jasna ja Poliana, jis 
Įsitaisė savo štabą. Namas buvo 
nesudaužytas ir jis liepė saugoti 
garsaus rašytojo atmintĮ. Prieš 
miestą jis paleido vieną savo ge
riausių karininkų pulk. Ėberbach 
ir garsųjĮ "Grossdeutschland" 
pulką, bet ataka nepasisekė. Mies
to gyventojai su kareiviais he
roiškai gina miestą ir reikėtų 
apgulimo taktiką panaudoti, kad 
paėmus miestą. Bet laiko nedaug, 
reikia veržtis pirmyn, veržtis, 
veržtis, Įvykdyti numatytą ma
nevrą, peržengti Oką, paimti Ko- 
lomną ir būti sutartu laiku prie 
Maskvos. Guderian prie Tūlos 
palieka nedidelę grupę ir veržia
si pirmyn, palikdamas silpnai 
pridengtą sparną. Ir Įvyko neiš
vengiamas dalykas. 239 divizija, 
atvykusi iš Sibiro staiga puola 
29 motorizuotą diviziją ir visiš
kai ją sumuša. Bet laimei, rusai 
nesiveržia pirmyn. Rusai ir si
biriečiai irgi nepakelia šalčio, 
kai termometras rodo — 40 C. 
Vakare vokiečiai ir rusai ieško 
pasislėpti nuo akinančios sniego 
pūgos. Guderian bando sugrąžin
ti savo divizijas Į tvirtesnes gy
nybos pozicijas. Jis bando išaiš
kinti padėtĮ Bockui, kad reikia 
palaukti pavasario Maskvai pa
imti. Bando telefonu susisiekti 
su Brauchitschu, bet niekas neno
ri jo klausyti. Hitleris, nenorėjęs 
Maskvos paimti vasarą, dabar 
būtinai nori turėti gruodžio mė- 
nesĮ. Prieštarauti jo planui reikš
tų išdavystę.

Gruodžio 1 d. Brauchitsch at
vyksta su raportu pas HitlerĮ. 
Jis siūlo atsitraukti nuo Mask
vos Į žiemos pozicijas. Bet Hit
leris jam isteriškai rėkia:

-- Aš noriu Maskvos! Aš no
riu Maskvos! Jūs man nesukliu- 
dysite paimti Maskvą!...

Tą naktĮ užfrontėje visi gar
vežiai sustojo sušalę...

Paskutinės pastangos daromos 
gruodžio 2.3.4. ir 5 d. Bandoma 

mesti sunkią TV armiją Į ofen
zyvą, kad palengvinus šarvuo- 
čiams. Bet ji bejėgė. Von Kluge 
galvoja tik apie atsitraukimą. 
Hoepner, prieš save sutikęs prie
šo persvarą, pereina Į gynybos 
poziciją. Didžiausiame pavojuje 
yra Guderian. Termometras kri
to iki - 50 C, Jis žino, kad prie
šas pradėjęs ofenzyvą jĮ lengvai 
sunaikintų. Ir šis prityręs ka
rys gruodžio 6 d. rytą sulaužo 
Hitlerio Įsakymą, Įsakydamas at
sitraukti. Hoepner tuo momentu 
padaro tą pat{, lyg būtų sušiurę. 
Rusų kontraataka susiduria su 
besitraukiančia vokiečių armija, 
kas susilpnina smūgĮ. Vokiečiai 
sprogdina savo tankus, negalėda
mi jų su savim pasiimti dėl ben
zino trūkumo.

Maskva išgelbėta. Ir kas svar
biausia, Vokietija prarado savo 
neĮveikiamumą. Atverčiamas nau
jas karo istorijos puslapis.

Sekmadienis, Maskvoje pasi
baigęs dideliame šaltyje, šiltas 
prasideda Havajuose. Pasiruošę 
bombarduoti japonų lėktuvai jau 
pakely...

Brazilijoje...
(Atkelta iš 1 psL)

Tačiau paskutinioji, nuosaiki 
prez. Goulart kalba yra gražus 
pavyzdys, kaip reikia naudoti po
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lemiką. Jis (Goulart) Įspėjo savo 
netikruosius draugus, vadovauja
mus švogerio Leonei Brizola, kad 
Brazilija niekada netaps sindika- 
listine respublika t.y. tokia, ku
rioje lemia profesinių sąjungų 
vadovai, nei bet kokia kitokia 
respublika, kuri nesutaptų su kraš 
to konstitucija. Prezidentaspa- 
brėžė, kad nei intrigos nei provo
kacijos čia nieko negalės nulemti.

Nereikia užmiršti, kad didysis 
intrigantas ir suokalbininkas yra 
ne kas kitas, kaip L. Brizola, ku
ris puola Kongresą ir agituoja 
kariuomenės puskarininkių kad
rus. Ir nors Brizola yra prezi
dento švogeris ir dažnas jo paly
dovas, bet artimieji žino, kad pre 
zidentas nepritaria savogimlnai- 
čio užimamai pozicijai. Pasku
tinė Goulart kalba, kurioje jis 
pasmerkė visus kraštutinumus, 
kaip tik sutvirtina šią pažiūrą", 
— rašė O JornaL

Aiškus dalykas, kad viena yra 
kalbėti z o kita veikti, t.y. su
tramdyti Brizolas. Gal čia kiek 
lemia Į prezidento pažiūrų kei
timąsi ir JAV teigiamas nusi
teikimas Brazilijos atžvilgiu: ne
užmirškime, kad suteiktas Ame
rikos moratoriumas, kurj Wa- 
shingtone išsiderėjo San Tiago 
Darnas gali būti tuo akstinu, ku
ris parodo prez. Goulart, kad tik 
viena JAV gali išvesti Braziliją 
iš ekonominio chaoso. Tikėkime, 
kad gerosios Jėgos laimės ir šia
me krašte.
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PRINCIPINGUMAS IR
OPORTUNIZMAS

Vaclovas Alksninis išsamiai ir nuosekliai iškėlė principinės 
reikšmės klausimą: kokia gi mūsų pažiūra ir siekimas (politika) 
dėl Rusijos imperijos ryšium su siekimu atgauti Lietuvos nepri
klausomybę. (Dirva, nr. 40).

Tai ne naujas klausimas. Nebe pirmą kartą ir Dirvoje apie tai 
kalbama. Tai yra vienas iš jau kadai pasireiškusių nuomonių skir
tumų tarp Vliko ir LNT, arba ir šiaip tarp mūsų politinių veikėjų. 
Tas klausimas yra pavyzdys, rodąs, kad dėl mūsų nepriklausomy- 
binės politikos yra pažiūrų skirtumų, kylančių iš svarbesnių 
priežasčių, ne iš vadinamųjų "asmeninių ambicijų". (Yra ir daugiau 
tokių klausimų).

Tiesa, mūsų tarpe gal nėra Įsimylėjusių 1 Rusijos imperijos 
"vieningumo ir nedalomumo” idėją; tačiau kai vieni manom, jog 
reikia atvirai ir pasisakyti prieš Rusijos imperializmą iki pačių jo 
šaknų, tai kiti mano jog būsią praktiškiau ir saugiau kalbėti prieš 
tą imperializmą tik tiek, 
nesikišti.

Taigi, čia iš vienos 
kitos -- oportunizmas.

Ir principingumas ir 
klausimu) turi nemaža realistiško pamušalo. Vieni sakom: būkim 
realistai ir supraskim, kad be visų Rusijos imperijos apžiotųjų ne- 
rusų tautų išsilaisvinimo Lietuvos nepriklausomybės arba neatgau- 
sim, ar atgavę vėl ilgai neišlaikysim. Kiti sako: būkim realistai ir 
supraskim, kad Rusijos imperijos likvidavimas yra perstambus kąs
nis ir nėra jėgų, kurios ryžtųsi j{ kramtyti, taigi, siekdami .labai 
daug, nepasieksim nieko.

"įdomi informacija", anot kurios "mūsų laisvinimo institucijų 
lyderiai negali reikšti skirtingų, negu Valst. Departamento, nuomonių 
dėl to, kad pastarasis jiems moka atlyginimą", nors ir girdėta iš 
prelato lūpų, nėra tiksli, nes Valst. Departamentas iš tikrųjų jokiems 
mūsų lyderiams atlyginimų nemoka.

Žinoma, Valst. Departamentas turi pakankamai "mygtukų", nuo 
kurių tokio ar kitokio paspaudimo sąlygos lyderiams ką nors da
ryti gali ar pagerėti, ar pablogėti, ar net ir visai užsidaryti. Bet tai 
nesudaro pagrindo aklai oportunistiškai sekti Valst. Departamento 
pareigūnų nusiteikimus ir tik pagal juos nusistatyti savo politinės 
veiklos linkmę.

Oportunistiškoji linkrriė yra pasirinkta laisva valia, remiantis 
savais samprotavimais. Tačiau, V. Alksninis {tikinamai pavaizdavo, 
kodėl sunku sutikti su tais samprotavimais. Ypač Įsidėmėtinas šis 
V. Alksninio "pirštu dūrimas { pačią žaizdą": "JeiguValst. Departa
mento pažiūra būtų skirtinga nuo mūsų laisvės kelio, tai, kalbantieji 
laisvinimo veiksnių vardu neturėtų tos' kovos vėliavos nuleisti, net 
rizikuodami netekti gero atlyginimo už pataikavimą Valst. Departa
mento vingiuotai politikai".

Tik čia reikia patikslinimo. Ne apie "gerus atlyginimus" čia rei
kalas sukasi, o iš viso apie sąlygas, apie galimybę ką nors 
Lietuvos reikalu daryti. Tad sakykim daugiau: Jei Valst. Departa
mente {sivyrautų Lietuvos nepriklausomybei priešinga politika 
(vietoj pasyviai palankios), tai būtų privalu ne tik nesiderinti 
prie tos politikos, bet kovoti prieš ją, rizikuojant netekti net tos lais
vės ir tų priemonių kovai, kokių šiandien dar yra.

Ar būtų tikslinga tokia rizika? Gal ne, jei tai būtų rizika. Bet tai 
ne rizika, kadangi tai būtųtik pasitraukimas iš traukinio, nebevažiuo
jančio ten, kur reikia.

Vengimas atvirai ir aktyviai remti visų nerusų tautų išsilaisvi
nimo idėją irgi gali būti palygintas su apsisprendimu nesidai
ryti ir nereikalauti laisvės linkmesiųstino traukinio, o sėdė
ti ir laukti niekur važiuoti nesirengiančiame traukinyje. (vr)

kiek jis liečia mūsų pačių kailj, o toliau

pusės yra radikalus principingumas, iš

oportunizmas šiuo atveju (specialiai šiuo
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Chicagos Lietuvių Operos Choro dalis "Pajacų” paskutiniame veiksme poilsio metu generalinėje 
repeticijoje. VI. Juknevičiaus nuotrauka

PAVASARIU LAKIAME LEDUS
Eilėje miestų(Hartford,Conn., 

Kenosha, Wis., Rochester, N.Y.) 
pradėtas su' sukaupta energija 
stumti LFondo vežimas,! kurj jau 
spėta sumesti šimtai šimtinių 
kartu su pasižadėjimais. Neturė
damas po ranka paskutinių tiks
lesnių davinių iš kitų miestų, no
riu paminėti tik Hartfordą -- su
rinkta ar pasižadėta -- 6000 dol. 
Rochesteryje--7285 dol. Tai tik 
pradžia.

Mūsų tautai niekada, net tam
siausiais laikais netrūko šviesaus 
idealizmo. Tik prisiminkime mū
sų knygnešius, savanorius, par
tizanus!...

Džiaugiamės ir šiandien maty
dami tūkstančius idealistų, su
sirūpinusių mūsų tautos likimu. 
Teko patirti jaudinančių momentų 
kada senutės, neturėdamos su- 
taupų senatvėje, atneša savo gau
tos pašalpos čekius LF-dui ir pra
šo palaukti iki kito mėnesio, kad 
galėtų sudaryti po visą 100 dol. 
Lietuvą jos palikusios prieš 50 
- 60 metų. Jokių mokslų niekur 
nėjusios. Tačiau jos pilnai su
prato mūsų tautos uždavinį.

Arba, kai matai, kad kunigas, 
čia gimęs ir niekada Lietuvos 
nėra matęs, skiria visas jėgas 
šiam kilniam LF-do darbui, pats 
aukodamas 500 dol. Toliau -- li- 
tuan. kursų mokytojas, visą savo 
laisvą laiką ir pinigus skiriąs 
lietuvybei bei siuntiniams ir dau
giausia pašventęs laiko šiam va
jui, augindamas ne mažą šeimą, 
skiria LF-dui taip pat 500 dol. 
Ir visa eilė tų, kurie gimė ir au
go tremty ar šiame krašte ski
ria po 100 ir net po 200 dol. Dar 
toliau -- lietuvis, vedęs svetim
tautę, ją ir vaikus gražiai iš-

JUOZAS JURKUS
Rochester
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Cicero tautinių šokių grupė "Žilvytis" su vadove Viktorija Remeikyte ruošiasi II-jai JAV ir Kana
dos Lietuvių tautinių šokių šventei, {vykstančiai liepos 7 d. Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės pirmoje 
eilėje: Nijole Bernatavičifltė, Virginija Bobinaitė, Kristina Krumplyjė, Algis Literskis ir Laima Pupe- 
lytė. Antroje eilėje: Virginija Bytautaitė, Alma Vaitaitytė, Kristina Sodeikaitė, vadovė Viktorija Re- 
meikytė, Regina Kaunaitė. Trečioje eilėje: Ričardas Eigelis, Aidas Skruodis, Milda Bliujūtė, Angele 
Štuopytė, Kęstutis Paulauskas, Elena Olšauskaitė. Ketvirtoje eilėje: Vytautas Kazlauskas, Juozas Kaz
lauskas, Juozas Olšauskas ir Algis Norkus. V.A. Račkausko nuotrauka

mokinęs lietuviškai, pakrikštinęs 
juos gražiausiais tautiniais var
dais, vienas išpirmųjųaukojolOO 
dol. Ir atvirkščiai -- nors kiek 
mažesnę auką atneša lietuvaitės 
svetimtautis vyras. Čia noriu su
stoti minutei. Niekas nėra lais
vas nuo pareigos savo tautai. Nei 
mišrios vedybos, nei kitos prie
žastys neatleidžia nuo jos. Turė
jome ir netolimoj praeity šim
tus geriausių patriotų, kuriems 
dėl nelemtų susidėjusių aplinky
bių mūsų tautai teko sukurti miš
rias šeimas, bet, nežiūrint to, 
jie ne tik patys išliko ištikimi 
savo tautai, bet ir vaikus suge
bėjo išauklėti lietuviškoj dva
sioj. Eikime toliau. Amžiaus ir 
ligos palaužtas invalidas, pats rei
kalingas pašalpos, negalėdamas 
pats ateiti, per kitą atsiunčia sa
vo auką. Kovose su bolševikais 
netekęs rankos, aukoja 100 dol.

Tokių ir panašių pavyzdžių tu
rime daug. Tiesa, turėjome ir 
anksčiau aukotojų, kurie kasmet 
vasario 16 aukodavo po 100 dol., 
o patys dienas baigė senelių prie
glaudoje. Bet mums ypač džiugu 
kad, nežiūrint užsitęsusios Lie
tuvos okupacijos, tas idealizmas 
laiko dar nėra nustelbtas.

Tai tebūna paskatinimas vi
soms toms lietuvių vietovėms, 
kurios dar nespėjo Įsijungti { š{ 
kilnų darbą. Tebūna tai padrąsi
nimas Chicagai, New Yorkui.Cle- 
velandui, Bostonui, Detroitui.Bal- 
timorei, Los Angeles ir kit., kur 
tikime, greit su pavasariu bus 
pajudinti platesni vandenys.

«««

Yra valandų, kurios tautai nu
lemia visą tolimesni gyvenimą. 
Tokia lemiama valanda jau iš
mušė šiam gyvybiniam ir neati
dėliotinam reikalui.

Istorija žiauriai baudžia tau
tas už neatlikimą pareigų savo 
laiku. Ji yra negailestinga tei
sėja, kuri už pareigų atlikimą 
ar neatlikimą iškels mus žmo
nijos pavyzdžiais arba pasmerks 
-- rašo kun. dr. Pr. Gaida. Ko gi 
laukiame? Pavėluota operacija 
gali būti labai pavojinga, nes li
gonis gali būti per silpnas.

***

Pasirodo, kad mums netrūksta 
nei jėgų, nei pinigų geram tiks
lui (dideliam reikalui). Reikia 
tik geros valios, be kurios ne
įmanomas joks didesnis užsimo
jimas.

Tik 
tauta, 
gailės
išliks šių laikų chaose. Kaip mi
nios susigrūdime nors ir neno
romis duodamas kelias tam, ku
ris būtinai bando prasiveržti pro 
ją, taip ir tauta tik savo jėgomis 
ir ryžtu anksčiau ar vėliau, lai
mėdama vis daugiau draugų ir 
simpatijų, išeis laimėtoja. Prez. 
Kennedy kalbėjo: "Mes norime 
padėti tautoms, kurios pačios 
nori dali tos naštos nešti".

Nemanau, kad būtų reikalas 
aiškinti LF uždavinius. Visi su
prantame to fondo reikalingumą, 
kaip būtiną priemonę lietuvybei 
išlaikyti ir mūsų laisvės bylai 
ginti. Manau, visiems žinoma, 
kad lygiagretus LF tuo pačiu 
tikslu steigiamas ir Kanadoje. 
Reikia manyti, kad toki fondai

drąsi ir ryžtinga vikingų 
o ne išlepėlių, kuri nesi- 
nei aukų, nei pastangų

bus artimiausiu laiku kuriami ir 
kitose pasaulio šalyje, kaip Pie
tų ir Centrinėj Amerikoj, Aus
tralijoj, gal net mažesniu mastu 
ir Europoj. Viena tik norėčiau 
pabrėžti, kad jis nėra skiriamas 
tik ateičiai, kaip kad negalima 
pasakyti apie ūkininką, kad jis ne
gerai daro, atidėdamas dalĮ grū
dų aruode ateinančių metų sėjai.

Norime pasidžiaugti, kad LF 
sėkla krito { gerą dirvą, kuri 
jau spėjo greitai išaugti ir duoti 
vaisių (1200 dol. pereitų metų 
%-tų paskirta švietimui, vado
vėliams, ką kažin ar kada būtu
me galėję padaryti, jei šio fondo 
nebūtume’ suorganizavę). O tokių 
reikalų, degančių reikalų, kurių 
negalima atidėlioti ir kurių ne
galima atlikti pavieniai, o reika
linga visų bendra talka, kaip pav. 
Banaičio operos "Jūratė ir Kas
tytis" pastatymas, mokslo ir žy
mesnių (didesnių) literatūros vei
kalų išleidimas, stipendijos,
žymiųjų solistų ar aktorių
plokštelės, liet, kamerinė mu
zika jaunimui, reprezentcija 
tarptautinėse parodose ar festi
valiuose, kongresai, manifesta
cijos ir pan., ir 1.1., ką tik ant 
stipresnių kojų pastatytas fon
das galės padaryti ar paremti.

«»«

Visiems, aukojusiems po 100 
dol. ir daugiau, siūlau {teikti spe
cialius ženkliukus, apie ką kiek 
smulkiau esu rašęs Drauge, 65 
nr., straipsnyje: "Mes statome di
džiuli paminklą". Tai būtų atžy- 
mėjimas, kaip ir už kiekvieną 
didelj ir kilnų savanorišką dar
bą savo tautai. Manau, tai būtų 
gražus paskatinimas ir kitiems. 
Reikėtų pagalvoti ir apie kitokias 
priemones ir būdus, pav., kad 
ir dovanų teikimas ypatinga pro
ga vaikams ar giminėms: vieton 
nereikšmingų dovanų {teikti LF 
ženkliuką, pasiuntus jo'va r du LF- 
dui 100 dol. Tokiu būdu sūnus, 
dukra ar giminaitis būtų suriš
tas su LF ir tuo pačiu su mūsų 
tautos gyvybiniais reikalais. Gar
bė būtų ir vienam, ir kitam.

Niekas {statymais negali šia
me krašte priversti mūsų ati
duoti duoklę savo tautai, kuriai 
esame daug kuo skolingi. Ją gali
me atiduoti tik savanoriškai, kaip 
kad savanoriškai ją atidavė tūks
tančiai knygnešių, savanorių, par
tizanų, tautos kankinių, prieš ku
riuos šiandien lenkiame galvas ir 
kurių kova ir auka, kurią jie ka- 
dais atnašavo už mus kovų lau
kuose ar kalėjimuose, {pareigo- 
ja mus. Kad būtų sugėdinti mūsų 
tautos neprieteliai (jei iš viso rau 
donas gali parausti), kurie dar 
dr{sta mus visaip šmeižti, vadin. 
darni "supuvusiais ištižėliais" ir 
kad greičiau patekėtų laisvės 
aušra pavergtoj tėvynėj, tenelie- 
ka nė vieno, kuris nešioja gar
bingą lietuvio vardą, kuris ne- 
sidėtų nors ir mažesne pagal iš 
galės auka prie šio kilnaus tiks
lo. Tuo parodysime pasauliui, kad 
esame gyva, kultūringa bei kūri- 
binga tauta, kurios teisė { sava
rankišką gyvenimą negalės būti 
ilgėliau ignoruojama. Gi savo 
kultūra praturtinsime netik sa
vo, bet ir šio krašto gyvenimą 
ir savo mokslu, darbu ir plunks
na kovoje už tautos teises ak
tyviai jungsimės Į bendrą kovą, 
kurią norėčiau pavadinti moder
nia knygnešių kova, už visų pa
vergtų tautų laisvę. Kai juodu
kai siekia mokslo ir laisvės, mes 
negalime palikti savo vaikų lie
tuviškais analfabetais, kurie ne
trukus turėsią pakeisti mus šia
me lietuvybės darbe. Jaunimui 
LF skirs ypatingą dėmes{.

MOKAME

metinį dividendą 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...

INSURFD

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išrriokėjom 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

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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KIŠKAI IŠ PARYŽIAUS ALGIRDAS I. GREIMAS KULTŪROS BARUOSE
APIE GRAŽIUS GESTUS

Savo prakalboje į rašytojus ir 
menininkus, kuri, atrodo, vaidins 
stabdžio rolę dabartiniame so
vietų literatūros ir meno "libe- 
ralėjimo” procese, Chruščiovas 
prabėgomis užsiminė tą "keistą 
pasikalbėjimą", poeto Evtušenko 
suteiktą prancūzų komunistų sa
vaitraščiui Lettres Franęaises.

Iš viso atrodo, kad pasikalbė
jimo vieta, kuri sukėlė nerimo 
Chruščiovo širdyje, bus greičiau
sia Evtušenko pasisakymas apie 
"socialistinį realizmą":

-- Man nesvarbu, sako Evtu
šenko, -- ar menininkas yra re
alistas ar formalistas, bet svar
bu, ar jis gali, kokia bebūtų jo 
nuomonė apie meną, numirti už 
teisingą idėją. Aš pats esu už so
cialistinį realizmą, bet iki šiol 
dar nėra visai tikslios šios są
vokos definicijos. Kiekvienas ją 
aiškinasi pagal save."

Tvirtinti, kad socialistinis re
alizmas, kurį kiekvienas sovie
tinis poetas su motinos pienu į- 
čiulpė J savo kūną ir dūšią, yra 
subjektyvaus pasirinkimo reika
las, yra labai rimtas dalykas. 
Tačiau, pagal mane, tai ir pa
taisomas dalykas: jei ne kitaip, 
tai bent autokritikos pagalba.

Daug rimčiau man atrodo kita 
jo pasikalbėjimo vieta. Papasa
kojęs, kaip jisai, pirmojo savo vi
zito Paryžiuje metu, pateko į mė- 
sininkų-skerdėjų kompaniją, Ev
tušenko tęsia:

-- Su šiais pirmą kartą sutik
tais vaikinais mes atlikom di
džiųjų kunigaikščių tournee ( ap
ėjom visas karčiamas). Jieturė- 
jo pradėti darbą anksti rytą. Bet 
mes visi buvom girtutėliai, ir 
peiliai jiems krito iš rankų. Aš 
bandžiau jiems padėti, bet be re
zultatų... Į aerodromą jie man 
atnešė milžinišką, {celofanąįvy
niotą paketą, nurodydami jį te- 
atidaryti tik Maskvoje. Atvykęs 
pasižiūrėjau: pakete įvyniota avi
no sprandinė! O ant kortelės prie 
jos prisegtas šis užrašas: "Mes 
nenorėtume, nei kad jūs taptumė
te avinu, nei kad jūs pakliūtute 
i poezijos skerdėjų rankas".

Ši istorija, greičiausiai, tik
ra. O be to dar -- ji graži. O 
kas baisiausia: aiškiai matyti, 
kaip Evtušenko ja žavisi.

pleasure time ... everytime!

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

The Stroh Brewery Co., Detroit 26< Michlgan

STROH’S 
and taste 

what 
fire-brewi ng 

does for 
beer flavor!

Alaus gaminimas tiesioginiu virimu ant ugnies su
kuria sąlygas lengvesniam, švelnesniam ir geresniam 
alaus skoniui pagaminti... ii Stroh’s yra vienintelis 
Amerikoje ugnimi darytas alus! Ragaukite Stroh’s. 
Visuomet geriausia kokybė ... populiarios kainos!

Nesenai pasakojau, kaip aš 
buvau išaugintas tam tikroje po
etinėje atmosferoje, apibūdinan
čioje mūsų 1926m. kultūrinę kar
tą. Tos kultūrinės kartos poeti
niam klimatui priklausė ir ang
lų taip vadinamo the beau geste 
kultas. Visi tada žavėjosi -- ir 
mane išmokė žavėtis -- Gosta 
Berlingu, savo meilei įrodyti 
įkišusiu ranką į židinio ugnį, ža
vėjosi Jadąues Thibaud, kuris, 
norėdamas deklaruoti savo mei
lę, švelniai pabučiavo savo my
limosios šešėlį, nusidriekusį mė
nesienoje ant balto mūro: žavė
josi ir Kellermano:

-- Prašau sėstis.
— Ne, ačiū, aš pastovėsiu: 

mano šuo mirė.
Gražaus, reikšmingo gesto kul

tas buvo pagrindęs ir rusų ni
hilistų, socialistų revoliucionie
rių politinę filosofiją. Nežinau, 
ar Evtušenko, kviesdamas po
etus "mirti už teisingą reikalą" 
pagalvojo apie Leniną, kuris tai 
girdėdamas, grabe apsiverstų: 
niekas neprašo jūsų mirti, o. gy
venti ir būti ramiais "sielų in
žinieriais".

Nesenai viena iš Amerikos at
vykusi viešnia manęs paklausė, 
ar, mano manymu, Jonas Deks- 
nys herojus, ar ne.

-- Herojus, bet pavargęs he
rojus, atsakiau jai.

Jinai manęs nesuprato. Pagal 
ją, kas jau pasirenka heroizmo 
kelią, tai ir eina juo. Arba nu
sišauna.

O tačiau: heroizmas yra sa
votiška gyvenimo koncepcija. 
Gyvenimas herojui susideda iš 
visos eilės nuolat kartojamų gra. 
žiu gestų. Neabejoju, kad Jonas 
Deksnys būtų sugebėjęs nusišau
ti, jeigu jo mirtis būtų galėjusi 
jam pačiam, jo paties akyse, pa
sirodyti, kaip gražus, reikšmin
gas gestas. Deja, gyvenimas he
rojams dažnai neduoda tokios pro
gos: ir kaip gi nusišausi kasdie
nybėje, dienų pilkumoje, niekam 
nereikalingas ir, svarbiausia, nie
kieno nematomas?

Čia jau man būtinai norisi šiek 
tiek pafilosofuoti. Heroizmas yra 
spektaklis, jis nepakenčia vienat
vės nei patamsių. Kaip toks, jis

Organizacija bendruomenėje 
yra suburtų jėgų paskirtam tiks
lui išraiška. Toki yra jau nuo 1950 
m. veikianti ir Lietuvių Profeso
rių Draugija Amerikoje, tai tąsa 
beveik tokio pat vardo Vakarų 
Vokietijoje po II-jo Pas. karo bu
vusios organizacijos. Bendras 
draugijos tikslas jos įstatuose 
yra nusakytas sekančiai: "Jungti 
bendram darbui profesiniais ir 
tautiniais reikalais aukštųjų 
mokslų akademinio personalo na
rius lietuvius, ugdyti narių tarpe 
bendradarbiavimo sugyvenimo ir 
tarpusavio pagalbos dvasią, lie
tuvių tarpe skatinti susidomėjimą 
mokslu ir tyrinėjimais, populia
rinti bei skleisti mokslo ir specia 
liai lituanistines žinias bei tyri- 

ir priklauso tam tikrai, jau bai
giančiai išnykti, civilizacijos 
formai. Įsivaizduokite sau, pa
vyzdžiui, Liudviko XIV dvarą: 
nuo karaliaus iki žemiausio šu
nininko, visi jo nariai buvo ak
toriai, kiekvienas visa širdimi 
vaidino savo rolę. Tiktai šitokia
me kontekste gali išsivystyti "gra
žių gestų" arba vėliau, juos pa
keičiančių, "gražių žodžių" kul
tas. -- Nors herojus ir yra indi
vidualistas, bet jis joks "gilumų" 
princas, jokia asmenybė. Jis ne 
tik mitomas, bet ir permatomas 
savo rolėje, su kuria jis identi
fikuojasi. Kodėl, pavyzdžiui, Ta
ras Bulba yra herojus? -- O gi 
užtat, kad jo gyvenimas skaidrus, 
kad jame nėra nė mažiausio še
šėlio, nė mažiausios juodos dė
melės, kad jis niekad nusustojo pa
galvoti, ką jis daro. Joną Deks- 
nį pražudė jo sąmonė: Dievo su
tvertas būti herojumi, jis vienu 
metu atsisakė nuo pašaukimo, 
imdamas protauti. O kas išeina 
iš to, kad herojai ima galvoti, 
rodo kad ir paskutinysis Alži- 
rijos karas: skaidrios, šviesios 
herojų figūros — o jų buvo šim
tai -- išvirto J gangsterius ir 
žudikus.

Šios istorijos moralė galėtų 
būti tokia. Žinote jūs tą pata
rimą, kurį senųjų išmintis duo
da gražioms moterims: "Būkgra
ži, ir tylėk!" Taip ir su herojais: 
"Jei nori būti herojumi, negal
vok!". 

mų išdavas, išsaugoti nepriklau
somos Lietuvos aukštųjų mokslų 
vertybes ir tradicijas, bet rūpin
tis jų tolimesne raida".

Tokiems gausiems ir svar
biems tikslams įvykdyti draugijai 
reikalinga gausios mokslinės lie
tuvių jėgos. Būdama ne politinė, 
o tautiškai kultūrinė ir moksli
nė organizacija, draugija paro
do, kad jos nariais gali būti visi 
lietuviai, be amžiaus ir pasaulė
žiūros skirtumo, dirbę ar dirbą 
bet kokį akademinio mokymo dar
bą universitetuose arba atitinka
mo lygio bet kokioje aukštoje įvai
rių mokslų, meno ar muzikos mo
kykloje, pradedant nuo asistento 
- instruktoriaus iki ordinarinio 
profesoriaus. Valdyba, būdama 
įpareigota vykdyti draugijos tiks
lus, pakartotinai kreipiasi ne tik 
per spaudą, bet ir asmeniškais 
laiškais į lietuvius akademikus, 
kviesdama juos įsijungti į drau
giją, kad gausesnėmis lietuvių 
jėgomis galėtume siekti užsibrėž 
tų tikslų. Draugijos nutarimas 
įpareigoja kiekvieną narį verbuo
ti naujų narių. Nors šiuo metu 
draugijos narių skaičius yra jau 
prašokęs 100, bet Valdybos žino- 
mis yra dar daug akademinį dar
bą dirbančių lietuvių, kurie dar 
neatsiliepė J Valdybos kvietimą 
-- dar neįstojodraugijos nariais.

Valdyba puoselėja įsitikinimą, 
kad kiekvieno akademiko lietuvio 
yra dvasiškai gyvybinė garbės 
pareiga būti savo tautos tokios 
rūšies vienatinės draugijos netik 
pasyviu, bet ir veikliu jos užsi
brėžtus tikslus remiančiu bei 
vykdančiu nariu. Ypač jaunųjų 
akademinį mokymo darbą dir
bančių lietuvių įsijungimas į drau
giją yra didžiai svarbu: senesnia- 
jai kartai retėjant, jų įsijungimas 
lemiamai atsilieps į draugijos 
būvio tęstinumą ir jos veiklos 
sėkmingumą, o pati jaunoji karta 
per draugijos veiklą sustiprins 
savo ryšius su tautiškąja lietu
vių kultūra.

Lietuvių bendruomenė svetur 
ir Tėvynėje pamatuotomis vilti
mis laukia iš savo profesinių aka
demikų daugiau konkrečių darbų. 
Dėl to ir draugijos nariai negali 
apsiriboti vien tik nario mokesčio 
įnašu, bet turėtų jausti pareigą 
padėti valdybos suplanuotus dar
bus vykdyti. Viešumos pageida
vimą, kad LPDA rodytų daugiau 
veiklumo, valdyba tepajėgs įvyk
dyti, jei nariai veikliai talkinin
kaus, o lietuvių visuomenė teiks 
reikiamą paramą.

LPDA valdybą sudaro profe
soriai: Stasys Dirmantas -- pir
mininkas, Matas Krikščiūnas -- 
vicepirm., med. dr. Kris. Gudai
tis -- sekretorius - korespon
dentas, Petras Mačiulis — bylų 
sekretorius, inž. dr. Jonas Šimo- 
liūnas, med. dr. Motiejus Nas- 
vytis ir agr. Balys Viktus -- na
riai.

LPDA valdyba neturi atitinka
mų patalpų ir išteklių, kad galė
tų užsimotą darbą tinkamai ir 
nekliudomai vykdyti. Tačiau jos 
nariai, kiek aplinkybės ir sąly
gos leidžia, vispusiškai dalyvau
ja lietuvių bendruomenės gyve
nime ir veikloje. Valdyba siekia 
nudirbti galimai daugiau konkre
čių darbų. Valdyba yra suplana
vusi mokslinių, ypač lituanisti
nių studijų ruošimą, kurias pagal 
išgales norėtų ir išspausdinti. 
Moksliniai darbai gali būti iš įvai
rių sričių, tik pageidaujama, kad 
studijos viena ar kita prasme 
turėtų ryšių su lietuvių tauta.

Iki šiol valdybai pavyko išleis
ti draugijos nario prof. A. Ru- 
kuižos paruoštą didžiojo Lietu
vos miškų ir gamtos globotojo Po
vilo Matulionio monografiją. Šiuo 
metu valdyba galutinai paruošia 
spausdinimui bibliografinį veika
lą, kuriame yra gausiai sukaupta 
įvairiomis kalbomis lituanistika. 
Tas veikalas turės didelės svar
bos kiekvienam lietuvių doktoran. 
tui ar svetimtaučiui, norinčiam 
tyrinėti lituanistikos klausimus. 
Tokio veikalo paruošimas yra su
sijęs su sudėtingu ir gana kruopš - 
čiu techniniu darbu bei reikalau
ja talkininkų. Šiam veikalui ruoš
ti iki šiol daug padėjo draugijos 
narys prof. V. Maciūnas, sudary
damas Pennsylvania universite
to bibliotekoje esamų lituanisti
nių (apie 4000) veikalų sąrašą, 
bei teikdamas svarbių techninių 
patarimų.

Valdybos veiklą stabdančiai vei
kia lėšų stoka. Draugijos svar
biausiu pajamų šaltiniu yra nario 
mokesčiai bei įnašai ir asmenų 
aukos. LPDA lėšos yra suskirs

tytos į fondus. Fondasbendriems 
einamiems valdybos reikalams 
yra savaime aiškios paskirties. 
Savišalpos fondo lėšomis sušel
piama nusipelnę, bet pašalpos rei
kalingi LPDA nariai - vetera
nai. Leidinių fondo lėšos ski
riamos darbams spausdinti.

Pastaruoju metu ruošiamam 
lituanistiniam veikalui išleisti 
yra paaukoję: dr. Pranas Jaras 
ir prof. dr. Antanas Milaknis 
po 100 doL, o iš nario rėmėjo 
inž. J. Mikalausko gauta 100 dol. 
LPDA savišalpos fondui. Valdy
ba gerbiamiems aukotojams nuo
širdžiai dėkodama, turi vilties,

DAILININKŲ VIRKAU IR SKUODAITĖS DARBŲ 
PARODA CHICAGOJE

Audronė Skuodaitė Bepradis likimas

Santaros - Šviesos federacija, 
vystydama savo kultūrinę veiklą, 
balandžio 20-28 d. Chicagoje, 
Čiurlionio Galerijoje rengia dai
lininkų Vytauto O. Virkau ir Aud
ronės Skuodaitės tapybos darbų 
parodą, kurioje bus ištątyti 
paskutiniame laikotarpyjesukur- 
ti dailės kūriniai.

Menu besidomintiems dail. V.
O. Virkau kūryba jau keleri me
tai yra pažįstama. Jis yra daly
vavęs eilėje parodų, skoningai 
iliustravęs lietuviškas knygas ir 
sėkmingai pasireiškęs dekoraci
jų paruošimu Chicagos Lietuvių 
Operai.

Su dail. A. Skuodaitė susipažin
ta tik praėjusį rudenį, Chicago

Vytautas O. Virkau Faraonų gėlė

VINCO RAMONO

DAILININKAS RAUBA
Novelių rinkinys, išleistas Vilties. Gaunamas 

pas visus knygų platintojus. Kaina — 3.50 dol.
Dirvos prenumeratoriai, užsimokėję už 1963 

m. 11 dol. knygą užsisakę per Dirvą, gauna už 
2.50 dol.

kad atsiras lietuvių bendruome
nėje asmenų, kurie parems LPDA 
veiklą laisvomis aukomis. Pati 
LPDA įnešusi po 100 dol., yra 
Lituanistikos Instituto ir Lietu
vos Tyrimo Instituto amžinu na
riu.

Draugijos nariais gali būti ir 
negyveną Amerikoje. Pastaruo
ju laiku įstojo: J. Žilevičius, Ber
tulis, A. Varnas ir V.K. Jonynas.

LPDA valdybos pirmininko 
prof. Stasio Dirmanto adresas: 
4241 So. Maplewood, Chicago 32, 
III.

Dr. K. Gudaitis

je surengtoje jaunųjų dailininkų 
parodoje. Ji gyvena atitrukusi nuo 
lietuviškosios bendruomenės, De 
Kalb, III, Šioje vietovėje gyvena 
vos kelios lietuvių šeimos ir jau
najai dailininkei teko bręsti veik 
be išimties svetimoje aplinkoje. 
Artėjančioje parodoje bus gera 
proga plačiau susipažinti su dail. 
A. Skuodaitės kūryba.

Parodos atidarymas bus balan
džio 20 d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Parodos dalyvių kūrybą apibudins 
dail. Algirdas Kurauskas. Lietu
viškoji visuomenė kviečiama 
atsilankyti. Parodos lankymo lai
kas: savaitės dienomis 7-9 vai. 
vak., šeštadieniais 2-9 vai. vak., 
sekmadieniais 11-9 vai. vak.

(Ptr)
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AKIMIRKOS Bronys

Idėja ir jos pelnas
Kadaise, 1929 ar 30 metais 

Kaune, keli mano kartos draugai 
studentai ekonomistai vis labai 
girdavo savo finansų mokslo pro
fesorių Vladą Jurgutį (buvusį ku
nigą ir masoną vienu metu). Esąs 
labai įdomus žmogus, patrauk
liai, teisingai ir sąmoningai kal
bąs per paskaitas...

Prisiklausęs tų išgyrimų, nors 
buvau ne ekonomistas, o tuo laiku 
humanitaras, kartą zuikiu įslin- 
kau į prof. Jurgučio auditoriją 
V. D. U-to Didžiuosiuose Rūmuo
se pasiklausyti. Ir nuostabiai nu
sisekė: pataikiau kaip tik J pro
fesoriaus nagrinėtą temą, kuri 
man labai reikalinga šiandien.

Jurgutis tą vakarą savo stu
dentams aiškino apie įvairius 
būdus, kaip žmonės žiūri į idė
jas, ir pavyzdžiui paėmė du kraš
tutinumu. Poetai -- idėjos — 
ekonomistai... Vienaip J jas žiū
ri poetai ir filosofai, kitaip eko
nomistai. Kiek ironiškai apipie- 
šęs poetų pažiūras ir jų tuščių 
žodžių sparnuotumą, Jurgutis tę
sė:

-- Mes, ekonomistai, į idėjas 
ir idealus žiūrime kitaip. Jei sa
vaip nežiūrėtume, tai nebebūtu
me ekonomistai, o poetai. Kai tik 
išgirstame kalbant apie idėją, 
mes, ekonomistai, pirmiausia 
klausiame: kiek tos idėjo įgy
vendinimas kaštuotų? Ar ji apsi
moka? Kas ir kiek iš jos uždirbs? 
Kam ji duos pelno, kam nuosto
lių? Kokiais pasikeitimais, pel
nais ar nuostoliais jos Įgyvendi- 

■ nimas atsilieps į bendrą socialinę 
struktūrą? Mes, ekonomistai, ži
nome, kad juo tik kur garsiau pra
dedama kalbėti apie idėjas, tuo 
yra tikriau, kad kas nors kur nors 
iš jų tikisi uždirbti. Gero ekono
misto pareiga greitai atspėti: 
kas, kur, kiek, dėl ko uždirbs?..

Jaunosios generacijos atsto
vui, anuomet pradėjusiam studi
juoti kaip tik poeziją ir filoso
fiją, klausyti tokių aiškinimų bu
vo stačiai žiauru. Tegu tai irbū- 
tų teisybė ar labai arti teisybės. 
Bet vis dėlto tąi cinizmas. Ir Jur
gutis greičiausia taip kalbėjo ty
čiomis, dėl vaizdingumo. Jei poe
tai dažnai svaido pasipiktinimo 
ir paniekos žaibus sumaterialė- 
jusiems ekonomistams ar versli
ninkams, tai ekonomistai, atsi
lygindami, irgi protarpaisi mėgs
ta pajuokti poetus. Iš tikrųjų, kiek 
buvo žinoma, pats Vladas Jurgu
tis, vienas iš giliausių finansų 
mokslo teoretikų Lietuvoje, toli 
gražu nei savo asmenišku gyve
nimu, nei filosofinėmis pažiūro
mis nebuvo toks "vulgarus mark- 
sinis materialistas".

Tačiau būtų paika neigti, kad 
idėja ir 
neturėtų 
šių.

pasipelnijimas niekada 
jokios giminystės ry

Ir kaip šiandien neprisiminsi 
Jurgučio ir "ekonomistų pažiūrų 
į idėjas", kada anie šmaikštūs 
jo samprotavimai studentams 
šiandien prašosi patikrinami mū
sų amerikinio gyvenimo prakti
koje.

Bus jau daugiau nei pusantrų 
metų, kai Brooklyno Vienybėpra-

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO AI/MA 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.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

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

Priedų: čekis □ 
pinigai □ 

dėjo "tautos gelbėjimo" veiklą. Sa
vaitraščio kavalerijos štabas 
pirmiausia sugriovė visų mūsų 
klaidingus Įsitikinimus ir užtik
rino, kad dar ne visi Lietuvos lie
tuviai ištremti Į Kazachstaną. 
Priešingai! Tie vyriausiojo bro
lio, didžiosios rusų tautos kan
kiniai, kuriuos Kremlius jau šim
tais tūkstančių ištrėmė Į Lietu
vos respubliką, Vilniaus ir Kau
no kavinėse (V. Tysliavienės liu
dijimu) ėmė'ir sulietuvėjo!

Trečiafrontininkų arenos gar
siakalbis visus mus primygtinai 
kartų kartais Įspėjo, kad neturi
me teisės pamiršti "tautos ka
mieno reikalų". Aiškino ir mokė, 
kad "tautai reikia padėti" ir "nau
jus kelius" surasti reikia, nes 
"gyvenimas nestovi vietoje". O 
mes visi buvom užmiršę ir ma
nėm, kad stovi.

Mes, kaip žinoma, nebuvom la
bai paslankūs, bet savaitraščio 
vyriausybė tai vikriai ieškojo ir 
surado "naujus kelius". Tik jokių 
naujų pagalbos priemonių dar ne
sugalvojo. Nes ką tik siūlė, visa 
jau buvo sena, išbandyta, žino
ma. Vienintelė naujiena buvo at
viras ir plikas siūlijimas priim
ti taikingos koegzistencijos šūkĮ, 
o tai praktiškai reiškė pagalbos 
piršimą ne tiek lietuvių tautai, 
kiek raudonojo imperializmo po
litikai padėti.

Ir taip visos trys savaitraščio 
redaktorės, vientik "Laisvės" ir 
"Vilnies" kolegų protarpiais pa
laikomos, atkakliai pradėjo ne 
tiek lietuvių tautą Lietuvoje "gel
bėti", kiek mus Amerikoje gel
bėti nuo atsilikimo ir dvasiškai 
stiprinti. Ne tik su šluotražiais, 
bet su savo ir sovietinių ope
ratorių susuktais filmais per vi
sas lietuvių kolonijas jos šoko 
pratrinti mūsų apžlibusias akis, 
praplauti apsamanojusius sme
genis, parūpinti bešališkų žinių 
ir nuotraukų apie sovietinę Lie
tuvos kultūrą, didžiuosius socia
listinės statybos laimėjimus, 
apie vadinamos mūsų neva "re
zistencijos" nacionalistinių vei
kėjų šnipų ir banditų nusikalti
mus... Ir vis iš gerų, tiesiogi
nių, pirmųjų, autentiškų — 
sovietinių šaltinių.

*
Tik patys žlibiausieji galėjo 

nepastebėti, kaip iš tikrųjų pra
sidėjo ir ėjo tasai gana vienaša
liškas "tautos gelbėjimas", -- 
ne J aną, o vis daugiau į mūsų 
pusę.

Idėjos sparčiau dygo ir puo
šėsi gražiau, negu usnys po pa
vasario lietaus. Tautinės idėjos 
ir stambios išlaidos privatinėms 
ar mažiau privatinėms kelio
nėms, filmams, specialioms lai
doms etc. etc. Todėl nevienam ir 
kilo klausimai pagal ekonomistą 
prof. Jurgutį: kam tos "naujos" 
idėjos naudingos? Kas tikisi iš jų 
uždirbti? Kas ir kokiais tikslais 
darytų tokias nepelningas išlai
das šioms idėjinėms investaci- 
joms?...

Kaip šių debatų pradžioje be
rods jau išdėstėme, jaunosios 
kartos Metmenų žurnalo redak
torius į šiuos visus tautos gelbė

(parašas)

jimo priemonių ieškojimus i 
trečiafrontinkų idėjas pažiūrėjo 
labai rimtai, moksliškai. Kai 
poetas ir filosofas, ne tik iškar 
to patikėjo, bet rado pagrindo ne 
joms užgirti, o džengiskanus pa 
smerkti. Ak, koks riteriškas i 
taurus, bet dar ... jaunuoliška 
filosofo neprityrimas!

Tačiau kitas, vyresnės kartos 
mano kartos laikraštininkas Vy 
tautas Meškauskas visiškai tu 
nepatikėjo. Nors savo profesini 
pasirengimu berods teisininkas 
bet į trečiojo fronto idėjas pa 
žiūrėjo beveik dar ekonomistiš 
kiau už senį Jurgutį.

1962 m. gruodžio mėn. Margu 
čio numeryje dėstydamas savi 
nepritarimą šiai Metmenų r ėda 
toriaus filosofinei nuomonei, ne 
atitinkančiai gyvenimo tikrovę 
Meškauskas rašė:

"Įtariu, kad kai kurie trečio
sios jėgos ryškūs pavyzdžiai sie
kia ne gelbėti tautą, bet tik save 
patį, savo dvasinį ar materialinį 
statusą. Sakykime, čia nepripa
žintas rašytojas okupuotoje 
Lietuvoje sulaukia pripažinimo 
už kapitalizmo "socialinę kriti
ką”... Žurnalistas, kuris bando 
išgyventi iš už atskirus straips
nius mokamų skatikų... Laikraš
čio leidėjas, kuris dėl menko 
laikraščio tiražo, negalėtų pra
gyventi tokiam lygyje, kokiame 
norėtų... Tokie koegzistencijoje 
įžiūri ar įžiūrėtų ne galimybę pa
dėti savo tautai, ne naują kovos 
būdą, bet tik šiokį tokį pasipel
nymo šaltinį... Gal galima būtų 
suorganizuoti ekskursiją, gauti 
atstovybę knygom ir plokštelėm 
platinti, suorganizuoti koncertus 
ir pan. Todėl man atrodo, kad V. 
Kv. gal ir be reikalo nori smul
kius asmeniškus interesus ir in- 
teresėlius subendrinti po idealo 
skraiste -- padėti tautai. Didelė 
"padėjėjų" dauguma nori tik iš 
tautos pasipelnyti."

O vėliausiame šių metų kovo
mėn. Margutyje V. Meškauskas ela -- platūs vartai Į Pietų Ame- 
vėl grįždamas prie kaikuriųmū- rikos širdį. Venecuela -- skysto 
sų laikraštininkų svajonių "kul- aukso trečioji pasaulio galybė, 
tūriškai bendradarbiauti" supel-
nu, prideda prėskiausią pastabą: žinomoji ateitis, o gal ir kapi- 

"Dėl tokios minties dabar ir talizmo didžiųjų bandymų žlugi- 
vyksta diskusijos ir ginčai, Ru- 
riuose stengiamasi kalbėti labai 
aukštu stiliumi. Man atrodo, kad 
tai neturi nieko bendro su ideo
logija, kad tai nėra joks naujas

mas?...
Venecuela buvo aptikta Kolum

bo 1498 metais. Vėliau ją lankė 
daug keliautojų ir tyrinėtojų. 1500 
m. keliautojas Ojeda Įplaukė Į n’ngi žmonės, kurie mylėtų žem- 

trečias, ketvirtas, penktas ar Marakaibo Įlanką. Jis tai įlankai 
šeštas frontas, bet amžinas žmo
nių noras šiek tiek pasipelnyti iš 
susidariusios padėties".

Baisus požiūris, — beveik 
šiurkštesnis už ekonomisto prof. 
V. Jurgučio.

Deja, šiuo specialiu atveju bet
gi ir man atrodo, kad Meškaus
kas yra labai arti teisybės, ar 
kai rašo nemigo naktimis, ar kai 
rytą užrašinėja mįslingus sap
nus. Ne ką trumpiau už mane jis 
yra buvęs artimu Vienybės bend
radarbiu, tad yra patikimas liu
dininkas, nes turėjo progos ar
čiau pažinti Įstaigos bei jos "šta
bo" psichologiją ir komercinius 
įpročius.

Nuo savęs teturėčiau tik dvi 
skirtingas pastabas.

Pirma, nėra davinių prileisti, 
kad su bendradarbiavimo ir ko
egzistencijos vėliavomis būtų 
vilčių kiek daugiau pasipelnyti 
laisvųjų lietuvių tarpe. Dar ma
žiau vilčių ką uždirbti iš paverg
tųjų lietuvių. Vienintėlė reales
nio uždarbio bei pelno karvutė 
čia tegalėtų būti tik okupanto 
iždas ir jo skiriamos sumos pro- m. 6.5 mil). Naudojamos žemės 
pagandos, nuodijimo ar šmeiži
mo virvėms vyti. Bet Meškaus
kas jau sapnavo, kad okupantas 
vargu pasitikėtų tokiais mūsų 
"kultūrininkais", kurie glaudaus 
veršio pavyzdžiu svajotų žįsti ne 
vieną, bet dvi karvutes iš karto.

Antra, nebūdamas ekonomis
tas, o kilęs iš literatūrinės, fi
losofinės ir teisinės šeimos, į 
idealus aš vis tebežiūriu daugiau 
"poetiškai". Ne tik pelno gaudy
mas rikiuoja idėjas, ne tik pini
gas išnaudoja idealus. Ne rečiau 
ir pinigai ima tarnauti ryškioms 
idėjoms, o idealai nesibaido nuos- 
tolių. Paskutinis mūsų tautos is
torijos šimtmetis tat apsčiai tvir
tintų. Ir ne vieno mūsų pasirin
kimas liudytų...

Ir todėl nėra viskas taip pap
rasta ir vien tik "ekonomiška" 
trečiuosiuose frontuose ar penk-

Po paskutinio Cavallerios Rusticanos operos spektaklio Chicagoje artistai nusilenkia publikai už 
labai šiltą priėmimą. Iš kairės: Turiddu — Stasys Baras, Santuzza -- Danutė Stankaitytė, AĮfio — 
Agirdas Brazis, Mama Liucija — Alvina Giedraitienė, Lola -- Aldona Stempužienė.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

VENESUELA - EI DORADO SAUS
EI Dorado -- ispanų kalbos žo

dis. Labai sunkiai išverčiamas j 
bet kurią kitą svetimą kalbą. To 
žodžio prasmę vaizdingiau api
budina veržlūs ir gobšūs ispanų 
užkariautojai, burtais skamban
čiu vardu pavadindami žemę, ap
dovanotą neišmatuojamais tur
tais, auksu ir {vairiais žmogui 
teikiančiais malonumais. Bet šio 
žemiškos laimės šaltinio ieško
tojai susitiko mirtĮ ir išsvajo
to rojaus nesurado. Vėliau šio 
žodžio burtai sužavėjo poetus ir 
įvairius dailiojo žodžio puoselė1- 
tojus. Gyvenime dažnai atsitinka, 
kad gražiausios žmogaus vizijos 
gimsta ir išauga ant plėšrių ir 
besočių žmonių kapinyno. Pana
ši ei dorado žodžio prasmė gau
bia ir Venecuelos krašto praei
tį, dabartį ir labai svaiginančia 
vizija klosto jos ateitį. Venecu-

Venecuela -- Pietų Amerikos ne

davė Golfo de Venecia vardą. 
Vėliau jis išvirto į Venecuelą 
(mažoji Venecija). Vėlesniais lai
kais lankėsi daug vienuolių: ma
rijonų, pranciškonų, jėzuitų, ka
pucinų. Jie surinko labai daug 
žinių apie šį kraštą. Išmokė vie
tos gyventojus auginti duoninius 
grūdus. Įvedė katalikų tikėjimą. 
Nors pati krašto giluma -- Ve
necuelos IUanos, arba stepės jų 
skelbiamo tikėjimo liko nepalies 
tos.

Tik kruopšti studija galėtų šį 
klausimą išaiškinti. Kodėl kata
likiškoji Pietų Amerika skursta 
varge ir skurde ir yra negailes
tingai grąsoma kruvinos revo
liucijos bangų. O tuo tarpu Šiau
rės Amerika, pakrypusi protes
tantizmo linkme, sukūrė beveik 
geriausią ūkinį gerbūvį visame 
pasaulyje. Tai yra didelis klau
simas ir vertas ypatingai rimto 
dėmesio ir gilių studijų.

Venecuela yra maždaug du kart 
didesnė kaip Vokietija (942.000 
kv. km.). Tačiau gyventojų skai
čius dar nesiekia 7milijonų(1959 

priskaitoma tik apie 350.000 kv. 
km. Likusioji žemė beveik du treč
daliai yra nenaudojama. Tačiau 
didelė dalis nenaudojamos žemės 
galima paversti našiomis dirvo
mis, ar puikiomis tropinio kraš
to ganyklomis. Bet šiam darbui 
reikia milžiniško kapitalo. Svar
biausia, žmonių su didele kantry- 

tosiose kolonose. Tokie siūlai 
mezgasi subtiliau, mandriau.per 
ilgus metus. Jeigu iš Vienybės 
pastangų taip greitai išėjo tra
gikomedija, tai gal dėl to, kad 
viskas per skubiai pateko į per 
paikas vadžias.

O toks atvejis, anot mūsų pa
tarlės, yra nebe žmonių, bet 
paties Dievo bausmė.

Ign. Andrašiūnas

be ir nepalaužiama valia. Vene- 
cuelai abiejų šių dalykų labai 
trūksta. Kapitalas reikalingas il
gam laikui investuoti į kelių tie

simą o ypatingai didžiuliam Ori- 
noco upynui, jo upių vagoms su
tvarkyti. O kur stinga drėgmės, 
išvesti naujus vandens kanalus iš 
kurių būtų galima naudoti vande
ni dirbtinam drėkinimui. Reika- 

dirbio ar gyvulininkystės verslą 
ir būtų tam darbui pasiruošę. 
O dabar aišku, kodėl Venecue
los krašte bus galima pradėti 
tikroji žemės reforma tik po ko
kių 6-8 metų. Čia ne Europos 
žemynas. Labai dažnai po stiprių 
tropinių liūčių, besikuriantį žem
dirbį išsiliejęs iš upių vagos van
duo nuneša su visu gyvu ir negy
vu inventorium. Tuo tarpu Euro
poje tokie dalykai labai retai pa
sitaiko.

VENECUELOS ORINOCO 
LLANOS 

Pietų Amerikos Lianos pri
klauso trims valstybėms: Brazi
lijai, Venecuelai ir Kolumbijai. 
Bendras žemės plotas sudarytų 
maždaug pusę Europos žemyno. 
Kiekviena šių valstybių turi di
deles upes: Kolumbija -- Meta; 
Venecuela -- Orinoco ir Brazi
lija -- Amazone. Meta yra deši
nysis Orinoco upės intakas. Ori
noco įteka tiesiai Į Atlanto van
denyną. Plotai, priklausą Orino
co baseinui, apaugę žole, tinka
mi gyvulininkystei. Jie nusitęsia 
į Venezuelą ir yra vadinami Lia
nos Orientales (lietuviškai -- 
rytų lygumos, arba stepės). Kita 
dalis yra apaugusi mišku ir be
veik neišnaudojama. Bendrai,Ori
noco ir Amazonės upių ir jų in
takų tėkmėse yra didžiulis žemy
nas, kurį vadina bendru vardu 
Lianos. Čia. dideli plotai apaugę 
džiunglėmis ir dėl karšto klima
to labai retai indėnų gyvenami ir 
mažai ištirti. Pietinė šių plotų 
dalis, vadinama selves (lietaus 
miškas), apaugusi tankiais miš
kais. Šiaurinė dalis apaugusi aukš - 
ta tropikų žole, tinka gyvulių ir 
žemės ūkiui. Visas tas plotas pa
viršiaus ir klimato požiūriu pasi
žymi vienodumu ir savotiška ste
pių platybe. Dideliu nuostabumu 
patraukia žmogaus akį, vilioja ir 
sužavi. Tai yra amžinai žaliuo
jančių, plačiųjų lygumų, laukinės

gyvybės ritmu alsuojantis kraš
tas. Bendrai, didžiųjų Lianų 
gamtovaizdyje yra paslėpta gam
tos jėgos didybė, jos egzotinis 
grožis ir natūrali žmogaus ran
kų nepaliesta , žemės veido buitis. 
Lianas galima pavadinti tuo. di

džiuliu, kaip rūta žaliuojančiu pa
veikslu, kuriame telpa didingoji 
tropinio krašto gamtos stichija.

LEGENDOS IR TIKROVĖ
Lianų krašte, po slaptingos 

gamtos skraiste, yra susikūrę 
daug legendų ir pasakų. Lianų 
didžioji ir natūrali erdvė yra 
priglaudusi tūkstančius prieš 
krašto Įstatymus prasižengėlių. 
Tame natūralių džiunglių pavė
syje yra paslėptas žmogaus kerš
tas, piktumas ir nenoras klausyti 
ir būti paklusniam teisėtiem vals
tybės Įstatymam. Žodžiu, džiung
lių erdvėje yra pasislėpęs žmo
gus su savo blogais įpročiais ir 
savybėm. Bet žmogus, gyvenda
mas gamtos prieglobstyje, pasi
ilgsta žmogaus. Gyvendamas na
tūralių gamtos pavojų sukūriuose 
ir vingiuose, kad ir blogas žmo
gus pradeda švelnėti. Palengva 
jis tampa ramesnis, pradeda ap
gailestauti savo padarytus blogus 
veiksmus ir norėtų vėl pradėti 
gyvenimą iš naujo. Bet baimės 
ir atsakomybės jausmas jam ne
leidžia grįžti į pirmykščią gyve
nimo tikrovę. Todėl jis turi ten
kintis savo likimine dalia. Apsi
prasti su apsuptais pavojais jo 
gyvybei. Pasiduoti ateinančių pil 
nų įvairių nuotykių, dienų neži
nomybei. Ir čia prasideda jo nau
jas gyvenimas už savo ateities 
likimą, gyvybę ir išsilaikymą. 
Todėl netenka stebėtis, kad ši
tokie žmonės apie tą kraštą turi 
daug tikrų, o dar daugiau Įvairių 
išgalvotų istorijų. Ir apie paslap 
tingą, mažai ištirtą didžiųjųLla- 
nų kraštą vaikšto žmonių lūpose 
įvairių legendų bei pasakų. Po
rą aš čia noriu ir papasakoti. 
Sakoma, kad Lianų džiunglių gi
lumoje gyvena turtingas senų in
dėnų karalius. Jis turi labai gra
žią dukterj. Ieško jai sužadėti
nio tik iš baltųjų žmonių tarpo. 
Pageidauja europiečio. Jei toks 
jaunikaitis atsirastų, jis atiduo
tų pusę savo turtų: daug aukso ir 
kitokių brangenybių ir dar prie-' 
do didelį dvarą su skaitlingom jau
čių bandom ir kitokiu invento
rium. O pasaka apie EI Dorado

(Nukelto Į 6 psL)
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NEI ČIGONAIS. NEI INDIJONAIS
Naujoviškais amerikonais mes 

netapsim. Nuo savęs nepabėgsim, 
liksim tais, kuo gimėm. Ameri
koje yra tautų mišinys. Negali 
būti tik amerikonas. Gali būti: 
Amerikos italas, Amerikos pran
cūzas, Amerikos žydas, Ameri
kos lietuvis ir t.t.

Prieš 14 metų, atvykus nau
jiems lietuviams, jiems labai 
keistai atrodė, kad senelė su 
anūku kalbėjosi dviem kalbom 
vienu kartu. Ji kalbėjo lietuviš
kai, d jis amerikoniškai. Bet da
bar, po 14 metų, naujai atvyku
sių tarpe vaikai jau su tėvais kal
basi dviem kalbom kartu. Vaikai 
ar neišmokę, ar užmiršę lietu
viškai, o tėvai dar neišmokę sve
timosios. Gal tokiųpa.vyzdžiųpa- 
sitaiko ir'nedidelis nuošimtis, bet 
faktas, kad jau pasitaiko. Na, ir 
kalbasi su savo vaiku, kaip kala
kutė su ančiuku.

" Reikia pastebėti, kad tokios 
nesąmonės pasitaiko tik nesusi
pratusių tėvų tarpe. Šiame atve
jyje nedominuoja mokslo laips
nis. Kartais ir diplomuotas būna 
nesusipratęs.

• ••

Kalbą užmiršti lengviau, kaip 
ją išmokti. Ne tik kad negarbė 
gimtosios kalbos nemokėti, bet 
ir praktiškais sumetimais didelis 
nuostolis. Pedagogai pripažįsta, 
kad dvikalbiams mokiniams daug 
lengviau sekasi mokslas.

Pagaliau, pati Amerikos vy
riausybė susigriebė mokyti savo 
pareigūnus svetimų kalbų, nes 
vienakalbiai valdininkai, ypač, di
plomatai mažiau vertinami už dau 
giakalbius. Labai nemalonu di
plomatams, kada mažiausiu at
veju reikia naudotis vertėju. Im 
kim lieuvišką pavyzdį. Ameri
koj gimęs ir augęs lietuvis, už
miršęs ar neišmokęs lietuviš
kai, susitinka su Lietuvoje girnų 
siu ir augusiu savo pusbroliu, ar 
pussesere, nesusikalba be vertė
jo. Tokių kurjozų dažnai pasitai
kė po šio karo, Vokietijoje, ame
rikiečių zonoje.

Viena mums gerai pažįstama, 
agresyvaus būdo tauta, kad ir la
bai vertina savo kalbą, bet nu
slepia tautybę, kada jos narys 
padaro ką blogo.

Jei gerai, tai jis pažymi tikrą

savo tautybę, jei blogai jis jau 
tos tautos, kurios tarpe gimęs. 
Bet prigimties neišsižadėsi, kad 
ir kaip save besivadintum.

Pagaliau, net tvarte gimę gy
vuliukai nesivadina tik tvarti
niais, kiekvienas jų turi savo pri
gimtį: paršiukas, veršiukas, ku
meliukas ir t.t.

Lietuvių kalba yra laba sena, 
graži ir vertinga, žymūs svetim
taučiai ligvistai jos mokosi ir ją 
labai vertina. Net Life žurnale 
teko skaityti laišką, kuriame au
torius teigė, kad būsiančiai tarp
tautiniai kalbai tinkamiausiu pa
grindu yra lietuvių kalba.

Taigi, nebėkim nuo savęs. Ne
tapsim nei čigonais, nei indijo- 
nais.

Neveltui šviesusis svetimtau
tis Zauerveinas mus moko: Lie
tuviais esame mes gimę, Lietu
viais turime ir būti, tą garbę ga
vome užgimę, jai ir neturim leist 
pražūt.

VICI.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

CHICAGOS PARENGIMŲ Į 
— KALENDORIUS _J

BALANDŽIO 20-2S 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.

REGINA BESPERAITYTE, viena iš iškiliausių Clevelando LSK 
Žaibo jaunesnės kartos sportininkių tinkliny, lengvojoje atletikoje 
ir krepšinyje. 1962 m. JAV moterų tinklinio pirmenybėse Philadel- 
phijoje buvo išrinkta iškiliausia pirmenybėse pirmą kartą dalyvau
jančia žaidėja "Rooky of the year". Regina gins Žaibo spalvas mo
terų tinklinyje ir krepšinyje šio savaitgalio žaidynėse Clevelande.

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. ™ a ajj j o • , ,« ,Eagle Stamps Are Added Savings at May’s

VENECUELA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

auksinį rojų, sako, kad ten, kaž
kur prie aukso ežero, yra auksi
nis miestas, kurio kunigaikštis 
kasdien pudruojasi aukso dulkė
mis. Tas auksinis miestas ir eže
ras vis kitur yra nukeliamas ir jis 
dar nesurastas ligi mūsų dienų, o 
ieškotojų, keliauninkų ir avan
tiūristų bangos susilaukė tik mir
ties.

O vis dėlto Golfo de Venecia 
atradėjas senjoras Ojeda pataikė 
į tą burtų EI Dorado žemę. Tik 
tose paslaptingose Maracaibo 
(lankos pakrantėse gyvena ne tas 
auksinio ežero kunigaikštis, bet 
neįžengiamų džiunglių Andų kalnų 
papėdėje prie šaltinio prausėsi 
juodoji princesė, kurios vardas 
buvo Nafta.

Betgi turėjo prabėgti daugiau, 
kaip keturi šimtai metų iki an
glosaksų pirkliai atkreipė ( ją 
dėmesį. Pirmojo pasaulinio karo 
metu išsivysčiusi didelė vidaus 
degimo variklių pramonė parei
kalavo labai daug skysto kuro pa
vidale įvairių naftos produktų. 
1917 metais Venecuelos naftą pra
dėjo išnaudoti anglų ir amerikie
čių bendrovės. Šiandieną jos ga
myba užimą trečią vietą pasau
lyje, o šalia JAV stovi antroje 
vietoje. Naftos ir jos įvairių ga
mybos produktų Venecuela eks
portuoja už 500 milijonų dolerių 
(1959 m.) Visa naftos gamyba yra 
anglų - amerikiečių rankose.

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

HOUSE FOR SALE

NEWB0UGH JIGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. I’rivate Bath.' 
iras furnace. Mušt sacrifice. 
$ 15,400. Telephone: 883-9850 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

APARTMENT FOR KENT

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 — 1M 7-7080.

Po antrojo pasaulinio karo Ve
necuela jausdama didelį trūkumą 
įvairių pramonės ir žemės ūkio 
specialistų įsileido daug europie
čių emigrantų: ispanų, italų, 
prancūzų, vokiečių ir lietuvių. 
Naujieji emigrantai atnešė ir 
naujas Europoje vyraujančias idė
jas. Šitos idėjos prigijo ir pra
dėjo sparčiais žingsniais keisti 
Venecuelos politinį veidą. Pa
prastai krašte, kuriame vyrauja 
iš senų laikų didelė socialinė ne
lygybė, staigūs politiniai posūkiai 
atneša didelį susirūpinimą val
džiai. Dabartinė Venecuelos vals
tybės santvarka lengvai išgyventų 
tuos politinių posūkių bandymus. 
Tačiau pastaruoju laiku iš Kubos 
salos akiplėšiškai veržiasi į Ve
necuelos kraštą castrizmas - ko
munizmas. Fidel Castro revoliu
ciniai bandymai Kuboje žavi Ve
necuelos varguomenę. O be to į 
Venecuelos kraštą yra patekę ne
mažai emigrantų su komunisti
niais nusiteikimais. Revoliucinių 
nuotaikų žmonės Venecuelos skur 
džios minios tarpe sėja piktą 
keršto ir neapykantos sėklą.

O kokios gi ateities prošvais
tės stovi prieš tą EI Dorado-ša
lies likiminį kelią? Jos kelias tu
rėtų būti paženklintas kantrybės 
ir darbo vainiku. Bet ar Venecu
elos valdžios vairininkai pajėgs 
savo skurdžiai masei įkvėpti pa
kankamai kantrybės, parūpinti 
darbo ir nuteikti minios vidaus 
troškimus žmogaus gėrio linkme, 
tai yra Venecuelos krašto šian
dieninė dilema. EI Dorado šalies 
pasakiškų žemės gelmių turtai, 
jos milžiniškos lygimos ir na
tūralios gamtos siaubinga stichi
ja yra lengviau sutvarkyti ir nu
galėti, negu žmoguje paslėptus 
raudonus, pilnus revoliucinių 
geidulių Kremliaus žvėris.

I

MflVS SBASEMENTS
_______________________________  —— , —   - _______ r  

Dabar! Pirmą kartą Clevelande tokiomis žemomis kainomis! ŽINOMA KOKYBĖ

STEVENS-MOHAWK "ROŽIŲ ŽAVUMAS“

1

2x 38" perspausdintos pagalvės .................  99 c. viena

Spausdintos medvilnės 
perkelio paklodes

3 dydžių su spalvuotomis siūlėmis, 
pritaikytomis pastelėms: ružavai, 

mėlynai ir auksinei.
92x108

Kainavo 3.49

99

5 pritaikyti dydžiai spausdinti išti
sai : ružavai, mėlynai, auksiniai ant 

balto dugno.

o
Kainavo 4.49 g

81x108 90x120

Kainavo 5.99

Lida - Albane.se. Metropo
litan Operos žymiausiu sop
ranų, pasirodys Cio Cio San 
rolėje “Madartia Buttert'ly, 
Į) a s Rūtiniame spektaklyje, 
statomame operos gastrolių 
programoje Clevelande, ba
landžio 28 d.

Bilietai j operą jau gau
nami Union Commerce 
Bank — Kast 9 gt. ir Eu- 
clid gt. kampas.

*■*

★
*
* i* I
*
★
*

*********

*******

*■

★
★
★
*
*

★

Nepn/clok lovos, bet... dekoruok 

su 'rožių žavumo” perkeliu!

"Rožių žavumas” yra elegantiškesnis rožių žie
du perteikimas ant puikios medvilnės perkelio. 
Delta užbaigimaspilnesniam švelnumui, pilnus, 
niam pastovumui.

X ilgio pavienėms 
X ilgio dviguboms 
Dvigubos pa 

kainavę

BASEMENT DOMESTIC DEl’ARTMENT... THE M AY COMl’ANY, ALL 4 STORES, INCLUDING SOl’THGATE 
L

VIEŠĖDAMI CH1CAG0JE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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

AOUAVIT (švediška) 5th $3.98

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

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA 1TAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas........... ............5th $0.98

G

Albane.se
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• šių mokslo metų Vysk. 

M. Valančiaus Lituanistinės 
Mokyklos tradicinė pramo
ga balandžio mėn. 20 d.

Bus ir vaikams ir suau
gusiems tikrai įdomus vai
dinimas — B. Voveraitės 3 
v. pasaka ž i r g o n ė ir 
G a i 1 ė .

Režisuoja I. Gatau- 
tis. Dekoracijos Vaidilos te
atro meno vadovo P. Maže
lio.

Programoje dar •. tauti
niai šokiai, klasėse mokyto
jų parengtas muz. A. Mi
kulskio diriguojamas moki
nių choras.

Laimėjimai, skanūs už
kandžiai, gaivinantys gėri
mai, smagi šokių muzika.

Pramogoje dalyvauja ir 
XĮII-jų Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Sportinių žaidynių 
komandos.

Visi clevelandiečiai malo
niai laukiami.

Pradžia 7 vai.
• Dr, Juozas Mačys, bu

vęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Medicinos Fakul
teto mokslinio personalo 
narys, gegužės 15 d. atvyks
ta iš Columbijos Į Cleve- 
landą ir atidaro gydymo 
kabinetą.

Tautininkai, dėmesio!
A. L. Tautinės Sąjungos 

12-to skyriaus svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 21, Lietuvių salė
je, 12 vai. Svarbus tuo, kad 
šiame susirinkime dalyvaus 
tik ką iš Australijos grįžęs 
Juozas J. Bachunas, kuris 
parkvietė į JAV "Australi
jos lietuvių ambasadorę’’ G. 
Vasiliauskienę koncertuoti. 
Koncertą Clevelande rengti 
numatyta 12-tam skyriui, 
pasitarsime tuo reikalu.

Toliau, gauta iš ALTS 
centro valdybos laiškas sei
mo reikalu, bus apkalbama 
siuntimas delegatų į seimą 
ir kiti skyriaus reikalai.

Kviečia Valdyba.
Ruošiamasi Dirvos vakarui

Gegužės 4 d. Slovėnų sa
lėje ruošiamam Dirvos va
karui baigiama sudaryti 
įdomi programa. Įtemptai 
vyksta visi paruošiamieji 
darbai.

To vakaro metu taip pat 
turės paaiškėti Dirvos nove
lės konkurso laimėtojas. 
Konkurso, kuris vyks kas 
metai, nuolatiniu mecenatu 
yra čikagietis Simas Kaše- 
lionis.

15 atsiųsti! novelių jau 
vertinamos jury komisijos, 
kurią sudaro rašytojai Hen
rikas Nagius, Jurgis Jan
kus ir žurnalistas Aleksas 
Laikūnas.

Vieną novelę teko sugrą
žinti, kaip pavėluotai pri
siųstą.

Toks novelių derlius ro
do, kad konkursas nebuvo 
veltui paskelbtas.

Grįžtant prie Dirvos va
karo, nenorėdami dar įšduo-

VYSK. VALANČIAUS LITUANISTINĖS MOKYKLOS

METINIS VAKARAS-BALIUS
Šv. Jurgio parapijos salėje,

balandžio 20 d., 7 vai. vak.

Programoje — B. VORERAITĖS 3 veiksmų vaidinimas 

ŽIRGONĖ IR GAILE 
Vaidina mokyklos mokiniai.

Režisuoja akt. IGNAS GATAUT1S.

Clevelando visuomenė prašoma gausiai atsilankyti ir paremti savo 
lietuvybės židinį.

DIRVA

Š| savaitgalj Clevelande vykstančių sporto žaidynių globos komitetas buvo susirinkęs pas inž. A. 
Nasvytį pasitarti dėl žaidynių pravedimo ir sportininkų priėmimo Clevelande.

V. Pliodžinsko nuotrauka

dakcijos nariais ir bendra
darbiais, kartu pasikeičiant 
aktualiomis mintimis su 
red. J. čiuberkiu.

ti programos pobūdžio, ga
lime tik prasitarti, kad tos 
programos dalyviai atvyks 
iš Montrealio, Chicagos, Ro
chesterio ir kt. vietovių.

Paskaita apie 
raupsuotuosius

Balandžio 21 d. per Sumą 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje bus speciali rinkliava 
raupsuotiesiems.

Po Sumos parapijos salė
je misionierius kun. A. Sa
baliauskas SDB, skaitys pa
skaitą apie raupsuotųjų ko
lonijas Columbijoje su jo 
paties gamintais spalvuo
tais paveikslais.

Įėjimas laisvas
Rinkliavos ir paskaitos 

tikslas — pagelbėti Cleve
lando lietuvių bendruome
nės užsimojimui nupirkti 
vieną motociklą raupsuo
tuosius aptarnaujanti e m s 
kunigams.

• L. B. I Apylinkės val
dyba pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: pirmininkas —
F. Eidimtas, vicepirm. — K.
S. Karpius, sekretorius ■— 
Vytautas Stuogis, iždinin
kas — K. Karalis, parengi
mų vadovas — A. Vasiliaus
kas, švietimo-kultūros rei
kalams— Kazys Gaižutis, 
solidarumo mokesčių — A. 
Karsokas.

LB Clevelando I apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: Vyt. Jokūbai
tis, F. Eidimtas -- vald. pirm., A. Luža, K. Karpius -- vicepirm., 
A. Balys, Z. Tarutis ir A. Karsokas (nuotraukoje trūksta A. Andra- 
šiūno). V. Pliodžinsko nuotrauka

• Kazimieras šilinis, gi
męs 1882 m. lapkričio 6 d., 
Šimonių valse., Panevėžio 
apskr., mirė Clevelande ba
landžio 12 d., 3 vai. p. p. po 
ilgos ligos.

Palai dotas Clevelando 
Kalvarijos kapinėse balan
džio 16 d.

Veliohis K. šilinis buvo 
baigęs Tartu (Dorpato) uni
versiteto farmacijos fakul
tetą ir apie 15 metų darba
vosi farmacijos srityje.

Atsistačius Nepr. Lietu
vai, stojo jaunos valstybės 
atkūrimo darban, kartu dar 
išklausydamas ir Lietuvos 
universiteto teisių fakulte
tą. Buvo ilgametis Finansų 

■Ministerijos pareigūnas, pa
skutiniu laiku pakeltas Į 
vyr. revizoriaus pareigas.

Kaip teisininkas, daugiau- 

šia reiškėsi gindamas teis
me Mokesčių departamento 
bylas.

Velionis pastaraisiais me
tais buvo gerokai sunegala
vęs ir gyveno dukters Ire
nos Šatkauskienės ir žento 
priežiūroje ir globoje.

Dar yra likę 2 sūnūs: vie
nas Kanadoje, kitas Colum- 
bijoje.

Laidotuvių apeigomis rū
pinosi Della Jakubs & Son 
laidotuvių įstaiga — 6621 
Edna Avė.

Velionies šeimai reiškia
me gilią užuojautą.

METROPOLITAN OPERA 
CLEVELANDE

Metropolitan operos spektak
liai prasidės balandžio 22, pir
madieni su Cavalleria Rustica
na ir Pagliacci operomis, kurio
mis taip gražiai pasirodė Chica
goje Lietuvių Opera.

Clevelando gastrolių repertu
aras (žiflr. operos skelbimą) pa
rinktas pagal publikos pageida
vimus, suteiks malonumo giles
nės ir lengvesnės muzikos meno 
mėgėjams. Tosca, Die Meister- 
singer, Traviata, Fledermaus 
(Šikšnosparnis - operetė), Sevi
lijos kirpėjas, Otelio ir pabai
gai Madama Butterfly.

Žymiųjų operos žvaigždžių tar
pe išgirsite Eileen Farrell, Do- 
rothy Kirsten, Licia Albanese, 
Laurel Hurley, Lucine Amara, 
Gabriella Tucci, Franco Corelli 
Robert Merrill, Giorgio Tozzi, 
Richard Tucker ir eilę kitų.

Septynios tų operų bus dainuo
jamos itališkai, Fledermaus ang
liškai ir Die Meistersinger -- 
vokiškai.

Visi spektakliai prasideda 8 
vai. punktualiai. Bilietų kainos 
nuo 2 iki 12 dol. Įsigyti juos iš 
anksto galima jau dabar Union 
Commerce Bank patalpose, E. 
9 St. ir Euclid kampas nuo 9.30 
vai. iki 5.30 vaL

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

SAVINGS
HOME AND 

REMODELING LOANS 

JN TOWN OFFLCE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

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 St.
EN 1*1763 KE 1-7770

• Misionierius kun. A. Sa
baliauskas SDB, didžios Sa- 

metu laikęs Misijas 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje, apsilankė Dirvos re
dakcijoje, susipažino su re

• šv. Jurgio parapijos 
klebonas kun. B. Ivanaus- 

per misionierių kun. 
A. Sabaliauską SDB, vie
nam Lietuvoje gyvenan
čiam kunigui pasiųsti pa
aukojo gerą rankinį laikro
dį ir amžiną plunksną.

♦ LIETUVIŲ KATALIKIŲ MO
TERŲ SĄJUNGOS36 KUOPA ren
gia Margučių Vakarą balandžio 21 
d. 3 vai. p.p. Naujos Parapijos 
salėje, Neff Rd.

Veiks turtingas bufetas ir šo
kiai.

Auka 1 dol.
• D. L. K. Birutės D-ja 

gavo iš The Nationalities 
Service Center pakvietimą 
įstoti aktyviu nariu į šią or
ganizaciją ir šiais metais 
vėl dalyvauti tautų pasiro
dyme. Pastaroji organizaci
ja rengdama didesnio masto 
tautų pasirodymus, kaip 
buvo pernai rudenį ir ma
žesnius parengimus kelius 
kartus metuose, duoda pro
gos tautoms pasireikšti me
no, kultūros, tautodailės ir 
kitose srityse. Draugija 
savo susirinkime balandžio 
7 d. nutarė įstoti į šią orga
nizaciją nariu ir dalyvauti 
tautų pasirodyme, kuris 
įvyks šių metų rudenį.

S. Garlauskienė

PARDUODAMAS NAMAS 
prie pat Naujosios parapi

jos.
Skambinti IV 1-6700

(44-49)

HĘLP WANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland, 

MO 3-8308.

HOUSE FOR SALE

NEWB0UGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Roonis suite. 
(2) 4 Room suite. Private Batb. 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,460. 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 utilitics 
paid for except eleetrię. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele- 
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68)- 
1
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• Parduodamas vienos 
šeimos namas. 5 miegamie
ji. Moderniška vonia ir vir
tuvė. Į pietus nuo Euclid 
Avė., Christ The King para
pijoje. Sklypas 40x150.

Skambinti telef. 451-1117.
PARDUODAMAS 

MŪRINIS NAMAS
2 šeimų po 5 kambarius 

Naujosios parapijos rajone. 
Norėtų, kad pirktų lietu
viai. Taip pat parkuodami 
baldai su namu ar atskirai.

Joe Welikis
17819 Harland Avė.
Cleveland 19, Ohio

___ (43, 44, 45)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l'/2 gara
žo.

RE 1-9470

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

East Cleveland
2 šeimų —- 5-5; į rytus 

nuo Noble gt., netoli Euclid 
gt. Gerai prižiūrėtas namas. 
2 geri garažai. $23,500.

Šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 šeimos ge

rame stovyje, kaina $11,500.
Edna Avė.

2 šeimų 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; 4 
nauji gaso pečiai, variniai 
vamzdžiai, garažas. $22,500.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, $26,009.
3 šeimų, krautuvė ir ga

ražai, $10,000.
4 šeimų mūrinis, S-5-5-5, 

4 gaso pečiai. $22,500.
Lietuvis bendradarbis

Alg. Dailidė
13229 Superior Avė.

UL 1-6666

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės i 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- 
1NG SERVICE’’.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
642 Maadow Lane Dr. 
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KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklauso

mybės Fondui aukojo: V. 
Rastenis 211 dol., A. Seni- 
kas 25 dol. Per R. Jašiūnų 
iš Bostono gauto 160 dol., 
iš Philadelphijos per J. Di
deli 66 dol., LB Great Neck 
Apylinkė 30 dol., SLA 242- 
ji kuopa 5 dol., per Pažemė- 
ną iš Baltimorės gauta 53 
dol., iš jų dr. Armanai au
kojo 20 dol., asmeninių au
kų gauta 120 dol. Viso 670 
dolerių.

• Aleksandras Daunys, 
LNF sekretorius, su šeima 
balandžio 7 dieną išvyko au
tomobiliu iš New Yorko 
dviem savaitėm atostogų Į 
Floridą, pakeliui aplanky
dami įdomesnes vietas.

• Vaclovas Alksninis, bu
vęs Lietuvos kariuomenės 
kapitonas atšventė 60 metų 
amžiaus sukaktį.

V. Alksninis yra plačiai, 
žinomas New Yorko lietuvių 
visuomenės veikėjas, akty
vus Tautinės Sąjungos dar
buotojas, uolus rėmėjas vi
sų lietuviškų reikalų.

• Inžin. Vytautas J. 
Šliūpas, Stanley Engineer- 
ing Co. hidrologijos sky
riaus viršininkas, tarnybos 
reikalais praleido 3 savai
tes Bolivijoje. Grįždamas j 
•Chicagą pakeliuje aplankė 
ir kitas valstybes. Būdamas 
Buenos Aires, Argentinoje,, 
viešėjo pas K. Norkų ir 
Ožinskus^Argentinos Lietu
vių Balso savininkus. Rio de 
Janeiro, Brazilijoje, susitiko 
su prekybininku P. žiežiu ir 
lietuviškos spaustuvės savi
ninku V. Petroniu. Sustojęs 
buvo ir naujojoj krašto 
sostinėje — Brasilia bei Ve- 
nezueloje, Čilėje, Peru, Tri
nidade ir Dominikonų res
publikoje.

• Operetės choras, diri
guojamas muz. M. Cibo, 
ruošiasi savo metiniam kon
certui, kuris įvyks gegužės 
25 dieną, Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne, N.
N.

Dalį koncerto programos 
išpildys solistė Irena Stan
kūnaitė iš New Jersey ir 
solistas Vaclovas Verikaitis

Vilties draugijos nariui, tautinės srovės vei
kėjui

ADOLFUI DILBAI
netikėtai mirus, jo šeimai ir artimiesiems gilią 
užuojautą reiškia

Vilties Draugija ir 
Dirvos Redakcija

Mielam bendradarbiui ir bičiuliui

PETRUI ULĖNUI
staigiai ir netikėtai mirus, jo žmonai MAGDALE

NAI, dukrai ir sūnui giliame skausme reiškia nuo

širdžią užuojautą

Elena ir Augustas Ramanauskai

Mieliems kolegoms BIRUTEI ULeNAITEI- 
KLIORIENEI ir JONUI UĖNUI bei artimiesiems, 
mirus tėvui

PETRUI ULĖNUI,
reiškia užuojautą ir kartu liūdi

Dalia Bulgarauskaitė ir 
Saulius šimoliūnas

• Dirvoje galite įsigyti ar 
užsisakyti paštu Juozo J. 
Bachuno išleistas knygas:

Kelionė į Pacifiko kraš
tus — 2 dol.

Blezdingėlės prie Torren- 
so — 2 dol.

Tos knygos pasitarnauja 
artimesniam ir objektyviam 
susipažinimui su lietuvių 
išeivijos gyvenimu ir laimė
jimais tolimoje Australijo
je.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos New Yorko skyrius 
kviečia visus lietuvius gau
siai dalyvauti lojalumo pa
rade, kuris įvyks balandžio 
27 dieną New Yorke.

• Prof. J. Žilevičius, lan
kydamasis Elizabeth, N. J. 
atsilankė į "Rūtos” ansam
blio repeticiją. Ansamblis 
dabar repetuoja du kartu 
savaitėje, besiruošiant kon
certui, kuris įvyks balan
džio 27 d., Elizabeth, N. J. 
Prof J. Žilevičius pasveiki
no nesenai pasveikusį an
samblio dirigentą Alg. Ka- 
činauską ir visus choristus, 
pasidžiaugdamas jų meilė 
dainai. Choras prof. J. Žile
vičių sutiko ilgais plojimais.

• Tautybių festivalis, kas 
metai ruošiamas Pittsburgh 
Folk Festival organizacijos, 
šiemet vėl organizuojamas 
Syria Mosųue patalpose 
Oaklande. Festivalis vyks 
gegužės 10-12 dienomis. Be 
tautinių šokių demonstruo
jami rankdarbiai ir meno 
kūriniai, pardavinėj a m as 
tradicinis tautybių maistas.

Festivalio tautybių sąra
šuose figūruoja ir Lietuva.

BOSTON
Minkai kviečia į balių

Balandžio 21 d. seniausia 
lietuvių radijo programa 
Naujoj Anglijoj, 29 m. su
kaktuvių proga rengia me
tinę talentų popietę ir gra
žuolės ”Mis Lithuania of N. 
E.” balių, So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo salėj. 
Programa prasidės punktu
aliai 4 vai. po pietų.

Talentų ir šokių kontes- 
tų komisiją sudaro: Dr. 
Amelia Rodd - Rudokiutė, 
Alice Ruseckienė - Plevokai-

Dalis Pabaltijo teisininkų lygos kovo 7 d. dalyvavusių susirinkime. Iš kairės sėdi: M. Šulaitienė, 
estas August Utsar, latvis Janis Kalnin, Charles Kai (Kazlauskas), Čerkauskaitė - Wilde ir Jonas 
Dainauskas. Stovi: K. Taliūnevičius, J. Laucevičius, J, Venclova, A. Čepulis, A. Vodopalas, Janis 
Mangulis, Jūras P. Šulas, T. Brazauskas ir S, Gečas. V.A. Račkausko nuotrauka

PABALTIJO TEISININKAI PROTESTUOJA...
Pabaltiečių advokatų ir teisi

ninkų lyga Illinojuje pareiškė 
griežtą protestą dėl Chicago 
American atspausdintos šešiuo
se puslapiuose sovietų diktato
riaus Chruščiovo kalbos. Toje 
kalboje raudonasis diktatorius vi
sokiais būdais dergia pačią Ame
riką ir jos demokratiją, prana
šauja jos greitą galą ir kruvi
nojo komunizmo triumfą. Pabal- 
tiečių teisininkų lygos pirmi-' 
ninkas adv. Charles P, Kai (Kaz~ 
lauš kas) pranešdamas apie tą 
protestą balandžio 7 d. susirin
kusiems Pabaltijo teisininkams 
Chicagoje, Chicagos taupymo

tė, Feliksas Kontautas, Lai
ma Katauskaitė ir Gilbert 
Gailius.

Dalyvaus ”Miss Lithua
nia of N. E.”, Diana Kaučy- 
tė iš Dorchesterio.

Talentų popietės ir ”Miss 
Lithuania of N. E.” baliuj, 
bus rodomos įdomios spal
vuotos lietuviškos filmos 
"Paminklinis Kryžius” su 
komentarais ir muzika.

5 dovanos bus duodamos 
už gražiausius margučius, 
atneštus į parengimą. Dova
nos bus duodamos už šokių 
kontestus. Gros Smito or
kestras. Trys dovanos bus 
duodamos už geriausiai pa
sirodančius talentus.

šeimininkės, kurios norė
tų paremti šią seniausią ra
dijo programą, prašomos 
iškepti pyragą, bulkučių. 
kugelį, tortą ar pyragaičių 
ir atnešti j parengimą, 
ką būsime nuoširdžiai 
kingi.

Įėjimas suaugusiems 
$1.00, vaikams 50 c.

Kviečiame užbaigti Vely
kų šventes balandžio 21, šia
me linksmam parengime.

Steponas ir Valentina 
Minkai

už 
dė-

yra

DETROIT
GATVĖS VAIKAS DETROITO 
SCENOJE

Dar nenutilo kalbos ir neiš
blėso malonūs įspūdžiai dėl ne
seniai pasirodžiusios D. Nicco- 
demi trijų veiksmų komedijos 
Gatvės vaikas Chicagos, Cle
velando ir New Yorko scenose, 
o jau šio mėnesio 20 dieną, šeš
tadienį 7 vai. ji bus suvaidinta 
Detroito Lietuvių Namų scenoje.

Šią staigmeną Detroito lietuvių 
scenos mėgėjams organizuoja 
Balfo 76 sk. valdyba. Pasirodys 
stipriausios Detroito Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Sambūrio pajė
gos: I. Laurinavičienė, R. Lišaus- 
kaitė, I. Miltakytė, A. Pesys, S. 
Iljasevičius, M. Sajauskas, V. 
Žebertavičius ir S, Viskantas.

Po vaidinimo bus linksmi šo
kiai, kuriems gros neseniai su
siorganizavęs lietuvių orkestras 
"Atžalynas" , vedamas V. Pet
rausko. Alkaniems pasisotinti ir 
trokštantiems atsigaivinti veiks 
turtingas bufetas.

K. Jurgutis 

bendrovės patalpose, pažymėjo, 
kad bolševikai už tą kalbos at
spausdinimą sumokėję per porą 
tūkstančių dolerių. I lygos pro
testą American redaktorius at
sakęs, kad girdi ir sovietų laik
raščiai atspausdinę prezidento 
Kennedy kalbą. Ar iš tikrųjų 
Kennedy kalba sovietų spaudoje 
buvo atspausdinta, tenka abejo
ti, bet faktas, kad Amerikos de
mokratinė spauda už pinigą leng - 
vai parsiduoda ir padeda priešui 
skleisti komunizmo propagandos 
nuodus apie tikrąsias komunis
tų užmačias mažai nusimanan
čių vietinių gyventojų tarpe, ro
do mirtiną pavojų,} kurį yra pa
tekęs laisvasis pasaulis.

Susirinkime teis. Jonas Dai- 
nauskas autoritetingai painfor
mavo Pabaltijo teisininkus apie 
Lietuvos • Statutą. Paskaita skai
tė angliškai ir todėl susilaukė 
gyvo susidomėjimo iš latvių ir 
estų teisininkų.

Iš spaudos patyrėme, kad Pa
baltijo teisininkų lygos pirmi
ninkas Charles P. Kai paskirtas 
garbės komisijonierium į Illi-

DAILĖS MĖGĖJŲ PARODA NEW YORKE
Balandžio 6-7 d. Akademinio 

Skautų Sąjūdžio New Yorko sky
rius Apreiškimo parapijos salė
je, Brooklyne, buvo surengęs ket
virtąją jaunųjų dailininkų bei mė
gėjų kūrinių parodą. Ši paroda bu
vo rekordinė keliais atžvilgiais 
— ji sutraukė daugiausia daili
ninkų (12), buvo išstatyta daugiau 
šia paveikslų (91) ir susilaukė 
daugiausia lankytojų. Be to, rei
kia pabrėžti, kad ir kokybiniu at
žvilgiu šios ketvirtosios parodos 
paveikslai prašoko ankstesnėse 
parodose matytus kūrinius.

Savo kūrinių buvo išstatę šie 
menininkai: Vytautas Abromai
tis, Audronė Dragunevičifltė, Al
bina Kasulaitis, Gediminas Liau- 
kus, Rosalie Petrash, Jonas Rū
tenis, Juozas Sodaitis, Valentina 
Ūselienė, Zenonas Ūselis, Judita 
Žilius, Tadas Žilius ir Marija 
Žukauskienė.

Užbaigus trumpą lietuvių operos sezoną Chicagoje, po paskutinio spektaklio balandžio 7 d., ope
ros mecenatai Marija ir inž. Antanas Rudžiai surengė visiems operos menininkams, rėmėjams ir 
svečiams šaunią vakarienę B. Pakšto salėje, čia matome dalį tų dalyvių. Prie pagrindinio stalo ma
tyti: operos dirigentas Aleksandras Kučiūnas, Elena Kučiūnienė, Juzė Daužvardienė, gen. konsulas dr. 
Petras Daužvardis, Marija Rudienė, inž. Antanas J. Rudis, S. Mackevičienė, Standard Federal taupy
mo bendrovės prezidentas Justinas Mackevičius, sol. Aldona Stempužienė, Vanda Stankienė ir inž. 
Jonas Stankus. Priekyje dar matyti Natalija Vaznelienė, sol. Jonas Vaznelis, toliau -- sol. Danutė 
Stankaitytė, sol. Stasys Baras, Elena Baranauskienė, poetas Kazys Bradūnas su žmona ir kiti.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

nois Court of Claims (ieškinių 
tiesmą). J paklausimą apie to 
teismo funkcijas, pirmininkas 
Charles Kai paaiškino, kad ta
me ieškinių teisme esą viso še
ši tokie garbės komisijonieriai 
ir pilietis,norįs ieškoti nuostolių 
iš Illinois valstijos, pirma turįs 
gauti to teismo komisijonieriaus 
sutikimą — aprobavimą. Algos 
pastovios tie komisijonieriai ne
gauną, tik jiems apmokamas su
gaištas laikas ieškinius svars
tant, todėl jie ir vadinami garbės 
komisijonieriais.

Latvių teisininkai nusiskundė 
dėl nepakankamų informacinių ry
šių tarp Pabaltijo mažumų gru
pių Amerkoje. ApieLietuviųOpe- 
ros pastatymą patyrę ir pavėluo
tai tik iš anglų kalba leidžiamų 
laikraščių.

V.A. Račkauskas

NE PAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

Sekmadienį, bal. 7 d. parodos 
globėjas dail. Romas Viesulas 
parodos salėje skaitė paskaitą 
tema "Modernusis menas šian
dien ir rytoj". Šią turiningą pa
skaitą sekė trumpos diskusijos. 
Dailininką pristatė ir parodos 
svečius pasveikino Akademinio 
Skautų Sąjūdžio N.Y. sk. pirm, 
fi. Jurgis Birutis. Po paskaitos 
akademikės skautės vaišino sve
čius kavute ir sausainiais.

Parodos organizaciniams dar
bams vadovavo ASS N.Y. sk. na
rys šen. Vidas Montvila, kuriam 
už įdėtą darbą buvo išreikšta pa
dėka.

New Yorko akademikai skautai 
yra pasiryžę tokias parodas or
ganizuoti ir ateityje. Šia proga 
juos tenka sveikinti už atliekamą 
gražų kultūrinį darbą, ir linkėti 
sėkmės ateities užsimojimuose.

R. K.

PAKVIESTI Į COLUMBIJĄ
* Iš Amerikos gautas daili

ninko Varno pieštas Šiluvos Die
vo Motinos paveikslas 2 metr. 
80 cm. aukščio, kuris bus pa
naudotas prie naujai pastatytų Lia. 
tuvių Namų įrengiamos koplyčios 
didžiajam altoriui. Dar šiais me
tais numatomas lietuviškos ko
plyčios pašventinimas.

* Liepos 16 atidaromas Kolum. 
bijos operos sezonas,! kuriąkvie 
čiami du iš Amerkos lietuviai 
solistai: D. Stankaitytė ifj. Vaz- 
nelis. Jie dalyvautų kelių operų 
pastatymuose. Tų operų pasta
tymuose yra kontraktuota kele
tas solistų iš Italijos.

* Rugpiūčio mėn. Bogotoje 
įvyksta Pavergtų Tautų atstovų 
suvažiavimas, kurio proga ruo
šiami Bogotoje ir Medelline sim
foniniai koncertai. Kartu j šiuos 
koncertus pakviesta dainuoti so
listė Prudencija Bičkienė.

L.

TARĖSI KARIO
BENDRADARBIAI

Balandžio 6 d., Lietuvių Atle
tų klube, Brooklyne, N.Y. buvo 
susirinkę virš 20 Kario žurnalo 
bendradarbių, kurie vadovaujant 
redaktoriui Z. Raulinaičiui apta
rė eilę žurnalą liečiančių klausi
mų, įnešė pasiūlymų, pareiškė 
kritikos ir užbaigė vaišėmis.

Buvo iškeltos teigiamos ir nei
giamos Karyje talpinamų rašinių 
pusės, kai kurie pageidavo, kad 
Karyje būtų spausdinamos tik ka
rinius reikalus liečiančios te
mos. Tačiau diskusijose prieita 
išvados, kad jame turi tilpti visi 
straipsniai, kurie laikosi žurna
listinės etikos, nežiūrint autorių 
pažiūrų skirtumo, išskyrus pro
komunistinius. Bet gi nepageidau
tini rašiniai, kurių nuorašai siun
čiami visiems laikraščiams, nes 
tas labai nuvertina mūsų spaudos 
lygį-

Kario bendradarbiai pasidžiau 
gė, kad šis žurnalas išeivijoje 
nusveria buvusį Lietuvos Karį, 
nes tada jis buvo skiriamas tik 
kareiviams, puskarininkiams ir 
jaunesniems vadams,o dabar vi
siems, todėl turi ir būti atatin
kamo lygio.

Pažymėtina, kad Kario bendra
darbių eiles nuolat papildo jau
nieji atstovai, kurių vienas, Al
gis Budreckls, aktyviai reiškėsi • 
ir šiame pasitarime.

LOS ANGELES
NAMAI DAVĖ PELNO

Kalifornijos Lietuvių Bendruo
menės Centras kovo 31 d. turėjo 
savo akcininkų metinį susirinki
mą. Centro nuosavybėje yra Lie
tuvių Namai, kuriuose, be gyve
namųjų butų yra salė susirinki
mams ir mažesniems parengi
mams, valgykla, skautų buklas 
ir biblioteka.

Susirinkime buvo išklausyti se
nosios valdybos ir revizijos ko
misijos pranešimai, iš kurių pa
aiškėjo, kad jai pavyko numažin
ti skolas, įrengti dar vieną butą, 
uždengti salės pastato naują sto
gą ir baigti apyskaitinius metus 
su 1,056.69 dol. pelno.

Išrinkta naujoji direktorių ta
ryba, kuri pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: pirm. A. Dabšys, 
vicepirm. A. Skirius ir E. Stir- 
bienė, sekr. J. Andrius, ižd. T. 
Grikinas, direktoriai: A. Marke
vičius ir Č. Norkus. (em)
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