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PREZIDENTAS KANNEDY DAVĖ SUPRASTI,
KAD DĖL KUBOS NEVERTA PRADĖTI KARO.
— JEI NEVERTA KARIAUTI DĖL SALOS PA
ČIŲ JAV PAŠONĖJE, TUO LABIAU NEGALI
MA TIKĖTIS PARAMOS LIETUVOS IŠSIVADA
VIMUI, TODĖL VALSTYBĖS DEPARTAMEN
TO PRIVATUS PATIKINIMAS, KAD JAV NE
PAKEITĖ SAVO PAŽIŪRIU Į LIETUVĄ, GALT
PASIRODYTI TIK LAIKINAS ANACHRONIZ
MAS BENDROJE POLITIKOS LINIJOJE.

-------- VVTIUTAS MEŠKAUSKAS ---------ALT biuro pranešimas dėl kolumnistų Allen-Scott reveliacijų
ir, švelniai tariant, labai savotiš
ki chicagiškių Naujienų komenta
rai ta proga, verčia dar kartą
grįžti prie JAV santykių suegzilinėm organizacijom, uždedant
taškus ant i ten, kur jų dar trū
ko.
Pereitą penktadienį pats prezi
dentas J.F. Kennedy paryškino
JAV užsienio politikos principus,
atsakydamas į klausimus Ameri
kos redaktorių suvažiavime. Ten
jis paaiškino, kad JAV užsienio
politiką nustato Washingtonas,
išeidamas iš JAV reikalavimų.
Todėl, nors jis ir jaučiąs simpa
tijų laisvės netekusiai Kubai, tos
salos invazija arba blokada būtų
klaida dabartinėmis sąlygomis.
Ateityje sąlygos galinčios pasi
keisti, bet kol kas jos esančios
tokios, kad jis nežinąs, kada lais
vė bus grąžinta Kubai. (Tačiau jis
esąs tikras, kad tai kada nors at
sitiksią...) Kitaip sakant, prezi
dentas mano, kad sovietų įsi
viešpatavimas Kuboje nesudaro
tokios grėsmės JAV interesams,
jog dėlto būtų verta griebtis ka
rinių žygių. Žmonėms, kurie pa
sirūpino Valstybės Departamento
paneigimu dėl Allen-Scott traips •
nio, tarp kitko tik privatinio po
būdžio, būtų pravartu atsiminti,
kad Valstybės Departamentas iki
šiol skelbė, jog sovietų Kubos
okupacija JAV-bėms 'nėra pri
imtina*. Dabar prezidentas, at
rodo, nori su tuo faktu susigy
venti.
Bet eikim vieną žingsnį toliau.
Jei JAV gali 'susigyventi* su vos
90 mylių nutolusios Kubos sovie
tų okupacija, tuo labiau jos gali
'susigyventi*, su tolimos Lietu
vos okupacija.
Prezidentas ir jo artimieji pa
tarėjai mano, kad taikos išlaiky
mas šiuo metu svarbiau, negu bet
koks atvadavimas. Ar tokia nuo
monė yra teisinga ar ne, priklau
so nuo to, kieno naudai dirba lai
kas. Jei įvykių raida veda prie
sovietų sustiprėjimo, Kubos kri
zė buvo gera proga tą įvykių rai
dą pakreipti, jei tačiau Kubos už
ėmimu sovietai peržengė savo
galios zenitą ir po to turėtų pra
sidėti atoslūgis, — verta palauk
ti. Kad antroji galimybė būtų tei
singa, tam įrodyti nepatiekia
ma jokių rimtų argumentų.
Norėdamos pateisinti dabarti
nės administracijos politiką,
Naujienos aiškina, kad kongre
sas karui nepritartų. Karui ne
pritaria ir tie, kurie reikalauja
griežtos politikos sovietų atžvil
giu, tačiau jie žino, kad pasiry
žimas kariauti gali sustabdyti so
vietų žygiavimą {priekį.Vienas
iš dviejų: arba sovietai gali ka
riauti arba ne. Pirmuoju atveju,
jie jau būtų pradėję karą, ant
ruoju: jie kiekvienoje rimtoje
situacijoje nusileis -- jie tai pa
rodė ir Kuboje. Tik, deja, Ken
nedy administracijai neužteko
drąsos tada prasidėjusiame ner
vų kare.
Reikia atsiminti, kad kongre
sas užsienio politikos neveda. Ji
yra prezidento kompetencijoje. Ir
nors prezidentas pats karo pas
kelbti negali, jis turi pakanka
mai priemonių šį kraštą įstumti į
karo stovį su visom jo pasėkom.
Atsiminkime tik, kad prezidentas
F.D. Rooseveltas žinojo, jog ja
ponai ruošiasi pulti Havajus.
(Amerikiečiai buvo iššifravę ja
ponų slaptą šriftą ir puikiai ži
nojo apie visą jų laivyno judėji

mą bei uždavinius). Jei prezi
dentas būtų norėjęs išvengti ka
ro, jam reikėjo tik paskelbti apie
japonų kėslus, jie greičiausiai
būtų karo nepradėję, nes negalėtų
išnaudoti netikėtinumo momento,
tačiau Rooseveltas norėjo karo.
Todėl jis laiku nesualiarmavo sa
vo laivyno ir leido žūti keliems
tūkstančiams jūrininkų, tam kad
prasidėtų karas. Prezidentas
Trumanas be kongreso sutikimo
Pradėjo karą Korėjoje. Preziden
tas Eisenhoweris be kongreso atsiklausimo išlaipdino marinus
Libanone. Ir prezidentas Kenne
dy privertė Chruščiovą atsiimti
savo raketas iš Kubos, negavęs
karo paskelbimo iš kongreso. Pa
galiau prie šių dienų ginklų tech
nikos ir ateityje prezidentas tu
rės pats vienas supręsti karo ar
taikos klausimą. Kad, pavyzdžiui,
ir tokiu atsitikimu: jis gauna pra
nešimą, kad sovietų raketos jau
lekia į šį kraštą. Tuo atveju jis
tuojau turėtų sakyti pradėti priešpuolį, nelaukdamas diskusijų
kongrese.

Dar žodelis dėl pačių AllenSoctt. Jie abu yra plačiai žino
mi Washingtono kolumnistai, ku
rių kolumna yra spausdinam
bent keliasdešimt JAV dienraš'
čių. Iš kolumnistų, kaip ir visų
užsienio politikos komentatorių,
laukiama ne tik faktų pakartoji
mų, bet ir jų asmeninės nuomo
nės. Ta nuomonė kartais gali bū
ti klaidinga, kaip ir pastaruoju
atsitikimu jie nieko naujo ne
paskelbė, nes prezidento asme
ninio patarėjo užsienio politikos
reikaluose McGeorge Bundy ir
Valstybės Departamento planavi
mo skyriaus viršininko prof. Walt
Rostov pažiūros ir planų ištrau
kos jau ne nuo šiandien įvairių
kolumnistų buvo paskelbtos ir ko
mentuojamos. Lietuvos Laisvės
Komitetas jau senokai kenčia nuo
nuolatinio etatų mažinimo, oBaltic House nuomos sutartis nuo
liepos 1 d. yra nutraukta. Mums
paties to klausimo nedrįstant kel
ti, reikia būti Allen-Soctt tik dė
kingiems, kad jie davė progos dar
kartą pabelsti {ValstybėsDepar
tamento duris ir gauti patikrini
mo, kad 'oficialiai* dar niekas ne
pasikeitė. Baimė ima ne dėl vie
no ar kito politinio ėjimo, ar eta
to nubraukimo, bet dėl visos JAV
politikos krypties. O kiek skaudu
dėl to, kad kai kurie veikėjai va
žinėję už lietuvių pinigus į Washingtoną
nusifotografuoti su
prezidentais, šiandien budi ne
lietuvių ir kartuJAV interesų sar
gyboje, bet tą pareigą išmainė į
demokratų partijos klapčiukų ro
lę.

Praeitą savaitgalį, balandžio 20-21 d.d., Clevelande vyko Š. Amerikos lietuvių krepšinio ir tinkli
nio pirmenybės. Nuotraukoje Toronto Vytis sportininkės A. Astrauskaitė, J. Jasinskaitė ir D. Prunskytė su laimėta taure, jų komandai krepšinio baigmines rungtynes su Toronto Aušra laimėjus 36:27.
Kairėje stovi FASKo narys A. Bielskus.
J- Garlos nuotrauka

LIETUVIU SPORTININKĖMS IR SPORTININKAMS:

KOVOJ DALYVAUJAT IR JOS
Balandžio 20 ir 21 dieno
mis Clevelande įvyko šiau
rės Amerikos lietuvių spor
to žaidynės, sutraukusios
gausius sportuojančio lietu
vių jaunimo būrius. Čia
duodamas žodis, pasakytas
JAV Liet. Bendruomenės
Tarybos Prezidiumo pirm.
St. Barzduko žaidynių ati
darymo metu.

Mielieji Kanados ir Ame
rikos sportininkės bei spor-

POLITINĖS NUOTAIKOS BRAZILIJOJE
Daugelis Brazilijos piliečiųtik
Po keletos dienų patyrė, kad ba
landžio 8-ji yra buvusi kritiška
Brazilijos gyvenime. Mat, balan
džio 10-tai Rio deJaneiro mieste
pro-komunistinės grupės --pro
fesinių sąjungų kovos štabas bei
studentų sąjungų vadai ruošėsi
sušaukti didžiulį mitingą - de
monstraciją. Ruošėjai tuomi no
rėjo parodyti savo "morališką
paramą" prezidentui Goulart, ku
rį "įžeidė" Guanabaros guberna
torius Carlos Lacerda. Šio mitin
go apsaugą, nuo Lacerdos polici
jos "sauvalės", perėmė I-sios
armijos vadas gen. Osvino Alves, tuomi viešai pažeisdamas ka
riuomenės nepolitinį vaidmenį
šio krašto gyvenime. Laimė, kad
prez. Goulart paskutiniu momen
tu IV. 9. savo pareiškime padėko
jo mitingo rengėjams už reiškia
mą jam simpatiją; Goulart pri
minė, kad "Didžiąją Savaitę" ne
verta politikuoti, bet verčiau su
sikaupti ir pagalvoti apie aukš
tesnius tikslus.
Ryšium su šiais įvykiais Brasilia D.F. išeinąs žurnalas "Fatos E Fotos" no. 116 iš 1963,IV.
20 įdėjo du straipsnius: 1. Kas
yra Osvino? ir 2. Vienos kri
zės gimimas, amžius ir mirtis.
Pirmajame straipsnyje au
torius pažymi, kad gen. Osvino
Ferreira Alves (ši armija sutelk
ta Rio de Janeiro apylinkėje),
savo veiksmais įrašė savo vardą į
Brazilijos istoriją. Atrodo, kad
autorius yra taip pat kairiųjų pa
žiūrų ir savo straipsnyjė nesi
gaili panegyrikos generolui, ku
ris sulaužė karinę drausmę, kiš

damasis į politiką ir tik karo
ministerio griežtas pasisakymas
Prieš drausmės laužytoją sus
tabdė tolimesnių įvykių eigą. Ne
užmirština, kad gen. Osvino va
dovavo tiems daliniams, kurie
padėjo prez. Goulart užimti da
bartinę padėtį, kai buvęs prez.
Janio Quadros atsistatydino. Tai
gi! politišku požiūriu šis genero
las ir jo viršininkas yra vienmin
čiai.
Antrajame straipsnyje kitas
autorius aprašo 24-ias baimin
gas pilnas įtempimo valandas
nuo IV. 8. 17 vaL ligi IV. 9.

JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje
17 vai. Iš tos apyskaitos paaiš
kėjo, kad karo min. Kruel buvo
nusistatęs sudrausminti I-sios
armijos vadą, pasodindamas jį į
daboklę už politikavimą. Tik
prez. Goulart ir kitų kabineto na
rių įsikišimas ir santūresnis lai
kymasis krizę sušvelnino: buvo
pasitenkinta, kad gen. Osvinobu
vo viešai papeiktas.
Žinia, šiuo papeikimu dar vis
kas neužsibaigė: politikams ir to
liau tenka lopyti duobes, išraus
tas krašto stabilizacijos kelyje.
Ryšium su prabėgusio*- savaitės
įvykiais, finansų ministras San
Tiago Dantas (nepersenai derė
jusis JAV dėl ilgalaikės pasko
los gavimo) politinėms aistroms
atvėsinti, savo 1963.IV.16 suteik
tame TV interview taippareškė:
"negatyvūs kairieji" yra sudaryti

iš pseudo-revoliucijonierių, ku
rie godžiai laukia katastrofos ir
kongreso degradavimo. Jie yra
atsakingi už .politišką nepasto
vumą krašte. Tuo metu, kai reiktų
griežtai prisilaikyti įstatymų rai
dės, šie politikieriai agituoja ir
kelia chaosą.
Brazilijoje esama ir nuosaikių-pozityvių kairiųjų ir jų tarpe
yra dabartinis prez. Goulartir
Pernambuco valstijos gub. Miguel Arrais, -- kalbėjo Dantas.
Jiedu ieško pažangių priemonių
sunkioms ekonominėms proble
moms išspręsti.
Kalbėdamas apie infliaciją,
ministeris pareiškė, kad nesama
jokio pagrindo pavojui, nes "vy
riausybės taupymo programa su
laikys valiutą nuo galimo smuki
mo". Prisimindamas kainų kili
mą Dantas pastebėjo, kad "kainų
kilimas per paskutinius mėnesius
neturįs ryšio su infliacija". Jo
nuomone tai esanti" reakcijos pa (Nukelta į 2 psL)

tininkai ir mūsų sporto dar
buotojai !
Netenka šia proga pla
čiau aiškinti jūsų judėjimo
prasmės.
Visi matom šio judėjimo
reikšmę.
Telkdamiesi tautiniu
pagrindu, jūs esate žymi ir
svarbi gyvosios mūsų Ben
druomenės dalis. Tos Ben
druomenės, kuri savo tiks
lu pasirinko šį mūsų tautos
atgimimo laikų paveldėji
mą: Lietuviais esame mes
gimę, lietuviais turime ir
būt!
Tai dvasinis paveldėji
mas, mums mūsų tėvų pa
liktas saugoti, branginti, iš
laikyti. Tai tas pat, apie ką
mums kalba ir mūsų tau
tos himnas: Lietuva, tėvy
ne mūsų!
Už šią Lietuvą aukojos
geriausi mūsų tautos vai
kai. Jai dirbo Valančius,
Daukantas, Basanavičius,
Kudirka, Maironis, Vaiž
gantas. Ją švietė mūsų mo
tinos — vargo mokyklos
mokytojos ir knygnešiai. Ją
gynė sukilėliai, savanoriai
ir partizanai. Jai vadovavo
prezidentai Smetona, Stul
ginskis, Grinius. Dėl jos ir

dabar eina sunki bei kieta,
bet nelygi kova.
Šioj kovoj dabar daly va ujat ir jūs, susiorganizavę,
taip gausiai čia susirinkę ir
sustoję po laisvės vėliavo
mis. Jūs einate i Lietuvą, j
lietuvių tautos ateitį savu,
sporto, keliu. Tai gra

žu ir kilnu. Gražu ir kilnu
ginti pavergtos tautos gar
bę. štai kodėl mes jumis
džiaugiamės ir gėrimės. Ir
nuoširdžiai jums linkim: iš
tverkite, tesėkite! Ginkite
Lietuvą čia, kaip gina ją
jūsų seserys ir broliai pa
vergtoj tėvynėj!

LITUANIKA - MEISTERIS
Pereitą savaitgalį Clevelande
vyko Š. Amerikos lietuvių krep
šinio ir tinklinio pirmenybės.
Vyrų grupėje pirmą vietą laimė
jo Chicagos Lituanica baigmėje
įveikdama Toronto Aušrą 69:66
(39:31). Moterų grupėje Toronto
Vytis nugalėjo Aušrą 36:27. Vy
rų tinklinis baigėsi Chicagos Ne
ries pergale ir moterų laimėto
ju išėjo Žaibas.
Surinktais taškais komandos iš
sirikiavo taip:
1) Chicagos Lituanica -- 901.;
2) Toronto Aušra — 80t.;3)Clevelando Žaibas -- 54 t.; 4) Chi
cagos Aras — 44 t.; 5) Toronto
Vytis -- 38 t.; 6) Chicagos Neris
-- 24 t.; 7) Detroito Kovas -- 16
t.; 8) Rochesterio Sakalas -- 12
t.; 9) Hamiltono Kovas -- 8 t.;
10) Waterburio Gintaras -- 6 t.
Sportiškiausiom komandom pri
pažintos ir dovanas gavo Hamil
tono Kovas ir Rochesterio Saka
las. Suvažiavimo proga buvo trum
pas pasitarimas mūsų sportiniais
reikalais, kuriame aptartas mūsų
krepšinio rinktinės išvykos klau
simas į Australiją.
HAMILTONO KOVAS
KANADOS MEISTERIS

Kanados
jaunių krepšinio
meisterio vardą laimėjo Hamil
tono Kovas, baigmėje nugalėda
mas Montrealio Orchids dviejose
rungtynėse 135:119.
Tai pirmas lietuvių krepši
ninkų laimėjimas Kanados isto
rijoj.
K.B.

Žinios iš viso
pasaulio

Vaizdas iš sportinių varžybų iškilmių, kur kalbas pasakė J. Bachunas ir St. Barzdukas.
V. Pliodžinsko nuotrauka

• PREZIDENTAS KENNEDY
VYKS į ITALUĄ IR VAK. VOKIE
TIJĄ birželio mėn. be poniosjacąueline Kennedy, nes ji laukia
trečiojo įpėdinio.
Vietoj iškilmingų vizitų, pre
zidento kelionė bus panaudota
pasitarimams ir posėdžiams.
• FIDEL CASTRO KELIONE
Į MASKVĄ aiškinama Kremliaus
baime, kad Kuboje neįsigalėtų
Pekino įtaka. Chruščiovui sutikus
atitraukti raketų bazes, kiniečiai
buvo pasisiūlę atvykti su savo
"savanoriais".
• RAUD. KINUOS ATSTOVAI
LANKO NEUTRALIUOSIUS KRAŠ
TUS, stengdamiesi palenkti jei ne
jų vyriausybes, tai bent tų kraš1
tų komunistų partijas savo pusėn.

DIRVA
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Po japonų staigaus užpuolimo,

ninė ir elektros centrinė, krautu
vė, kareivinės, lėktuvams hangarai. Sukrauti tiek medžiagos ir
apgyvendinti tiek žmonių tose
dviejose nosinės dydžio salelėse,
reikėjo būti genijų.
1941 m. gruodžio 7 d. sekma
dienis prasidėjo kaip, ir visi pa
prasti sekmadieniai. Saulė jau
buvo pakilusi, kai tarp salos
gyventojų sprogo naujiena: Pearl
Harbor užpuolė japonai... Tai
reiškė, kad jų laivynas yra už
1000 km. rytuose, tarp Midway
ir Amerikos. Kitaip sakant, kad
japonai praplaukė pro Midway,
šiam neišpildžius sargybinio
pareigos. Orinė žvalgyba nieko
nematė ir leido didžiaus} ame
rikiečių arsenalą Pacifike su
daužyti. Gal būt Hawajų salos
jau užimtos ir Midway laukė pa
našus likimas -- sunaikinimo ar
pasidavimo.
Valandos bėgo. Cyril T. SiPearl Harbor buvo padengtas degančių laivų ir lėktuvų dūmais...
mard, kuris Vadovavo ginkluotom
jėgom salyne, turėdamas savo
valdžioj 750 marinų, nutarė gel
bėti garbę.
Apie 6 vai. 42 min. sargybi
nis pastebėjo horizonte žibtelėjimą. Bet nieko neįvyko. Po tri
jų valandų { Sand Island nukrito
pirmoji bomba. Bet radaras pa
stebėjo tik tris laivus, kurie po
atsišaudymo, išsiblaškė. Nuosto
liai maži. Vienas lėktuvas sunai
kintas, keturi žmonės užmušti ir
dešimt sužeistų, bet panika palie
tė civilius, kurie išsiblaškė po
salą, atsisakydami dirbti ir rei
kalaudami juos evakuoti.
Tai buvo tik kovos krikštas.
Kodėl japonai neužėmė Midvjay, kaip tai padarė su Wake ir
Guam?
Japonai sau ekspansijos zoną
buvo nusibrėžę { Azijos pietry
čius, turtingus ryžiais, kaučiuku,
žibalu, metalais ir miniom darbi
ninkų, kurie metropolijoj galėtų
fabrikuose pakeisti karius. Jei
buvo pasiryžta smogti Amerikai,
tai ne dėl to, kad ji stovėjo tos
ekspansijos kelyje, bet tik tam,
kad ji nesipriešintų. Tad japonų
vyriausas štabas nutarė sunai
kinti Pearl Harbor, kad turėti
laisvas rankas Pacifike. Tad ko
dėl jiems išsilaipinti Hawajuose
Midway salyno dvi salos, kurių vienoj buvo Įrengti lėktuvams nusi
ar tokiame Midvzay, kuriame net
leidimo takai, o kitoj kareivinės ir sandėliai.
negalima įsteigti gerą laivyno ba
zę. Wake ir Guam buvo kitas rei
vandeninis laivas netolimais desnėj už lėktuvneš{, buvo {reng kalas. nes dengė ofenzyvą { Fili
nardęs, pranešė {Tokijo, kad sa ti lėktuvams takai. Benzinas ir
pinus ir Australiją.
lose už koralų kalvų matosi dir mazuto tankai buvo {leisti po že
Gruodžio 7 japonai šventė.
bančios žemsemės ir statybinės me. Pastatytas radaras ir pak
"žirafos". Eastern saloje, nedi raščio baterijos. Pastatyta ligo- Pearl Harbore visi Pacifiko lai-

1963 m. balandžio 24 d.
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DIENA, KADA IAPONIIA PRALAIMĖJO KARA...
Amerika, kovodama Afrikoje,
Italijoje ir Prancūzijoje, taip pat
milžiniškas kautynes turėjo Pa
cifike prieš fanatiškus japonus.
Kautynės prasidėjo dramatiškai
Pearl Harbor ir pasibaigė triuš
kinančia pergale, kuri būtų ir be
atominės bombos atsiekta.
Midway salynas, prie kurio
{vyko pirmasis didžiausias orinis
- jūrinis mūšis, .vertas dvigubo
vardo. Tai ne tik buvo vidurkelis
Pacifike, bet ir vidurkelis kelio,
kuris vedė Ameriką iš pažemini
mo {triumfą.
Praeitame šimtmetyje Pacific
Steamship Company Midway sa
lose norėjo {rengti savo laivams
anglių sandėlius, bet turėjo nuo
sumanymo atsisakyti dėl navi
gacinių sunkumų. Po trisdešim
ties metų, 1903 m., PacificCommercial Cable Company ten {ren
gė ryšio punktą savo kabeliui
Honolulu-Manille ir saloj apsigy
veno pirmieji nuolatiniai gyven
tojai, izoliuoti nuo pasaulio. Po to
Pan American Airways {rengė
savo hidroplanams stotį, kur ke
leiviai galėjo praleisti naktį ne
dideliame viešbutėly, pastaty
tame vienoj iš Midway salų —
Sand Island. Du kartu savaitėje
kompanijos kliperis nusileisdavo
skaidrioje lagūnoje. Bet tai dar
buvo menkas ryšis su tom izo
liuotam Pacifiko salom.
Staiga kyla karas ir Pacifiko
bazių komisija nusprendė, kad
Midway bus Havajų priekiniu
sargybiniu. Keliasdešimt laivų ir
tūkstančiai vyrų čia buvo atsiųs
ti sustiprinti šias koralų salas.
Kareiviai, jūrininkai, lakūnai ir
laivyno konstrukcijos nariai
ėmėsi darbo. Tarp jų buvo ne
mažai ir civilių, kuriuos čia trau
kė aukštas uždarbis, bet kurie kei
kėsi, kad čia esą blogiau negu kato r goję. Gėlus vanduo buvo atve
žamas laivais ir jis buvo racio
nalizuotas. Alkoholis buvo už
draustas. Jokių patogumų.
Bet darbai stūmėsi pirmyn.
Amerikiečių organizacija visur
daro stebuklus. Vienas japonų po-

Brazilijoj...
(Atkelta iš 1 psl.)
sėkmė Į kai kurias ūkinės patai
sos priemones". Tačiau blogiau
sia, kalbėjo ministras, tai buvu
si paskutinė kariška krizė, turė
jusi didžiai neigiamą {taką {eko
nomiką, nes "pinigai pradėjo
bėgti iš bankų be jokios prie
žasties tuo metu, kai bankų biz
nis klestėjo".
Kaip į atoslūgj ir blaivesnio
klimato reiškinj reiktų žiūrėti ir
{ prez. Goulart penkiems gene
rolams pietų suruošimą. Balan
džio 16 d. savo rezidencijoje Rio
mieste, Laranjeiras rūmuose
prezidentas buvo pasikvietęs Isios armijos vadą gen. Osvino
Alves, II-sios -- gen Peri Bevilaąua, IIl-slos — gen. Jair
Dantas, IV-sios - -gen. Humberto
Castelo Branco ir Karo min. gen.
Amaury Krue>. "Iš prezidentūros
sluoksnių patirta, -- rašė Brazil
Herald. IV.17 laidoje -- "kad
prez. Goulart pataręs savo ka
riams būti santūresniems ir veng
ti nesklandumų".
Taigi, kaip matote, mielieji
skaitytojai, nors brazilų kariai ir
nesprendžia politinių ginčų bom
bomis, kaip kad jų kolegos tai
bando Argentinoje, bet nuotaikos
čia nėra per daug simpatiškos.

Pleasure time...every time...enjoy a STROH'S
Tast'e what fire-brewing does for beer flavor!
lt makes Stroh's lighter, smoother... refreshing as a welcoming smile. Hav.e a Stroh's,
America's o rily fire-brewed beer.
THE STKOH HREWEKY COMPANY, DETROIT 26. MICHIGAN

Pearl Harbor uoste iš vandens kyšojo nuskandintų kreiserių lieka
nos...

vyno kreiseriai buvo sunaikinti.
Jie nebegalės daugiau priešin
tis. Japonai buvo apsvaigę nuo per
galės. Bet ta pergalė buvo nepil
na. Seni surūdiję kreiseriai nu
skendo, bet lėktuvnešius pavyko
išgelbėti, kurie buvo kitose vie
tose. Japonai buvo taip tikri savo
pergale, kad net jų neieškojo.
Po Šešių mėnesių pradėjo ro
dytis šios klaidos pasekmės.
Japonai jau pasiekė Australi
jos priešakines pozicijas. Rabaul, Tulagi, Guadalcanal jau už
imti. Bet amerikiečių lėktuvne
šiai Lexington ir Yorktown pri
darė japonams nuostolių.
Japonai nutarė žūt būti užimti
Midway salas dėl dviejų prie
žasčių. Turėdami savo rankose
Midway, jie tikėjosi perimti ame
rikiečių ryšį su pietų Pacifiku.
Amerika bus priversta atsiimti
salyną ir čia sutrauks savo laivy
ną, kas duos japonams progą, ku
rios jie seniai laukia, pradėti di
deli laivyno mūŠJ, kurį tikėjosi
laimėti.
Bet balandžio 18 įvyko netikė
tumas, kuris paskubino Midway
mūšį. Tokijo gyventojai manė,

kad sirenos kaukia pratimų ir kai
iŠ jūros pusės pasirodė 13 bombo
nešių, manė kad tai savieji. Tuo
pačiu metu panašiai pergyveno
Nagoya, Osaka, Kobe gyventojai.
Nuostoliai buvo nedideli, bet ja
ponai susilaukė didelio pažemi
nimo, kai jie buvo taip tikri sa
vo pergale. Iš pykčio jie net su
šaudė tris amerikiečių lakūnus,
kurie buvo nušokę parašiutais iš
lėktuvo.
Japonai manė, kad tie lėktuvai
buvo atskridę iš Midvtay, kai tuo
tarpu jie buvo paleisti iš lėktuv
nešio Hornet, kuris turėjo drąsos
prisiartinti per 623 mylias iki
Japonijos krantų. TadMidway už
ėmimas japonams pasidarė gyvy
biniu reikalu.
(Bus daugiau)
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NEŽINOMI BALTOJO
ŽMOGAUS KELIAI
Tolimoje Laoso karalystėje neiškentė nekariavusi komunistų
paruoštoji kariuomenė. Tą kraštą valdančioji, kompromisų išdavo
je sudarytoji "neutralioji" vyriausybė, remiama ne kokios parla
mento daugumos, bet didžiųjų valstybių sutarties, tiek svarbu iš
laikyti valdžioje, kad net JAV Saugumo Taryba buvo sušaukta posė
džiui susidariusiai kebliai padėčiai svarstyti. Kad apraminus kai
riųjų apetitus, atrodo, bus pasiųstas ir JAV laivynas j Pietryčių
Azijos pakrantes bent moralinei Laoso vyriausybės paramai.
Į klausimą, kodėl JAV kariai žūsta Viet Namo džiunglėse, kodėl
rodomas toks jautrumas dėl Laoso {vykių, kodėl { Thailaną gali būti
sugrąžinta JAV kariuomenė, ten stačiusi ir vėl nugriovusi savo ba
zes, -- gali būti tik vienas atsakymas -- Azijoje maišatį kuria ir pė
das mėto Pekinas, o ne Maskva.

Kubos {vykiai ir su jais susijusi politika neišeina iš laikraščių
skilčių, Įžymūs komentatoriai vienas po kito {rodinėja, kad Kuboje
stiprinamos rusų kariuomenės bazės, kad ginklų pristatymas vyksta
pilnu tempu, kad tūkstančiai komunistinių agentų lanko subversantams paruošti kursus, kad Įsigytais ‘diplomais* jie galimai greičiau
ir efektingiau užkrėstų komunizmo bacilomis visą Pietų Ameriką.
Įdomus politinis vyksmas, sakytume.

«««
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J mano pluoštą atsiminimų
Dirvoj atsiliepė St. Jaras. Bu
vau manęs tylėti. Du mano pa
žįstami atsiuntė laiškus, ragin
dami atsiskubėjusiam su pasta
bomis Jarui būtinai atsakyti. Is
toriko J. Jakšto laiškas Dirvoje
dar paskatino. Paaiškinau mano
pažįstamiems, kad žirklės pačios
atsiliepia.
-atsiliepia.
Pačioj pradžioj pravartu pa
žymėti: mes stovim prieš mil
žinišką, imperiniu mastu su
organizuotą, kelių dešimčių me
tų praktika išsimiklinusią Krem
liaus propagandos mašineriją.
Jinai dabar visu garu, visais ke
liais nori skverbtis visokių ko
egzistencijų, dialogų ieškojimų,
kultūrinių bendradarbiavimų ir
kt. etikėtėmis. Sovietų sąjunga,
geriau -- rusiškasis imperia
lizmas, nori nusiplauti kruviną
manišką, odekolonu išsikvėpi
nęs koncentracijų stovyklose iš
sunktą prakaitą -- sėdasi pačioj
galustalėje.
Vienas Sovietinės Rusijos at
stovybės tarnautojas tūlą brooklynietj tremtini,geroj nuoataikoj,
patikslino: "Užmiršk Laisvę,
Vilnį. Tai senių postringavimai
seniams. Jie neturi jaunimo, šit
kur problema. A
Tremtiniai turi jaunimą. Dėl
jo dabar vyksta -- kolei kas -tylus, korespondentų ir kolumnistų mūšis. Kas jau dalyvauja
tame mūšyje, kas dalyvaus?..
Mes gal netrukus abstulbsime
išvydę mūsų pašonėje naujus šaP
čius, šešėliuos iškilusius koegzistentus, kultūros bendrininkus,
tiesos ieškotojus, viską žinan
čius, { mauzoliejus sugrūdusius
mūsų kultūrininkus, politikus.
Sovietinė mašinerija planuoja
ilgomis distancijomis, šitai reik
atsiminti. Ne vienas kai kas jau
yra ilgų distancijų plane, kuris
kaip tik ir veiklus, ir rašius, ir
tikslus.
Jau bus geras penkmetis, kai
Tėvynės Balsas,Tiesa ir visa per
Lietuvą pumpuojama maskvinė
propaganda pasidarė iškilmingai
užtikrinta, ironizuojanti, net su

Savo laiku, neužilgo po Vengrijos sukilimo, Times žurnalas Man
of the Year buvo išrinkęs nežinomą Vengrijos kovotoją. BevardĮ did
vyri, turėjusi simboliškai apjungti kad ir neoficialia aureole vengrų
jaunimo ir visų jos kovotojų didvyrišką pasiaukojimą. Oficialiai gi,
Vengrijos satelitinis status quo buvo išlaikytas ir šiandien apie bet
kokius sukilimus prieš Maskvos pastatytus satelitinius režimus kal
bėti -- reiškia nusikaltimą, galinti iššaukti karo pavojų. Tai yra
karo kurstytojų ir taikos ardytojų darbas.
Taigi, JAV Saugumo Tarybai posėdžiaujant, karo laivynams pa
skyrus moralinės paramos uždavinius, apraminus Kubos pabėgėlių
"karštakošius”,, galime toliau pinti gražesni vainiką taikos balan
džiui.
Iš tikrųjų, ir negražu būtų kardais švaistytis, kada Kuba ramiai
ir be jokio šūvio virto komunistinio pasaulio viena iš reikšmingiau
sių bazių. Jei tokiu taikiu būdu siekiami ir atsiekiami tikslai, visokie net itin uolus vokiečių adminis
karo kurstytojai ir nenuoramos privalo žinoti savo vietą. Jie taip pat tracijos kolaborantas -- suvals
privalo žinoti, kad ir politikoje -- nežinomi baltojo žmogaus keliai... tybintų ūkių administratorius, iš
(jč) karto buvo atsivežtas l teatrą ir
pastatytas J vadovaujamą pozici
ją. Juknevičius apie aštuonerius
metus buvo laikomas atokiai nuo
centrų -- Telšiuose, vėliau Klai
pėdoj, nereguliariuose teatruose.
Tik apie 1953 metus Juknevičius
atsidūrė Vilniuje ir netrukus jau
gavo progą pasireikšti net festi
valyje Maskvoje. Nuo to meto Juk
Balandžio 13 d. Vilniuje mirė vos "liaudies atstovais" ir "liau nevičius vėl atgavo režisieriaus
dramos aktorius ir režisierius dies seime" pakelti ranką už Lie (bet ne vyriausio) poziciją ir jam
Romualdas Juknevičius. Vienas tuvos nepriklausomybės panaiki buvo suteiktas net nusipelniusio
iš gabiausių Andriaus Olekos-Ži nimą ir Lietuvos "prašymą pri meno veikėjo titulas. Surežisavo
linsko auklėtinių ir Jaunųjų Te imti j tarybinių tautų šeimą". eilę veikalų, daugumą iš versti
Vėliau, vokiečiams bolševikus nės Vakarų draminės literatū
atro dalyvių, pasižymėjęs Jogai
los vaidmenyje B. Sruogos Mil iš Lietuvos laikinai išvijus, R. ros. Neskaitant vieno kito regi
žino Paunksmės vaidinime Kau Juknevičius su kitais viešai pa mai privalomo šabloninio pareiš
ne, R. Juknevičius ypač iškilo reiškė, kaip tas "liaudies atsto- kimo iškilmių proga, R. Juknevi
kaip aktorius ir režisorius Vals- vavimas {vyko net neatsiklau čius politiškai nepasižymėjo.
tybiniame Dramos Teatre Klai sus "atstovų" sutikimo. 1944 metų Prieš keletą metų buvo išleistas
pėdoje, vėliau Kaune ir Vilniuje. vasarą, frontui begrjžtant { Lie (ar išsiųstas) Į Berlyną pasima
Vienu metu buvo išvykęs susipa tuvą, R. Juknevičius traukėsi l tyti su tuo metu Europoj besi
žinti su Maskvos dramos teat Vakarus, bet sąmyšio metu kaž lankiusia dukterimi, bet pasima
rais. Gr}žo be susižavėjimo šiaip kaip susipainiojo ir liko Lietuvo tymas Įvykęs kalėjimiško pobū
jau gyvenimu Maskvoje, bet labai je (žmona ir duktė atsidūrė va džio aplinkybėse, nesukūrė jokių
apčiuopiamų pasekmių nei iš
aukštai vertindamas tenykščių karuose).
Bolševikų valdžia, nors ir su vadų. Su vienu kitu pažįstamu
dramos teatrų lyg} ir taip pat
valdžios teatrams sudaromas są silaikė nuo griežtesnių priemonių Vakaruose ir šeima retkarčiais
lygas. Tas, galbūt, lėmė, kad R. prieš R. Juknevičių už neištiki palaikė santūrų susirašinėjimo
Juknevičius 1940 vasarą buvo vie mumą, bet ir vertino j{ santū ryši, tačiau, perkeltas Į Vilnių,
nas iš tų, kuriems komunistų par riau, negu, pavyzdžiui B. Dau- oficialius saitus su buvusia šei
tijos ir Sovietų pasiuntinybės pa guvietj, kuris, nepaisant to, kad ma nutraukė ir buvo vedęs akto
reigūnų buvo {sakyta tapti Lietu vokiečių okupacijos metais buvo rę O. Knapkytę.
(LNA)

LIETUVOS NAUHEN1Į ATRANKA

MIRĖ ROMUALDAS JUKNEVIČIUS

medinio humoro žymėmis. Ir vis
kartoja, kad tremtiniai yra mirę
pasauliui ir Lietuvai, kad jų vai
kai palieka tėvus, kad tai arabai,
kuriems vieta mauzoliejus. Kad
jie vėjo malūnų kovotojai. Jie tą
kartoja be atvangos, nes -- kar
tojimas {tikinimo motina.
Aš perkflliau St. Jaro pasta
bas. St. Jaras, nurodęs eilę ne
gerovių tremtinių gyvenime, per
spėja: kad nepaklystum praeities
kelyje, kad tiesa nemirtų, kad
laiku pakeistum sargybas. Railą,
Santvarą patapšnojęs per petį,
Jaras užtikrina, kad jie beveik
geru keliu eina, bet... "Apsigink
lavę lopetėlėm, kalteliais, šepe
tukais ir rakteliais, pradėjo mus
tempti prie emigracijoje miru
sių lietuvių mauzoliejų, juoseisrikiuotų karstų". Pasirinkęs eilę
aforizmų, Jaras dėsto: "Jie už
sispyrę. J. Vadianskio žodžiais
-- "Pasaulyje nieko nėra atkak
lesnio už numirėli! Gali j{ supiaustyti { gabalus, bet {tikinti jo
negalima." Tėvynės Balsas rašo:
"Ir nėra ko stebėtis, nes atitrū
kę nuo tėvynės žemės, pykčio
apakinti, fantastai nebeatsikels
gyvenimui". Mintys senos, bet
kodėl jos kartojamos per eilę
metų? Atsakymas galima rasti.
Po dvidešimties metų, sovietų
scenarijų sekdami statistai pra
dėjo kelti bylas tiems "nabašninkams", ieškoti "karo nusikaltė
lių". Mašina dirba dviem kryp
tim: paversti tremtinius lavo
nais, kurie neverti jokio dėme
sio ir apkaltinti nusikaltimais,
kurių rudieji ir raudojieji na
ciai privirė pusėje-pasaulio.
Lavonų, fantastų balsas, žino
ma, nevertas kiauro skatiko. Bet
kai jie ką prabyla ne pagal lini
ją, juos reik patikslinti, parody
ti klaidas, sustabdyti fantazijos
laukuose.

Patikslinimuose dėl Dirvoje
tilpusių mano atsiminimų St. Ja
ras rašo, kad delegacijoje {Mask
vą manęs nebuvo. Ir aiškina:
"Skaitytojas, nesuvokdamas visų
ano meto okupacijos plonybių leng
vai gali patikėti, tartum toje de. legacijos dešimtukėje ir L. Do
vydėnas buvo {trauktas". Skaity
tojas plonybių nežino, bet Jaras
žino.
"Taip nebuvo. Vadinamoji L.
Seimo maskvinė delegacija... bu
vo sudaryta kompartijos... Povi
las Pakarklis "delegacijos" są
rašą paskaitė, o M. Gedvilas sei
mo paprašė delegatų sudėt} pa
tvirtinti." Atrodo, kad Jaras da
lyvavo kompartijos posėdyje.
Jeigu ir ta i'buvo, turiu katego
riškai pasakyti, kad Aukšč. Ta

rybos (kaip St. Jaras primygti
nai nori {piršti, kad tai buvo L.
Seimo) delegacija tik seimą iš
rinkus, buvo parinkta Pozniakovo, Sniečkaus ir M. Semionovo.
Kremlius ruošėsi Lietuvos pa
vergimui nuo 1938 metų. Su tan
kais atvykę enkavedistai ir par
tiečiai iš Maskvos atsivežė net
milicininkų sąrašus.
Jaro pasakos apie "priklydė
lius" nenušviečia jokios tiesos.
Būtų ilga istorija išaiškinti.
Paleckis, Neris, gen. Vitkaus
kas, A. Meskup, buvo {rikiuoti
t Aukšč. Tarybos delegaciją kaip
dideli, atsakingą tautos pasitikė
jimą turf atstovai, beveik pra
našesni už neva "legaliai" išrink
tus L. Seimo Aukščiausios Ta
rybos narius.
St. Jaras rašo: "L. Dovydėnas
rašo, girdi, delegacija buvusi su
daryta iš Aukčiausios Tarybos
narių. Klaida gana didoka. Dele
gacija buvo parinkta iš vadinamų
L. Seimo deputatų..." Tankais
užgrobiąs Kremlius visomis
priemonėmis norėjo {rodyti pa
sauliui, kad Lietuva savanoriškai
įsijungė. į rinkimus ėjo Darbi
ninkų valstiečių sąjungos vardu,
kuri buvo gryna fikcija. Užjos —
stovėjo sovietų atstovybė Lietu
voje, tankai ir kompartija. Sei
mas lietuviui brangus žodis.
Rinkdami l Verchov. Soviet.
Aukšč. Tarybą dangstėsi Liaud.
Seimo priedanga. Ir tą Maskva
visur išryškina, kalbant apie
Liaudies seimą. Rašant istoriją,
kaip teisingai pastebi Dirvoje is
torikas J. Jakštas, privalu ir ter
minų tikslumas. SaVo vietoje,
angliuką skaitytoją turėdamas
prieš akis, esu paaiškinęs L.
Seimo Aukščiausios Tarybos ter
minų laiką ir prasmę. Kodėl St.
Jaras taip tarnybiniai skubinosi
pareikšti, kad "klaida gana stam
boka?" Ar nereikėjo palaukti kny
gos pasirodymo.
Jaras rašo: "Kiek man žinoma,
tuo metu kompartijos pirmojo
sekretoriaus poste buvo Meskup
(slapyvardė Adomas) o A. Snieč
kus — Saugumo Departamento di
rektoriaus pareigose. Jis galėjo
dalyvauti delegacijos parinkime
tik kaip žvalgybos viršininkas,
bet ne kaip pirmasis ‘-ekretorius. "Man atrodo, savo tikslu
me nueina priekabių ieškojimo
keliu. Pirma: Meskup tik laiki
nai pavadavo Sniečkų. Ir tai tik
triukas. Kaip minėta, komparti
ja norėjo sudaryti vaizdą, kad
Neprik. Lietuvos {staigos veikė
iki L. Seimo susirinkimo. Tą
tvirtina Tiesa, Tėvynės Balsas.
Formaliai, sakykim, Sniečkus gal
ir negalėjo būti Neprik. Lietuvo
je Įstatymu uždraustos partijos
sekretoriumi ir Saugumo Dept.
direktoriumi. Reikia drąsos, A.
Sniečkui atsisėdus Į Saug. De

pą rtmentą, vadinti tuo pačiu var
du. Tai buvo NKVD filijalė. Snieč
kui atėjus, beveik visi atsakingi
pareigūnai buvo pasitraukę. Likę
fotografai, sargai ir vienas kitas
sovietams tarnavęs vargu ar be
buvo Saugumo Departamentas.
Tas "Saugumo Departamentas"
Sniečkaus ir kompartiečių - en
kavedistų pagalba, įvykdė kruvi
nus areštus prieš L. Seimo rin
kimus. Ar ir tai buvo Saugumo
Departamento — nepriklausomos
Lietuvos {staigos veikla?
Vėlgi A. Sniečkus nuėjęs J Saug.
Departmentą, atrodo,{lindo kaip}
vienos skylės vamzdi --negalėjo
dalyvauti delegacijos parinkime
kitaip, kaip tik Saugumo Depar
tamento direktorius. Jarui, atro
do, pravartu iškelti Sugumo De
partamentą -- nepriklausomos
Lietuvos įstaigą..., tuo metu, kai
priešrinkiminis teroras—NKVD,
kompartijos produktas, užgniau
žė nepriklausomybės likučius.
Sustiprindamas savo žinojimą,
Jaras nurašo iš Tarybų Lietuvos
laikraščio žinias.kas buvo su de
legacija Maskvoje, kas ką vertė,
kas kalbėjo. Tačiau Jaras neži
no, kad "delegacijos" čemodanus
vežė daug didesnė delegacija, ne
gu ta, kurią nurašė iš laikrašti
nės kronikos. Enkavedistai jau
buvo įleidę šaknis, ir jie kiekvie
ną lietuvių žingsnj lydėjo tuo bru
taliu, azijatišku {taringumu. To
St. Jaras nežino ar žinoti neno
ri, nors iš jo autoritetingų ži
nių, atrodo, buvus arti delegaci
jos ar palydovų.
Jaras {nyksta manipuliuoti lie
pos mėnesio pabaigos terminu ir
skaičiais. Man pradžia 1-10, vi
durys 10-20, pabaiga 20-30. Ja
rui pabaiga mėnesio yra 27-31.
Ir iš tos savo matematikos rū
pestingai gamina visokias prie
laidas, kokios tik J galvą at
klysta. Kam?
"L. Dovydėnas dar pasakoja,
jog Meskup jam parodęs "dele
gacijai" Kremliuj ruošiamo ba
liaus susėdimo planą..." Ir to
liau S.J. ima abejoti, ar toks
planas buvęs Meskupui Įteiktas?
L. Seimo atidarymo metu J. Sto
nys turėjo leisti atidaryti radijo
mikrofoną NKVD specui — Įsi
tikinti, kad ten nėra sprogsta
mosios medžiagos. Ir Kremlius
per Liet, kompartiją vykdė iš
anksto paruoštus planus. Juo
kingus, smulkius, vykdė manijako rūpestingumu. Meskup kal
bėjo ir apie galimybę susėsti už
stalo, kalbėjo ir apie balius sta
čiomis, kalbėjo, kad gal tik So
vietų Aukš. Tarybos posėdžių
metu teks susitikti su Stalinu.
Kalbėjo, kad Petras Cvirka, prie
progos, kalbės apie"fašistinę’'cen.
zūrą, o S. Nėris mokyklų var
gus "fašistinėje'Lietuvoje. Apie
"religinius prietarus", kaip Mes
kup vadino, kalbės ne L. Adomauskas, buvęs kunigas, bet J.
Paleckis. Ir tai buvo aptarta.

(Bus daugiau)

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve

lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
ištaiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

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

jami žodžiai ir kaip turėtų būti
kirčiuojami taisyklingai. Kadangi
visur sveikintina klaidųtaDymas
Gerbdama mūsų Vinco Kudir ir pažanga, ar neatsirastų mu
kos Lietuvos himno muziką bei ziko, kurs pasitaręs su kalbininku,
turiningą didaktišką poeziją --ir suderintų šio himno žodžių kir
pati j{ giedodama ir girdėdama čius su muzikos kirčiais, nepa
giedant, niekuomet negaliu pri žeisdamas nei muzikos nei poezi
prasti prie nesuderintų jame net jos. Mano nuomone, giedodami
keliolikos žodžių kirčių su muzi savo himną turėtume vartoti tai
kos kirčiais. Rezutate -- gie
syklinga savo kalbos Ištarimą
dant visuomet girdis netaisyklin (kaip kad kitų tautų himnuose).
ga lietuvių kalba. Įdedu pavyz
Izabelė Motekaitienė
džius, kaip dabar giedant kirčiuo
Chicago

KALBININKŲ IR MUZIKŲ
DĖMESIUI

Netaisyklingai kirčiuojami Lietuvos himno žodžiai:

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .....................
5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ..................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta...................
$3.59 M
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška)
">th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas
5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ........5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas ,......
5th $0.98

Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė.
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.
Tegul tavo valkai eina vien takais dorybės
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei.
'V
/y,
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina.
Ir šviesa ir tiesa mūs Žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų Širdyse
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Turėtų būti kirčiuojama:

Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė.
Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės
Tegul dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei.
Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina
Ir šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
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ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE

JOKŪBAS STUKAS - PROFESORIUS
Jokūbas Stukas žinomas "Lie
tuvos Atsiminimų" radijo direk
torius New Yorke, šiomis die
nomis pakviestas j Seton Hali
Universitetą South Orange, N.J.
ekonomijos fakultetą dėstyti pre
kybos administraciją. Jam su
teiktas Associate Profesoriaus
laipsnis.
Naujasis profesorius, kuris jau
eilę metų dėsto tarptautinę pre
kybą ir ekonomiją New Yorko
miesto universitete, pasilieka ten
ir toliau lektoriauti.
Prof. J. Stukas yra baigęs New
Yorko ir Kolumbijos universite
tus, o specialiai ekonomines Eu
ropos problemas studijavo Oks
fordo universitete Anglijoje. Šiuo,
metu baigia dizertacijąNewYork
universitete filosofijos daktaro
laipsniui gauti. Dizertacijos te
ma -- "Kaip kilo modernus lie
tuvių tautinis susipratimas".
1959-60 metais prof. J. Stukas,
kaip tarptautinės prekybos žino
vas, sėkmingai vadovavo ameri
kiečių suruoštoms pramonės ir
prekybos konferencijoms visa
me pasaulyje. Buvo aplankyta per
40 valstybių.
Be mokslinio- darbo prof. J.
Stukas yra išvaręs plačią vagą
lietuviškos kultūros bei visuome
nės dirvonuose. Prieš 22 m. jis
pradėjo radijo darbą, kurį ir da
bar tebetęsia. Kiekvieno šešta
dienio popietę iš galingos New
Yorko WEVD stoties pasigirsta
tautinė daina "Lietuviais esame
mes gimę", po kurios malonia
lietuviška kalba J tūkstančius
klausytojų prabyla programos di
rektorius. Didžiojo New Yorko,
New Jersey, Connecticut ir Pennsylvattia valstybių lietuviai džiaugiasi kultūringomis radijo valan
domis. "Lietuvos Atsiminimų"
radijo New Yorko apylinkės lie
tuviams tapo vertingas bei įtakin
gas lietuviškos kultūros nešėjas.
Vargu ar surastumėm kitą asme
nį kaip prof. Jokūbą Stuką, taip
kruopščiai surinkusį didžiulį lie
tuviškų plokštelių archyvą bei
įdainuotų ar įkalbėtų juostų. Rei
kia pastebėti, kad jis ne tik ren
ka lietuviškas plokšteles, bet jas
ir išleidžia.
Jis suorganizavo ir chorą, ku
ris išaugo į dabartinį "Rūtos" an
samblį New Jersey. Ilgus metus
jam vadovavo bei buvo jo direk
torium. 1951 m. jis ansamblio di
rigentu ir vadovu pakvietė Alg.
Kačanauską, kurio paruoštas ir
vadovaujamas ansamblis tapo
puikiu reprezentaciniu vienetu ir
daugelio lietuviškų parengimų
nebeišskiriama dalimi.
1956 m. prof. Jokūbas Stukas

pralaužė ledus Į televiziją. Kas
trys mėnesiai buvo reguliariai
ruošiamos lietuviškos televizijos
programos, kurios reikalavo di
delių išlaidų ir nepaprastai daug

mą kartą aplnakyti Lietuvą. Grį
žęs J JAV jis aplankė beveik
visas lietuvių kolonijas Ameriko
je ir Kanadoje rodydamas savo
susuktas filmas ir duodamas pa-

Jokubas J. Stukas, Lietuvos Atsiminimų radijo programos direkto
rius ir Rūtos ansamblio įsteigėjas, moksle atsiekė naujų laimėjimų.

darbo. Tai buvo neįkainuojamas,
mižiniškas įnašas į lietuviškos
kultūros lobyną. Po dviejų metų
dėl lėšų stokos televizijos pro
gramos sustojo. Nesuskaitysime
ir radijo suruoštų koncertų, piknikų ir kitokių subuvimų, kurie
visuomet susilaukdavo visuome
nės didelio dėmesio ir paramos.
Šalia radijo darbų prof. J. Stu
kas parodė didelę energiją ir iš
tvermę vadovaudamas visai eilei
lietuviškų organizacių. Daug
metų buvo N.J. Lietuvių Tarybos
pirmininku, Amerikos Lietuvių
Bendruomenės N.J. Apygardos
pirmininku bei A.L. B. Tarybos
nariu irBALFodirektorium. Šiuo
metu yra Lietuvos Vyčių Kultūros
Komisijos pirmininkas, taip pat
Vyčių stipendijų fondo iniciato
rius ir jo pirmininkas, be to pa
saulinės parodos • įvykstančios
1964-5 m. New Yorke lietuvių
komiteto pirmininkas.
1951-54 m. prof. Jokūbas Stu
kas dirbo "AmerikosBalse", kaip
radijo programų režisierius.
1954-58 m. jis buvo reklamų sky
riaus direktoriumi didžiausioje
N.J. valstybės bankinėj įstaigoj.
Prieš 3 metus jam pavyko pir
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skaitąs iš savo kelionės J pa
vergtą Lietuvą.
Tai eilė didžiulių darbų Lie
tuvai ir lietuviams, kuriuos prof.
Jokūbas Stukas su dideliu atsidė
jimu bei pasiaukojimu dirba.
(ak)

BOSTON
PAGERBS MOTINAS

Jūrinės šeimos susirinkime
balandžio mėn. 28 d. 3 vai. bus
pagerbtos jūrinės šeimos moti
nos.
Kviečiame visas motinas atsi
lankyti. Beto, jau nupirktas pa
vyzdinis naujas būrinis laivas,
kuris bus išstatytas salėje apžiū
rėti. Visi jūrinės šeimos nariai
kviečiami atsilankyti ir padėti
pasiruošti jūrininkams vasaros
veiklai ant vandens.
JAUNIMO KONCERTAS

Birželio mėn. 2 dieną 3 vai.
Tautinės S-gos namuose įvyks
komp. J. Gaidelio mokinių kon
certas.

Išeivijos lietuvių gyvenimo
sąlygos labai ribotai leidžia su
pažindinti mūsų vaikus su natū
ralia gamta ir jos gyventojais.
Augmeniją vaikai mato dažniau
siai iškiloms skirtuose miškuo
se, o gyvulius, net ir naminius,
zoologijos soduose. Visur aiškiai
matosi žmogaus įtaka, kuri gam
tą pajungė savo tikslams ir tvar
kai. Todėl vaikų vaizduotėje gam
ta neturi visai natūralios bei lais
vos išvaizdos. Vaikai, besiklau
sydami jiems skaitomų gamtos
aprašymų, dažnai nesupranta ko
dėl aprašomas gyvulėlis pasielgė
taip, o ne kitaip, ir kas, ištikrųjų, tam gyvuliui yra būdinga.
Vaikų literatūros puslapiuose
dažnai norima šią spragą užpil
dyti. Čia į pagalbą ateina Nijolė
Jankutė - Užubalienė, kuri ilgą
laiką dirbdama skautų organiza
cijoje gerai pažįsta priaugančią
kartą, jos galvoseną, žinias ir
supratimą.
Jos knygoje "Žebri uito nuoty
kiai miške" išeities taškas yra
labai artimas ir suprantamas
mūsų vaikams. Katinėlis Žebriukas yra tikras miestietis, išle
pintas, apie save tik kuo geriau
siai galvojąs, ir net jo draugai,
šuniukas ir žvirblis, pilni mies
tietiškų savybių bei tuštybių.
Paklydęs miške, Žėbriukas su
sitinka visą eilę miško gyvento
jų, kurių darbai sudaro jiems gy
venimo pagrindą. Atlikdami es
mines gyvenimo pareigas, jie ne
turi laiko tuštiems išdykavi
mams. Miestietis katinėlis grei
tai supranta kiek mažai jis žino
apie mišką, ir koks jis bejėgis
išeiti iš susidariusių keblių ap
linkybių. Susipratęs ir susigė
dęs, Žėbriukas grįžta į miestą
jau daug geresnis ir išmokęs tin
kamai vertinti savo gyvenimo są
lygas.
Vyriausias šios knygos veikė
jas, kaip ir kiti miško gyventojai
yra suasmenintas. Tačiau jis vi
są laiką pasilieka charakte
ringas. Jo kalba niekada nenusto
jo miestietiškos galvosenos sa
vybių ir jis pasigenda pažįstamos
aplikos ir patogumų.
Miško gyventojai per daug už
imti, neturi laiko įsigilinti į Žebriuko dilemą, ir dėl to nenustoja
savytumo, kuris smarkiai pavei
kia katinėlį. Miške jis pradeda
save suprasti, vertinti, o taip pat
skirti esminius gyvenimo dalykus
nuo neesminių.
Be puikių pamokančių pavyz
džių, knygoje labai įdomiai patei
kiama eilė gamtos žinių, kurios
ddr labiau praturtina ir taipvertingą knygą.
Autorė pasižymi žodingumu ir

pasakojimo gyvumu. Jos sakiniai
jaunam klausytojui ar skaitytojui
suprantami, sklandos ir vaiz
dingi. Stilius lengvas. Aprašy
muose gausu linksmos nuotai
kos ir humoristinių situacijų.
Bendras knygos įspūdis malonus.
Šios knygos iliustratorės Van
dos Aleknavičienės paveiksluose
matosi ryškus jaunimo reikalų
supratimas. Savo piešiniuose ji
vartoja realų vaizdavimo būdą,
taip kad aprašomi veikėjai yra

Knyga, vertinga pedagoginiu
bei žinių pristatymo atžvilgiu,
praturtins vaiko sielą ir protą, o
taip pat ir lietuvišką vaikų litera
tūrą.
B. Vindašienė

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
MYLĖTOJAMS!!!
R. SPALIO AIAI A 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 O

Nauju gaso džiovintuvu galite . . .

džiovinti visas šias pižamas su vieno cento vertės GASU!
Valio, taupiam gasui! Apie cento vertės gasu
galite -"išdžiovinti visą krovinį drabužių...
šviesių ii- šviežių. Tai yra >4. kainos džiovini
mo kitomis priemonėmis, arba 4 metai džio
vinimo vietoj vienų.
Susipažinkite jau dabar su visais naujais

priešiniais dar labiau išryškina
mi. Iliustracijos lengvai net ir
jauniausių "skaitytojų" supranta
mos. Tai labai palengvina knygos
pristatymą mažiesiems, kada jie
patys gali sekti turinį paveiks
luose, netrukdydami skaitytojo.
Piešiniai pilni veiksmo ir Švel
naus humoro.

modeliais. Jų yra didelis pasirinkimas ... ži
nomų fabrikų su pilna skale džiovinimui tem
peratūros ir laiko ciklams nustatyti visų rū
šių medžiagoms. Kartą pamatę naujus gaso
džiovintuvus, suprasite, kodėl vis daugiau
žmonių naudoja gasą džiovinimui.

(parašas)
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Bronys Raila

Tikrosios Sovietijos atstovas
Eugenijaus Evtušenkos auto
biografija užsieniečiams parašy
ta taip vikriai ir rūpestingai, kad
joks platesnio akiračio ir blai
vios nuovokos sovietinis teisėjas
negalės jo pasmerkti už nusi
žengimą Revoliucijai, Leninui ir
Rusijai.
Biurokratai ir rėžimo karje
ristai, kurie visuose kraštuose ir
laikmečiuose yra nepajėgūs su
virškinti poetų sarkazmų ir sa
tyros, be abejo bet kada galėtų
surasti paragrafų pasiųsti { kar
tuves. Tokių grasinimų Evtušenko jau turėjo ir vėliausiu laiku
vėl gavo. Bet tai yra greičiau
tik gudri priemonė naudoti j{ su
saiku -- čia paglostant, čia vėl
dėl tvarkos kiek Į dugną Įker
tant -- ir daryti j{ populiarų
Vakaruose, kur dogmatikais, leninistais mažiau kas patikėtų, o
su "liberalo" skraiste čia gali
ma legionus vedžioti už nosies.
Koks yra tas ■ naujasis sovie
tinis revoliucininkas?
Jis apie save'kalba atviriau
siai, nuolat, be jokių dvipras
miškumų. Kadangi autobiografi
ja rašyta specialiai Vakarams,
jis labai saikingas ir mandagus
fašistinės buržuazijos ir kapita
listinių žmogėdrų adresu, nesi
stengia jų pykinti, {želdinėti ar
niekinti, kaip nuo seno {prasta vi
sokios rūšies sovietų raštijoje.
"Revoliucija yra mano šeimos
religija”, ramiai pasisako jis, ir
tai reiškia -- leninistinė,tikroji,
komunistinė revoliucija. Taip
švelniai ir gražiai, kaip sakytų
mūsų ateitininkai: tikiu Dievą
Tėvą ir Jo Visuotiną Bažnyčią...
Jis yra šimtaprocentinis, bū
dingas, beveik pavyzdinis sovie
tinės visuomenės gaminys ir
ateities atstovas. Sukryžiuotų
veislių Žirnis, išvirtas carų ir
Stalino katiluose. Sibiriokas, kur
auginami būsimų dešimtmečių
sovietinės Rusijos janičarai!
Tautiškai -- mišinys. Gimęs
1933 m. Sibire, Zimos stotelėje,
prie Baikalo ežero. I Sibirą pra
ėjusiame šimtmetyje buvo caro
ištremtas jo prosenelis ukrainie
tis iš Žitomiro, deportuotas už
savo pono dvaro rūmų ar darži
nių padeginėjimą. Jo senelis, pu
siau beraštis ukrainietis karei
vis pirmojo pasaulinio karo metu,
buvo veiklus bolševikų revoliuci
jos organizatorius Sibire, vėliau
pamokytas Karo Akademijoje
Maskvoje ir ištarnavęs Raudono
sios Armijos brigados generolo
laipsnį, 1938 m. Stalino suimtas ir
dingęs be pėdsakų, turbūt sušau
dytas.
Iš moterų pusės poetas gal
turi ir rusų kraujo, bet maišyto,
nes jis mini dar kitą savo senelį
-- latvj Rudolfą Gangnus, mate
matiką, žinomą geometrijos va
dovėlių autorių, taip pat 1938 m.
suimtą, kaip "latvių šnipą”, ir nuo
to laiko dingus{ be pėdsako Berijos Rūsiuose. Tad tautinės kilmės
ir kraujo atžvilgiu jis --visiškas
mišinys su ukrainietiška persva
ra vyriškoje linijoje.

gų žmonių. Esu gerųjų žmonių
tarptautinės nacijos patriotas"...
Tik nepagalvokite, kad tai koks
kosmopolitas. Ne! Dabar jis -r u s a s, tik rusas, ir ne bet koks
o tipingiausias vyriausiojo bro
lio šlovingos nacijos narys. Rusų
kalba jam pati gražiausia Sibire,
tokia gryna, skambi, žemiška. Ir
Sibiro taiga, kur jo prosenelis uk
rainietis ir vėliau milijonai kitų
tautų tremtiniųnešė vergi jos jun
gą ligi Stalino ir po jo, -- ta tai
ga jam nuostabiai graži, gaivi
nanti, {kvepianti! Kai tik Maskvoj
Literatūros Institute pasidaro
per tvanku, jis tuoj važiuoja {Si
birą atsipūsti.
Ir kas laimėjo karą prieš Hit
lerį? Aišku, rusų tauta, kuri pa
aukojo... 20 milijonų rusų gyvy
bių. "Mano tauta man brangi to
dėl, kad aš esu rusas ir revoliu
cininkas", sako jis kitoje vietoje
su nuostabia "poetine logika".

ženklas, kad sovietinė visuomenė
Rusijoje jau stabilizavosi, ėmė
kalkėti ir parazitintis, o komu
nistinė santvarka apsinešti dul
kėmis, ambicijomis, taukais,
grupiniais ir klikiniais intere
sais. Žodžiu -- pasiekė raidos
laipsnį, kada iškyla reformacijos
ir atsinaujinimo šaukliai, kurie,
kaip visose santvarkose buvo;paprastai kyla iš jaunųjų tarpo.

Sis procesas toks nuolatinis ir
senas, kaip visa organizuotoji
žmonija. Ir net dar senesnis. Di
džiųjų religijų šventosios knygos
jau liudija, kad dar prieš sutve
riant mūsų žemę net angelai im
davo bodėtis nustatyta tvarka, ir
kuris nors išdidesnis bei ambi
cingesnis griebdavosi organi
zuoti sukilimą prieš vyriausią
vadą ir, maištą pralaimėjęs bū
davo uždaromas { koncentracinę
Vorkutą, kuri anais priešistori

Štai sovietinės mūzos. Jos visad tos pačios.
buvo žmogiškosios dvasios suža
lojimas, moralinis sužlugdy
mas"... jo draugo poeto K.,kuris
buvo aršus dogmatinis komunis
tas, bet drauge ir hitlerinės {tam
pos antisemitas. O Eugenijui an
tisemitizmas yra labai šlykštus
dėl to, "... nes aš tikiu { Lenino
mokslą daugiau, negu į bet kokį
kitą dalyką gyvenime. Ir paskui
dėl to, kad aš esu tikras ru
sas" (!)...*

Jakubenas ir Vaznelis

Prieš kurj laiką Chicagos
Sherman viešbutyje vykusi Ame
rikos Muzikos Mokytojų konven
cija buvo surišta su {vairiomis
koncertinėmis programomi'-; jų
viena, pavadinta "American Music from Chicago Region" buvo
patiekta Tarptautinės Draugijos
Šių Dienų Muzikai (I.S.C.M. -Blia-blia... Taigi, iš jaunosios
International Society for Contemsovietinės generacijos pranašo
Vakarai sužino, kad pats "didžiau porary Music) Chicagos sky
sias" Stalino nusikaltimas buvo jo riaus. Toje draugijoje aktyviai
dalyvauja iš musų muzikų kompo
antisemitizmas (Stalino, kurio
zitoriai kun. Br. Markaitis ir VI.
paskutinė žmona buvo žvitri žy
Jakubėnas,
{einą kartais ir į va
daitė). Vakaruose, kur semitizmo {taka tebėra gana aktyvi ypač dovaujamus - draugijos organus;
pernai nedidelis VI. Jakubėno
viešosios opinijos formavimo
fortepijono kūrinėlis laimėjo ant
Evtušenko (prieky su šampano taure) karnavalo metu Muenchene, mediumuose, tokie tegu ir be sai rą premiją I.S.C.M. rengiamam
ko absurdiški tvirtinimai, žino
Vokietijoje.
ma, teka, kaip šilto pieno upelis, koncerte, kur mažiaupasirodžiusių autorių, ar pirmą kart atlie
vingiuojantis medaus krantais. Ir
"Komunizmas yra tapęs rusų tau niais laikais būdavo vadinama
tai labai palengvina plačiau {Va kami kūriniai yra pastatomi pub
tos esme (esencija)"! Jei komu pragaru.
karus permesti poeto idėjų kultą. likos balsavimui.
nizmo santvarkos {gyvendinimas
Kovo m. 11 d. vykusioje "Chi
Beje, ir L’Express savaitraš
♦
atnešė baisybę kančių ir milijo
cagos
srities amerikiečių muzi
čio vyriausias leidėjas-redaktonai dėl to buvo išžudyti, tai čia
Evtušenko, kaip ir jo vyresnis rius, kiek esu girdėję, yra žydiš kos" programoje J. Vaznelis, VI.
nieko ypatingo: "rusas pripratęs draugas Chruščiovas, dabar burJakubėnui fotepijonu palydint at
kos kilmės prancūzas.
liko: Kapitono Kidd monologą iš
kentėti"!
note burnoja prieš Staliną. Bet už
Kur jo nepasitenkinimas,maiš ką? Už nieką kitą, tik už tai, kad
operos "The Prophet oflzmir",
♦
kompozitoriaus Ellis Schuman
tavimas, liberalizmas?
tasai šėtonas ne tik vienus bolše
(abi operos dar teberašomos) ir
Ne dėl komunizmo ideologijos vizmo priešus, bet ir pačius ko
Sutraukus krūvon {spūdį apie
ar santvarkos principų. Anaiptol! munistus smaugęs, kankinęs, visą išpažintj, tektų pasakyti, kad Vlado Jakubėno dainą, Br. Braz
Komunizmas yra jotikroji ir vie šaudęs, terorizavęs! Štai vienin tai yra normalus, sveikas ir net džionio žodžiais "Kas per visą
kelionę lydės": ši daina buvo at
nintelė religija, ir jis j{ gina telė vieta, kur stigo demokrati
būtinas naminis ginčas, arba
vakariečiams krikščionims gerai jos -- partijoje! Visur kitur jo šimoliūniškai tariant {tampa ko likta lietuvių kalba, bet komen
taruose apie kūriniu autorius bu
suprantamu būdu. Esą, užsienis kios demokratijos ir demokra
munistinėje šeimoje.
vo duota jos žodžių turinio san
kiaurai klystąs, vertindamas ko tizacijos nereikėjo ir nė vienas
Jaunieji komunistai pradėjo
trauka. Abu amerikoniški kūri
munizmą tik iš blogųjų pavyzdžių iš jų nesako, kad dabar reikia. Bet
garsiau reikalauti apvalyti kal
niai, J. Vaznelio tvirtai išmokti,
ir blogųjų komunistų. Kaip krikš su partiečiais tai buvo nedora
kėjančią santvarką nuo karjeris
buvo patiekti įspūdingai, tačiau
čionybės negalima nesmerkti už. taip nešvelniai elgtis.
tų, bukapročių ir parazitų, ją at
jos turėtus inkvizitorius ir fariKad Stalinas pavergė visą Ru naujinti, nušvarinti, pagyvinti ir VI. Jakubėno daina, nors ir pa
zėjus, taip ir komunizmo negali siją, kalėjiman grūdo visas tau suprotinti, nes tik tada ji galės dainuota svetima kalba padarė
ypač stipraus {spūdžio; tiek dai
ma nusmerkti už kelių jo karje tas, grobė visai svetimas tautas,
darytis vis stipresnė ir {stanges
ristų ir neo-inkvizitorių veiks griovė jų ūk{, naikino tradicines
nininkas, tiek kompozitorius ga
nė siekti didžiųjų revoliucijos
mus...
socialines klases, žmones Žudė tikslų. Tokių reikalavimų palies vo daug komplimentų iš salėj bu
Visa Evtušenkos ir jo šalinin milijonais, sutrynė visas indivi
vusių amerikiečių muzikų, kon
tieji biurokratai ir bonzos, žino
kų maišto prasmė kita. Jis šau dualines ir religines laisves ir
vencijos dalyvių. Likusiąją minė
ma, urzgia ir urzgės, ir kai kada
kia { kovą prieš blogus komunis t.t., -- tai čia nieko tokio. Ta parodys aštrų dant{, todėl reko tos programos dalį sudarė žinotus, prieš subiurokratėjusius, tai buvo būtina ir net visai gerai. menduotinas saikas ir atsargu
sumaterialėjusius dogmatikus, Komunistinė revoliucija yra rusų mas visame tame "maište".
prieš siaurakakčius ir komparti tautos religija ir rusų tautos es
Bet nėra jokio liberalizmo,
jos parazitus. Jis nori grąžinti mė, rusas pripratęs kentėti, tad jokio atoleidžio, jokio sovietinės
tikrą, švarią, kilnią, idealistinę viskas buvo gerai padaryta pagal sistemos irimo ar esminio keiti
keliones jūs suradote visuose že
komunistinės revoliucijos dva istorinio dėsningumo logiką.
mosi, ką vis išmato pasakiškas mynuose, tai yra teisybė ir tat
sią, kurią sužalojo stalinistai.
labai gerai. Bet pagal mūsųturiBet Evtušenko pasiunta, kad tūlų vakariečių sankeleivių nai
Jis nori geresnio, tikresnio, di- Stalinas pagaliau buvo pradėjęs vumas, koegzistentų oportūnizmus gandus, tokiųžmoniųdar dau
♦
namiškesnio komunizmo... Jis kovą ir prieš žydus. Sunkoka su mas ir net mūsų jaunosios kar
giau jūs surastumėt pačioje pla
O kas jis šiandien, tas Sibiro net nemato reikalo kuklintis daž prasti, iš kur jo toks pasipikti tos žurnalo redaktorių socialfi- čiojoje Sovietų Rusijoje, kas jums
nai pakartodamas, kad jo išgy nimas, nes jis savo pažiūras ar losofiniai svajojimai. Toks juodkaip labai karštam rusui, turėtų
ukrainiečių tremtinių proanūkis?
būti arčiausia- širdies. Ir ta pro
Jis pareiškia plataus iškilmingu venamas komunizmas kaip tik yra gumentuoja itin savotiškai. Jis kalnietis Milovan Džilas jau žy
mo žodžiais: "Aš nepaisau, never geresnis, švaresnis, tikresnis, rašo: "Pats didžiausias Stalino miai giliau siekė savo kritikoje
ga nors kartą užsukite { Pabal
tinu (mėprisė) nacionalizmo. Man
kūrybiškesnis.
tijį, kur daugumoje dar tebegyve
nusikaltimas nebuvo teroras su jo apie raudonodžių "naująją klasę".
Evtušenkos fenomenas -- tai areštais ir aukų sunaikinimu. Ne!
visas pasaulis susideda tik iš
na ne rusai, tik rusų brutualia
dviejų nacijų: gerų žmonių ir blo
aiškiausias ir paprasčiausias Visų nusikaltimų nusikaltimas tai
jėga užgrobti ir kolonizuojami
♦
lietuviai, latviai ir estai. Išsi
Evtušenko afera yra stačiai kalbėkite su jais, gerai įsiklau
tobulas ir klasikinis akių migli- sykite ir {sitikinkite, prieš kok{
nimo pavyzdys.
milžiniškų išmierų sovietinj me
Apgailėtinas ukrainiečių krau lą jie ten privalo kovoti, prieš
jo renegatas, Sovietijos išaugin kokią atėjūnų ir kolonistų ir Krem
tas Sibiriokas gal tik vienoje vie liaus sauvalę, prieš kokį pasi
toje kiek nebeatsargiai savo iš baisėtiną ne vienas kito, bet
pažinties pabaigoje išplepėjo jo visos
lietuvių tautos, latvių
pasiimtos ar jam paskirtos misi tautos ir estų tautos išnaudoji
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
jos "tarptautinj" uždavinj:
mą! Jei jūs tai ištirsite, mokė
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
"Savo paskutinių kelionių me site išgirsti ir drjsite viešai pa
tu aš nebegalvojau vien žavėtis sakyti Kremliuje ir visur, kur vė
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
svetimų kraštų reginiais ir isto liau dar važinėsite kituose žemy
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
riniais paminklais. Visur ieško nuose, -- mes patikėsim, kad Ru
lerį.
jau žmonių, kovojančių prieš me sijoje po Stalino mirties vyksta
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
lą, prieš sauvalę,prieš vienas ki gigantiški pasikeitimai ir tikra
savo banko knygutę.
to
išnaudojimą. Ir visur, visuose dvasinė revoliucija...
metinį dividendą už
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
žemynuose aš radau tokių žmoTuomet ir paskutiniai džengivisas taupymo sąs
J tl
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
mų ...
skanai galės { smėlio krūvą su
kaitas.
Maloniai prašyčiau ALT Infor smeigti savo atšipusius kardus
siuntimo išlaidas.
macijų Centro direktorę panelę ir susigėdinę lįsti snaudulio {pa
M. Kižytę su visų 8 ar 9 tūks
lapines. Nes tada dorieji jūsų ru
tančių dolerių to Centro metinio sai atitaisys tai, ką padarė ir te
and Loan Association
biudžeto svoriu perteikti Ameri bedaro blogieji rusai. Leninistai,
kos kongresmenams ir ypač pa stalinistai ar chruščiovistai —
Chartėred and Supervised by1 the United Statė* Government
čiam Evtušenkai š{ mano kon mums tat kolkas absoliučiai tas
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS
struktyvų pasiūlymą:
pats!
Phone: Vlrginia 7-7747
John J. Kazanauikas, Pre*.
-- Mielas Eugenijau! Kad tokių
O tuo tarpu -- užteks tokių per
guvių žmonių per savo užsienines gražių, visai netikrų sapnų.
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mų Chicagos kompozitorių kame
riniai veikalai, kaip smuiko siuita
prof. Karei Ji rak, Roosevelt University muzikos mokyklos teori
jos fakulteto vedėjo, pas kur{ yra
studijavusi mūsų kompozitorė
Giedrė Gudauskienė, o taip pat
Dr. L. Stein (De Paul Universi
tetas), Willy Charkovsky(Illinois
Universitetas) ir kitų kūriniai.
šis J. Vaznelio pasirodymas
su naujesne muzika yra jau ne
pirmas amerikiečių tarpe. -Per
nai gegužės mėn. per I.S.C.M.
draugijos visuotiną narių susi
rinkimą buvo pageidaujama im
provizuotos muzikinės progra
mos; ta proga, J. Vaznelis, au
toriui fortepijonu palydint,atliko
dvi VI. Jakubėno dainas. Jo pasi
rodymas padarė nemažo {spūdžio
ir netrukus jam buvo pasiūlyta
dalyvauti projektuojamoje pro
gramoje per Muzikos Mokytojų
konvenciją su viena VI. Jakubė
no daina, apsiimant išmokti dar
du naujoviškus numerius. Pasiū
lymas turėjo vieną nemalonią
pusę: I.S.C.M. koncertuose dėl
lėšų stokos išpildytojai nėra ap
mokami; teigiama pusė: gan plati
reklama ir proga parodyti ameri
kiečių muzikų visuomenei lietu
vio kompozitoriaus dainą. J. Vazneliui pasiūlymą priėmus, paaiš
kėjo, kad priešingame Chicagos
gale gyvenančių abiejų autorių
pagalba išmokti jų kūrinius prak
tiškai nėra {vykdoma. Netrumpų
ir nelengvų arijų išstudijavimui
apsiėmė talkininkauti J. Vazne
lio kaimynystėje gyvenantis kom
pozitorius VI. Jakubėnas; susi
tinkant vėlai vakare pokitųdarbų
buvo padėta nemažai darbo, kol
abi moderniškos arijos buvo tin
kamai prisisavintos.
Š. m. sausio pradžioje J. Vaz
nelis dalyvavo su dviem dainomis
kito Chicagos kompozitoriaus
Roman Ryterband kompozicijų
vakare, taip pat VI. Jakubėnui
akompanuojant; šis pasirodymas
susilaukė palankių atsiliepimų
amerikiečių muzikiniuose žur
naluose.
Daina "Kas per visą kelionę”
(angliškai pavadinta "Our journey”) yra dedikuota J. Vazneliui,
Ji buvo su dideliu pasisekimu at
likta per J. Vaznelio rečitaliChi
cagoje, o taip pat ir, autoriaus
orkestruota, per Kultūros Kon
greso proga suruoštą simfoninį
koncertą, J. Kačinskui diriguo
jant, 1962 m. lapkričio mėn. Chi
cagoje.

♦ {ŽYMUS SOV. RUSUOS PIA
NISTAS VLADIMIR ASHKENASY
nutarė likti Londone irnebegrĮžti { Maskvą. Jis buvo išleistas
koncertams su žmona ir sūnum...

HOUSE FOR SALE
NEV/BURGH HGTS., 4024 K.
26. By owner. (2) 4 Rooms suitc.
(2) 4 Room KUite. I’rivate Bath.
aras furnace. Mušt sacrificc.
$15,460. Telephone: 883-0856
after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

APARTMEST FOR KENT

4024 E. 26 NEWBURGH Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quick
clean apt. Basement, yard. Telpphone; BR 1-2900 — 1M 7-7080.
(68)

1963 m. balandžio 24 d.
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Žirgonė ir Gailė vaidintojai su režisieriu I. Gataučiu kairėje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Pavykęs lituanistinės mokyklos vakaras Clevelande
Vysk. Valančiaus Lituanistinė ją papildyti reikia parodyti visuo
Mokykla Clevelande, prisiglau menei, kad mokykla verta dides
dusi prie šv. Jurgio parapijos, nio visuomenės dėmesio, kad jos
balandžio 20 d.' suruoštu Tėvų darbas naudingas ir būtinas mūsų
komiteto vakaru parodė savo gy lietuviškiesiems tikslams ir už
vybingumą, kūrybinius polinkius daviniams įgyvendinti.
ir visų sutartinu darbu pagrįstas
Tam vakarui ir buvo ruoštasi,
viltis ateičiai.
kaip dideliam egzaminui, kuris
Vakaras buvo rengiamas plo buvo išlaikytas geriau, negu ti
nai mokyklos kasai papildyti. Kad kėtasi.
Žirgonė ir Gailė -- vaikams
skirtas B. Voveraitės vaidinimas
ne tik jaunųjų žiūrovų, bet ir vy
J. P. MULL-MULIOLIS
resniųjų buvo sekamas jautriu
susidomėjimu.
REALTOR
Visi savo vaidmenyse jautėsi
East Cleveland
užtikrintai išmokę tekstus ir
2 šeimų — 5-5; Į rytus sklandžiai vykdė režisoriaus
nuo Noble gt., netoli Euclid Igno Gataučio skirtus jiems už
gt. Gerai prižiūrėtas namas. davinius. Tokių vaidinimų mūsų
jauniesiems žiūrovams reiktų
2 .geri garažai. $23,500.
daugiau ir dažniau — tai žiūro
vų eilėse girdėta nuomonė.
Šv. Jurgio parapijoj
3 miegamų, 1 šeimos ge Gailę vaidino A. Šemetaitė,
rame stovyje, kainą $11,500. Žirgonę -- Banionytė, Tėvą -Z. Peckus, Pamotę -- E. BriEdna Avė.
džiuvienė, Erelį -- P. Matulevi
2 šeimlj 5,'į-5, 2, 2 nauji čius, Mešką -- M. Gatautis, Vil
gazo — karšto vandens pe ką — V. Gatautis, Dagilį — O.
čiai, geras skiepas. Prašo KliOrytė, Bitę -- R. Vaitėnaitė,
Voveraitę — A. Liaukonytė,
$16,500.
Nykštuką -- V. Kliorys, kurio
E. 71 St.
pranešimai skambėjo sklandžia
2 dviejų šeimų namai ant kalba ir įtikinamai.

kęs drąsius, skambius akordus,
net gi su niuansais, kurie tokiuo
se choruose atrodo neįmanomi.
Stebino mažyčių kanklininkių
muzikalumas ir ritmo bei klausos
lygis, kuris nebūtų atsiekiamas
be Onos Mikulskienės pasišventi
mo auklėti mūsų mažąsias gra
žios, švelnios kanklių muzikos.
(Jos paruošta mokyklos vyresnių
klasių kanklininkių grupė neužil
go pasirodys savo plokštele, ku
rios išleidimas jau eina prie pa
baigos.)
Nenuostabu, kad programos
pabaigoje pasirodęs mokyklos
"ansamblis” savo muzikine draus
me ir sąskambiu ne tik nustebino,
bet ir palietė žiūrovų širdis.
Mokyklos baliun atsilankėClevelande susirinkęs lietuvių spor
tuojantis jaunimas, lydimas savo
klubų ir sporto organizacijų va
dovybės. Kartu su jais buvo at
vykęs ir didelis mūsų sportinio
jaunimo pastangų ir žygių rėmė
jas Juozas J. Bachunas.
Jaunimas ir senimas linksmi-

Tautos šventės minėjimas
Akrone
Veikli SLA 198 kuopa
Akrone, kurios pirmininke
yra judrioji S. Gaškienė,
vykdydama savo tiesiogi
nės paskirties darbą, neuž
miršta ir reikšmingųjų mū;sų tautinių įvykių.
Lietuvos valstybės atkū
rimo 45-rių metų sukaktu
vių minėjimas įvyks balan-v
džio 28 d. Tautos šventės
minėjimas prasidės pamal
domis St. Peter’s Church,
1414 East Street, Akrone.
Iškilmingas aktas su meni
ne programa, vyks ten pat,
St. Peter’s Church Hali.
Pradžia 2 valandą po pietų.
Akrono SLA 198 kuopa,
kurią sudaro veik vieni se
nosios kartos mūsų tautie
čiai, neturėdami savo meni
ninkų, programai išpildyti
pasikvietė žinomus Clevelando SLA 14 kuopos meni
ninkus: Norą Braziulienę,
Vacių Jurgelį ir Julių Ka
zėną — dainininkus, ku
riems akomponuos pianistė
Genovaitė Karsokienė. Gro
žinės literatūros kūrinius
atkurs Clevelando bendruo
meniški vaidiliečiai: Dalia
Mackevičiūtė, Violeta žilionytė, Ignas Gatautis ir Zig
mas Peckus. Programai va
dovaus ir pagrindinę kalbą
pasakys Zenonas Dučmanas, Lietuvių salės direkci
jos prezidentas.

Tautos šventės minėjimo
vadovai, Akrono SLA 196
kuopos valdyba, maloniai
kviečia dalyvauti ne tik sa
vo ir Clevelande veikiančių
SLA kuopų narius su šei
momis, taip pat ir svečius,
pasisvečiuoti Akrone ir ma
loniai pabendrauti su šio
miesto nuoširdžiais tautie
čiais.
Akrono Tautos šventės
minėjimo vietovė patogiau
siai pasiekiama iš Clevelan
do važiuojant 8 keliu iki
Akrono, toliau važiuoti
Main, Bowery, Wooster
Avenue ir East Avenue iki
St. Peter’s Church Hali.

nosi iki jiems leisto laiko, nau
dojosi tėvų komiteto vaišėmis,
visi kartu, atrodo, pagelbėję pa
gerinti mokyklos sąmatos skait
lines.
Moralinis ir materialinis deri
nys, atrodo, ir bus buvęs to pa
vykusio vakaro tikslu.

žavingą foną, ypatingai paskuti
nių 2 veiksmų miško scenose. Iš
toliau žiūrint atrodė, lyg rodo
mas spalvotas filmas.

Pabaigai mokyklos tautinių šo
kių grupė, vad. Ingridos Stasaitės, pasirodė darniu ir žaismin
gu šokiu, o mokyklos jaunųjų
Lietuvis bendradarbis
choras, paruoštas mokytojų, pa
Alg. Dailidė
dainavo keletą dainelių, vadovau
13229 Superior Avė.
jant muz. Alfonsui Mikulskiui.
Kanklėmis lydėjo jaunučių kankli
ninkių grupė, stebėtinai gražiai
paruošta Onos Mikulskienės.
Programos pabaiga nustebino
PRIVALO PARDUOTI!!.'
žiūrovus, kada muz. A. Mikuls
3 miegamų mūrinis bun- kis lyg nematomomis stygomis
galow, rūsys, papildomas "kankliavo" jaunųjų balseliais,
'šeimai kambarys, 1J/į gara savo autoritetingu, bet kartu taip
nuoširdžiu mostu pagelbėjęs nu
žo.
galėti
mažųjų kuklumą ir iššau
RE 1-9470

UL 1-6666

HOME AND

REMODELING LOANS
IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Viena žinomų New Yorko gamyklų perkėlė
savo įmonę . . . Mes nupirkome visą jo
likusį inventorių!

KAINAVĘ 7.98 IKI 14.98

• Pasirinkimas dviguboms ir pavienėms
• Dygsniuotais viršais ar pilnai
dygsniuotais kraštais
• Lygios ar snalvuotos medvilnės ir
dirbtinio šilko challis su plaunamo
acetato priemaiša

• Chromo siūlų acetatas, tonas su tonutafeta
su plaunamo fortrel polyester priemaišomis

• Užlankų stiliai

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

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

6621 Edna Avenue
EN 1*1763

936 East 185 St.
KE 1*7770

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGH Hgts.
aera. 4 Rooms down $70.00. 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quick
clean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080.
(68)

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

ASSIGNEE’S SALE
By O.rder of the Assignee
we wi(f on

WEDNESDAY, APRIL 17th, 1963
AT 10:30 A.M.
offer for sale by

PUBLIC AUCTION
MICHAEL NASH
& ASSOCIATES

THE LAMP »nd PICTURE INVENTORY, F!XTURES and EQU(PMENT of

located at
2220 VVARRENSVILLE CENTER, UNIVERSITY HTS., OHIO
SALE WILL INCLUDE:
Exceptionally Large Ouantity of Importad and Decoratora tampa,
Tables, Painting, Fixtur»a, Clocks, Knick Knacka and numeroua other
items.
The above will be offered in bulk, unitą and piecemeal lota.
Terma of Sale: Certified check or caah — 25% depoait required
Sale subĮect to confirmation.
ASSIGNEE.- A1AYNARD MELAMED, Chaster )2th BJdg.
ATTORNEYS FOR ASSIGNEE: MAURICE SAYRE, 730 Standard Bldg. AAARVIN NEBEN, 1810 The Superior Bldg.

ROSEN & COMPANY
Auctioneers
1608 THE SUPERIOR BLDG.

ANTKLODES

SUPERIOR
SAVINGS

Skambinti Cleveland,
MO 3-8308.

(68)

DEKORATYVINIO STILIAUS IR PAVYZDINĖS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
TO $10,000.00

Beadford Heights. Rimta
pora, butas su baldais, alga.

•

Appraisera

MAin 1-1860

CLEVELAND 14, OHIO

REMEMBER, EAGLE STAMPS ARE ADDED SAVINGS AT MAY’S

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLII) AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS INSURED

DARBAS KAPINĖSE

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

vieno sklypo 6-6; 5-5; 4
Scenos papuošimas profesionanauji gaso pečiai, variniai linėmis ir meniškomis rėžis.
vamzdžiai, garažas. $22,500. Petro Maželio rankomis sudarė
Investavimui
6 šeimų mūrinis, $26,000.
3 šeimų, krautuvė ir ga
ražai, $10,000.
4 šeimų mūrinis, S-5-5-5,
4 gaso pečiai. $22,500.

HELP WANTED MALĖ

• Pridengiami stiliai

• Dideliais kraštais • Daugelis kitokių perdaug,
kad suminėti dideliuose kiekiuose«spalvų ir lygių
medžiagii
Stilingos antklodės, gražios ir skoningos lovoms už neįti
kimai žemą kainą. Pasirinkimas iš nesuskaičiuojamų kie
kių įvairių spalvų, stilių ir dydžių. Tai yra tikslingiausia
dovana,'kurios ieškote... vestuvėms, pabaigtuvėms, Mo
tinos Dievai. Gaila, paštu ir telefonu užsakymai nepriima
mi.
Kai kurios su menkais trukumais.
BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT ... THE MAY
COMPANY, DOWNTOWN AND ALL BRANCHES

1963 m. balandžio 24 d.
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Slovenian Auditorium salėje,
6417 St. Clair Avenue

Leonas Barauskas, Birutė PCIkekevičitttė, Kazys ,
Veselka ir Zigmas Lapinas.

Programoje:

buv. Montrealio Lietuvių Dramos Teatro aktoriai: režisiere ir dramaturge — BIRUI E
PŪKELEV1Č1ŪTL, LEONAS BARAUSKAS, KAZYS VESELKA.
Muzika — ZIGMO LAPINO. Programos vedėja — VILTIS VAIČIŪNAI TE.
B i 1 i e t a i — po $3.00, $2.50, $2.00 ir $1.00 gaunami DIRVOJE.
GERI NAMAI
f
1 &

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
SLA kuopų pasimatymas
Niagaroje
Velykų švenčių proga
Clevelande lankėsi Kanados
Toronto SLA 236 kuopos
pirmininkas, S. Jokūbaitis
su ponia, kuris su Clevelan
de veikiančių SLA 14 ir 136
kuopų pareigūnais Vyt.
Braziuliu, Vb Braziuliu, S.
Lazdiniu, R. Šileriu, J. Pinkumi ir B. Grinciu, turėjo
pasitarimą Kanados ir JAV
SLA kuopų pasimatymo,
Niagaroje, reikalais — pa
sitarimą.
Svečias iš Toronto, S. Jo
kūbaitis, pranešė, kad pa
simatymas ivyks birželio 8
d.,
šeštadienį,
Niagara
Falls, ”Marconi Hali”, 1072
Magdalena Avenue (Victoria Avenue kampas).
Pasimatymo šventės pro
grama susidės iš bendro po
sėdžio, meninės programos,
vaišių ir šokių. Meninę, pro
gramą numatoma sudaryti
iš Toronto, Hamiltono ir St.
Catharine kuopu meninin
kų.

Clevelande lankėsi Toronto SLA kuopos pirm. S. Jokūbaitis su ponia, kviesdami clevelandiečius |
Niagaroj ruošiamą šventę. Pirmoj eilėj sėdi: J. Čiuberkis, V. Braziulis—SLA 14 kuopos pirm.,
viešnia iš Toronto Jokubaitienė, Vi. Braziulis -- SLA 136 kuopos pirm., S. Jokūbaitis -- SLA 238 kuop.
Toronte pirm. Stovi: V. Jokūbaitis, S. Lazdinis, J. Virbalis, P, Shilleris, Grincius ir Pinkus.
V. Pliodžinsko nuotrauka

• Robert M. Ginn, vado
vavęs Cleveland Electric IIluminating Co. apylinkės
vystymo programai, šiomis
dienomis paskirtas vicepre
zidentu, kaip praneša tos
b e n d rovės prezide n t a s
Ralph M. Besse.
John R. Bruch paskirtas
j R. M. Ginn vietą.

šeimininkių laisvas
sekmadienis
Balandžio 28 d., sekma
dienį, nuo 12 iki 3 vai. birutietės ruošia pietus, šv. Jur
gio parapijos salėje. Malo
niai kviečia visuomenę ir
žada patenkinti visus aukš
taičius, žemaičius-, suvalkie
čius ir kitus su įvairia lie

1963 M. BALANDŽIO 27 D.
NAUJOSIOS PARAPIJOS SALĖJE, CLEVELANDE,
18022 NEFF ROAD

ĮVYKS

L. T. M.
ČIURLIONIO ANSAMBLIO

tuviško maisto programa.
Gautos pajamos' bus ski
riamos įvairiems šalpos rei
kalams.
t’lcvehndo bir atletės

6 kamb. vienos šeimos
j šiaurę nuo Lake Shore
Blvd., didelis namas, pilnas
rūsys, 2 garažai.
5 kambarių netoli E. 185,
tik 20 metų senumo, geras
nedideliai šeimai.
Plytinis, 4 metų senumo,
4 miegamieji, 2 pilnos vo
nios, padalintas rūsys, 2 ga
ražai.
Mažesnis, tik 2 miega
mieji, viskas viename aukš
te, arti E. 185 gt., geras.
2 šeimų labai gerame sto
vyje — plytinis.
2 šeimų nedidelis, beveik
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
tas rūsys.
Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.
Trijų miegamųjų Euclide
prie E. 185 gt., labai švarus.
Krautuvė ir namas prie
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.
Netoli Twist-Drill Co., 4
šeimų plytinis iv 2 šeimų

nedidelis ant vieno sklypo,
prašo tik $23,000, $300 pa
jamų į mėnesį.
Turime du apleistus na
mus prie Naujos parapijos.
Norintieji dirbti ir turin
tieji jėgų galėtų pirkti.
Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing
Service
Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185
IV 1-6900
Res. K E 1-2190
2-JŲ ŠEIMŲ NAMAS

Į pietus nuo Euclid Avė.
Pn 5 kambarius kiekviena
me bute ir 3 kambariai ir
vonia 3-čiame aukšte. Karš
to vandens šildymas. Gra
žus sklypas. 2-jų automo
bilių garažas. Reikalingas
dekoravimo iš vidaus. Pra
šo $17,500.
J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estatė
MU 1-6100 — office,

PARDUODAMAS NAMAS
prie pat Naujosios parapi
jos.
Skambinti IV 1-6700
(44-49)

Parduodamas
nedidelis namas su visais
baldais Kildavę gt: (Naujos
parapijos rajone). Tinka
vyresnei porai ar dviems
viengungiams.
Telef. KE 1-4391.
(48-50)
Skaityk ir platink
DIRVĄ

Jaunieji kiškiukai pasirodę margučių vakare. Stovi iš kairės: D.
Balčiūnaitė , V. Čiprinskaitė, M. Dautartaitė, J. Ignatavičiūtė ir R.

METINIS KONCERTAS
DALYVAUJA

ANSAMBLIO MOTERŲ, VYRŲ IR MIŠRŪS

CHORAI
SOLISTAI SVEČIAI; ALDONA STEMPUŽIENĖ

VACLOVAS VERIKAITIS
PO PROGRAMOS ŠOKIAI IR VAIŠES.

Bilietus galima įsigyti Dirvoje, Lietuvių Prekybos Namuose,
pas čiurlioniečius ir prie įėjimo,
PRADŽIA

7

VAL.

VAK.

Naujosios parapijos salėje Clevelande balandžio 21 d. jvyko margučių vakaras, kuriame buvo pa
skirtos premijos už gražiausiai išmargintus margučius. Nuotraukoje konkurso dalyvės.
J. Garlos nuotrauka

LOS ANGELES
Vakaras prof. M. Biržiškos
vardo bibliotekai paremti
Nr. 48
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KAS IR KUR?

VEIKSNIŲ PASITARIMAS
CHICAGOJE

ATITAISYMAS

Dirvos 47 nr. (balandžio
22 d.) Vilties Draugijos
Valdybos pranešime apie
šaukiamą narių suvažiavi
mą įsivėlė nemaloni klaida:
suvažiavimas įvyks birželio
1 d., ne gegužės 1 d., kaip
klaidingai paskelbta.

• Juozas J. Bachunas su
ponia praeitą savaitgalį lan
kėsi Clevelande, dalyvavo
posėdžiuose su mūsų spor
tine vadovybe, padarė pra
nešimą ALT S-gos Cleve
lando skyriaus susirinkime,
apsilankė Dirvos redakcijo
je. Be to, aplankė visą eilę
bendraminčių ir pažįstamų.

Balandžio 20 d. Chicagoje, ALT
kvietimu buvo susirinkę pasitarti
ALT, VLIK ir LLK nariai, kartu
dalyvaujant ir Lietuvos Gen. Kon
sului dr. P. Daužvardžiui.
Pasitarimams vadovavo ALT
pirm. L, Šimutis.
Posėdžių metu buvo padaryti
pranešimai apie tarpt, politikos
raidą (Vacį. Sidzikauskas) ir apie
veiksnių veiklą ir tolimenes per
spektyvas (dr. A. Trimakas).

• Pianisto Antano Sme
tonos rečitalis įvyks gegu
žės 3 d. Juilliard School of
Music salėje, 130 Claremont Avenue. Netv Yorke.
Programoje .B^cho, Schuberto ir Chopino kūriniai.
Koncerto pradžia 8 vai. va
karo. įėjimas nemokamas.
• Inž. Vaclovas Mažeika, Lietuviškoji visuomenė ma
Korp. Neo-Lithuania Vy loniai kviečiama tame kon
riausios Valdybos pirmi certe dalyvauti.
ninkas, balandžio 27 d. da
lyvaus korporacijos šventė
• Prezidento Antano Sme
je Philadelphijoje, kur jau tonos monografiją užsipre
nas ir aktyvus vietos neo- numeravo: Garbės prenu
lithuanų padalinys švenčia meratą: Jonas Lietuvnin
savo vienerių ir korporaci kas — Baltimore, Md.
jos 40-ties metų sukaktį.
Prenumeratoriai: And
Tuo pačiu metu Detroito rius Laukaitis — Lemont,
neolithuanai ruošia korpo Ilk, Leonas Kuzmickas —
racijos šventę pas save. At Waterbury, Conn., Jonas
stovauti Vyr. Valdyba j De Taraila — Worcester, Mass.,
troitą vyksta valdybos na ALT Sąjungos Worcesterio
riai inž. St. Virpša ir S. Skyrius, Juozas Tautvilą,
Adomaitienė.
Stasys Vaišvila, Juozas
Dundulis, Juozas Neverauskas ir Steponas Karvelis —
iš Indiana valst., Alfonsas
Dziakonas ir Jonas PupininEKSKURSIJA Į DETROIT kas — iš Rochester, N. Y.
NEWS REDAKCIJĄ IR
Lietuvos Nepriklausomybės
SPAUSTUVĘ
Fondui surinkta $565.79
Balandžio 27 d. (šešta
Toronte 1963 m. į Lietu
dienį), 4 vai. p. p. Lietuvių
vos Nepriklausomybės kasą
žurnalistų Sąjungos De
troito skyrius ruošia eks gauta:
1) Iš vasario 9 d. minėjikursiją į didžiausio Detroi
mo-pobūvio
$32.64.
to
dienraščio
"Detroit
2) Pagal aukų lapus —
News”, turinčio apie 700,000 skaitytojų, redakciją ir $238.00.
3) LB Toronto apylinkės
spaustuvę. Jai vadovaus, jei
valdybos
ruošto Lietuvos
sąlygos leis, visiems Detroi
Neprikiausomjdbės
minėji
to lietuviams gerai žinomas
mo metu vokeliais surinkta
vienas iš šio dienraščio re
aukų $175.35.
daktorių p. Anderson.
4) LNT Moterų Būrelio
E k s kursijoie kviečiami
auka
$119.80.
dalyvauti visi Detroito ir jo
Mūsų mieliems bičiuliams
apylinkių lietuviai. Prašo
talkininkams ir talkinin
me rinktis 15-2'1 min. anks
kėms už gausias aukas ir
čiau "Detroit News" lau
kiamajame (lobby), 615 W. bendrai visiems, kurie vie
nu ar kitu būdu LN Fondą
Lafayette (kampas Second parėmė, nuoširdžiai dėko
Avė.).
jame.
Kviečiami atvykti punk
LNT Toronto
tualiai, nes ekskursijai pa
Komitetas
judėjus j redakcijos ir
• Medelline, Kolumbijoje,
spaustuvės patalpas, pavė
(Pietų
Amerikoje) gyvena
lavusieji negalės įsijungti.
dvi pagyvenusios moterys,
• Korp! Neo-Lithuania kurios mielai persikeltų i
40 metų sukakties minėji JAV ir dirbtų bet kokioje
mo dalyviams pranešama, šeimoje. Abidvi yra tvar
kad stalų registracija bai kingos, švarios, pamaldžios
giasi balandžio 26 d., 6 v. ir geros virėjos. Jų pavar
v. (penktadienį). Stalus 10 dės; Marija Klemenaitė ir
žmonių galima užsakyti Ne Karolina Laužikaitė.
Jei Jums būtų įdomu dau
ringos krautuvėje telefonu:
825-9754.
Valdyba giau apie jas išgirsti, pra
šau rašyti sekančiu adresu;
• šilainė, Detroito tauti K. Kalėda, Ap. Aereo 1387,
nių šokių grupė, ne perse- Medellin, Colombia, S. A.
niai pasirodė Patton parko
• Rūtos ansamblio vardu
Pavasario Karnevale. Gru
Alg.
Kačanauskas, inž. V.
pė taip pat yra kviečiama
dalyvauti "Airforce Police Melinis ir D. Dutkutė svei
Convention”, kuri įvyks bir kina ansamblio kūrėja Jo
želio mėn. Statler Viešbuty kūbą Stuką atsiektu laimė
je. Visi maloniai kviečiami jimu moksle ir gavus pro
atsilankyti į šilainės vaka fesoriaus titulą Seton Hali
universitete.
rą gegužės 11 d.

DETROIT

K. Donelaičio mokyklos Chicagoje tautinių šokių grupė, kuri dalyvaus II Tautinių Šokių šventėje
Chicagoje. Tarp šokėjų sėdi mokyklos vedėjas J. Sirka, tautinių šokių mokytoja A. Martienė ir mo
kytojas - akordeonistas P. Aleksa.
V. Noreikos nuotrauka

K. DONELAIČIO LITUANISTINĖ
MOKYKLA CHICAGOJE
Artinasi pavasaris, o kartu su
juo ir mokslo pabaiga tūkstan
čiuose mokyklų. Tarp jų ir litu
anistinėse, kurios, kaip pavyz
džiai rodo, nemažėja, bet netgi
didėja savo apimtimi ir mokinių
skaičiumi.
Viena iš tokių smarkiai didė
jančių lituanistinių mokyklų yra
K. Donelaičio vardo mokykla Chi
cagoje. Ši mokykla, vadovaujant
anuometiniam tėvų k-to pirm.
E. Geruliui, buvo Įsteigta "Tėviš
kės" evang. parapijos pastogėje
1959 m. Mokykla pradėjo darbą
su 40 mok., 1960 m. joje mokė
si 80 mokinių, 1961 m. — 130,
1962 m. 200 ir šiais metais 230
mokinių.
Radusi tėvišką kun. A. T rakio
globą "Tėviškės” parapijoje K.
Donelaičio mokykla, sparčiai mo
kinių skaičiui didėjant, ten dėl
vietos stokos negalėjo ilgai pa
būti. Persikėlė { Marųuette par
ko Fieldhousą. Bet ir čia besi
mokant, dalis mokinių taip pat
naudojosi ir "Tėviškės" parapi
jos klase.
Šiais metais mokykla dirba
valdinės mokyklos patalpose, pa
čiame lietuviško Marguette parko
centre. Šioms patalpoms gauti
pirmasis kelius tiesė pirmojo
Tėvų k-to pirm. E. Gerulis, o
taip pat nemažai pasidarbavo ir
šiemetinio Tėvų k-to nariai.
Kaip K. Donelaičio mokyklo
je pastatytas mokslas, žino tė
vai, kurių nemaža dalis gyvena
40-50 mylių spinduliu aplink Chicagą ir randa laiko bei reikalo
savo vaikus kiekvieną šeštadieni
atvežti į mokyklą.
Mokyklai vadovauja patyręs
pedagogas ir organizatorius mok.
Julius Širka, anksčiau buvęs To
ronto lituanistinės mokyklos ve
dėjas. Su juo dirba 12 vyresnio
sios ir pačios jauniausios kartos
mokytojų: muz. A, Linas, A. Mar
tienė, I. Šerelienė, I. Laisvėnaitė, S. Šukelienė, J. Radvilaitė
(Chicagos Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto absolventė), P.
Aleksa, M. Plačienė, M. Šimonie
nė, E. Diminskienė ir P. Lampsatienė.
Mokyklos pasididžiavimas tai
taut. šokių grupė, vadovaujama
mok. A. Martienės. Šioje grupė
je šoka 132 mokiniai ir didžioji
dalis jų šoks II-joje Taut. šokių
šventėje. Bendrai Taut. Šokių

švente susidomėjimas yra di
džiulis, paskutinėmis dienomis
smarkiai perkami bilietai, o li
tuanistinių mokyklų dalyvavimas
atneš šventei gaivumo ir ateities
vilčių.
Mokykla turi ir didelį chorą,
kuriam šiuo metu vadovauja jau
nesniosios kartos muz. A. Linas.
Kaip smagu tėvams, kai vaikai,
sugr|žę iš mokyklos, dainuoja par
tizanų dainas, kurių juos išmoko
muzikos mokytojas.
Tik ką mokykloje pasirodžius
nauja apraiška -- mokyklos mo
kinių prirašomas ir redaguoja
mas laikraštėlis "Pirmieji žings
niai” -- tai žinia, su kokiu dėme
siu visuose lituanistikos fron
tuose žengiama pirmyn.
Kalbant apie abiturientus, kolkas mokykla jų mažai teišleidžia.
Pernai išleido 7 abiturientes, šie
met baigs tik 5. Bet už dviejų
metų abiturientų skaičius jaupa-

Po gerai pavytosios ir pub
likos šiltai priimtos Antano Rū
ko komedijos "Kojinės”, Los An
geles Dramos Sambūrio Valdybos
ir aktyviųjų narių vienbalsiu pri
tarimu nutarta statyti dar vieną
A. Rūko veikalą. Tai "Bubulis ir
Dundulis", linksmas trijų veiks
mų nutikimas.
"Bubulis ir Dundulis" su dide
liu pasisekimu apkeliavo daugu
mą stovyklų Vokietijoje ir buvo
vėl atnaujintas Chicagoje.
Šis lietuviškas sodžiaus bui
ties veikalas yra parašytas gra
žia kalba, pilnas sąmojaus, žmo
giškų silpnybių ir nuoširdaus at
laidumo. Veikalas yra {domus
kiekvienam, kuris nori nors va
landėlei grįžti J paliktą sodžių,
prisiminti jame linksmai prabė
gusią jaunystę.
Į "Bubulio ir Dundulio" pasta
tymą Los Angeles scenoje numa
toma Įpinti muzikos efektų, dai
nų ir šokių. Šokiams talkininkau
ja baleto artistai Jaunutis Puo
džiūnas ir Violeta Karosaitė ir
Los Angeles tautinių šokių gru
pės "Žilvytis" šokėjai.
"BubulĮ ir Dunduli” režisuoja
Dalila Mackialienė. Dekoraci
jos -- dailininko Algio Žaliūno.
Vaidina'Los Angeles Dramos

RIMANTAS DAPŠYS, barito
nas, dainuos Los Angeles pavasa
riniame baliuje.
L. Kančausko nuotrauka .

palyginimai jaunų metų vyras, bet
turėdamas retą dovaną — stiprų
ir malonaus tembro balsą, yra
čia, Vakaruose, Įgyjęs gana pla
taus populiarumo ir publikos yra
Repeticijos vyksta Lietuvių šiltai sutinkamas ir priimamas.
Tautinių Namų salėje, Glendale
Prie piano solistui akompanuos
Blvd. Šie namai, priglaudę eilę kompozitorius Bronius Budriūkitų lietuviškų organizacijų, pri nas, kuris per eilę metų artimai
glaudė ir Dramos SambūrĮ ir lei bendradarbiauja su Rimantu Dapdo nemokamai naudotis sale re šiu ir nesykĮ yra pasidalinęs su
peticijoms. Dramos Sambūris juo savo vertingu meniniu paty
yra labai dėkingas Tautinių Na
rimu.
mų Valdybai ir jos pirmininkui
Baliaus metu veiks skaniai po
Skirmantui.
nių paruoštas bufetas. Bufeto pa
Veikalas reikalauja didelės sce ruošimui vadovauja žinoma šei
nos ir gero apšvietimo, todėl mininkė Puikūnienė.
spektaklis Įvyks Assistance LeŠokiams gros smagus, nuotai
ague Play House, 19367 North St,
Andrews Place, gegužės mėn. 11 kingas ir lietuviams Įprastas M.
d., 8 vai. vakare. Bilietus Į spek- Krafto orkestras.
Parengimą ruošia LT S-gos
taklĮ galima gauti iš anksto sek
madieniais po pamaldų prie šv. Los Angeles skyrius.
Taigi gegužės 4 d., šeštadie
Kazimiero bažnyčios ir vaidini
nĮ, 8 vai. vakaro, Ukrainiečių Au
mo dieną prie Įėjimo.
Dramos Sambūris taria vi ditorijoje (4315 Melrose Avė.)
siems losangeliečiams iki pasi visi Los Angeles ir jos apylin
matymo Bubulio ir Dundulio so kių lietuviai su savo artimaisiais
draugais ir pažĮstamais yra kvie
dybos kieme.
(db) čiami atsilankyti.

balandžio mėn. 27 d., 7 vai. vak.,
Jaunimo Centre,
So. Claremont Avė., Chicagoje.
Įėjimo auka asmeniui 4 dol. (su vakariene).

ADOLFUI DILBAI
staigiai mirus, p. DILBIENĘ, sūnų VYTAUTĄ,

ALTS Bostono skyriaus nariai

Sambūrio nariai — Ema ir Vin
cas Dovydaičiai, Jonė Pėterienė,
Jūratė Šaltenytė -Kvedienė, Vla
das Gilys ir Emilis Skistimas.
Prie jų darniai prisijungė ir pir
mą kartą Los Angeles lietuviš
koje scenoje pasirodys — Jonas
Janušauskas, Alfonsas Petraus
kas ir Vytautas Plūkas -- visi
atvykę iš Australijos.

KATINUKAS ŽEBRIUKAS
maloniai kviečia visus atvykti į Kernavės
Skaučių Tunto tėvų komiteto rengiamų ba
lių, kuris įvyks

Buvusiams ALTŠ skyriaus pirm., teisininkui

liūdi

Meninę baliaus programą iš
pildys Los Angeles lietuviams
gerai pažĮstamas solistas bari
tonas Rimantas Dapšys. Būdamas

BUBULIS IR DUNDULIS LOS ANGELES SCENOJE

A. A.

gimines ir artimuosius giliai užjaučia ir kartu

sieks 20-30. Tai bus mokyklos
žydėjimo laikų brandūs vaisiai.
Ir tikimasi, kad mokinių skaičius
šioje mokykloje tikrai nemažės,
bet dar vis didės, ką rodo pra
džioje cituoti skaičiai.
Birželio 2 d. Mari jonų soduose
Įvyks K. Donelaičio mokyklos
tradicinė sporto šventė, kuri
kiekvienais metais sutraukia
daug žmonių--tėvų,pažĮstamųir
mokyklos bičiulių.
Prof. Ve. Biržiška "Aleksandryno" II tome — Kristijono Do
nelaičio biografijoje -- aprašo
faktą, kaip, rusams veržiantis Į
TolminkiemĮ, K. Donelaitis su vi
sais parapijiečiais pasitraukęs Į
pelkes, kad apsiaugotų nuo rusų
teroro. Bet ar jautė Donelaitis,
kad jo žemę kada nors užpuls dar
žvėriškesni rusai, kad jo broliai
turės masiniai bėgti iš savo že
mės ir toli Vakaruose -- laisvo
je Amerikoje net Įsteigs jo vardo
lituanistinę mokyklą, kad ten mo
kytųsi jaunimas, toks pat tautiniai
susipratęs, koks buvo anas tolimo
Tolminkiemio klebonas?
VI. Ramojus

Gegužės 4 d. šeštadienĮ, Uk
rainiečių Auditorijoje, yra ruo
šiamas pavasarinis balius, ku
rio pelnas skiriamas prof. My
kolo Biržiškos vardo bibliotekai
ir Vasario 16-tos Gimnazijai Vo
kietijoj paremti.
Biblioteka turi gerą pradžią,
bet toli gražu ne tiek, kiek yra
reikalinga platesnio masto bib
liotekai sukurti. Iki šio, kaip te
ko aplinkiniais keliais patirti,
prof. Mykolo Biržiškos vardo
biblioteka daugiausia paramos
yra susilaukusi ne iš Los Ange
les lietuvių, bet iš tolimesnių
kolonijų tautiečių. Tad ir perša
si mintis, kad atėjęs metas ir
mums losangeliečiams, prie šios
lietuviškos kultūros tvirtovės —
lietuviškos bibliotekos sukūrimo
stipriau prisidėti, nes mes, mū
sų vaikai -- jaunimas, pirmoj
eilėj tąja biblioteka naudosi
mės. Taigi kiekvienas doleris
yra labai ir labai reikalingas ir
sunku tikėti, kad galėtų būti/Ver
tinant lietuvybės mastu, tikslin
giau ir geriau bet kur investuo
tas.

Chicagos šaulių kuopa gegužės 11 d. Lietuvių Auditorijoje rengia
vakarą su vaidinimu. Bus vaidinama 4 veiksmų drama Meilės auka.
Pradžia 7 v.v. Po vaidinimo bus šokiai, grojant vokiečių International
orkestrui. Nuotraukoje vaidintojai repeticijos metu: Kromelytė - Sorė,
Morkuzienė -- Agota, Tamkevičius -- Jurgis, Petrauskas --Leiba ir
Buškutė -- Onutė.

Baliaus pelnas skiriamas Nijolės Ja nkutės-Užubalienės knygelės vai
kams ” Ž e b r i u k o Nuotykiai
Miške”, išleidimui.
Staliukus užsakyti;
Tel. WA 5-5612, HE 4-8836.

.

