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TARP ISTORINIŲ PARALELIŲ
ATSISAKYDAMAS NUO AKTINGOS POLITI
KOS WASHINGTONAS LAUKIA PASIKEITI
MŲ PAČIOJE SOVIETŲ SĄJUNGOJE. — KAD
ATSPĖJUS JŲ POBŪDI, IEŠKOTA PAVYZDŽIŲ
CARŲ RUSIJOS ISTORIJOJE, BET Iš JOS GA
LIMA IŠSKAITYTI TIK VIENĄ: KIEK PAŽAI
DĘ SU MINTIMI REFORMUOTI IR PALENG
VINTI TAUTOS GYVENIMĄ, RUSIJOS VALDO
VAI VĖL GRIEBDAVOSI ŽIAURIŲ PRIEMO
NIŲ IŠSILAIKYTI.

------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -------Jei Washingtono užsienio poli
tiką galima apibūdinti formule:
’wait and see\ tai viltis pasau
liui susilaukti geresnių dienų tu
ri ateiti iš Rytų. Gyvenimas ne
stovi ir bolševizmo režimas, lai
kui bėgant, turėtų keistis. Ir Sta
liną pergyvenus, keistis į geres
nę pusę. Sakoma, kad taip yra įsi
tikinęs Valstybės Departamento
planavimo šefas prof. Walt Rostov. 'Šviesos iš Rytų' laukiantie
ji savo viltis paprastai remia
sovietų-kinų nesutarimais ir vi
daus procesu pačioje Sovietų Są
jungoje. Neseniai (Dirvos 43 Nr.)
ilgėliau pakalbėję apie MaskvosPekino santykius, dabar galime
sustoti prie pačios Sovietų Są
jungos keitimosi proceso.
Aplamai imant, viltys, kad
Chruščiovas
sovietų režimą
’suliberalins' nuėjo niekais. In
teligentams
ir menininkams
Chruščiovas pasakė, kad jie lais
vės niekados negaus. Ūkinis gy
venimas, kurį Chruščiovas savo
valdymo pradžioje (1957 m.) no
rėjo kiek decentralizuoti, dabar
vėl iki smulkmenų tvarkomas iš
Maskvos, o padažnėjusios bylos
rodo, kad saugumas, apie kurio
veiklą buvo kiek mažiau girdėti,
pradėjo išsijuosęs dirbti ir kad
saugumo organizacija vėl iškilo
į svarbiausius režimo ramsčius.
Save laikąs ’kremlinologistu*
kolumnistas Josef Alsop,ryšium
su aukščiau minėtais reiškiniais,
ieško paralelių Rusijos istorijo
je. Jei Stalino režimas turėjęs
kaž ką panašaus su Ivano Žiau
riojo ir Petro Didžiojo režimais,
tai dabartinė būklė Sovietų Są
jungoje primenanti caro Nikalojaus I-jo gadynę.
Iš tiesų, tam tikrą paralelę
tarp Chruščiovo ir Nikalojaus I
galima pravesti. Užėmęs carų
sostą 1825 metais Nikalojus I iš
pradžių buvo linkęs padaryti kai
kurias reformas, tačiau vėliau jis
pradėjo kovoti su bet kokios lais
vesnės minties pasireiškimu ir
įkūrė slaptosios policijos orga
nizaciją, kurios tikslas buvo iš
laikyti susidariusią tvarką. Mir
damas Nikalojus I jautęs, kad vi
sas jo režimas buvo pasmerktas
sugriūti.
Šiuo tarpu sunku pasakyti, kiek
Chruščiovas norėjo sušvelninti
Stalino režimą, tačiau dabar at
rodo, kad jis nenori ir negali to
liau eiti ta linkme. Atvirkščiai,

yra davinių verčiančių manyti,
kad režimas bus sugriežtintas.
Sugriežtinimas turėtų būti sutik
tas su nepasitenkinimu pačioje
Sovietų Sąjungoje ir juo labiau
sovietų satelitų tarpe. Bet žmo
nės buvo nepatenkinti ir Stalino
režimu, tačiau tai ... nieko nepa
keitė.
Chruščiovas jau yra 69metųir
labai ilgai valdyti negalės. Patys
sovietai leidžia gandus, kad jis
galvojąs pasitraukti už poros me
tų, kas, žinoma, neatitinkatikre-

nybei. Kas bus jo vietoje? Pra
sidėję su istorinėm paralėlėm,
galime tuo būdu pasinaudoti to
liau. Nikalojų I pasekė Aleksan
dras II-sis, istorikų apibūdina
mas kaip geras, bet silpnavalis
žmogus. Pradžioje jis buvo užsi
degęs pravesti reikalingas refor
mas, tačiau jos nepatenkino kraš
tutinių elementų, kilo teroro ban
ga ir Aleksandras vėl turėjo grįž
ti prie griežtesnio režimo. Bet,
žinoma, istorija pilnai nepasi
kartoja. Šiandien sąlygos yra ki
tokios , negu kad buvo carų lai
kais. Sovietų Sąjunga savo ranko
je turi baisius ginklus, kurie pa
saulio labui turėtų būti tarptau
tinėje kontrolėje, nes ta pati is
torija moko, kad absoliutiniai
valdovai vistiek , kaip jie vadina
si -- carai ar kompartijos CK
pirmininkais—labai dažnai avan
tiūromis užsieniuose nori iš
spręsti savo vidaus problemas.
Dėl to laukimo ir stebėjimo po
litika gali būti daugiau kenksmin
ga patiems stebėtojams, negu so
vietų politinės scenos aktoriams.
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Lietuvos laisvinimo veiksnių pasitarimo, įvykusio Chicagoje balandžio 20 d., dalyviai. Sėdi iš kairės:
Dr. A. Trimakas, gen. konsul. dr. P. Daužvardis, L. Šimutis, V. Sidzikauskas ir dr. P. Grigaitis. Sto
vi: T. Blinstrubas, dr. V. Šimaitis, L. Šmulkštys, inž. E. Bartkus, dr. K. Šidlauskas, M. Vaidyla, inž.
A. Rudis, J. Talalas ir dr. K. Drangelis.
V. Noreikos nuotrauka

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIAI TARĖSI
* Intensyvinti akciją JAV Kon
ALT atstovavo: pirm: Leonardas Šimutis ir nariai E. Bartkus, grese, Vyriausybėje ir Jungtinė
T. Blinstrubas, dr. K. Drangelis, se Tautose, remti patangas su
Dr. P. Grigaitis, A. Rudis, dr. daryti Atstovų Rūmų Užsienio
VI. Šimaitis, J. Talalas ir M. Vai Reikalų Komisijos pakomisę pa
dyla.
vergtosioms tautoms;
VLIK atstovavo: dr. A. Trima
* Plėsti ir derinti laisvojo pa
kas, dr. K. Šidlauskas ir L.
saulio informavimą apie Lietu
Šmulkštys.
LLK atstovavo Vaclovas Sidzi vos bylą ir apie tikrą padėtį So
vietų Rusijos okupuotoje Lietu
kauskas.
Pasitarimui vadovavo L. Šimu voje, ir savos visuomenės infor
mavimą apie veiksnių veiklą;
tis.
* Suintensyvinti pasiruošimą
Po visų čia išvardintų veiksnių
pranešimų apie savo veiklą ir to laisvųjų lietuvių .politiniam ir kul
limesnius planus, buvo svarstyti tūriniam pasireiškimui 1964-1965
klausimai, liečiamieji veiksnių metų Pasaulinėje Parodoje New
tarpusavio santykius, tarptauti Yorke;
nės padėties raidą, ir artimiau
♦ Smerkti kai kurių asmenų
mėdamas, kad likvidavus BALFo sios ateities uždavinius. Pasita
įstaigą Muenchene, Vokietijoj šal rime, kuris vyko gyvenamojo mo pasišovimą megzti santykius su
pa vykdoma betarpiai kreipiantis mento diktuojamos politinės rim Sovietų okupuota Lietuva, kurie
asmeniškais prašymais Į Centro ties nuotaikoje ir veiksnių visiš vestų į santykiavimą su okupan
Valdybą. Prašymai turi būti pa- ko solidarumo dvasioje, vienin to Lietuvai užkartu režimu, jo
įstaigomis ir institucijomis ar su
liudyti BALFui patikimo asmens, gai sutarta:
okupantui tarnaujančiais asmeni
Šiuo metu Vokietijoje veikia vie
♦ Glaudžiai bendradarbiauti mis, Į dabartinio Lietuvos teisi
na BALFo šelpiama Vargo mo
siekiant
Lietuvos nepriklauso nio tarptautinio statuso pažeidi
kykla. Prel. J. Končiaus nurody
mu veikia dar ir kita šeštadieninė mybės ir laisvės atstatymo pa mą ir J vieningo lietuvių tautos
mokykla prie Muenchenc, vado greitinimo, derinti savo veiklą ir kovos prieš bolsėvinkinį okupan
vieni antrus informuoti apie da tą fronto lūžį;
vaujama Laukaitienės.
romus bei planuojamus žygius;
♦ Sveikina ir skatina VLIKo
Kun. L. Jankus plačiai pain
* Nedelsiant pradėti pasiruo
pastangas
surikiuoti visas tei
formavo apie Vasario 16 Gimna šimo darbus Pavergtųjų Tautų
giamas laisvųjų lietuvių jėgas
ziją, kurios padėtis nepavydėtina. Savaitei tinkamai paminėti;
Lietuvai laisvinti ir lietuvybei
Trūksta cenzuotų mokytojų, pa
išeivijoje ir tremtyje išlaikyti;
statai blogi ir jis perskaitė iš
gimnazijos
vadovybės gautą
♦ Džiaugiasi laisvųjų lietuvių
BALFui prašymą 10.000 dolerių
tencija su sovietais mūsų tautai gyvu jautrumu Lietuvos reika
pašalpos naujų namų statybai.
nėra priimtina, kad Vatikanas lams, jų pareigingumu ir duosaiškiai
pasisakytų už tautų lais nurnu, akivaizdžiai pasireišku
Suvažiavimas vienbalsiai pa
siais minint Lietuvos nepriklau
vą
apsisprendimą.
sisakė, kad lietuviško židinio nau»
somybės pakelbimo 45-tąją su
dingumas svetimoj žemėj nekelia
E. Čekienė
kaktį.
abejonių, bet siūlyta pasvarstyti,
ar verta plėsti rūmus, kai jųdvasfnis vidus siaurėja. Svarstant
šios pašalpos prašymą susidur
ta ir su kitais sunkumais, nes
BALFo Įstatai, kaip ir visų šal
pos organizacijų, draudžia nau
* KANDIDATUĮNOBELIOPRE ti Į Abisinijos sostinę Adis Abebą
doti lėšas statyboms, o ypač kitų MIJOS LAUREATUS siūloma JA V yra pakviestas Chilės ambasado
org-jų vardu, o tiktai žmonių Taikos Korpusas, vadovaujamas rius Manuel Turcco.
šalpai. Suvažiavimas pavedė Sargent Shriver, prezidento Ken
» SOV. SĄJUNGOS PIANISTUI
BALFo Centro Valdybai ieškoti nedy švogerio. Galutinis tuo rei
būdų, kaip iš tos padėties išeiti, kalu sprendimas priklauso nuo ASHKENAZ.Y NUTARUS NEBE
GRĮŽTI iš Londono Maskvon, tuoj
aiškintis, ar negalima pakeisti Norvegijos parlamento.
buvo
suvaržytas menininkų judė
įstatų, kad BALFas dėl to pakei
jimas užsienin. KitamiŠmuzikos
timo nenustotų savokaritatyvinio
♦ JAVŽURNALASNEWSWEEK pasaulio garsenybių -- Sviatopobūdžio.
SPĖJA, kad Sov. Sąjungos žemė slav Richter -- buvo uždrausta
Buvo svarstyta šalpa JAV-se lapis turėsiąs būti perplanuotas. vykti Į motinos laidotuves Vak.
ir nutarta, kad pašalpas iki 50 Išnyksiančios iš Žemėlapio tokios Vokietijoje.
respublikos, kaip Lietuva, Latvi
dol. turi teisę išmokėti reikalų
* RUOŠIANTIS ITALUOS PAR
ja ir Estija, nes Sov. Sąjunga bū
vedėjas kun. L. Jankus be Cent
LAMENTO
RINKIMAMS, ITALI
sianti
padalinta
į
ekonominius
ro Valdybos nutarimo. Plačiai
regijonus, ne į respublikas. Tų JOS KOMUNISTŲ PARTUA nau
diskutuota šalpa pavergtuose bei
respublikų sienos, pagrįstos et doja šūkius, paskelbtus popie
kituose kraštuse.
niniais ir tautiniais pagrindais, žiaus Jono XXin PaceminTerris
nebeatitinkančios tikrąjai padė enciklikoje. Dešiniųjų spauda atSuvažiavimui
pirmininkavo
čiai, verčiančiai keisti ir Sov. Saudo juos esant "popiežiškesprel. J.B. Končius ir dr. E. ArSąjungos (Union of Soviet Socia- niais už patį popiežių". Vatika
manienė, sekretoriavo dr. A.
nas tuo tarpu laikosi neutralaus
listic Republic) pavadinimą.
Škerys.
palankumo Fanfani krikščionių
Po suvažiavimo įvyko vaišės,
* JAV ASTRONAUTAI ne tik -demokratų ir socialistų koali
kurių metu, A. Trečiokui vado
kad
skraido erdve, bet rūpinasi ir cijai.
vaujant, buvo pagerbtas ilgame
žemiškaisiais reikalais. Pik.
tis BALFo pirm. prel. J.B. Kon
* JAV PAŠTO ADMINISTRACIGlenn ir jo 7 kolegos sudarė
čius, neseniai Vatikano suteikto
,
JA
GRASINA dar labiau suvar
prelato titulo proga. Iškilmingų bendrovę ir nupirko Long Cay žyti ir sumažinti pašto patarna
salą
prie
Britų
Hondūras.
Jieten
vaišių metu sveikino dr. E. Arnumato įrengti ištaigingą vasaro vimus, jei nebus atstatyti paštų
manienė, V. Abraitis, A. Senikas,
jimo vietą — stovyklą berniu biudžeto apkarpymai. Ko gero,
J. Audėnas, S. Lūšys, P. Minkūkams.
Atrakcija — kosmonautų gali sustoti paštopristatymas šeš
nas, A. Bachas, Andrulionis, P.
tadieniais, kas tikrai pakenktų in
dalyvavimas
stovykloje.
Vainauskas, J. Šlepetys ir kun.
formacijos tarnyboms ir laikraš
L. Jankus.
čiams.
♦ GEGUŽĖS MĖN. SUSIRENKU
Sveikintojai pageidavo, kad
* JAV LAIVYNO VADOVYBĖ
prelatas ,būdamas artimuose san AFRIKOS VALSTYBIŲ GALVOS
numato
steigti
savitarpinę
sąjun

pranešė
suradusi vietą, kur nu
tykiuose su Vatikano aukštais pa
reigūnais, ieškotų būdų atkreipti gą, panašią { Amerikos valstybių skendo povandeninis laivas Thręjų dėmesį, kad Vatikano koegzis- sąjungą. Sąjungos statutui paruoš- sher, pareikalavęs 129 gyvybių.

Balandžio 20 d. Chicagoje,
Amerikos Lietuvių Tarybos kvietimu Įvyko Amerikos Lietuvių
Tarybos, Vyriausiojo Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto ir Lietu
vos Laisvės Komiteto pasitari
mas, kuriame dalyvavo ir Lietu
vos generalinis konsulas Chica
goje dr. P. Daužvardis.

BALFO DIREKTORIAI SVARSTĖ VASARIO 16
GIMNAZIJOS IR LIETUVIŲ SALPOS REIKALUS
Daug ir svarbių problemų ap
tarė BALFo direktoriai savo su
važiavime, kuris įvyko š.m. ba
landžio 20 d., BALFo Centro pa
talpose, 105 Grand St. Brooklyn,
N.Y.
Seime dalyvavo, po kelių mė
nesių atostogų Floridoje,BALF
pirm. prel. J. B. Končius, ir pa
informavo apie savo, nors ir ne
oficialų, darbą bei rūpestįBALFo
reikalais atostogų metu ir apie
numatomas jo keliones, kurių
metu jis visur judinsiąs ir BALFo
veiklą.
Albinas Trečiokas, BALFo vicepirm., iki šiol ėjęs pirmininko
pareigas, pranešė, kad per 6 mėn.
Centro Valdyba posėdžiavo 8 kar
tus. Pagrindinį rūpestį sudarė
šalpos darbas, tačiau buvo rūpin
tasi ir padėti gausingoms šei
moms atvykti į šį kraštą. BALFas
kartu su kitų or-jųatstovaisbuvo
pakviestas { Washingtoną, kur
lankėsi dr. E. Armanienė ir rei
kalų vedėjas kun. L. Jankus. Trečiokas pažymėjo, kad visi BALFo
Centro Valdybos nariai nuošir
džiai bendradarbiavo, ypatingai
dr. Armanienė negailėjo aukoti
laiko ir lėšų.
Antanas Senikas, BALFo Cent
ro Valdybos ižd., nušvietėdabartinį iždo stovį, palygindamas su
Praeitų metų pajamomis ir iš
laidomis.
Tarp kitko jis priminė, kad ky
lant gyvenimo lygiui, beveik vi
siems dirbantiesiems buvo pa
keltas atlyginimas, todėl reikė-

tų 10% pakelti algas ir BALFo
tarnautojams.
Dėl įvairių remontų ir gyven
tojų pasikeitimų padidėjus namo
išlaikymo išlaidoms,sudarytako-.
misija iš kun. L. Jankaus, A. Seniko, J. Audėno ir S. Lūšio rūpin
tis to namo ūkiniais reikalais.

Pažymėtina, kad BALF kapi
talas laikomas įvairiuose ban
kuose taupomose sąskaitose.
Iš BALF direktorių pranešimų
paaiškėjo, kad skyriuose veikla
pareina nuo jų vadovybių ir kai
kur gyviau reiškiasi, o kitur lė
čiau. A. Bachas, iš Philadelphijos, Įteikė 1000 dol. čekį BALFo
iždininkui Antanui Senikui. Beto,
pranešimus padarė dr. E. Arma
nienė, iš Baltimorės, A. Andru
lionis, iš Bostono, B. Spūdienė
iš Brooklyno, ir k.
Direktorių pranešimuose pasi
gesta Chicagos BALFo atstovų,
kurie iš 5 direktorių nei vienas
neatvyko, atsiuntę new yorkiečiams Įgaliojimus, plačiau nepa
informavo apie vietos BALFo
konkrečius darbus. Suvažiavimas
labai apgailestavo, kad Chicagoje,
kur lietuviai suaukodavo 25,000
dol., dabar to nebėra. BALFas
yra šalpos organizacija, stovinti
aukščiau visų asmeninių ar sro
vinių interesų ir jai neturėtų
kenkti jokios pašalinės kliūtys.
Dėl šalpos Vokietijoje ir ypač
Vasario 16 Gimnazijos klausimu
išsamiai pasisakėBALFo reikalų
vedėjas kun. L. Jankus, pažy-

-- Pasilik neutralus ir mes neturėsime jokio rūpesčio dėl tavo ateities!...
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DIENA, KADA JAPONIJA PRALAIMĖK) RARA...
Dar niekad jokiame jūrų mū
šyje nebuvo sutrauktas toks di
delis laivynas, kaip šį kartą Pa
cifike. Iš Japonijos penki laivy
nai patraukė į rytus. Vienas jų,
susidedąs iš 12 tolimo plaukio
jimo povandeninių laivų, kitas iš
dviejų lėktuvnešių, šešių krei
serių ir 12 naikintuvų pasuko
Aleutų salų kryptimi, kad iš
blaškius priešo jėgas. Trečiasis
laivynas, pats didžiausias, vado
vaujamas admirolo Yamamoto,
turėjo milžiną kreiserį Jamato
63,000 tonų, du naujus kreiserius,
keturis seno modelio kreiserius,
vieną lėktuvnešį, du lengvus krei
serius ir 13 naikintuvų. Jį sekė
admirolo Kongo vadovaujamas
išsilaipinimo laivynas, susidedąs
iš 6 kreiserių. Pagaliau lėktuvne
šių eskadra, vadovaujama admi
rolo Naguno, turėjusi sudaryti
smogiamąją jėgą.
Bendrai ši japonų armada su
sidėjo iš 200 laivų iš kurių 11 bu
vo sunkieji kreiseriai, 8 lėktuv
nešiai, 22 kreiseriai, 65 naikin
tuvai ir 21 povandeninis laivas.
Amerikiečių jėgos Pacifikebu
vo žymiai mažesnės. Amerikie
čiai čia turėjo porą sunkiųjų krei
šerių, du ar tris lėktuvnešius, 8
naujus kreiserius, 30 naikintuvų,
25 povandeninius laivus. Daugelis
jų po Koralų jūros mūšio darbuvo Australijos pakraščiuose, tad
negalėjo laiku atvykti ir dalyvau
ti Midway mūšyje. Kiekvienu at
žvilgiu japonai materialiai ir mo
raliai žymiai geriau stovėjo ui
amerikiečius.
Su Midway puolimu japonai ne
darė didelės paslapties, priešin
gai .jie norėjo, kad amerikiečiai
čia sutrauktų visą savo laivyną,
kad galėtų jį sunaikinti.
Birželio 3 d. oras buvo aud
ringas. Laivai, plaukdami 600

Naguno turėjo dvi misijas, kurias
galėjo pasirinkti pagal sąlygas.
Sudaužyti salyną, kad palengvi
nus išsilaipinimą ir paskandinti
priešo laivyną. Jei amerikiečių
laivynas būtų netoli Midway, tai
pradžioj paskandinti amerikie
čių laivus ir tik vėliau užimti
salyną. Bet jei amerikiečių lai
vai dar būtų toli, tai visas svo
ris turėjo būti mestas į Midway
salyną.
Admirolas Yamamoto su savo
milžinišku kreiseriu Yamato ir
visom smogiamom jėgom dar bu
vo per 600 mylių vakaruose ir jo
pavaduotojas adm. Naguno neturi
jokio ryšio.
Pagal duotą įsakymą išsilai
pinimas į Midway turėjo būti pra
dėtas birželio 5 d. po pietų, bet
japonai dar neturėjo jokių žinių
apie amerikiečių laivyną.
-- Jei jie yra Pearl Harbore

ADM. NIMITZ, amerikiečių
laivyno Pacifike vadas, į Midway
mūšį metė visas turimas jėgas.
metrų atstume tarp bangų pasi
slėpdavo, turėjo mažinti greitį,
nustoti zigzaguoti apsisaugojimui
nuo povandeninių laivų ir veng
ti, kad tarpusavy nesusidurtų.
Kitą dieną Midway salynas jau
turėtų būti pasiekiamas bombo
nešių. Pagal meteorologijos pra
nešimus, atmosferinės sąlygos
ten buvo geresnės, dangus skai
drus ir didelis matomumas. Adm.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savo DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių
ir valdo didžiausį kapitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR APDRAUDOS, bet stoja nariu į SLA, nes žino —
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,
nes paremta dideliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo
$100.00 iki $10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais
laikais kiekvienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos at
veju narys ją gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.
SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir
įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į
SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street New York 1, N. Y.
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NAUJAS LIETUVIU KLUBO PASTATAS ItfORCESTERV
Buvęs Lietuvių Piliečių
Klubas, 12 Vernon gatvėje,
Worcesteryje, tiesiant greit
kelių 1959 metais buvo nu
griautas ii- Worcesterio lie
tuvių kolonija buvo likusi
be didesnių nuosavų patal
pų.
Bet štai, po poros metų,
beieškant naujos vietos ir
Sudari nėjant projektus,
1962 metais rugpiūčio mėn.
buvo prakasta žemė naujo
klubo pamatams. Dėka klu
bo valdybos, narių ir visų
geros valios lietuvių, toje
pačioje gatvėje — Vernon

ir Winthrop gatvių kampe,
išaugo naujas mūrinis, pu
sės milijono dolerių vertės
pastatas — tai naujas Worcesterio Lietuvių Piliečių
Klubas, kurio atidarymas
įvyksta šių metų gegužės
mėn. 2-5 dienomis, su ketu
rių dienų programa.
Gegužės 2 d., ketvirtadie
nį, Lietuvių organizacijų
atstovų diena, su menine
programa ir vaišėmis. Pra
džia 7:30 vai. vak. Visos lietuvių organizacijos Worcesteryje ir kaimyninėse kolo
ADM. NAGUNO, vienas kie nijose yra kviečiamos tą

čiausių japonų kariškių, su savo
lėktuvnešiais puolė Midway saly
ną.

ir norės muštis dėl Midway, tai
turės padaryti 1,100 mylių kelio,
ko pilnai mums užteks pasiruošti
juos pasitikti. Bet jei jie suži
nojo apie mūsų ofenzyvą ir jau
išplaukė, tai dar nepadarė di
delį kelią. Kiekvienu atveju Jie
dar toli nuo mūsų ir aš manau,
kad mūsų svarbiausias tikslas
yra pulti, kaip buvo numatyta,
Midway, -- dėstė štabo karinin
kams admirolas Naguno.
Sekančią naktį migla išsisklai
dė ir pasirodė žvaigždės. 2 vai.
45 min. garsiakalbiai prikėlė iš
guolių lakūnus. Lėktuvnešių Aka gi, Kaga ir Hiryu dėniai pasiden
gė akinančia šviesa. Lėktuvai
pradėjo šildyti motorus. 4 vai.
30 min. adm. Naguno davė įsa
kymą lėktuvams pakilti. Per penkioliką minučių j orą pakilo 108
lėktuvai, kurie susigrupavę vir
šuje pasuko Midway kryptimi. Sa
lynas buvo tik už 240 mylių. Į
dėnį jau buvo keliami bombone-
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Lietuvių Piliečių Klubo naujasis pastatas VVorcestery, kurio atidarymas įvyksta gegužės 2-5 d.
E. Meilaus nuotrauka

o

6907 Superior, Cleveland 3. Ohio, HE 1-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus,
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms ir
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.
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vakarą atsiųsti savo atsto
vus. Apie dalyvavimą malo
nėkite pranešti raštu klubo
pirm. Antanui Šeškevičiui,
45 Harlem St., Worcester,
Mass., nurodant kiek asme
nų dalyvaus.

Gegužės 3 d., penktadie
nį, miesto ir valstybes at
stovų priėmimas ir menine

VINCO RAMONO

DAILININKAS RA UBĄ
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.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MENESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.
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šiai, kurie turėjo sudaryti antrą
ją puolimo bangą,
Jei amerikiečiams Midway bu
vo nenuskandinamas lėktuvnešis,
tai kartu jis buvo ir nejudantis iš
vietos. Dar gegužės pradžioje
Pacifiko laivyno vadas adm. Nimitz, vizitavęs salyną, paklausė
ten buvusių karininkų:
-- Jei aš jums duosiu, ko jūs
prašote, ar sugebėsite Midway
apginti prieš stiprų puolimą iš
jOros?
Atsakymas buvo gautas teigia
mas ir Nimitz davė visko salyno
gynėjams i ko jie norėjo: lėktuvų,
patrankų, kliūčių, statybinės me
džiagos ir žvalgybinių laivų, ku
rie dieną ir naktį plaukiojo apie
salyną.
--Jūs būsite užpulti gegužės
31 d., -- įspėjo juosadm. Nimitz.
Kaip Nimitz tai sužinojo? Labai
paprastai. Amerikiečiai vieną
dieną sužinojo japonų kodą i r pra dėjo skaityti jų pranešimus, ku
riuos perimdavo. Vienintelis
r jiems neaiškus dalykas buvo sa
los pavadinimas, kuris buvo nu
rodytas AF raidėmis, prieš ku
rią japonai ruošėsi dideliai ofen
zyvai.
Bet kap. Rochefort rado išeitį.
Jis liepė Midway nešifruotai pa
siųsti radiotelegramą, prane
šant, kad saloj esantis jūrų van
dens destiiiacijos aparatas pa
gedęs.
Kitą dieną amerikiečiai per
ėmė japonų šifruotą telegramą:
"AF trūksta gėlaus vandens..."
Pasirodo, kad japonai nebuvo to
kie gudrūs, kaip apie juos buvo
galvota.
Gegužės 31 d. puolimas buvo
atidėtas ir adm. Nimitz įspėjo
Midway gynėjus. Jiš tęsėjo žodį
ir iš Midway padarė tikrą Gib
raltaro tvirtovę. Įgula neviršijo
3,632 karių, iš kurių buvo 2,138
marinai, bet visas pakraštisbuvo
dengtas minomis, apsuptas lieps
nosvaidžiais ir ant šito "lėktuv
nešio” pakrovė 120 lėktuvų... pa
čius moderniškiausius, kokius tik
turėjo amerikiečiai.
(Bus daugiau)

dalis.
Gegužės 4 d., šeštadienį,
vėliavų iškėlimas, kaspino
kirpimas ir įteikimas pir
mininkui pastato raktų. Va
kare šokiai ir vaišes.
Gegužės 5 d., sekmadienį,
iškilmingas banketas ir me
ninė dalis. Visi kviečiami
atsilankyti.
(em)

PRIBUSIME DIVIDENDUS KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SV ARBI
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
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Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330
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neįmanoma apibrėžti ir kurių li
kimas, greičiausia, labai liūd
nas — retas kuris tuos suveny- ■
rinius ženklus vertino. O daugu
ma tų ženklų, šiandieną ir ypač
ateityje turės istorinę vertę ir
kas tai suvokia, tas tų ženklų
ieško, siūlo, palyginti, didelę kai*
ną ir sudaro net atskirus rinki
nius.

Pabandykime kiek nuosekliau
panagrinėti klausimą apie tokius
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
"ženklus, tik ne pašto", bet savo
Redaguoja:
reikšme bei verte neginčijamai
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas I*. Palukaitis.
viršijančius daugeli net vertinges
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikantis.
nių pašto ženklų. Imkime, pavyz
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
džiui, dailininko Eduardo Kra
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.0G. Dirva išeina:
sausko kūrin{. Tyliai, be jokios
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
reklamos, daiL Ed. Krasauskas
išskyrus šventes.
jau 13 metų vykdo, mūsų mastu,
milžiniškos reikšmės žyg{, kuris
atitinkamai paremtas, aš manau,
jei nenustelbtų, tai bent prilygtų
Lituanus leidimui. Ir, svarbiau
sia, kad tą reikšmingą žyg{ atkak
Pirmieji privatūs skaitytojų atsiliepimai apie Vilties išleistą Vin liai vykdo vienas žmogus!
co Ramono novelių rinkinį Dailininkas Rauba yra palankūs. Kai kurie
1950 metais, dail. Ed. Krasaus
Dirvos skaitytojai nusiskundžia, kam buvo nutrauktas Alės Rūtos pre
kas išleido savo sukurtą Įspūdin
mijuoto romano Kelias Į kairę spausdinimas atkarpoje. Jungtinis R.
gą ženklą, kuriam priduoti atitin
Spalio Alma Mater ir Stasio Santvaro poezijos rinkinio Aukos Taurė
kamą reikšmę, dailininkas paga
pareikalavimas vyksta kad ir ne tokiu tempu, kokiu buvo tikėtasi, bet
mino štampą su įrašu: "June -14 jis vyksta.
1941 - The Soviet Union LiąuidaBeveik kas savaitę skelbiami Prezidento Antanto Smetonos mono
ted 40.000 Lithuanians". Apačioje
grafijos prenumeratoriai, nors monografijos išleidimas dar tik artė
štampo, kitas įrašas (smulkes
ja prie baigiamųjų darbų.
nis): "June 14-1950: LSFDP WaAukų plaukimas į LNFondą taip pat rodo, kad susidomėjimas ne tik
terbury, Conn., U.S.A."
Fondo tikslais, bet ir Laisvės Kovų Dainomis dar nėra apmiręs.
Tokius suvenyrinius ženklus
Šioje vietoje galėtume padėti tašką ir laukti tolimesnių rezultatų.
užklijavęs ant vokų ir užantspau
Tačiau visi suminėti objektai nėra paprasta ar eilinė prekė mūsų
davęs minėtu štampu, žinoma,
kultūrinėje rinkoje. Kada kalkuliuoji investiciją tiems darbams, ope
pasiuntimą apmokėjęs JAV ženk
ruoji skaitlinėmis, kurios nėra perdėtos, operuoji ir užtikrinta, vie
lais su atitinkamo turinio laišku
nalyte idėjine organizacija, o ne specifiniu knygų klubu.
-- Ed. Krasauskas pasiuntė JAV
Vietoje ar ne, bet buvo tikėtasi, kad j šią kultūrinės veiklos šaką prezidentui, ministeriams, sena
gyvesniu ir energingesnių mostu kibs ne tik Vilties draugijos nariai,
toriams, atstovams...
bet tais nariais esančios organizacijos. Jų pirmoje vietoje stovi ALT
Sekančiais, 1951 metais, štam
S-gos skyriai.
po įrašas pakeistas: "1941 - June Turėtume suprasti visi, kad einant prie tolimesnių.darbų, reikia
14 - 1951 - The Soviet Union Deužbaigti su pradėtaisiais. Čia nesiūlomas koks nors "nepaprastai pi
ported &Liquidated 700.000Lithu
gus išpardavimas", o tik pageidavimas, atkreipimas dėmesio Į dar anians". Vėl, 1952 m. -- "Combus, kurie vykdomi, tik jiems įgyvendinti reikia visų suinteresuotų munism Commits Genocide - Li
talkos.
thuanian Anti-CommunistGroup"
Mes dažnai pasirodome uolūs naujomis idėjomis ar daromų darbų 1953 m. -- "On June 15, 1940,
kritika. Negalima sakyti, kad ir tai nereikalingas darbas. Bet po The Soviet Union Seized Lithu
zityvus ir našus darbas yra tas, kuris duoda apčiuopiamų rezultatų. ania, Latvia and Estonia and They
Galime sugalvoti šimtus sugestijų, galime pasirodyti sumanymais, "Incorporated" Them byTerror"
manydami kalnus nuversti. Tačiau jsigijimas, pvz., už porą dolerių ir t.t., štai jau per tryliką metų,
knygos kai kam atrodo toks menkas reikalas, kad apie tai ir galvoti kiekvienais metais 14 birželio,
neverta.
vis keičiant Įrašus štampuose,
Šis lazdos galas vis dėlto jaučia, kad vertėtų ir šita tema pasikal dail. Krasauskas siuntinėja to
bėti, pasvarstyti ir — apsispręsti. Jei galėsime {gyvendinti "mažuo kius laiškus. Reikia bent apytik
sius" darbus, bus {rodymas, kad galime eiti ir prie didesnių. Kartu riai aprėpti, kokĮ ĮspūdĮ bei kokią
tai bus (rodymas, kad esame žmonės, organizuotai ir drausmingai reikšmę taip apipavidalinti, tie
siekią savo tikslų, o ne vien tik pasyvūs stebėtojai.
tik suvenyriniai ženklai jau daba r
Iki ALT S-gos Seimo ir Vilties draugijos narių susirinkimo nedaug Įgavo, kokias, palyginti, dideles
laiko beliko. Tačiau šių organizacijų nariai, iki šiol sugebėję puikiai išlaidas tas patriotas siuntėjas
ir aktyviai pasireikšti pozityviai? darbais ir sumanymais bei jų vyk turėjo bei kokĮ milžinišką propa
dymu tiek savo organizacijų ribose, tiek, apskritai, lietuviškame gandinį darbą atliko ir dar atliks!
veiklos bare, dabar turėtų dar labiau pasitempti ir parodyti, kad visi O juk tai tik paprastas, "ne pašto
esame pasiruošę kultūrinei šienapiūtei.
ženklas".
Tam ir buvo pabertos kelios sugestijos. Atsiras jų daugiau, bus la
Šiandieną, aš tik didelės nelai
bai puiku. Svarbu, kad sugestijas lydėtų ir veiksmai.
(j.č.)
mės ištiktas gal sutikčiau par
duoti anuos, visų metų eilės turi
mus vokus — rinkini su tais
tik suvenyriniais ženklais. O,
sakys, kur pirkėjai? Siųskite
man, kiek tik kas turite tokių rin
kinių -- vieną kartą praturtėsiu!
Subscription per year S11.00. Single copy 10 cents.

DAR NELAIKĄS POILSIUI

APIE PAŠTO IR NE PAŠTO ŽENKLUS
Vasario 8 dienos Dirvoje, V.
Rastenis rašė: ”... smalsiai lau
kiu, ką filatelistas A. Bernotas
sakys, gavęs tą 'kolekcijos pa
pildymą'."
Nenorėdamas užbėgti A. Ber
notui už akių, laukiau. Kadangi
"Filatelijos Kampelyje" A. Ber
notas plačiau nepasisakė, o tik
padėkojo už Alg. Gustaičio dova
ną, tai tegul bus leista man, taip
pat filatelistui, pasisakyti iškel
tu "ne pašto ženklų" klausimu.
1919 metais, Gardine gyvenęs
apsukrus žydas, filatei. vertybių
prekybininkas, atitinkamu laiko
tarpiu sukombinavo Gardino "lai
dą": paėmė devynių vertybiųcar.
Rusijos pašto ženklus, nunešė
juos spaustuvėn ir perspausdino
{rašų "Lietuva — Litva -- 50 —
skatikų -- grašių". Ir viskas.
Šiandieną šių ženklų -- ne paš
to, nes jie, kaipo tokie, jokiame
lietuviškame pašte nebuvo var
toti -- viena (9-nių ženklų) seri
ja, pvz., pasaulinio masto, Britų
Stanley Gibbons kataloge vertina
ma beveik 1.000 sv. sterlingų.
Minėti Gardino ženklai, kaip paš
to ženklai yra visai beverčiai.Bet filatelistai jų ieško. Įdomiau,
kad kas tai net falsifikatus pa
leido apyvarton.
O štai kitas pavyzdys: 1940 m.
Latvijos "inkorporavimo" (taip
brit. Gibbons ir atžymėjo: "1940.
Incorporation of Latvia inUSSR.)
atžymėjimui išleisti p. ženklai
(su (rašų "Latvijas PSR" ir so
vietiniu ''herbu") ir tie ženklai
kai kuriuose kataloguose verti
nami. Gi Lietuvos vadinamoji
"taikos" laida, vėliau, sovietinių
gauleiterių {sakymu, 21.8.1949

perspausdinta {rašų "LTSR" bei
data, ilgokai buvo pašto apyvar
toje, bet kai kurių pasaulinio
masto katalogų visai nežymima
ir, aišku, nevertinama.
Tas pats likimas ištiko jau
menamai laisvos Lietuvos paš
tų (sakau, paštų, nes leido ne
Centrinis, o lokaliniai — Vil
niaus, Kauno, Panevėžio ..., net
Alsėdžių) išleistuosius ženk
lus -- dar iki šiolei nevisi pa
saulinio masto katalogai juo {ver
tina, tik atžymi. (O paradoksų
paradoksas? -- kur tai susikūrė
valdžia, bet niekas joje nenuma
tė tą faktą užfiksuoti pašto ženk
luose, kas reikštų istorinę tikro
vę, nes perspausdinti Įrašu "Laisva Lietuva" pašto ženklai visuose
kataloguose
pažymimi, kaip
"Shaulen" laida). Tad, net ir lie
tuviai filatelistai nelabai palan
kiai {tuos ženklus žiūri. Tai {vy
ko todėl, kad mes neturėjome sa
vo apsukraus filatelisto. Jei būtu
me tok{ turėję, tai šiandieną tie
visi perspausdinimai "Vilnius",
"Laisvoji Lietuva" ir pan., ypač
kai kurių nominalinių verčių
ženklai, kurių laidų dydžiai nei
Vieno tūkstančio nesiekė! būtų
Pakilę iki pasakiškų kainų.
Panagrinėkime tiesioginę te
mą: ar turi kokią nors vertę
ženklai kaip "Stop Genocide",
"Freedom for Lithuania" ar pai£
Turi. Ir tai turi, palyginti, di
delę vertę! Pirmiausia --istori
nę, o sykiu ir piniginę vertę.
Daugelis prisimena antplūdį
vadinamose DP stovyklose iš
leistų ženklų (toliau vadinsime
juos suvenyriniais ženklais), ku
rių įvairų tikslą šiandieną net

įsitikinti "ne pašto ženklų"
verte, siūlau susirišti su centru
"The Christmas Seal and Charity Stamp Society -- Covers the
World", kurio prezidentu yra R,
C. Mosbaugh, ShadyBeach Resort, Route l,BoxlO,NOEL,Missouri, iš kur galima išsirašyti
centro leidžiamą katalogą, kurio
paskiausios laidos 276 psl. yra
įrašas: U.S. -- Foreign -- Lat
via -- Lithuania ir540eil. nume
riu atžymėtas 1919. The Vytis
(Knight) "Amerikos Lietuvių Cen
tralinis Komitetas" at T: "Mo
kestis Lietuvai" etc.,žemiau, įdė
ta ženklo fotokopija, aprašymas
bei ženklų serijos dabartinės kotiruotės kaina. Toliau: 1957. Portrait of M. Čiurlionis, žemiau -Ed. Krasausko "Communism" ir
voras su "Freedom fortheBaltic
Statės", dar žemiau --Dr.J.Ba
sanavičius ir t.t. Visi ženklai ( o
jų nemažai!) {vertinti, t.y. nuro
dyta jų dabartinė vertė,pvz., 1918
Lithuanian War Relief Fund (10
ženklų serijos) dabartinė katalo
ginė kaina $31.85. Tad turį šių
"ne pašto ženklų" gali pasiskelb
ti oficioze ir gauti gražaus pini
go, nes tokių ženklų pareikalavi
mas, palyginti, didelis ir vis di
dėja. Taip pat turį vadinamų DP
išleistų ženklų gali pasiskelbti
lietuvių filatelistų dr-jos Lietu
va leidžiamame biuletenyje —
pateikalavimas atsiras, nes kiek
vienas tikras filatelistas rūpina
si Įprasminimu savo pastangų bei
rinkinio papildymu istoriniai
daug bylojančiais ženklais.
Kalbant apie latvius -- jie tik
rai tikslaus protavimo kategori
jomis operuojantieji vyrai ir iš
leisdami anuos "ne pašto ženk
lus", gerai žinojo ką darą.
Jonas Čėsna
Chicago
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HUDAS DOVYDĖNAS ATSAKO ST. IAROI
S. Jaras kimba prie mano žo ima permalti. Grumtynėse su
džių "Saliomėja Nėris parašys Maskvos propaganda mums ir
peomą". Girdi, "Saliomėja Nė tenka sverti pataisymus, abejo
ris buvo baigusi rašyti poemą nes, fantazijas, kai Maskvos lini
prieš L. Seimui susirenkant." joje nėra pataisymų, nėra abejo
Meskup, kaip apdairus komunis nių. Jaro skubumas, net visos
tas, kol ta poema nebuvo Stali knygos nelaukus, Įgyja visai kitą
nui patiekta, pasakė: "Saliomė reikšmę, kai jį perŠvieti kiaurai.
ja Nėris parašys poemą."
Apie tai reik štai ką pasakyti.
Man gerai žinomi poemos pa
"Skaitant Dirvoje L. Dovydėno
rašymo užkulisiai, gerai žinoma, atsiminimų ištraukas, kuriose jis
kaip L. kompartijos tūzai kimšo pasakoja apie turėtą pašnekėsi su
Į poemą visokią propagandą, taip vyriausiu Lietuvos enkavedistu
pat žinoma, kaip Saliomėja Nė Gladkovu, apie kompartijos duo
ris 4 Maskvą važiuodama,taisė tą pasiskaityti slaptą Sierovo in
lietuviškąjĮ poemos tekstą, nors strukciją dėl lietuvių trėmimo Si
Maskvoj Glaulit, su gera doza biran ... suprantama jei nėra liu
Glaulit pataisų^jau buvo atspaus dininkų, ar dokumentų (mano pa
dinta rusiškai.
braukta), galima tikėti galima ir
S. Nėries poemos parašymo negirdom praleisti", rašo St. Ja
užkulisiai labai Įdomūs, net de ras. Apie ką gi buvo kalbama?
mokratinio pasaulio sensacijų al Štai ištraukos dalis mano pasikal
kaniems skaitytojams, bet mums bėjimo su Gladkovu: "Ir filate
tenka atsiminti Į tai Įpintų as listai ir esperantininkai, ir buvę
menų čia ir tėvynėje padėtĮ, li užsienyje ir susirašinėję su gi
kimą. Lygiai ir pav. apie K. minėmis Amerikoje, pagal Sie
Preikšą galima būtų parašyti gal rovo Įsakymą turėjo būti ištrem
ne ką mažiau, kaip jugoslavą Mi- ti Į Sibirą. Tai būtų palietę 240lovan Jilą, bet ir tai tenka atidė 260,000 Lietuvos gyventojų, Ir tai
ti. Atsiminimų rašymas, turint tik pirmam etapui. *
galvoje dabartines sąlygas, yra
Žinoma, kad aš neturiu St. Jaro
labai jautrus, sunkus uždavinys. reikalaujamų dokumentų. Ir valia
Po 20 metų ne ką lengvesnis, Jarui netikėti, ką aš rašaugirdėkai jis buvo Stalino metu. Kur
jęs iš Gladkovo. Visai kita Krem
garantija, kad šioks toks atlydys liaus - Gladkovo padėtis. Jie tu
neišvirs Į speigus? Kad Nikita ri dokumentus. Jie turi rinkimų
nenueis Josifo pėdomis?
komisijų protokolus, kurie įrodo,
Kremliaus teroro, melo maši kad 94,64 rinko Aukščiausią Ta
nerijoje ne daug kas pasikeitė. rybą, jie turi pačių viršūnių —
Kai kas nori, pagal savo geis Stalino, Molotovo pareiškimus vi
mus ar tarnybiniai, nublizginti sam pasauliui, kad Lietuva su di
geležiuj kumšt} arba abejoti, kad džiausiu malonumu, net dovanas
"mes jus palaidosim" yra pro veždama, Įsijungė Į Sovietų Sąjun
ginis liapsusas. Aš tuo netikiu. gą. Jie turi dokumentus, šnipų,
Aš tikiu, kad visa baisiausia dar enkavedistų protokolus, praneši
prieš akis. Aš tikiu, kad jokios mus, kad Į Sibirą buvo tremia
kraujo, vargo upės Kremliaus mi liaudies priešai, fašistai ir
nesulaikys siekti pasaulio paver nacionalistai. Jie turi Įrodymus,
gimo, kol jis pats nevirs pelenų kad dauguma lietuvių su malo
duobe. Aš netikiu Į jokias "ko numu, dainas dainuodami, sėdo Į
egzistencijas", kultūrinį bendra vagonus, nes jie bijojo imperia
darbiavimą. Kokia gali būti ko listinio karo. Jie turi Jungtinėse
egzistencija mūsų pusėje, kur Tautose, Jaltos, pasaulio spaudos
laisvai be cenzūrų nagrinėjimas ■ Įrodymus, kad iš Lietuvos pabė
gyvenimas patrijotų ir parsidavė go karo nusikaltėliai, fašistų
lių, protingų ir idiotų, kai Krem samdiniai, kad jie yra melagiai,
liaus kalėjiminė propogandos fantastai. Ir kaipgi tu žmogus ga
mašina dirba vienos dūdos muzi li patikėti Dovydėnu, kuris nega
kanto tikslumu?
li pristatyti stenogramų protoko
St. Jaras net tokiose smulk lų, "jei nėra liudininkų, doku
menose, kaip dovanos vežimas mentų", kaip rašo St. Jaras.
nori parodyti žinojimą: "preki
Eikim dar toliau. "L. Dovydė
nis vagonas buvo pakrautas kum nas, kaip gabus kūrybos meist
piais, lašiniais, dešromis, svies ras, turi nepažabojamos fanta
tu, angliška medžiaga kostiu zijos išteklius ir tas ryškiai at
mams, gintaru, Kauno Audinių šil sispindi ir jo atsiminimų ištrau
ko rietimais, spiritu, degtine, Ve- kose".
lykio fabrikėlio įvairiausiais li
Aplamai kalbant, puodų žiedėkeriais”. Ar neatrodo skaitytojui, jas su moliu rankose nieko nepa
kad Jaras pakrovė vagoną? Jis darys be fantazijos. Vyža nupinta
nori parodyti, kad ne rankdarbiai, be fantazijos bus tik karnų jaukiodos išdirbiniai buvo dovanos, nys. Plati tema. Bet aš niekur
bet vagonas, pakrautas kumpiais neradau tiek fantazijos, kiek ke
likeriais. Ir taip, ir ne. Aš pats liuose šimtuose eilučių St. Jaro
mačiau
kilnojant dovanas -- priekabių. Fantazijallšdrisę fan
rankšluosčius, juostas, odos iš tazuoti rašytojai, mokslininkai,
dirbinius, gintaru, auksu, šilku kenčia, miršta Sibire. Socialis
papuoštą albumą. Jokių valgių, tinis realizmas -- ne fantazija,
gėrimų delegacija nevežė. Tiesa, geras, apmokamas, realus dar
savo linksmai kelionei jie pasi bas -- kaip dokumentas, kaip
ruošė gana užkandos, gėrimų,bet plyta. Mes esam fantastai nuo ko
ne Kremliui dovanoms. Dar prieš jų iki galvos. Kudirka,Basanavi
susirenkant L. Seimui, visokios čius buvo patys didieji fantastai.
maisto, manufaktūros gėrybės Prieš caro milžinišką imperiją,
riedėjo į Maskvą ir be delega pasaulio ir bajoro pamirštą tau
cijos malonės. Tik atvykęs De tą išėjo kelti iš gilaus miego.
kanozovas pirmiausia komparti Fantastai ir mes, eidami prieš
jai Įsakė saugoti visokias gėry Jungtinių Tautų cirką, prieš di
bes ir be kompartijos, t.y.,be džiausios pasaulyje valstybės —
Maskvos žinios,nepajudinti.
Amerikos beprincipiškumą,
Visa tai nevertėtų atitaisinėti. prieš milžinišką propagandos
Ir tai, atrodo, smulkmenos. Bet mašiną.
jos ne smulkmenos, kai Krem
Aš esu fantastas, nes iš anksto
liaus propagandos mašinerija žinojau, kad kas nors kibs dėl

kiekvienos detalės, dėl to, kad aš
ir prie geriausių norų, nenorėda
mas Įklampinti giminę, bičiulĮ ir
pačią kenčiančią tautą — turiu
rašyti visokiomis apvaliomis
frazėmis, vengti dokumentų, ku
rių pareikalaus Jaras.
Fantazija išeiti prieš Kremlių,
kuris visu milžinišku suktumu iš
ėjo prieš visą pasaulį kaltinti
mus, kaip nacių koloborantus —
žmogžudžius. Fantastai, žinoma,
kai lig šiol dorus, garbingus
nuduodą politikai sėda už stalo su
Pravieniškių, Sibiro koncentra
cijos stovyklų Budapešto "didvy
riais" ir kartu planuoja kaip, kur
suveržti pančius šiapus ir anapus
geležinės uždangos prabylan
tiems prieš "sąjungininkus".
Fantastas buvoDaumantas-Skrajūnas-Lukša, kuris išbėgęs {Va
karus, grĮžo atgal { Kazlų Rūdos
miškus mirti didvyrio mirtimi
kartu su kovojusiais prieš fan
tastingai didelę Kremliaus tankų,
kulkosvaidžių, milijonų istrebi
telių - Emgebistų armiją.
St. Jaras rašo: "Dažnai atro
do, kad L. Dovydėnas savo 'po
litinės veiklos* atsiminimais skai
tyto ją vilioja Į Kazlų-Rūdos miš
kus, iš kurių, nesukalbėjus visų
šventų litanijos ir kitų maldų ,nei
autorius nei skaitytojas lengvai iš
raistų neišsikapstys". Kam jau
kam, bet mums miškas ne -miškas. Kaip Baranauskas tarė:
"Dažnai lietuvis miške ko verkia
nežino". Pati didžioji (gal ne tik
lietuvių, bet ir viso pasaulio) dra
ma nuo 1941 iki 1958 metų vyko
miške. Kodėl Kazlų - Rūdos
miškai? "Vanagai išanapus",so
vietų išleistoj Lietuvos partizanų
iškoneveikimo knygoje, KazlųRūdos miškus aprašo.kaip didžiau
sią ir atspariausią partizanų ko
vos vietą. Ten buvo išdavikų su
viliotas ir nužudytas J. LukšaDaumanatas. Gal tai tik atsitik
tinumas?...
Valia mums, laisvėje, maldas
vienaip ar kitaip priimti. Tik ne
Kazlų-Rūdos miškuose! Kai be
viltiškos kančios naktyje lietuvis
kalba litaniją ar kitas maldas
Lietuvos miške, arba ranka ra
šo maldaknygę Sibiro kacetų kan
čiose... Kur gali būti malda —
MALDA visu savo gilumu pa
guodžianti, šviesi, jei ne KazlųRūdos miškuose? Jeigu kančia
ir malda yra šventumo mąstąs,
tai Lietuvos kiekviena žemės pė
da yra Kalvarijos kalno dalis ir
šventųjų, tūkstančių šventųjų, vir šflnė.

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”
{staiga yra narys "NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

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

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 190Š metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statės Government
2202 W. CERMAK ROAD

Phone: Virginią 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.
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Chicagiškės nuotrupos

GEGUŽES 19 d. 3 vai. p.p. To

verkšlenimo. O kas liečia mas piknikas vaikams Forest
pinigus, tai jie turi ateiti į Preserve Nr 4 (prie Kean Avė.)
talką lietuviškai kultūrinei
GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų
veiklai tuojau, o ne po de Draugijos "Lietuva" ruošiama
šimties Metų, nes tada jie Filatelijos paroda Dariaus- Gi
gali būti ir nereikalingi. Jei rėno 30 metų žuvimo sukakties
Fondas nori turėti pasise paminėjimui Jaunimo Centre.
kimo, jo veikėjai ir tai tu
GEGUŽES 26 D. Lituanistinių
rėtų atsiminti.
(ZC) mokyklų ir vaikų ansamblių pa

CHICAGOS PARENGIMŲ I
- KAIENOORIUS _J

vasario šventė Bučio darže, Willow Springs, III.

GEGUŽĖS 31 d. 8 vai. vakare
Šviesos-Santaros Kolegijos Chi
cagos skyriaus susirinkimas K.
Dirkio svetainėje. Programoje
BALANDŽIO 26 D. 8 vai. va inž. Viktoro Bilaišio paskaita
kare Šviesos-Santaros Kolegijos apie inžineriją.
Chicagos skyriaus susirinkimas
BIRŽELIO 2 D. Adv. Antano
K. Dirkio svetainėje. Programo Olio panekių metų mirties su
je Juliaus Šmulkščio paskaita kakties minėjimas Jaunimo Cent
"Ar Amerikos valstybinės san re Ruošia ALTS Chicagos sky
tvarka yra pajėgi vesti šaltąjį rius.
karą?"
BIRŽELIO 15-16 D.D. ŠviesosBALANDŽIO 27 D. 7 vai. va
1kare skaučių "Kernavės" tunto Santaros Kolegijos Chicagos sky
,tėvų komiteto rengiamas balius- riaus išvyka "Gintaro" vasarvie
tėje, Union Pier, Mich.
vakarienė padengti Nijolės Jan
BIRŽELIO 16 D. BALFo pik
]
kutės
- Užubalienės parašytos
;vaikams knygos "Žebriuko nuo nikas Bučo darže, Willow Springs
1tykiai miške" spausdinimo iš III.
1laidoms, Jaunimo Centre.
BIRŽELIO 19 D. — Tarptauti
BALANDŽIO 27 D. 6 vai. va nės Prekybos Parodos atidary
kare Cicero Ateitininkų vakaras mas. Lietuvos skyrių organizuo
ja Akademinis Skautų Sąjūdis.
jparapijos salėje.
BALANDŽIO 27 D. DariausGirėno 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.
BALANDŽIO 28 D. Dainavos
Ansamblio muzikinis vaidinimas
"Pamiškė" Marijos Aukšt. mo
kyklos salėje.
GEGUŽES 4 D. 7:30 vai. vak.
II Tautinių Šokių šventei parem
ti ir Motinos Diėnai paminėti
koncertas - banketas ruošiamas
Cicero Lietuvių Bendruomenės
parapijos salėje.
GEGUŽĖS 4-5 D. Jaunimo Cent
re Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazijos šimtmečio sukakties
minėjimas.
GEGUŽĖS 5 D, Šv. Kazimiero
Seselių Rėmėjų Seimas vienuoly
no salėje.
GEGUŽĖS 5 D. 3:30 vai. p.p,
šv. Panelės Marijos Gimimo Pa
rapijos choro religinių kūrinių
koncertas Marųuette Parko pa
rapijos bažnyčioje.
GEGUŽĖS 11 D. Martyno Maž
vydo 400 metų sukakties minėji
mas Jaunimo Centre. Ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.
GEGUŽĖS 18 D. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Fondo narių metinis susi
rinkimas ir vakare pobūvis Jau
nimo Centre.

GEGUŽĖS 18 D. 8 vai. vakare
Chicagos Lietuvių Operos balius
Keymen’s Club salėje, 4721 W.
Madison.
GEGUŽĖS 19 D. Bridgeporto
Lietuvių Jaunimo Tautinio An
samblio 10 metų jubiliejaus pasi
rodymas šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

ISPANIJOJE IEŠKOME ISPANIJOS

GEGUŽES 19 D. 12 vai. p.p.
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių seimas Jaunimo Centre.

NUO OPEROS NUOSTOLIŲ IKI MILIJONINIO FON ronto Varpo choro koncertas ruo
DO ... NESURINKIMO. — TAUTA PASIILGUSI DI šiamas LB Kultūros Fondo Mari
DESNIŲ UŽSIMOJIMŲ, BET NE SMULKAUS VERKŠ jos Aukšt. Mokyklos salėje.
LENIMO.
GEGUŽĖS 19 D. Alvudo ruošia
Šių metų mūsų operos
pastatymai davė nuostolio.
Kažką apie 3,000 dolerių.
Nuostolio buvo laukiama,
bet tiek daug nesitikėta.
Ypač, kad visi bilietai buvo
išparduoti. Papiovė scenos
darbininkų unija, nusinešu
si per 2,600 dolerių. Mat,
kiekvienam darbininkui.rei
kėj o mokėti po 11 dol. 80
c. į valandą, o ilgai dirbti
jie moka. (Be jų patarna
vimo negali gauti teatro).
Kad kiek, jie būtų pralen
kė ir orkestrą, kuris gavo
kiek per 4,000 dolerių.
Kaip padengti tokį nuo
stolį? čia prasideda links
mesnė visos istorijos dalis.
Ir tolimesnių išvadų verta.
Maniau, kad dabar bus su
ruoštas gražiausių abiejų
©perų —: Cavall'eria Rusticana ir Pajacų — ištraukų
vakaras, sakykim, jėzuitų
salėje. Kadangi abi operos
buvo susilaukusios didelio
pasisekimo, tai atrodo užtektų tautiečių dar vieną
kartą tai mažesnei salei užpildyti. Tačiau lietuviškos
Chicagos gyvenimo žinovai
tokį sumanymą atmetė. Sako, dabar žmonės nori ne
bet ko. Jei opera — tai duok
ją su kostiumais, dekoracij'om ir orkestru. Vien iš
traukomis pianinu palydint
daug žmonių nepritrauksi
ir ... ne kažinkas liks. Už
tat operos veikėjai pasirin
ko klasišką mūsų tarpe bū
dą pinigams sukelti. Gegu
žės 18 d. opera ruošia šau
nų balių ...
Apie tai galvojant, darosi
pikta, kad Chicagoje netu
rime tokio tautinės kultū
ros pastato, kuriame būtų
salė tinkama ir operom, ir
dramom, ir didesniems su
sirinkimams ir,pagaliau,baIiams, ir kur visą juodą dar
bą būtų galima atlikti sa
vųjų talka. Esu tikras, kad
jei savo laiku būtų grieb
tasi to reikalo, pastatas jau
būtų pastatytas ir iš dalies
grąžinęs į jį investuotas su
mas.
Man rodos, kad apie tai
turėtų pagalvoti Lietuvių
Fondo
veikėjai,
sukėlę
triukšmo tikrai už kokį mi
lijoną dolerių, o pinigų kol
kas surinkę apie 60,000. Ta
suma ir tas triukšmas kol
kas mūsų kultūrai davė
1,200 dolerių nuošimčių, t.
y. tiek, kiek duoda kiekvie
nas kiek gudriau paruoštas
parengimas. Aš nesiūlau,
kad LF padengtų operos
nuostolį ar tuojau pradėtų
statyti namus su pakanka
mai didele sale. Tam gal jau
ir per vėlu. Ir ūpo nėra ir
jei ta pati opera sekan
tiems metams negaus ma
žiau kainuojančios salės,
jos kolektyvas išsivaikščios
ir apie operas teks užmirš
ti. Jos palikta pamoka, ir
padaryta piniginė apyvarta
tačiau byloja, kad tautiečiai
nori platesnio masto Užsi
mojimų, d ne smulkaus

1963 m., balandžio 26 d.

BIRŽELIO 23 D. Gintaro balius
ruošiamas Chicagos Lietuvių
Moterų Klubo South ShoreCountry klube.
LIEPOS 7 D. n JAV ir Kana
dos Tautinių Šokių Šventė International Amphitheatre salėje.
LIEPC6 20-21 D. Pabaltiečių
lengvosios atletikos, plaukymo,
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.
RUGPlUČIO 31 - RUGSĖJO 1 D.
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
jungos 50 metų jubiliejinis suva
žiavimas Conrad Hilton viešbu
tyje.
RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.

Prancūziškas ekspresas pralė
kė pro Biarica ir pagal neramiai
banguojanti Atlantą veža Į pirmą
Ispanijos pasienio stotj Iruną.
Lydi lietus.
Irune reikia keisti traukini, nes
Ispanijoje geležinkelių bėgiai
platesni. Muitinė labai gerai su
tvarkyta. Per kelioliką minučių
pereina visi keleiviai. Kiek il
giau ispanų mitininkai pasižvalgo po skaitlingus lagaminus ir
ryšuliukus savo tautiečių,atva
žiuojančių iš Prancūzijos Velykų
atostogoms. Ypač daug ispanių
važiuojančių atostogoms iš Pary
žiaus, kur jos tarnauja prie namų
ruošos. Pasienio policininkai/iėdami {važiavimo antspaudą,vie
nas kitam parodė mūsų lietuviš
kus pasus, o viršininkas pareiškė
net užuojautą dėl laisvos Lietuvos
okupavimo ir užtikrino,kad ji vėl
bus laisva.
Ir štai, su Janina Ispanijoje,
apie kurią šioje pusėje Pirėnėjų
daugiausiai žinoma ir kalbama,
kaipo bulių kautynių, čigonų ir
operos Carmen kraštą.
Važiuojame dieną, kad daugiau
pamatyti. Padorūs turistai va
žiuoja iki Madrido naktiniu trau
kiniu.
Mūsų du garvežiai sunkiai
traukia per Pirenėjus, per Kas
tilijos aukštumą (apie 700metrų)
link Madrido. Ispanija yra išim
tinai kalnuotas kraštas. Įvairios
provincijos atskirtos sunkiai per
einamais kalnais ir todėl jų gy
ventojai turi Įvairius charakte-

rius. Geografiškai Ispanija yra
pusiasalis, bet geriausiai ją gali
ma būtų palyginti su sala, nes
ja nuo didžiosios Europos ski
ria nepereinami Pirėnėjų kalnai.
Traukinys, per raudonus uolų
tarpeklius vis kyla iki Burgos.
Ten yra Casa dėl Cordon, kurio
je Ispanijos karaliai Ferdinan
das ir Izabelė, priėmė Kristopą Kolombą po jo antros kelio
nės 1 Ameriką. Už Burgos iki
Madrido per langus matosi dy
kumos. Pliki kalnai, kur ne kur
keli medžiai. Laiks nuo laiko pa
sirodo kaimeliai: didelėbažnyčia
vidury, o aplinkui keliolika ar
keliasdešimt baltų namelių —
kaip viščiukai apie vištą perek
lę. Kartais už kalniuko matosi
tik vienas bokštas, o nameliai
pasirodo, kai traukinys pakyla
aukščiau. O kai pravažiuojame
koki, taiP vakarų vadinamą dva
rą -- tai būna namas iš visų pu
sių apsuptas avių tvartais. Avys
ganosi didelėmis kaimenėrųis.
Tai vienintelis gyvylys, kuris čia
gali surasti sau maisto.
Mano bendrakeleivis ispanas
apšvietė, kad Kastilija tai ne
turtingiausiais kraštas. Žmonės
gali nuvažiuoti { miestą gal kokj
vieną kartą { metus,.ir tai nevisi.
Tikėjomės rasti saulę, bet stai
ga pradėjo snigti ir po kiek lai
ko jau važiavome snieguotais lau
kais. Sukruto mūsų bendrakelei
viai anglų studentai ir pradėjo fo
tografuoti tą gamtos prajovą -balandžio mėn., kai teoretiškai tu
ri žydėti apelsinmedžiai.
Laukuose pilna Puntuku,tik nuo
SPALIO 12 D. - gyv. D. Bri
keliolikos iki keliasdešimt kartų
tanijoje lietuvių linksmavakaris,
didesnių.
B. Pakšto salėje.
Jokių kelių pagal geležinkeli.
SPALIO 26 D. 8- vai, vak. so Per visą dieną matėme tik porą
listės Aldonos Stempužienės kon automobilių toli horizonte.
Traukinys švarus. Sėdimos vie
certas ruošiamas Santaros-Švie
sos Federacijos Jaunimo Centre. tos lyg seno lietuviško bajoro sa
lono sofos. Giliai nuskęsti, bet
LAPKRIČIO 17 D. Pianisto
dar neduria.
Andriaus Kuprevičiaus koncertas
Keletą valandų prieš Madridą
Jaunimo Centre.
visi keleiviai subruzdo žiūrėti
GRUODŽIO 14 D. 1863 metų kalnų miestą Avilla. Miestas išsukilimo šimtmečio minėjimas i r
meno kūrinių sukilimui pavaiz
duoti paroda ruošiama Čiurlionio
galerijos su AL Menininkų Klubu
t
I
Jaunimo Centre.
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tisai apsuptas XI amžiuje statyto
mis sienomis, kurios yra išsili
kusios iki šių dienų su savo var
tais.
Čia gyveno šv. Therese
1
d’Avilią. Miestą apvažiavome ap •
link traukiniu, kaip turistai Pa-'
ryžių, tik gal kiek greičiau, bet
ir tai nelabai, nes mūsų trauki
nys stoty stovėjo apie 10 minu
čių, o miestas matėsi beveik kaip
ant delno.
Mano naujas kelionės draugas
ispanas, stud. iš Paryžiaus/nane
apšvietė, kad Ispanijoj vienalytlŠkiausia, gražiausia, charakterin
giausia, legendariškiausia yra
Andalūzija. Dėka jos švelnaus
klimato dainų, šoklų, rūbų, žmo
nių žavingumo, sudarė Ispanijos
simboli visam pasauliui. Iš jos
garsiausių miestų yra Kordoba
({steigta romėnų laikais) Sevilija
ir Granada*
Temsta ir jau artėjame prie
Madrido. Išėjus iš stoties pasi
tiko smulkus lietus. Daug taksi.
Ir štai mes savo viešbuty prie
Prado.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

HEARING AIDS

VISKAS
AUSVIE

&

$99.50

Skambinkite MA 1-0440

arba rašykite
ACOUSTICON OF
CLEVELAND
845 Prospect Avė.

I
I

iVII
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ASK US ABOUT A LOAN
TO REPAIR 0R REMODEL
YOUR PROPERTY

1 I

j
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PR0MPT SERVICE • L0W COST
t/p to 3 years to repay

Che Cleveland Crust Company
M

SEVENTH & PARK AVENUES

JAeinbei Ffrderot DepotiY Iniuranca CorporaHon

ASBURY PARK, N.

J.

PRospect 4-7788

Įvairiais mėty laikotarpiais malonu visad
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel.
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus
maistas.
Prie viešbučio veikia restoranas ir baras.
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams.
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.
Savininkai P. C. Mačiuliai.

jįĮrhJT

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
COCTAILS MANHATTAN OR
BARNĘTT PRANC. KONJAKAS ...... 5th $4.98
MARTINI kvorta ....... ...............
..... $2.98
GERMAN BRENDY ............................. 5th $3.98
5th $0.89
CANADIAN WHISKEY..................................5th$3.98LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas
NAPOLEON FRENCH BRANDY .
5th $3.35
VODKA pilna kvorta.........................
$3.59
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
KRON BRANNV1N
BORDEAUX pranc. vynas...................... 5th $0.98
AQUAVIT (švediška)
5th $3.98
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VIESĖimil CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMA

Antanas Liutkus

13
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Neolituanų Orkestro {grotą
plokštelę "Grojame Jums" gali
ma Jsigyti:
BOSTONE: Antanas Vileniškls,
5 Adams St., Dorchester, Mass.
CLEVELANDE: Dirva ir Vac
lovas Vinclovas, 1903 Sunset Dr.,
Cleveland 17, Ohio.
CHICAGOJE: Cezaris Modes
ta vičius, 6456 So. Talman Avė.,
Chicago, 29, III.; Rimas Mulokas,
3210 W. Marąuette, Chicago 29,
III.; Jonas Našliflnas, 6829 So.
Maplewood Avė., Chicago 29, III.
DETROITE: Jonas Gaižutis,

591 W. Girxdale, Detroit, Mich.;
Vlado Paužos knygyne - Neringa.
NEVY YORKE: Juozas Mauru
kas, 84-23 116th St. Richmond
Hlll 18, N.Y.
LOS ANGELES: Vytautas Aleksandriūnas, 2458 Silver Lake
Blvd., Los Angeles 39, Callf.
PHILADELPHUOJE: Petras
Mitalas, 7322 Oak Avė., Philadelphia 26, Pa.
TORONTE’ KANADOJE: P.
Kvedaras, 325 Wellesley St., E.
Toronto 5, Ont.

DIRVA

1963 m. balandžio 26 d.

laiškai iš Paryžiaus

Nr. 49 — 5

Algirdas J. Greimas

Apie prancūzų politinį sąmojų
Užteks nuolat pačiam kalbėti.
Skaitytojams jau bus atsibodusios mano amžinos pasakos. Už
leisiu tad žodį kitiems.
Atėjo man mintis pavyzdžiais
pailiustruoti, kaip prancūzai šian
dien suderina politiką ir sąmojų.
Politika gali būti ir labai rim
tas ir labai, nerimtas reikalas.
Paversti politiką įjuokus --la
bai jau lengva, pigu. Rimtai žiū
rėti j politiką -- nuobodu. Sunku
surasti vidurkelį: ir politiką iš
gelbėti, bet ir pasijuokti iš jos.
Ar tai prancūzų politiniams hu
moristams pavyksta, spręskite
jūs patys.
Štai pirmasis pavyzdys. Robert
Escarpit, prancūzų literatūros
profesorius, duoda kuone kasdien
Le Monde 10-15 eilučių aktuali
jos komentarų. O aktualija -Stalino mirties dešimtmečio mi
nėjimas.
DVIEJŲ RŪŠIŲ DIDYBĖ

Dviem būdais galima atšvęsti
didelių vyrų sukaktį. Vieni pri
simenami jų gimimo, kiti --jų
mirties sukaktuvių proga.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KAS GRAŽIAU? -- Pagaliau ir
mūsų mažiesiems pasirodė lietu
viškais motyvais ir lietuvišku
tekstu paruoštas spalvinimui lei
dinys. ’
Išleido L.S.S. Lietuvių Skautų
Brolijos Vilkiukų skyrius. Pa
ruošė ir spausdino dail. ir lei
dėjas V. Vijeikis.
Leidinį galima užsisakyti V.
Vijeikio leidykloje, 4346 So. Wes
tern Avė., Chicago 9, III. Kai
na nepažymėta. 16 psl. žurnale
14 paveikslų su lietuviškais teks
tais. Spalvinti galima įvairių rū
šių dažais.
Leidinio motyvą ir reikšmę
nusako pirmasis paveikslas, ly
dimas šiais žodžiais: Geltona,
žalia ir raudona Tai mūs tėvy
nės vėliava. Man ją iškelti taip
malonu su ja atgims ir Lietuva.

LITUANUS -- ketvirtasis nu
meris pasirodė Marijos Gimbu
tienės ir dr. Jono Balio pagrin
diniais straipsniais. M. Gimbu
tienė moksline erudicija žvelgia
į senovės baltų religiją, gi dr.
J. Bailys patiekia išsamią pas
kutinio dešimtmečio pagrindinių
veikalų, liečiančių Pabaltijo kraš
tus, apžvalgą.
Skaitytojai supažindinami su
Lazdynų Pelėdos kūryba, jauno,
bet jau daug atsiekusio dail,
Kęstučio Zapkaus dailės darbais
ir pabaigai kiek kronikos, lie
čiančios Pabaltijo bylą.

Stalinas aiškiai priklauso an
trajai kategorijai. Didelis istori
nis įvykis yra jo išnykimas, o ne
jo atsiradimas. Kitaip sakant, ji
sai priklauso prie tokių feno
menų, kurie padaro gera žmoni
jai nustodami egzistuoti, nega
tyviai nusidriekdami istorijos fo
ne.
Devynioliktasis amžius turėjo
du metu: Victor Hugo gimimas.
Cezario mirtis kovo idose.
1636: literatūrinis Corneille gi
mimas. 1815: politinė Napoleono
mirtis. Bendrai paėmus, yra dvi
didybės rūšys. Viena iš jų pasi
reiškia dauburiu, kita -- reliefu.
Žodis altus lotyniškai reiškė ir
aukštas kaip kalnas ir gilus kaip
bedugnė.
♦**
Kitas tokios pat rūšies komen
tatorius -- Andre Froissard. Jo
trumpi straipsneliai spausdinami
Le Figaro, dešiniųjų konservato
rių dienraštyje. Jis--gaullistas,
ir gana aštriai atkerta J "neofi
cialius” Dean Achesono pareiš
kimus.

GERA PAMOKA
Sumušta Indokinijoje ir kitur,
prancūzų armija yra labai smul
kus reikalas, -- taip maždaug
aiškina Dean Acheson. Ir pati
Prancūzija, palyginus ją su Ame>
rikos galybe, tai kaip dvidešimt
gramų šalia kilogramo. -- Pra
šoma įsidėmėti ir elgtis atitin
kamai.
Gera pamoka (kai žmogus tur
tingas, jis turtingas visose sri
tyse, net ir išmintyje). Mes ją
išmoksim atmintinai.
Sakyk man, kiek tu sveri, aš
tau pasakysiu, kiek tu vertas.
Sakyk man, kiek tu vertas, aš
tau pasakysiu, ko tu gali tikėtis
iš savo draugų.
O, žinodamas, ko tu tikiesi, aš
tau pasakysiu, ar tau pridera
stengtis išlikti gyvam, ar verčiau
atsisakyti nuo šios ambicijos.
Nes gi tautos vertinamos pagal
svorį, ir tiktai pagal svorį.
Štai dėl ko Fidel Castro res
publika, kuri nė gramo nesverta,
kuri, tai tik uodas ar skruzdė
lė (raudona), palyginus ją su Ame
rikos galybe, o ši pastaroji, tai
nelyginant atominis20.000mega
tonų kūjis, -- štai dėl ko Kuba
nevaidina jokios rolės nei p. Ken
nedy politikoje, nei p. Dean
Acheson apmąstymuose.

Grįžkime atgal prie Robert
Escarpit, ir pasiklausykime jo,
kalbančio jau visai kita tema.
Prancūzų komunistinė studenti
ja ima maištauti ir atsisako pri
imti partijos centro komiteto iš
dirbtas ideologines instrukcijas,
GALI ŽMOGUS GALVOS
NETEKTI

Komunistų partija neprivalo
nustebti, jeigu ir jai tenka turėti
bėdos su savo studentais. Studen
tas, jau pagal savo prigimtį, yra
bėdų šaltinis. Paklauskite bet ku
rio profesoriaus: jis jums pasa
kys, kad jo pasirinktas amatas
būtų puikus, jeigu tik nebūtų stu
dentų.
Visų pirma, jiebando suprasti,
jie nori žinoti, jie stato klausi
mus. Tai be galo pavojinga, o svar
biausia: jie neleidžia žmogui pa
ilsėti.

Ateina pagaliau momentas, ka
da, atsidūręs savo darbštaus in
telektualinio pastato pačioje vir
šūnėje, žmogus manai galįs tru
putį atsipūsti: štai jie šoka griau
ti tavo pamatus, grasina nuvers
ti visą tavo statybą. Jie elgiasi
su visišku neatsakomybės jaus
mu, būdingu žmonėms, kurie tu
ri prieš save pakankamai laiko
naujam pastatui suriesti.
Ir štai kada tau, rimtam žmo
gui, pavyko galų gale, su visa
išmintimi, pasišventimu ir sa
vivalda, prisiderinti prie savo
epochos, šie vaikėzai ima pre
tenduoti, kad tu privalai nuo jos
atsisakyti ir taikytis prie atei
nančios epochos.
♦♦♦

Paskutinis pavyzdys paimtas
irgi iš Le Monde kasdieninės kro
LB Clevelando I apy). pirm. F. Eidimtas įteikia taurę Clevelande įvykusių žaidynių laįmėtojui, Linikos. Jo tonas -- ironiškas, o tuanicos klubo krepšininkų komandai. Dešinėje stovi: garbės narys J.J. Bachunas, V. Jokūbaitis ir
aliuzijos gana tolimos, reika
FASK pirm. J. Nasvytis.
V. Pliodžinsko nuotrauka
laujančios kiek detalesnio politi
kos pažinimo. Pro šalį praeida
mas, jis, nelyginant Bronys Rai
la, netyčia užsimena apie "mūsų
geriausius draugus -- anglus",
primena stambių Amerikos vai
sių bendrovių pastangas išsiko
voti monopolio teises ištisos Pie*'
tų Prancūzijos naujai irriguotos
Mingėia
provincijos -- Languedoc’o —
vaisių apdirbimui. Primena,
Greičiausia norėta pasitarnau mentais; iš viso nebuvo (jo tei
XVI a. susidomėta Lietuvoje an tiems, kurie dar neužmiršo, ir
ti tautiniam išdidumui. Priežas gimu) jokio ryšio tarp Romos,
tikinės
ir
romėniškosios
kultūros
Guatemalos prieškomunistinę re
vertybėmis. Filologai, rašytojai tis: daugis, o ypač lenkai lietu Prūsijos ir Baltijos Romuvos.
voliuciją, kurią įvykdė ir apmo
ir šiaip jau šviesuoliai mėgo kokį vius žemino. Tad mūsųaušrinin- Šią gražią legendą ilgainiui len
kėjo United Fruit Company (ku
lotynišką sakinį kur įterpti (žo kai (tiesa, buvo keli bandymai ir kai visai suniekino ir nepripa
rios stambus akcininkas kaip ty
džiu ar raštu) ir tuo parodyti sa priešaušriniais laikais) ieškojo žino jai net jokios literatūrinės
čia tuomet buvo Foster Dulles,
vo aukštą išsilavinimą bei kul medžiagos tos hipotezės įrody vertės. Tačiau mums lietuviams
valstybės sekretorius), įves Flotūrinį pranašumą prieš kitus. Tai mui. Tuo būdu .mūsų praeities ją būtų įdomu bent paskaityti.
renne nekaltai pradeda nuo vi
buvo mados šūkis. Kartu plito ir patriotai, kovoję dėl lietuvių tau Tvirtinama, jog ji buvusi išspaus,
rimo meno:
lotynų kalbos žinojimas. Ir uni tos laisvės norėjo lietuvių tautą dinta net atskiru leidiniu. Knygu
versitetuose iš studentų to reika paaukštinti ir tuo būdu susilygin tė buvusi apie 200 psl. dydžio.
EUROPOS VIRTUVE
Nepaslaptis, jog ši legenda suvai
lauta. Šviesesnieji lietuviai, pra ti su kitomis tautomis.
Ne visai lengva net šaltinius dino svarbų vaidmenį tautos ža
Jeigu mes mėgstame kalbėti mokę lotynų kalbos, negalėjo ne
apie prancūzišką virtuvę, tai tik pastebėti fakto, jog lietuvių kal nurodyti -- tad ir istorija nepa dinimo darbe ir, galbūt, prisidė
iš nacionalistinės savimeilės, boje dažnai užtinkami žodžiai pa aiškina, iš kur tas padavimas atė jo prie valstybinės minties kūry
tiktai iš šovinistinės tradicijos. našūs į lotynų. Tuo susidomėta. jo į Lietuvą? Įdomu būtų, kad tuo bos.
Reikia pripažinti, kad mūsų ge Ne iš kokių kitų šalitinių, atku reikalu kuris mūsų praeities ty
Nereikėtų Šios legendos kra
riausi draugai mus vis dar pa riant tautos praeitį, ypatingai di rinėtojų, tautosakininkų pasisa tytis bent literatūrine prasme.
drąsina šia kryptimi: ar neatsi delės reikšmės turi kalbinės sri kytų mūsų laikraščio skiltyse. Man nepavyko tos knygos pėdsa
Padavimas mini Publijų Libo- kų užtikti. Gal kuris nors mūsų
menate, kad nesenai labai pagar ties duomenys. Sakoma, jog tik iš
bus anglų dienraštis teigė, jog lyginamosios kalbos žodžių, kal ną, tariamąjį Lietuvos valstybės mokslininkų 'Šią legendą atradęs
prancūzų kalbos mokėjimas nau binės srities duomenų, galima pradininką ir .valdytoją: žymiai galėtų pasitarnauti visuomenei ją
dingas tik vienoje srityje --per matyti tautos kultūrinę praeitį vėliau esą jo vardas buvo pasi ištisai paskelbdamas. O mūsų ra
skaityti meniu ir užsisakyti pie kaip veidrody. Apie kalbos žodžio keitęs į Palemoną. Tas Publijus šytojams galbūt pasitarnautų te
vertę byloja ir A. Bruckner, tar Libonas, Romos pilietinio karo ma įdomiam romanui? Jeigu jau
tus?
Prancūziškos virtuvės iš viso damas, jog ir tuščias žodis arba metu, buvęs Pompejos laivyno lenkai sukritikavo, net literatūri
nėra, pasaulyje tėra tik dviejų jo garsas savo patvarumu pralen vadas -- admirolas. I amžiuje nės vertės jai nepaskyrė... argi
rūšių virtuvės: gera virtuvė, ku kia bronzos ir granito kietumą. prieš Kristų jis nežinia kurių ir mes būtinai turėtume su len
rią, bendrai paėmus, gali daž
Galima keliolika jų paminėti: priežasčių verčiamas turėjęs pa kais visad sutarti?
nai surasti Prancūzijoje, ir blo dievas — deus, vyras — vir, ug likti Romą ir savo tėvynę su savo
ga virtuvė, kurią, irgi bendrai nis -- ignis, sėmenys — semen, žmona, vaikais ir valdiniais. Ne
paėmus, surandi visur kitur. At dantis — dens, senis — senex,tu gana to, su Publijum į šiaurę iš
skirai tenka paminėti US, kur -- tu, esti — ėst, ėsti, ėda — keliavę net 500 Romos patricijų.
VALYKLOS
nerasi iš viso jokios virtuvės. edero, augti -- augere, sėdėti — Jie apiplaukė Europą ir išlipo iš
laivo krantinėn toje vietoje, kur
Aš labai nustebauišgirdęs,kad sedere.
Sumažinkite valymo iš
Tokie žodžių panašumai pri buvo 12 atšakų kažkokios fifelės
Amerikos vaisiųbendrovių "lais
laidas.
Armer Chemicals
vas" letenos uždėjimas ant mūsų vertė mūsų šviesuolius pagalvoti: upės. Žodžiu tas Publijus pasie
universalių
priemo
siūlo
kęs
Lietuvos
teritoriją.
Toliau
Languedoc’o turėjo tikslą sudėti "Ar tik nebus lietuvių tauta kilusi
nę, kurią galite naudoti
J jų konservų dėžutes mūsų vai iš senovės romėnų?" Ilgai negal minimoji grupė romėnų keliavę
Nemunu iki Dubysos. Apsigyvenę
laisvai visokių rūšių dė
sius, o ypač -- mums pristatinė vojus, nutarta, jog -- taip!
jie ant kažkokio aukštoko kalno,
mėms valyti... Net ir
ti jau pilnas dėžutes, idant jų
kurį supo tankus, beveik nepri
įpakavimas ir jų turinys -- abu
nežinomos kilmės. Nerei
einamas, miškas. Publijus Libo kalinga būti specialistu.
kondicijonuoti — padėtų mus pa
čius kondici jonuoti ir atvestų mus būti ponia savo salone, tvirtai nas su savo šeima ir visais 500
Dėl tikslesnių infor
patricijų šioje vietovėje pasista
pagaliau prie atsivertimo į "ame prižiūrėk savo virtuvę.
macijų
rašykite:
tę Pilį.
rikonišką virtuvę". -- Kaip gali
Tačiau šią daugiau pasaką, ne
Peter Radz.vickas
ma atsiversti į tai, ko nėra?
Anais laikais vienas Kauno uni gu legendą, sukritikavo lenkų fi
c/o Armen
Giliau pagalvojus, šį klausimą versiteto profesorius buvo išlei lologas Antoni Mierzwinski (1829
Chemical, Ine.
reikėtų vis dėlto apsvarstyti daug dęs anekdotų rinkinį, pavadintą: -1907). Jo teigimu (vėliau prie jo
Box 24
rimčiau. Prisiminkime kad ir tą Pasimokykime ir juokdamiesi. kiti svetimtaučiai ir lietuviai pri
lemiančią įtaką, kurią šios nekal Nežinau, ar mano parinkti pavyz sidėjo) legendoje minimų patrici
Ann Arbor, Mich.
tos vaisių bendrovės turėjo ne- džiai yra pamokantys. Jei man jų žygis nebuvo įrodytas jokiais
persenai Į Guatemalos tautinę vir tektų spausdinti panašų rinkinį, istoriniais duomenimis bei doku
tuvę. Teneužmiršta Europa šio pavadinčiau jį: politikuokime, tik
virtuvės šefo patarimo: jei nori neprarasdami humoro jausmo.

Legenda apie Palemoną galėtų būti puikia
tema romanui viadas

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
MYLĖTOJAMS!!!

Adomas P. Jasas -- BŪK PA
LAIMINTAS! Eilėraščių rinki
nys, išleistas Chicagos Lietuvių
Literatūros Draugijos, 1963 m.
1739 So. Halsted St., Chicago 8,
III. (Naujienos) 115 psl. Kaina
3.00 dol.
*
Vacys Kavaliūnas -- KALNŲ
GIESME, premijuotas Draugo kon
kurse romanas, išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas, 4545 W. 63rd
St., Chicago 29, lllinois. 201 psl.
Kaina 2.50 dol.
AIDAI -- kovo mėn (3). nr.,
taip pat, kaip vasario m. ištisai
paskirtas Kultūros Kongreso kal
boms ’’r rezoliucijoms uždokumentuoti.
Sveikintinas Aidų pasišventi
mą visą KK medžiagą sukoncen
truoji į 2 žurnalo numerius. Tai
didelis patogumas ateičiai, ypa
tingai tiems, kurie domisi mūsų
kultūrinio gyvenimo eiga, ku
riems ta medžiaga taipparankiai
apsaugojama.

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

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelių j 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:

Ar

atlaikys be pagalbos?

čekis O
pinigai □

(parašas)
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DETROIT

ŠJ šeštadienj, balandžio 27 d., Naujosios parapijos salėje Clevelande, įvyksta Čiurlionio ansamblio
metinis koncertas, dalyvaujant ansamblio moterų, vyrų ir mišriems chorams, bei solistams Aldonai
Stempužienei ir Vaclovui Verikaičiui. Koncerto pradžia 7 vai. vak. Po programos šokiai ir vaišės.
Nuotraukoje Čiurlionio ansamblis su vadovu A. Mikulskio,
V. Pliodžinsko nuotrauka

Čiurlioniečiai kviečia dainoms ir šokiams
Čiurlionio Tautinio Meno An
samblis, ŠĮ šeštadienį, bal 27 d.
savo koncertu Naujosios Parapi
jos salėje, užvers dar vieną savo
kūrybinio darbo istorijos pusla
piYpatingu susidomėjimu visada
pasitinkami Čiurlionio Tautinio
Meno Ansamblio metiniai kon
certai, kurie būna visada žymiai
"atsijauninę" ne tik Ansamblio
asmenine sudėtimi, bet dar dau-

giau naujų dainų lobynu.
Baigminis šių metų čiurlioniečių koncertas kaip tik ir numato
patiekti visą eilę naujenybių, ne
tik dainuojamų dainų dainyne, bet
ir kitokių staigmenų, kurios dar
daugiau išryškins šio koncerto
meninę vertę.
Čiurlioniečių koncerte, kaip
kituose, taip ir šiame, dominuonuojančią vietą užims mūsų gra
žiosios liaudies dainos, kurios

Vaizdas iš Cleve'ande vykusių balandžio 20-21 d.d. krepšinio
rungtynių, Chicagos Arui kovojant su Hamiltono Kovu.
V. Pliodžinsko nuotrauka
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS1NSURED
TO $10,000.00

SUPERIOR
SAVINGS

juk sudaro Čiurlionio Ansamblio
gyvatos pagrindų. Čiurlioniečiai
pirmą kartą išpildys dzūkišką
dainą, "Nuvažiav tėvelis in ža
lių girialy”. Tai chorinė daina,
net su trimis solistais, kuriais
š} kartą bus: Irena Grigaliūnaitė, Algis Gilys ir Henrikas Johansonas. Kita naujenybė, tai Šiau
rinės Lietuvos daina, išpildoma
mergaičių choro su kanklių or
kestru.
Šio koncerto Įdomi naujenybė,
tai mūsų kompozitorių savaran
kiškos kūrybos dainos. Cleve
lando lietuviškos dainos mylė
tojai išgirs kompozitoriaus V.
Klovo operos "Pilėnai" vieną dai
ną su solistu Vaclovu Verikaičiu. Tas patsai solistas su choru ‘
išpildys vieną Konrado Kavecko
dainą. Mūsų iškilioji Aldona
Stempužienė, su vyrų choru,iš
pildys Įspūdingąjį Broniaus Budriūno kūrinį "Mano protėvių že
mė".
Čiurlioniečių koncertas ŠĮ kar
tą bus paĮvairintas tautiniais šo
kiais, kuriuos išpildys čiurlio
niečių šokėjų būrelis su mišriu
choru ir kanklių orkestru. Kon
certo meno vadovai: Alfonsas
Mikulskis -- chorų ir Ona Mi
kulskienė — kanklių orkestro.
Scenos apipavidalinimas -- Pet
ro Maželio.
Čiurlionio Ansamblio žvalusis
jaunimas su savo nenuilstamais
meno vadovais, ruošdamasis
šiam koncertuipaskyrėdaugdar
bo valandų ir nemigo naktų. Jie
tą koncertą pertiekia mums, mū
sų širdžių paguodai. Taigi, būki
me verti jųjų gražių pastangų ir
kilnių siekių dalyviais, visi kas
galime, šio šeštadienio vakarą
skirkime jųjų rengiamam kon
certui!
Po koncerto bus pagerbti du la
bai daug L,T. M, Čiurlionio An
sambliui nusipelnę asmenys:
prof. inž. Steponas Kolupaila, la
bai daug pasidarbavęs Ansamb
liui kuriantis po karo Vakarų Vo
kietijoje, ir prov. Steponas Nasvytis, daug pastangų padėjęs
čiurlioniečius atkviečiant Į JAV
ir jiems kuriantis Clevelande.
Abu čiurlioniečių Garbės Nariai
bus pagerbti jųjų amžiaus sukak
tuvių proga: S. Kolupailai minint
70 metų ir S. Nasvyčiui 80 metų
gimtadienius. Dalyvaudami čiur
lioniečių koncerte, mes žiūrovai
prisidėsime ir prie dviejų mūsų
garbingų Tautos kultūros veikė
jų, Stepono Kolupailos ir Stepo
no Nasvyčio bendrų pagerbtuvių!
Vytas Virsnys

HOME AND

REMODELING LOANS
IN T0WN OFFLCE — 67B SUPERIOR AT EAST 68 ST.

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir bal.samuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

J£E 1*7770

•
•
•
•

813 EAST 185TH STREET
6235 ST. CLAIR AVENUE
25000 EUCLID AVENUE
26000 LAKE SHORE BLVD.

S

T. CLAIR
AVINGS

J. Bagdono paroda
Balandžio mėn. 21' d., 4
vai. p. p. Detroito Tarptau
tinio Instituto Rūmuose —
III E. Kirby St. atidaryta
dail. Juozo Bagdono meno
paroda. Parodą atidarė Lie
tuvių Kultūros Klubo pir
mininkas A. Gilvydis. Ati
darydamas parodą jis pa
reiškė, kad iki šiol matytos
meno parodos buvo realis
tinė meno krypties, čia gi
bus pirmoji tokių parodų
Detroite. Jau ne realistinė,
bet abstraktinio meno. Ta
paroda tuo ir įdomi, kad jo
je nėra katalogo. Ir apie
patį paveikslą paliekama
spręsti pačiam žiūrovui.
Atidaryme žodį tarė ir pats
dail. Juoas Bagdonas.
Parodos lankytojai, ap
žiūrinėdami šiuos paveiks
lus, tikrai stebėjosi jais, ne
žinodami kas jie tokie yra
ir ką reiškia. Bet kai pra
dedi apie ką galvoti taip ir
rodosi, kad tas paveikslas
tą ir vaizduoja.
Apie kiekvieną paveiks
lą tik galvojant galima su
sidaryti jo vaizdą ir idėją.
«ėt tas vaizdas susidaro
kiekvienam skirtingas.
"Gatvės vaikas”
Balandžio mėn. 20 d. De
troito lietuvių namuose vie
tos Dramos Sambūris su
vaidino D. Niccodemi trijų
veiksmų komediją "Gatvės
vaikas”
Vaidinimas tikrai buvo
labai įdomus ir publika la
bai nuosekliai jį sekė, kar
tais nusijuokdama net iki
ašarų. Gatvės vaiko rolėje
Rasa Lišauskaitė vaidino
gerai ir pasirodė gabia ak
tore. Neblogai savo roles
atliko ii’ kiti Tito — Vincas

1963 m. balandžio 26 d.

1963.VII.7 d.

ANTROJI JAV IR KANADOS
LIETUVIŲ

TAUTINIU
ŠOKIU ŠVENTĖ
ČIKAGOJE
S.

HtUfd • UU Strfl)

Bilietai raunami:
Cicero dellkateeų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karveli!, 3322 So. Habted St.
Marginiai, 2511 W. 0th St.
Royal Blue malate krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.
Viaoa JAV Ir Kanados L.B. apyl.

raktu: V. Grėbliūnar, 6941 So. Wa>htenaw Avė.,
Chicago 29, IU.
Bilietu kainos: 2, 3. 4, 5, 6 dol.

žebertavičius, Franką —
Ismena Miltakytė, Julius —
Marijonas Sajauskas, Emi
lija, jo Žmona — Irena Lau
rinavičienė, Nepažįstama
sis — Stepas Iljasevičius,
Buvęs mokytojas — Algir
das Pesys ir Augustas, tar
nas — Sigitas Viskantas.
Režisavo — Z. ArlauskaitėAPARTMENT FOR RENT
Mikšienė, padedant St. Iljasevičiui,
4024 E. 26 NEWBURGH Htgs.
■Tenka pažymėti, kad De
area, 4 Rooms down $70.00, 4 troito
dramos sambūris
Ropttig up $05.00 all utilities
Gatvės
Vaiko pastatymu
paid for except electric. Quict,
clean apt. Basement, yard. Tele- užbaigė savo veiklos ketu
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080. rioliktus metus. Vien tik
(68) Detroite šalpos naudai pa
statė net 13 spektaklių.
Sambūrio nariui Vincui
HOUSE FOR SALE
žebertavičiui suėjo 10 me
NEWBURGH HGTS., 4024 E. tų, kaip jis įsijungė į šį

sambūrį. Vaidinimui pasi
baigus jam buvo įteiktas
rožių buketas.
Po vaidinimo scenoje bu
vo pristatytas Detroite nau
jai susikūręs iš jaunų mu
zikos mylėtojų Vyt. Pet
rausko vadovaujamas or
kestras "Atžalynas”. Or
kestrą globoja A. L. Balso
Radijo Klubas. Orkestrą
pristatė inž. Vacys Urbo
nas.
Vakarą rengė Detroito
Balfo 76 skyrius.
A. Grinius

Skaityk ir platink
DIRVĄ

26. By pwner, (2) 4 Room suite.
(2) 2 Room suite. Private Baths,

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
Tarp Šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Ar jūs sugebėsi
(68). te juos pastebėti per 5 minutes. Pabandykite.

DIRVA
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DIRVOS VAKARAS
1963 M GEGUŽĖS 4Dv7V. V.
Slovenian Auditorium salėje,
6417 St. Clair Avenue

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

Programoje:

buv. Montrealio Lietuvių Dramos Teatro aktoriai: režisiere ir dramaturge — BIRUTE
PŪKELEVIČIŪTe, LEONAS BARAUSKAS, KAZYS VESELKA.
Muzika — ZIGMO LAPINO. Programos vedėja — VILTIS VAIČIŪNAITE.

Bilietai — po $3.00, $2.50, $2.00 ir $1.00 gaunami DIRVOJE.
SENATORIUS ROBERT TAFT
JR. buvo atvykęs j Clevelandą ir
pakviestas kalbėti Ohio Kredito
draugijų suvažiavime apie JAV
užsienio politiką pareiškė, kad
P. Amerikos valstybės rodo dide
li nepasitenkinimą Washingtono
iniciatyvos stoka Kubos atžvilgiu.
Pasikalbėjime su spaudos atsto
vais senatorius pareiškė, kad ru
sai be ultimatumo savo karių iš
Kubos neištrauks. Be to, reiktų
paskelbti ribotą blokadą siunčia
miems l Kubą degalams ir gink
lams.
Tai nebūtų karo veiksmu, ne
bent rusai to norėtų. Jie gi gali
pradėti karą bet kuria proga.
"Mes negalime veikti 19 šimt
mečio galvosena, svarstant, ką
reiškia blokada, kada turime rei
kalo su 20 šimtm. realybėmis",
sako senatorius R. Taft, Jr.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Dr. Juozas Mačys ati
daro gydytojo kabinetą Cle
velande, persikeldamas iš
Columbus, Ohio, ne iš Columbijos, kaip klaidingai
buvo parašyta Dirvos nr. 45
balandžio 17 d.
• Vytautą Kušleiką ir jo
šeimą aplankė jo motina
Kušleikienė iš Bridgetvater,
Mass. Ji viešėjo ir pas Vyt.
ir Norą Braziulius.

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande kanklininkės, choristai ir šokėjai su mokyto
jais po vakaro programos balandžio 20 d.
V. Pliodžinsko nuotrauka

• Ponios Sandargienė ir
žitkienė buvo išvažiavusios
į garsų šio krašto "Biršto sako, jog reikia dirbti dviną” — Hot Springs Natio- gubai daugiau, negu iki šiol,
nal Park, Arkansas valsti kad išgelbėjus žmones iš
joje. Kelionę atliko autobu vėžio ligos nasrų.
su. Tai karštų šaltinių vie
Tam darbui reikia sava
tovėj suvalstybinta, pavers norių organizatorių ir me
ta sveikatos ir atostogavi dicinos personalo.
mo parku, veikia ištisus
Praeitais metais pasitik
metus. Parkas yra apie rino 132 tūkstančiai mote
1,000 akrų didumo, kalnuo rų. Reikia visų jungtinių
se.
pastangų, kad žmones su
• The Americon Cancer prastų ir įsitikintų, kad
Society Cuyahoga apskri vienintelė pagalba apsisau
ties skyrius savo penkme gojimui nuo vėžio — laiku
čio plane numato pagyvinti pasitikrinti. Tam ir yra ši
organizacija, kuri stengiasi
veiklą 20/ < >
Tos organizacijos prezi sudaryti sąlygas, kad kuo
dentas Gordon Cobbledick daugiausia žmonių tai at

Clevelando miesto burmistras Ralph S. Locher ir May Co. pre
zidentas Francis A. Goy pirmieji stojo prie buv. Baily Co. pastato
nugriovimo darbų... "Oficialiai" pradėję tą darbą, jie kartu nurodė
j Clevelando centro atsistatymo ateit}, pasipuošiant nauju multi-mi
lijono dolerių automobiliams garažu Prospect ir Ontario gt. kampe.
Naujame garaže galės tilpti iki 3,000 automobilių. Pati statyba pra
sidės šj rudenį Garažas turės tiesiogini susisiekimą su May Co.
krautuve.

liktų ir kad kuo mažiausia
Parduodamas
nukentėtų nuo besiplečian nedidelis namas su visais
čios vėžio ligos.
baldais Kildare gt. (Naujos
• Pianistas Andrius Kup parapijos rajone). Tinka
revičius balandžio 24 d. vyresnei porai ai’ dviems
koncertavo National Catho- viengungiams.
Telef. KE 1-4301.
lic Music Education Ass.
(48-50)
suvažiavimo proga Sheraton viešbutyje, Clevelande.
GERI NAMAI
ALTo susirinkimas
6 kamb. vienos šeimos
Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyriaus me į šiaurę nuo Lake Shore
tinis atstovų susirinkimas Blvd., didelis namas, pilnas
Įvyks sekmadienį, balandžio rūsys, 2 garažai.
5 kambariu netoli E. 185,
28 d., 11:30 vai. (tuoj po
tik 20 metų senumo, geras
sumos), Lietuvių salėje.
Programoje: Vald y b o s nedideliai šeimai.
veiklos metinis apyskaitinis
Plytinis, 4 metų senumo,
pranešimas. Kontrolės ko 4 miegamieji, 2 pilnos vo
misijos pranešimas. Naujos nios, padalintas rūsys, 2 ga
valdybos ir kontrolės komi ražai.
sijos rinkimai. Diskusijos
Mažesnis, tik 2 miega
dėl pranešimų, klausimai ir mieji, viskas viename aukš
sumanymai.
te, arti E. 185 gt., geras.
Maloniai kviečiame orga
2 šeimų labai gerame sto
nizacijų atstovus atvykti į
vyje— plytinis.
susirinkimą.
2 šeimų nedidelis, beveik
ALTo Clevelando
Skyriaus Valdyba naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai įreng
• Sekantis Clevelando or tas rūsys.
kestro koncertas įvyks SeNaujas Wickliffe, 3 mie
verance Hali salėje gegužės gamieji, prašo tik $18,500.
2 ir 4 dienomis, 8:30 vai.
Trijų miegamųjų Euclide
va k.
prie E. 185 gt., labai švarus.
Muzikos direk t o r i a u s
Krautuvė ir namas prie
George Szell vadovybėje
E. 185 gt., nebrangus, ga
koncerto programa sudary lima viršuj gyventi, o apa
ta iš Beethoveno monumen čioj prekiauti.
taliosios Devintosios Sim
Netoli Twist-I)rill Co., 4
fonijos, su finale dalyvau
šeimų
plytinis ir 2 šeimų
jančiu choru ir solistais.
Kvartete dalyvauja šie dai nedidelis ant vieno sklypo,
nininkai: Sara Eudich, Jane prašo tik $23,000, $300 pa
Hobson, Ernst Haeflinger jamų į mėnesį.
Turime du apleistus na
ir
Metropolitan
operos
mus prie Naujos parapijos.
žvaigždė Jerome Hines.
Norintieji dirbti ir turin
PARDUODAMAS NAMAS tieji jėgų galėtų pirkti.
Norintieji pirkti, parduo
2 šeimų, po 6 kambarius, ti, ar mainyti, prašome su
2 kambariai ir vonia dar stoti ar paskambinti į
trečiame aukšte. Cleveland
EAST SHORE REALTY
Hts. prie šv. Onos parapi
United Multiple Listing
jos.
Service
Parduoda savininkas, pri
Juozas
Mikonis
— Realtor
valąs išvykti.
780 E. 185
IV 1-6900
Tel. 932-5706
Res. KE 1-2190
(49-51)

jo Įstaigos personalui. Apskrities
Įstaigos iš viso šiuo metu turi 130
automobilių, 154 sunkvežimius ir
1 lėktuvą.
Praėjusi Pirmadien} kontrolie
rius Ralph Perk jam pačiam skir
tą automobil} ir keturių savo pa
dėjėjų automobilius sugrąžino
apskrities tarėjams. Pats kon
trolierius ir jo atskirų departa
mentų inspektoriai tarnybines
keliones atliks savo automobi
liais ir jiems bus mokama nu
statytu tarifu už mylias. Tokia
sistema bus ekonomiškesnė ir
sutaupys apskričiai keliolika tūks
tančių dolerių. Jau per pirmas
šešias savaites Ralph Per suma
žino įstaigos metines išlaidas
200.000 dolerių. Apskritai, nau
jasis kontrolierius siekia suma
žinti apskrities biudžetą 15 pro
centų.

* PILĖNŲ SKAUTŲ TUNTO
SPORTO ŠVENTE {vyks gegužės PARDUODAMAS NAMAS
mėn. 4 d. St. Clair Recreation prie pat Naujosios parapi
jos.
Center, 6250 St. Clair Avė.
Sportinėse žaidynėse bus vyk
Skambinti IV 1-6700
doma kvadratas, tinklinis, krep
(44-49)
šinis ir stalo tenisas.
Žaidynėms vadovauja Pilėnų
PRIVALO PARDUOTI!!!
Tunto sporto vadovas v. sk. Vy
tis Leonas Melsbakas, talkinant
3 miegamų mūrinis bunvienetų vadovams.
galow,
rūsys, papildomas
Žaidynių pradžia 10 vai. ryto.
šeimai
kambarys,
1 >/2 gara
Skautams lankantiems lituanis
žo.
tines pamokas, nuo 1.30 vai.
RE 1-9470
Jaunesniesiems skautams ir
skautams dalyvavimas šioje spor
to šventėje yra privalomas.
HELP WANTED MALĖ
Tuntininkas
PADEKIME ĮSIGYTI
FORTEPION£

Š.m. gegužės mėn. 19 d. liet,
naujosios parapijos salėje ren
giamas pirmasis koncertas tai
salei koncertini fortepioną įgy
ti.
Į šią garbės talką kviečiami
visokio amžiaus ir visokių sri
čių scenos menininkai. Tai būtų
kertiniu akmeniu fortepiono {sigyjimui, kuris pareikalautų ne
mažiau, kaip dviejų tūkstančių
dolerių.
Reikalas pradėtas judinti tos
parapijos klebono kun. Angelai
čio, patikėtas Juliui Kazėnui,ku
ris Ir kviečia visus { talką.
Inf. tel. IV-6-3406.

♦ RALPH PERK, naujasis Cuyahogos apskrities kontrolierius,
vykdydamas taupumo programą,
kurią jis pažadėjo rinkėjams, at
sisakė penkių automobilių, skirtų

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta
pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland,
MO 3-8308.
APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBURGII Htgs.
area, 4 Rooms dawn $.70.00, 4
Rooms up $65.00 all utilities
paid for except electric. Quiet,
elean apt. Basement, yard. Telephone: BR 1-2900 — IM 7-7080,
HOUSE FOR SALE

NEWBURGH HGTS., 4024 E.
26. By owner. (2) 4 Room suite.
(2) 2 Room suite. Private Baths,
gas furnace. Mušt sacrifice.
$15,460. Telephone: 883-9856 —
after 6 P. M. IM 7-7080.
(68)

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
FOR A NIGHT OF
LUXURIOUS SLEEP ON

SEALY POSTUREPEDIC
See

/t today at

Benedict Bukauskas
CIarence Zweigart
Factory 'Distributors
3503 Št. Clair Avė.

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į
atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT
Hl 2-4450
642 Meadov Lane Dr.
CLEVELAND 24

KAS IR KUR?
• Aldona Krulikienė, gyv.
Richmond Hill, N. Y. ALTS
1-mojo sk. aktyvi narė, pa
skutiniu metu buvo smar
kiau sunegalavusi ir dabar
po sėkmingos operacijos
pradėjo daug geriau jaus
tis.
• Solistė Lilija šukytė ir
Chicagos Lietuviu Vyru
choras atliks meninę dalį
Marijampolės Ryg. Jono
gimnazijos šimtmečio mi
nėjimo metu. Chorui diri
guos muz. A. Kučiūnus, tos
gimnazijos auklėtinis.
• Sveikinimai Marijam
polės R. Jono gimnazijos
minėjimo šimtmečio proga
siunčiami rengimo komiteto
pirmininko adresu; Jonas
Vaičiūnas,'7221 So. Clare
mont Avė., Chicago 36, III.,
USA.

• Juozas Ratkelis, 63 m.
mirė balandžio 17 d., ištik
tas širdies smūgio Los An
geles, Cal.
Liko žmona Elzbieta, sū
nus Algis su žmona Dan
guole ir anūkas. Velionis
buvo taurus lietuvis. Skai
tė keletą laikraščių ir pirk
davo kiekvieną naujai pa
sirodžiusią lietuvišką kny
gą• Ona MaksimavičienėLiorentaitė Lietuvių Mote
rų Atstovybės sekretorė, iš
New Yorko balandžio 24 d.
išvyksta i Chicagą nuolati
niam apsigyvenimui. LMA
Klubas balandžio 23 d. jai
suruošė atsisveikinimo ar
batėlę.
• LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGOS Centro Valdyba praneša,
kad visi sąrašai studentų,kandi
datuojančių Į 1963-64 m. kaden
cijos L.S.S. Centro Valdybą turi
būti pristatyti dabartinei Centro
Valdybai iki š.m. balandžio 30 d.

* DAIL. VYTAUTAS O. VIR
KAU dabar vykstančiojeChicagos
Meno Institute 66-toje Chicagos
ir apylinkių dailės parodoje lai
mėjo Clarke Memorial $300.už aliejaus darbą "Watėr Landscape". Šioje parodoje iš patiek
tų virš 1,100 darbų buvo atrinkta
tik 115. Chicago T ribune specia
liai šiai parodai {vertinti parink
tas kritikas dail. H. Pannier pra
džioje savo straipsnio pasigedęs
keletos žymesnių menininkų ne
patekusių šion parodon, tuoj pat
tęsia, kad "vis dėlto yra Įdomu
matyti energiją ir siekimą Vy
tauto Virkau darbuose, kurių vėž
ius žalumas primena, kad jis vis
dar yra vienas iš geriausių mū
sų menininkų".
Dail. Virkau ir Audronės Skuodaitės jungtinė tapybos paroda,
suruošta Santaros-Šviesos Fede
racijos, kaip tik šiuo metu vyks
ta Čiurlionio Galerijoje, Jaunimo
Centre Chicagoje, ir bus uždary
ta tik balandžio 28 dieną. Lietu
viškajai visuomenei tai yra pui
ki proga pamatyti vėliausią šių
jaunųjų menininkų kūrybą.
Naujoje Anglijoje pagarsėjęs Hartfordo lietuvių mišrus choras, vadovaujamas Jurgio Petkaičio,
gegužės 4 d. New Havene šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje, 339 Greene St. išpildys meninę pro
gramą SLA 378 kuopos rengiamame vakare. Programoje taip pat dalyvauja ir New Haveno lietuvių tau
tinių šokių grupė, vadovaujama Linos Mikalavičiūtės. Vakaro pradžia 7:30. Po programos šokiai ir
vaišės. Nuotraukoje Hartfordo lietuvių mišrus choras su vadovu J. Petkaičiu.
A. Jaro nuotrauka

LIETUVIŲ FONDO METINIS SUSIRINKIMAS
Pirmosios Lietuvių Fondo Ta
rybos veiklos metai baigiasi. Per
tą laikotarpĮ sutvarkyta teisinė
LF padėtis: inkorporuota Illinois
valstybėje kaip nepelno organiza
cija, Įsteigta lietuvių švietimui,
mokslui, kultūrai remti, skatinti
bei ugdyti. Jam skirtos aukos vi
sose JAV-bėse yra atleidžiamos
nuo pajamų mokesčio, ir tai pa
skatina tautiečius remti Lietuvių
Fondą.
Per metus LFondo kapitalas
jau pasiekė daugiau kaip šešias
dešimt tūkstančių dolerių. Ne
kiekvienas pajėgia iš karto Įmo
kėti pažadėtąją sumą, tad vėliau
susidarys dar keliasdešimt tūks-

PHILADELPHIA
Sušelpta Ilginių šeima
Lietuvių Moterų Atsto
Chicagos lietuvių jūrų skautai pagerbė Lietuvoj mirus} karo lai
vyno karininką ir jūrų skautą Ričardą Naką, prie laisvės paminklo vybės Philadelphijoj Klu
padėdami gėlių inkarą. Kairėje stovi Gintaro korporantai Jurskis, bas, sužinojęs apie sunkią
Izokaitytė, Aglinskas ir Tauras.
P. Petružio nuotrauka materialinę Ilginių šeimos
(su devyniais vaikais) būk
lę, surinko 221 dol. pinigais,
maisto ir rūbų:
Mūsų brangiam pusbroliui ir rėmėjui
Kelios Klubo valdybos
A. A.
narės nuvežė Ilginiams su
rinktas aukas ir susipažino
MOTIEJUI KINDERIUI
su jų šeima. Ilginis tuo me
mirus, reiškiame širdingiausią užuojautą našlei
tu buvo susižeidęs ranką ir
kurį laiką negalėjo dirbti,
P. KINDERIENEI, dukroms ir jų šeimoms, ir
ilginiai išvyko iš Lietuvos
1960 metais, gyveno Vokie
drauge liūdime.
tijoje du metus, o atvažiavę
Joana ir Jonas Švobos
į JAV dabar gyvena Vinlande, N. J
Deksniai, iš kurių apie
šią šeimą sužinota, jiems
nepaprastai daug padėjo ir
Brangiai tetai mirus,
padeda. Deksnienė yra Klu
bo narė. Taip pat daug pa
BIRUTĘ BISKIENĘ
galbos Ilginiai patyrė iš
amerikiečių organiz a c i j ų
bei pavienių asmenų. Poniai
su šeima nuoširdžiai užjaučia
Fisher, kuri ypatingai šia
šeima rūpinasi, buvo Įteik
ta Klubo vardu per DeksStefa ir Algirdas Grybauskai,
nienę B. Armonienės knyga
Ona Mironaitė
"Palik ašaras Maskvoje”.
L. M. A. Philadelphijos
Klubas dėkoja visiems, ku
rie suprato savo tautiečių
sunkią padėtį ir vienokia ar
A. t A.
kitokia auka palengvino Il
PETRUI ULĖNUI
ginių šeimos materialinę
būklę.
staigiai mirus, žmonai MAGDUTEI, dukrai BIRU
Jeigu dar atsirastų no
TEI KLIORIENEI, sūnui JONUI, jų šeimoms ir
rinčių šiai šeimai padėti,
giminėms didžiame skausme reiškiame širdingą
prašome kreiptis Į Klubo
užuojautą
Valdybos nares.
(ks)
Albina, Juozas, Danutė ir Vygandas
S t ri m a v i č i a i

Mielam mūsų prieteliui
A. A.

PETRUI ULĖNUI
staiga mirus, jo žmonai MAGDALENAI, dukrai
BIRUTEI ir sūnui JONUI su šeimomis reiškiame
gilią užuojautą

EI. ir VI. Baltrušaičiai

Kultūrinė popietė
Lietuvių Moterų Atsto
vybės Philadelphijos Klu
bas gegužės mėn. 4 d., 6:30
vai. p. p. Lietuvių Banko
patalpose, 202-204 N. P.road
St. ruošia kultūrinę popietę.
Emilija čekienė, LNF
pirmininkė skaitys paskai
tą tema: "Lietuvė moteris
spaudos ir Lietuvos laisvi
nimo darbe”. Tema labai
aktuali, todėl visos narės su
šeimomis ir svečiais prašo
mos kuo skaitlingiausiai da
lyvauti. Po paskaitos vai
šės.

tančių iš pasižadėjimų, kurie pa
ties aukotojo nusistatytais laiko
tarpiais išmokami LFondui.
Kiekvienas asmuo ar organiza
cija, Įnešę $100, tampa LFondo
nariu. Metiniame LFondo susi
rinkime kiekvienas šimtas dole
rių duoda 1 balsą, $200 — 2 bal
su, $500 --5 balsus, $1000 -10 balsų ir 1.1. Jeigu pats narys
negali dalyvauti metiniame susi
rinkime, kuris yra vyriausias LF
organas, jis Įgalioja bet kurĮ ki
tą asmenĮ jam atstovauti. Nariai
savo siūlymus ar sumanymus gali
raštu pasiųsti LF Valdybai.
Jau daug apylinkių yra akty
viai atsiliepę Į LFondo atsišau
kimus. Net senieji lietuviai pen
sininkai yra parodę gražių pa
vyzdžių, atsiųsdami LFondui sa
vo mėnesinę pensiją. Tačiau yra
eilė turtingesnių ir gausesnių
apylinkių, kur LFondo balsas dar
neišgirstas. Bet kuri organizaci
ja ar asmuo, suprantąs LFondo
reikšmę, turėtų tokiose apylinkė
se nedelsiant sudaryti LFondo
vajaus komitetą, kuris betarpiš
kai kreiptųsi Į kiekvieną lietuvĮ,
kviesdamas pagal išgales parem
ti LFondą. Jeigu aukoja net pen
sininkai, tai dirbančiam nė vie
nam neturėtų būti sunku paskir
ti šimtinę, o turtingesnis neturė
tų pagailėti tūkstantinės. Net pa
čioje Chicagoje yra apylinkių, kur
LFondo entuziastams yra progos
pasidarbuoti. Ligi gegužės 18 d.
gauti Įnašai suteiks teisę daly
vauti sprendžiamu balsu dar šių
metų LF susirinkime. Visi pasi
stenkime ligi to laiko Įspūdingai
padidinti LFondo kapitalą.
Šiemetinis LFondo metinis su
sirinkimas Įvyksta šeštadienĮ,
gegužės 18 d., 2 vai. p.p. Chicago
je, Jaunimo Centre, 5620 So. Cla
remont Avė. Susirinkimo darbo
tvarkė:
Prezidiumo ir komisijų suda
rymas; Tarybos pranešimas;
Valdybos pranešimas; Kontrolės
Komisijos pranešimas; Praneši

mų tvirtinimas; Tarybos rinki
mas; Kontrolės Komisijos rinki
mas; Klausimai ir sumanymai.
8 vai. vakaro ten pat rengiama
LF narių, jų šeimų ir pažĮstamų
vakarienė, kuriai vadovaus dr. F.
Kaunas, solo padainuos Janina
Šalnienė, palydima Alvydo Vasaičio, ir deklamuos Virginija Bobi
naitė. Bilietus Į vakarienę prašo
me užsisakyti ligi gegužės 11 d.,
siunčiant pinigus (5 dol. asme
niui) šiuo adresu: Lietuvių Fon
das, 7243 So. Albany Avė., Chi
cago 29, III.
Lietuvių Fondo Taryba

BOSTON
Patikslinimas
Balandžio 15 d. Dirvoje
tilpo Bostono jūrų skautes
liečianti informacija-korespondencija, kurioje yra ne
tikslumų. šia proga turiu
pranešti, kad kol kas dar
jokiam "iniciatyv i n i a m”
motinų komitetui nepri
klausau, nors pradėtąjį dar
bą ateityje gal ir paremsiu,
nes lietuviško skautavimo
čia niekad nebuvo ir nėra
perdaug. Kadangi sąryšyje
su minėta korespondencija
gaunu tuo reikalu telefoni
nių pasiteiravimų, todėl vi
sus suinteresuotuosius pra
šau kreiptis tik telefonu:
AN 8-8334, kaip korespon
dencijoje ir yra nurodyta.
V. Vaičjurgienė

Chicagos LSK plaukikai treniruotės metu su vadovu J. Butke
vičių. Vandeny: A. Vilutis, J. Mažeika, J. Pačkauskas, M. Šimkus,
J. Radvilavičius, L. Balukaitė, R. Stravinskaitė ir R. Marčiulionis.
P. Petručio nuotrauka

Korp. Vytis garbės narys prof. S. Kolupaila, neseniai atšventęs 70 metų sukaktĮ, tarp ASS narių.
Stovi iš kairės: E. Vilkas, K. Palčiauskas, prof. S. Kolupaila, V. Stasiškis, A. Dundzila.
J. Tamulaičio nuotrauka

