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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KALTĖ UŽ VIETNAMĄ
AMERIKIEČIAI PADĖJO KOMUNISTAMS ĮSI
GALĖTI NE TIK KINIJOJE, BET KURĮ LAIKĄ 
RĖMĖ IR VIETNAMO KOMUNISTŲ VADĄ HO- 
ČI-MINH KOVOJE PRIEŠ PRANCŪZUS. — 
ROOSEVELTAS ATSISAKĖ REMTI SUKILU
SIUS PRIEŠ JAPONUS PRANCŪZŲ KARIUS, 
TUO JŲ TŪKSTANČIUS PASMERKDAMAS 
MIRČIAI. — NAUJI ATIDENGIMAI APIE NE

SENĄ PRAEITĮ, PAAIŠKINĄ DABARTĮ.

-------- Vytautas Meškauskas --------

Staigus gen. de Gaulle 'flir
tas' su Raudonąja Kinija ir siū
lymas neutralizuoti Pietryčių Azi
ją sukėlė nemažo pasipiktinimo 
Amerikos spaudos puslapiuose, 
kuris, atrodo, išplaukė iš kai ku
rių faktų nežinojimo ar nenorėji
mo juos prisiminti. Jie nežinomi 
ir lietuvių skaitytojų daugumai, 
nes liečia tuos metus, būtent 1945, 
kada mes turėjome kitus, mums 
daug aktualesnius, rūpesčius.

Tuos faktus dabar nagrinėja Har
vardo tarptautinės politikos pro
fesorius Bernard B. Fall sąvoką 
tik išėjusioje knygoje "The Two 
Viet-Nams" (Frederick A. Prae- 
ger leidykla, New York-London, 
496 psl. 7.95 dol.).

Reikia prisiminti, kad Japoni
jai pradėjus nesulaikomai žygiuo
ti j Pietus ir Prancūzijai kapitu
liavus prieš vokiečius, prancūzų 
administracija Indokinijoje, iš ku
rios šiandien susidarė 4 vals
tybės: abu Vietnamai, Laosas ir 
Kambodija, — sutiko praleisti 
per savo teritoriją Japonijos ka
riuomenę. Už tai japonai paliko 
tą teritoriją formaliai Prancū
zijos žinioje, tačiau kartu įsiren
gė tris bazės. Tai buvo 1940 m. 
rugsėjo mėn.

1943 metais JAV prezidentas F. 
D, Rooseveltas, darydamas savo 
planus pasaulio valdymui, nutarė, 
kad Prancūzija turinti atsisakyti 
savo teisių ir Pietryčių Azija tu? 
rėtų būti valdoma JAV, Kinijos ir
D. Britanijos ’troikos’, kaip pati
kėtinių. Vėliau jis siūlė vienam 
čiang Kai-šekui pasiimti sau vi
są Indokiniją. Tačiau Čiangas ge
riau žinojo tūkstanties metų ki
niečių su savo Pietų kaimynais, 
kovos istoriją ir nuo tokios 'do
vanos' atsisakė. Tada Roosevel
tas nutarė patikėtinių tarybą pra
plėsti, pakviečiant įją sovietus. 
Girdi, "rusai irgi gyvena prie 
Ramiojo Vandenyno krantų!"

Per tą laiką karo laimė pakry
po Vakarų pusėn ir trys prancū
zų generolai Indokinijoje, Mor- 
dant, Alessandri ir Sabatier, pra
dėjo planuoti, kaip užpulti japonus 
ir tuo būdu pagreitinti Vakarųlai' 
mėjimą. Jie sukūrė planą, kuris 
numatė prancūzų sukilimą prieš 
japonus ir tuo pačiu laiku ame- 
rikiečių-britų puolimą iš Burmos 
ar Kinijos (Yunnano). Apie tai pa
tyręs Rooseveltas {sakė savo ka
riams prancūzų planuose nedaly
vauti. Išveda prof. Fall:

"Išverstos į konkrečią kalbą, 
tos instrukcijos reiškė automa
tišką mirties sprendimą prancū

Rusai ir kinai: - Pasitrauk iš čia! Mes juo pasirūpinsime... I

zų pastangom kovoti prieš ja
ponus. Taip ir atsitiko”.

Mat, ir japonų saugumas suži
nojo prancūzų pasiruošimus. 1945 
m. kovo 9 d. 9:30 vai. vakare ja
ponų dalys staigiai apsupo pran
cūzų kareivines ir pareikalavo pa
siduoti. Tačiau generolai Saba
tier ir Alessandri buvo apie tai 
Įspėti ir nutarė nieko nelaukda
mi sukilti. Prancūzai įsistipri
no vėliau pagarsėjusio Dien- 
Bien-Phu ir Son-La aerodromuo
se ir paprašė amerikiečių ginklų 
ir amunicijos, JAV karo aviacijos 
Pietų-Kinijoje vadas generolas 
Claire L. Chennault tuojau pa
siuntė savo žvalgybinius lėktu
vus ir padarė kitus pasirengimus, 
tačiau vėliau paaiškino:

"Aš gavau {sakymą jokiu būdu 
prancūzams neduoti ginklų ir 
šaudmenų". Jsakymai nepadėti 
prancūzams atėjo tiesiai iš Gyny
bos Departamento. Buvo aišku, 
kad tuometinė Amerikos politika 
siekė nepalikti Indokinijos pran
cūzams".

Tuo tarpu kovoją su JAV prie
šu — japonais -- prancūzai atsi
dūrė tokioje pačioje būklėje, kaip 
Lietuvos partizanai, tų pačių vil
čių apimti. Paskutinė telegrama 
iš Lang-Son bylojo:

"Laikome dar tris ketvirtada
lius citadelės... neturime van
dens... prašome aviacijos para
mos ir aprūpinimo... kur gi yra 
amerikiečiai?"

Kai britų aviacija jau norėjo 
skristi į Lan-Son, JAV vadovy
bė Pietų Kinijoje užprotestavo. 
Lang-Son priklausė jos kompeten
cijai. Lang-Son turėjo pasiduoti 
ir visi ten rasti prancūzai buvo 
sušaudyti. Generolas Sabatier po 
to įsakė savo kariams trauktis į 
Kinija. Iš 13.000 jo karių Kiniją 
pasiekė tik 320 karininkų ir 5450 
kareivių.

Japonų internuotus nesukilu
sius prancūzus po Japonijos ka
pituliacijos (1945.8.15) iš belais
vių stovyklų išvadavo britai, ku
rių kariuomenė okupavo pietinę 
dabartinio Vietnamo dalį (iki 16 
paralėlės) ir kiniečiai, užėmę 
šiaurinę dalį. Iki to laiko visos 
de Gaulle pastangos atstatyti pran
cūzų viešpatavimą buvo trukdo
mos. Maža to, amerikiečiai akty
viai rėmė vieno iš seniausių pa
saulio bolševiko Ho-Či-Minho 
partizanų veiklą, kuri sustiprė
jo paskutinėmis japonų viešpata
vimo dienomis. Tie partizanai 
gavo visą galimą amerikiečių pa
ramą. Ryšį su jais palaikė net

5 specialūs JAV karo žvalgybos 
OSS daliniai.

Jei prancūzams vis dėlto pa
sisekė atstatyti savo valdymą, 
tai jau W. Churchillio nuopel
nas. Britai, kurie pasinaudoję pa
našia proga išstūmė prancūzus 
iš Sirijos, buvo nuomonės, kad 
prancūzai turi atgauti Indokiniją. 
Ir britų generolas majoras Gra- 
cey ne tik atleido iš stovyklų pran
cūzų karius, bet įsileido naujus 
iš Prancūzijos atsiųstus de 
Gaulle dalinius, kurie kartu su pa. 
leistaisiais iš nelaisvės greit at
statė prancūzų valdymą.

Amerikiečiai ir toliau palaikė 
Ho-Či-Minhą. Jam buvo siunčia
mi ginklai iš Filipinų. Francūzų 
vadui gen. Pierre Boyer de La- 
tour tačiau pasisekė Filipinuose 
įtaisyti gerą šavo šnipų tinklą. 
Tie jam pranešdavo apie siunčia
mus ginklus ir prancūzų povan
deniniai laivai juos paskandinda
vo.

Prasidėjus šaltajam karui, 
amerikiečių santykiai su Vietna
mo komunistais galutinai nutrū
ko, tačiau tada tie jau buvo pakan
kamai stiprūs, kad išvyti prancū
zus iš šiaurinės krašto dalies. Po 
kiek laiko likimo ironija pano
rėjo, kad amerikiečiai iš pran
cūzų perimtų to krašto gynimo 
naštą. K

Kodėl Rooseveltas buvo taip nu
sistatęs prieš prancūzus? Prof. 
Fall neranda visai aiškaus atsa
kymo. Jis tačiau pamini prancūzų 
istoriko Georgės Taboulet ver
siją. Pagal ją, Rooseveltas ne
apykantą prancūzams paveldėjo 
iš savo senelio iš motinos pusės 
Kinijos pirklio Warren Delano. 
Tas 1867 metais pigiai pardavė 
jam priklausiusius žemės skly
pus netoli Saigono, kurių vertė 
kiek vėliau nepaprastai pakilo ir 
dar šiandien yra laikomi pačiais 
brangiausiais. Už tai kalti... 
prancūzai.

JAUNIEJI TALKINA BENDRUOMENEI
LB Chicagos apygardos val

dybos ir Chicagos Akademinio 
Jaunimo komiteto pasitarime Jau
nimo Centre dalyvavo visi LB 
apygardos valdybos nariai ir Šla
jus, o iš akademikų: Jurgis Gau- 
čys — Liet. Stud, S-gos pirm, 
(kartu ir Akad. Jaunimo komite
to pirm.), Nijolė Lieputė 
Liet, Stud. S-gos sekretorė, Al
gis Ignatonis -- Neo-Lithuania 
Vicepirm., Valentinas Krumplis 
— Neo-Lithuania pirm., Gedimi
nas J. Bielskus -- Liet. Stud, 
S-gos vicepirm., Vytautas Miše
lis ASD Vytis vicepirm., Alfre
das Alekna — Liet. Medikų Stud, 
ir Odontologų D-jos pirm., Jad
vyga Stirbytė — Lietuvių Stud. 
Ateitininkų S-gos sekr., ir Jani
na Kanaukaitė -- Lietuvių Stud. 
Ateitininkų S-gos sočiai, reika
lų vedėja.

LB apyg. valdybos pirminin
kas inž. Br.Nainysatidarydamas 
posėdį pasidžiaugė, kad akade
minis jaunimas eina suBendruo- 
mene. St. Ingaunis pristatė Jau
nimo komitetui visus LB apyg. 
v-bos narius, o J. Gaučys supa
žindino su savaisiais. Nainys pa
skaitė trumpą apybraižą apie LB

Sukilimas Brazilijoje
Brazilijos prezidentas Gou

lart, privedęs kraštą prie ūkinės 
suirutės ir paruošęs dirvą komu
nistų įsigalėjimui, pasitraukė į 
pietinę provinciją, skelbdamas 
kovą sukilėliams, kuriems vado
vauja kariuomenės vadovybė, 
Goulart tikisi laimėti Brazilijos
3-sios armijos paramą ir tęsti 
kovą, tačiau atrodo, kad tos ar
mijos daliniai palaipsniui jungia
si Į sukilėlių eiles.

Goulart šeima jau pasitraukė į 
užsienį;

Neabejodami savo laimėjimu, 
sukilėliai paskelbė, kad Goulart 
esąs nušalintas ir pagal konsti
tuciją prezidento pareigas per
ėmė Atstovų Rūmų pirmininkas 
Mazzilli.

Rio de Janeiro ir Sao Paulo 
miestuose įvyko masinės demons
tracijos, pritariančios Goulart 
režimo nuvertimui.

Visi daviniai rodo, kad jau se
niai ruoštas Brazilijos laipsniš
kas slinkimas komunizmo link 
bus sustabdytas.

Goulart vyriausybė buvo di
džiausia kliūtimi, neleidusią lot. 
Amerikos valstybių vyriausy
bėms imtis griežtesnių žygių 
prieš Castro režimą, kurio glo
boje ir vyko komunistinė infiltra
cija su atitinkama parama.

Prieš komunistinę vyriausybės 
programą aštriai kovojęs gub. 
Lacerda pareiškė, kad šiuo suki
limu nugalėta Rusija jos revoliu- 

kilmę, tikslą ir paskirtį.
Susitarta, kad Akademinio Jau

nimo Komitetas palaikys ryšį su 
apyg. valdyba per savo pirminin
ką J. Gaučį.

S. Šantaras kėlė mintį, kad 
studentai jau dabar turėtų akty
viai prisidėti prie Bendruome
nės darbų. Primindamas apie pla
nuojamą birželio įvykių minėji
mą, siūlė prisidėti prie minėji
mo netik dalyvavimu, bet ir tal
kininkavimu programai.

S, Šiaučiūnas, JAV LB Il-sios 
rinkiminės apygardos rinkimų ko
misijos pirmininkas, padarė pra
nešimą apie gegužės 9-10 dieno
mis vyksiančius rinkimus ir siūlė 
studentams organizuoti atskirą 
balsavimo būstinę. Stud. komiteto 
pirm. J. Gaučys sutiko tokią būs
tinę steigti Jaunimo Centre, ta
čiau apgailestavo, kad studentai 
nepažįstą Bendruomenės veikėjų, 
tad jiems bus sunku apsispręsti, 
už ką balsuoti. Buvo atsakyta, kad 
kandidatais bus ištatyta ir įvairių 
studentų korporacijų filisterių ir 
eilė jiems žinomų. Paaiškinta, 
kad nesą būtina balsuoti už pusę 
išstatyto sąrašo: galima pasi- 

ciniame kare. "Tikiuos, kad visi 
žmonės šiame kontinente supras 
šių demokratinių pastangų Bra
zilijoje reikšmę".

JAV vyriausybė buvo sulaikiu
si paramą Brazilijai, tačiau šioje 
svarbioje valandoje ji laikosi 
"wait and see" politikos,kad Gou
lart neturėtų progos apkaltinti 
"svetimų valstybių" intervencija.

* VALSTYBĖS DEPARTA
MENTAS šiomis dienomis pa
skelbė viešumai raportą, paruoš
tą dar sausio mėn., kuriame tvir
tinama, kad komunistų pavojus 
Brazilijoje esąs menkas. Tik ra
porto priede sakoma, kad nuo 
sausio mėnesio padėtis pradėju
si blogėti.

* N. CHRUŠČIOVAS, kalbėda
mas viename iš Budapešto fabri
kų, pareiškė, kad revoliucijų ne
galima siekti tuščiais pilvais. 
Kalbant apie geresnį pasaulį, ne
galima pamiršti ir apie geres
nį gyvenimo lygį.

Tai vienas iš Chruščiovo pir
mųjų atsakymų į R. Kinijos puo
limus.

* KUBOS VYR. TRIBUNOLO 
byloje, kurioje 26 m. jaunuolis 
buvo nuteistas mirti, paaiškėjo 
nesutarimai Kubos komunistų par
tijoje. Castro deda visas pastan
gas santykiams išlyginti tarp 
seno raugo komunistų ir naujųjų 
jo revoliucionierių.

VIRŠUJE: LB Chicagos apy
gardos valdybos ir Akademinio 
Jaunimo komiteto nariai po po
sėdžio Jaunimo Centre, kur buvo 
tartasi tarpusavio bendradar
biavimo reikalais. Sėdi iš kai
rės: J. Bobinienė, V. Mišelis, 
G. Bielskus, V. Krumplis, A. Ig- 
natonis, N. Leiputė, J. Gaučys, 
J. Stirbytė ir J. Kanaukaitė. Sto
vi: A. Alekna, J. Vaičiūnas, S. 
Ingaunis, K. Dočkus, B. Nainys, 
S. Šiaučiūnas, K. Avižienius ir 
Šlajus.

V. Reivyčio nuotrauka

rinkti vieną ar keletą jiems ži
nomų.

Pirmajame posėdyje svarstyta 
bendra jaunimo stovykla, pasi
rodė, šiemet neįvykdoma. Ta
čiau pakartotas ankstyvesnis nu
tarimas, ruošti Jaunimo šventę, 
iškilmingai, gražioje salėje, su 
akademija, vėliavomis, progra
ma ir antra ja daljmi -- šokiais.

Jaunosios studentės akademi- 
kės pavaišino susirinkimo daly
vius su skania kavute su keps
niais, kas įnešė labai daug gy
vumo ir nuoširdumo, draugiškai 
bendradarbiavimo problemas 
sprendžiant.

Spalio 10 dieną nutarta nuomoti 
Keymenso salę apygardos vaka
rienei. Galvota, kad svečiams bus 
jaukiau gražioje, erdvioje vieto
je. J. Vaičiūnas

NEOLITHUANŲ VASA
ROS STOVYKLA

šiais metais neolithuanu 
vasaros stovykla, jau sep
tintoji iš eilės, įvyks gra
žioje Elenos ir Juliaus Gar
mų vasarvietėje Echo Val- 
ley, Echo Lake, Pennsylva- 
nia nuo rugpiūčio 29-tos iki 
rugsėjo 7-tos dienos.

Vyr. Valdybos pavedimu 
stovyklą organizuoja ir 
praveda Korp. Neo-Lithua
nia Philadelphijos padali
nys. Stovyklos vadovas kol. 
filisteris Vincentas Gruz
dys — 1025 W. tVingohock- 
ing St., Phila. 40, Pa.

Visi neolithuanai prašo
mi taip sutvarkyti savo 
atostogas bei darbus, kad 
galėtų stovykloje dalyvauti.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• Tėvas Juozas Vaišnys, 
S. J., iš Montrealio, Kana
dos, bus pagrindiniu kalbė
toju Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 20 metų 
mirties minėjime, gegužės 
3 d., Statler Hilton viešbu
ty, New Yorke.

Minėjimo rengime daly
vauja 25 New Yorko lietu-, 
vių organizacijos.
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ANTANAS SMETONA

FULBRIGHTO STIPENDININKŲ
SUVAŽIAVIMAS BERLYNE

Antanas Smetona, advokato Juliaus Smetonos sūnus ir a.a. 
prezidento Antano Smetonos anūkas, 1956 m. baigė Sv. Juozapo 
High School Clevelande, 1961 m. baigė MannesCollegeof Music 
New Yorke Bachelor of Science laipsniu, o 1963 m. Juilliard 
School Master of Science laipsniu. Tų pačių metų pavasarį jis 
dalyvavo Fulbrighto stipendijai gauti konkurse, kuriame buvo 
vienas laimėtojų. Fortepijono studijoms tobulinti jis pasirinko 
Freiburgą, Vokietijoje, kuriame dabar ir gyvena sykiu su savo 
žmona Liudvika, kuri irgi yra talentinga pianistė ir Fulbrighto 
stipendijos laureatė.

Šių metų vasario 28 - kovo 3 
dieną Vakarų Berlyne įvyko de
šimtasis Fulbrighto stipendinin
kų suvažiavimas, kuriame ir man 
su žmona teko dalyvauti.

Suvažiavimas buvo puikiai or
ganizuotas ir įdomus tiek savo tu
riningomis paskaitomis, tiek iš
vykomis,-kurių nepaprasčiausia 
buvo kelionė į Rytų Berlyną. Kai 
pereitų metų lapkričio mėnesį, 
buvau nuvykęs Į Berlyną pasiklau
syti savo dabartinio fortepijono 
profesoriaus Carl Seeman kon
certo, jaučiau didelę pagundą 
pereiti į Rytų Berlyną. Tuo tiks
lu netgi buvau priėjęs prie pat 
sienos, bet paskutiniu momentu 
suabejojau ir grįžau atgal, savo 
smalsumo nepatenkinęs.

Užtat dabar, kai pasitaikė 
proga oficialiai tą pavergtą Ber
lyno dalį aplankyti, aš buvau vie
nas pirmųjų, užsirašiusių daly
vauti Fulbrighto stipendininkų iš
vykoje į Rytų Berlyną.

Kadangi amerikiečiai į Berly
ną įžygiavo dviem mėnesiais vė
liau už rusus, pastarieji pasis
tengė užvaldyti gražiąją Berlyno 
dalį su garsiąja "Unter den Lin- 
den", daugybe istorinių paminklų 
ir ištaigingų pasilinksminimo vie ■ 
tų. Tačiau šiandien ta prabangio
ji Berlyno dalis, kurioje kitados 
virė gyvenimas, skambėjo dainos 
ir juokas, yra apmirusi ir užmi
gusi sovietiškojo ’rojaus’ sustin
gusioje tyloje. Žvilgterėjau Į mū
ro sieną ir man į galvą atėjo Die
viškosios Komedijos žodžiai: 
"Palikite viltį visi, kurie čia 
ateinate". Apie Rytų Berlyną ir 
jo sieną man yra tekę daug skai-

tyri, tačiau įsitikinau, kad sie
nos tragediją pilnai suprasti gali 
tik tas, kas ją savo akimis pama
to.

Autobusas artėja prie rube- 
žiaus ir pradedu galvoti ar kar
tais nebūsiu įkišęs nosies kur 
nereikia. Būtų ne kas, jei bolše
vikai siūlytų Rytų Berynetrupu- 
tį ilgiau pabūti. aš išsiimu 
savo pasą. Vardas: Anthony Al
girdas Smetona. Gimęs: Prancū
zijoje. Atrodo, kad neturėtų būti 
sunkumų. Juk nelabai panašu, kad 
paprastam rubežiaus policininkui 
pavardė būtų girdėta. Algirdas, 
Žinoma, grynai lietuviškas var
das. Autobusas įvažiuoja {patik
rinimo punktą — "Checkpoint 
Charley" — vienintėlė perėjimo

t

B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

Antanas ir Liudvika Smetonai prie Reichstago rūmų Ryty Berlyne.
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vieta svetimtaučiams. Autobu
sas sustoja ir šoferis išlipa. Da
rosi kažkaip nejauku. Po keletos 
minučių Įlipa du kareiviai patik
rinti pasų. Jie labai mandagūs — 
saliutuoja: "Ihre Paesse, bitte”. 
Visų keleivių pasus rūpestingai 
peržiūri, paskui patikrina ke
leivių sąrašą, kuriame nurodyta 
kiek pinigų kiekvienas keleivis su 
savim turi. Mat, vakaruose gali
ma pirkti rytų markių už maž
daug 5 centus, bet rytuose jos 
parduodamos už 45 centus. Jei 
kas turi rytų markių pirktų ki
tur negu Deutsche Notenbank Ry -

Treptower parke prie sovietų paminklo. A.Smetonos nuotrauka

Tinkami rūbai duoda gerą 
savijautą 

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami
k a s <1 i e n ,

o sekmadieniais
nuo 10 iki 4 vai.

'5l

r.
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H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių! | 
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

tų Berlyne, gali būti iš sykio 
areštuotas. Šis faktas ir žinoji
mas, kad RytųBerlyno valdžia tik 
ir laukia progos išprovokuoti in
cidentui,daugumą keleivių nema
loniai nuteikia. Galų gale karei
viai mandagiai atsisveikina, vėl 
saliutuoja, ir išlipa.. Įlipa aki
niuota apyjaunė moteris ir pra
byla į mus angliškai. Kalba ne
blogai, nors jai kiek trūksta žo
džių ir daro daug gramatinių klai
dų. Akcentas aiškiai svetimtau- 
tiškas, bet pusė bėdos. Jos plau
kai labai trumpai nukirpti ir aiš
kiai dažyti. Jau labai rėkianti 
gelsva spalva. Ji nė kiek nenu
sidažiusi. Rūbai labai paprasti, 
lygiu būdu ir jos raišteliais su
raišioti 
ra, bet 
nelabai 
ti, kad 
sau. Comme ei, comme pa — 
tipinga bolševikė. Autobusas įva
žiuoja Į Rytų Berlyną. Žmogus 
iš sykio pasijunti tartum kitarrte 
pasaulyje. Apima nemalonus jaus, 
mas. Rodos, kad net ir saulė sle
piasi. Nors įneš visi jau iš anksto 
žinom, kad autobusas važiuoja 
per pačias geriausias vietas, vis
tiek iš sykio matosi, kokia tra
giška yra rytų berlyniečių padė-

-pusbačiai. Nors nesto- 
gana muskulinga. Nors 

graži, negalima pasaky- 
pasibaisėtina — nieko

Mutual Federal Bendrovės
MOKAME rekordas

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu perg.vvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigu 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 Sfates-Government 

2202 W. CERMAK ROAD - CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tis. Gatvėse mažas judėjimas ir 
mažai žmonių tesimato. Visi la
bai prastai apsirengę ir labai nu
siminę. Krautuvių beveik nėra. 
Nors pats vidudienis, visur labai 
tylu. Rytuose daug daugiau griu
vėsių, negu vakaruose. Bolševi
kai daugelio istorinių pastatųar- 
ba visai neatstatė, arba pribaigė 
griauti ir jų vietoje Įrengė auto
mobiliams pastatyti aikštes. 
(Kam jos reikalingos, juk Rytų 
Berlyne niekas neturi automobi
lių?) Mūsų palydovė gana šneki. 
Vis kalba, kaip naciųlaikaisbuvo 
labai blogai, duodama suprasti, 
kad dabar prie bolšveikų, viskas 
puiku. Pravažiuojam eilę nau
jai pastatytų didelių namų, kurie 
atrodo kaip barakai, "čia viskas 
paskutinių dešimties metųbėgyje 
pastatyta," sako ji, "čia mūsų 
darbininkai gali gauti butą su pri
vačia vonia ir virtuve už DM 40- 
DM60 Į mėnesį." Ji, žinoma, ne
mini, kad valdžia nustato, kas ga
li tuose butuose gyventi; ir ko
kiom sąlygom. Apie uždarbį nie
kas neklausia. Mes su žmona, sė
dėdami pirmoj eilėj laiks nuo 
laiko palydovę užkalbinam. Pagi
riam ją, kad taip gerai kalba ang
liškai. Ji labai patenkinta atsako, 
kad angliškai ji išmokusi per me
tus. G’ikriausiai keletą metų 
"zubrino”). Aš pastebiu, kad 
tikriausiai ji moka ir rusiškai. 
"Rusiškai" ji klausia nustebusi. 
"Kam čia rusiškai?" Mums aiš
ku, kad ji moka ir rusiškai. Juk 
rusų kalba dabar privaloma. Be 
to, ji vėliau pati netyčia išdiduoda, 
kad moka rusiškai. Autobusui su
stojus prie rusų paminklo Trep- 
tower parke, ji spėja kai kuriuos 
mūsų bendrakeleivius esant bul
garais. --"Klausydama jų kalbos 
galėčiau galvoti, kad jie kalba ru
siškai, betgi jie atrodo kaip tikri 
bulgarai. Mūsų palydovė prisi
pažįsta, kad ir ji pati norėtų va
žiuoti į Bulgariją ir ten dirbti 
kaip plaukimo instruktorė. Aš 
sakau, kad Bulgarijoje prie Juo
dosios Jūros, turbūt yra labai 
gražu, ir pigu. "O" -- sako ji 
-- "Labai gražu ir baisiausiai 
pigu!”. Kai kas iš mūsų klausia, 
ar galima fotografuoti, ji labai 
maloniai atsako "Žinoma, kodėl 
gi ne?". Mes sustojam T reptower 
Parke prie bolševikų karių pa
minklo. Visi turistai tuojaus pra
deda fotografuot. Mūsų palydovė 
labai patenkinta. Aš sau nueinu 
truputį į šalį ir pamatau keletą 
darbininkų prie traktoriaus,ku
riems pavesta tvarkyti parką. 
Parkas turi būti visuomet pui
kiausiame stovyje, kad turistai 
matytų, kaip prie bolševikų vis
kas gerai eina. Darbininkai labai 
apdriskę, ir nors darbas sunkus, 
Žiūriu | kad jų tarpe yra viena 
moteris! Priėjęs klausiu,ar gali
ma juos nufotografuoti.Jie pakra
to galvas, bet aš, manydamas, 
kad gal jie nesuprato arba bijo, 
vistiek padarau nuotrauką. Phs-

KARŠTA LINIJA tarp Baltųjų Rūmų ir Kremliaus tyso nejudi
nama. O dialogas tarp Chicagos ir Vilniaus net be vielos sužaibavo 
aukštos įtampos kibirkštimis: Naujienos pavadino Paleckį "škurni- 
ku", o Paleckis Naujienas -- "išpendėjusiu organu". Tik Naujienos 
buvo dėkingesnėj pozicijoj, ir Paleckiui teko atlikti gailią išpažin
tį "iš viso gyvenimo".

Štai kaip įvyko. Naujienos pakartojo ir pakomentavo Paleckio 
1928 metais, Lietuvos nepriklausomybėsdešimtmečioproga, šv. Jo
no evangelijos pavyzdžiu parašytą lyriškai patriotišką straipsnelį 
"Pradžioje buvo Žodis". Paleckiui praskrendant pro New Yorką -- 
Meksikoj Kremliaus "parlamento" delegacijos rolės vaidinti — 
kažkoks "kultūrinis bendradarbis" pakišo jam tą Naujienų numerį. 
Susijaudino. Jau antrą kartą tas grizas sąžinėn griaužias. Sako, 
kada matęs tą savo "seną rašinį" atspausdintą "grynų katalikiškų 
davatkų organe" (turbūt suklydo: prieš keletą metų jis buvo Dir
voj). Tik komentarai ten buvę ne toki "chamiški". Grįžęs namo, 
žmogus pajuto, kad negerai: reikia teisintis. Tad ir rašo Leonui 
(Jonikui) į Vilnį: buvau, girdi, nesubrendęs jaunuolis, nesupratau. 
Bet vėliau iš Markso abėcėlės apsišviečiau...

O Naujienos, patikrinę metrikas, rodo: tas "Justelis-durne
lis" tada gi jau buvo 29 metų, Rygos dienraščio korespondentas, 
savo žurnalo redaktorius ir leidėjas, prieš porą metų jau buvęs 
Eltos direktorius! Jeigu vistiek buvo neišmanėlis, tai išeina, 
kad Pozdniakovas tyčia Lietuvos kvislingu pasirinko "augylą-ne- 
brendylą". Nesgi jis ir 36 metų tebebuvo Markso abėcėlės neper- 
kandęs: savo akimis apžiūrėjęs bolševikinį rojų, aprašė jį taip, kad 
rusams užėjus reikėjo galvatrūkčiais tą knygelę rinkti iš knygynų 
ir deginti, kad NKVD nepamatytų. O ir "karalium pastatytas" -- jau 
41 metų -- pričiulbėjo tiek, kad dabar nėra kaip kitaip aiškintis, 
kaip tik "nesubrendęs dar buvau, nesupratau". Pavyzdžiui, jei taip 
pagrotumėm plokštelę (o tokia yra!), kur šis herojus krykštauja 
apie Stalino saulę! Arba -- kompartijos Lietuvoje "legaliza
vimo" dieną -- giria, kad tai yra vienintelė partija, ant kurios 
vėliavos kraujo dėmių nematyt... Ir vėl nėra ką sakyt, nebent 
kad "Buvau naujagimis aklas katinėlis ir nemačiau, kad ta vėlia
va visa kruvinai raudona"... Arba, kaip ten buvo, kai jau šeštą 
dešimtį Įpusėjus dar reikėjo prieš partijos suvažiavimą aiškintis 
dėl kolchozų reikšmės neįvertinimo ir nacionalistiniams elemen
tams nuolaidžiavimo?

Ach, aiškinkis nesiaiškinęs, o Popovas (Borisas) greičiausiai 
tebeturi atestacijų byloj dar amžinatilsio Pozdniakovo įrašytą spren
dimą: Viek živi, viek učis’, a durakom pomrioš*, Justai...

* Rusų patarlė: Amžių gyvenk, amžių mokykis, o kvailas mirsi.

kui grįžtu prie savo kompanijos 
ir žiūriu, kad visur pilna kareivių. 
Mūsų palydovė sako, kad karei
viai atėjo pasivaikščioti, bet aš 
manau;kad jie nori parodyti Ru
sijos - Bolševikijos "galingumą". 
Paklausiu.ar galima juos nufoto
grafuoti. — "Žinoma! Kodėl gi 
ne?" Grįžęs Į tą vietą .kurioje 
tik prieš keletą minučių stebė
jau darbininkus,matau, kad jų jau 
nebėra, šiuo mūsų trumpa išvyka 
ir baigiasi. Grįžtu Į autobusą, ku
ris netrukus pajuda "Checkpoint 
Charley" kryptimi.

Štai ir pereinamasis punktas. 
Mūsų palydovė su mumis malo
niai atsisveikina ir su šoferiu 
išlipa iš autobuso. I autobusą Įli

pa tie patys du kareiviai, kurie 
mus tikrino įvažiuojant J Rytų 
Berlyną. Dabar jie vėl tikrina 
keleivių pasus ir šoferio paduo
tą keleivių sąrašą. Mano pasą 
jie tikrina paskiausiai, nes aš 
sėdžiu pačiame priekyje, o jie 
pradėjo tikrinti nuo galo. Karei
vis mano pasą ilgai varto, žiūrinė 
ja; jau tiesia Į mane ranką su 
pasu, lyg norėdamas grąžinti, bet 
netrukus jis kažko susimasto, 
atitraukia atgal savo ištiestą ran - 
ką ir vėl žiūrinėja pasą iš visų 
pusių. Pagaliau man pasą grą
žina. Sudūzgia autobuso moto
ras ir mes grįžtam į Vakaru 
Berlyną. Visi keleiviai kaip 
vienas tyliai atsidusta.

(Bus daugiau)

Pragyvenimas nuolat brangsta.

todėl pilnai išnaudok savo - sutaupąs investuodamas jas i

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
( Z. .1 U RAS)’j.

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav. 2592.
Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs nešdamas aukščiausia dividendą! 
Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5',, gi investuojant 2-3 me

tams mokama 51/,.
Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

Už nuošimčius nereikia mokėti jokiu mokesčių. 
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.
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Lietuvių Fondo delegacija kovo 23 d. buvo priimta Illinois vicegubernatoriaus Samuel H. Shapiro. 
Iš kairės: dr. B. Poškus, kun. dr. J. Prunskis, vicegubernatorius S.H. Shapiro, dr. A. Razma, A. Rėk
laitis ir adv. A. Kėželis. Delegacijos atsilankymo tikslas buvo painformuoti vicegubernatorių apie 
LF uždavinius ir paprašyti, kad jis tarpininkautų baigti išrūpinti įstatymais numatytas fondui privile
gijas mokesčių srityje. Vicegubernatorius delegaciją šiltai priėmė, pagyrė fondo gražius užsimojimus 
ir mielai pažadėjo tarpininkauti prašomu reikalu. V. Noreikos nuotrauka

r▲ i

RYGOJ LIKĘS PREZIDENTAS
Ne tik minint Lietuvos prezidento Antano Smetonos mirties 

sukaktj, bet ir šiaip Įvairiomis progomis prisimenant tragiškuo
sius 1940 metų {vykius, iškyla pasipriešinimo buvimo ar nebuvi
mo momentas, jo naudingumo ar nenaudingumo svarstymai. Gi ne 
kartą ir velfonies prezidento adresu buvo pašaudyta priekaištais, 
kad, girdi, pasitraukė nepanaudojęs kariuomenės komunistų inva
zijos pasipriešinimui, kad paliko tautą nežinioje ir Lt.

Tokiems svarstymams ir priekaištams pasirodo, iki šiol buvo 
gana trumpos kojos. Čia pat gi, kaimyninėje Rygoje, taip pat ir Tal- 
line, liko Latvijos bei Estijos prezidentai. Ne tik kad liko, bet paliko 
ir medžiagą tikslingesniems pasitraukimo ar pasilikimo naudingumo 
svarstymams.

Ką prezidentas A. Smetona nuveikė ir ką atsiekė bei ką būtų at
siekęs užsienyje, buvo ir bus dar rašoma. Ką nuveikė Rygoje likęs 
Latvijos prezidentas Karlis Ulmanis, iki šiol mūsų publicistika 
ne daug kalbėjo.

Praeitais metais Robert Speller & Sons leidykla New Yorke iš
leido buv. Latvijos ministerio ir artimo prezidento K. Ulmanio bend
radarbio Alfredo Berzinš’o knygą angliškai "The UnpunishedCrime". 
Joję, remiantis dokumentais, išdėstytos Pabaltijo valstybių pavergi
mo sąlygos ir aplinkybės. Knyga savo turiniu primena Lietuvai Va
duoti Sąjungos lietuviškai išleistą knygą "Lietuva Tironų Pančiuose". 
Skirtumas tik tas, kad anglų kalba išleistoji latviškoji versija dau
giau pritaikyta svetimtaučiams, joje daugiau medžiagos apie to meto 
tarptautinę situaciją ir iš jos išplaukiančių Pabaltijo valstybių likimą 
nusprendusių faktų.

Grįžtant prie prezidentų, atsiverčiame knygos 70 psl.,kur rašo
ma, kad birželio 17 d. Sov. S-gos komisaro pavaduotojas užsienių rei
kalams Andrėj Višinskis 10.30 vaL vak. padarė nelauktą vizitą pre
zidentui K. Ulmaniui. Paaiškino, kad jis atvykęs Rygon kaip specialus 
Sov. S-gos vyriausybės emisaras prižiūrėti, kad būtų vykdomas 
Sov. S-gos ultimatumas, priimtas ir patvirtintas Latvijos vyriausy
bės.

Po tokio trumpo vizito, sekančią dieną Latvijos užsienių reikalų 
ministerijai buvo pranešta, kad A. Višinskis blogai jaučiasi ir niekur 
negalėsiąs pasirodyti. Tačiau nors nematomai, bet jau vien savo bu
vimu specialusis Kremliaus emisaras davė pajusti savo {taką {vy
kių eigai. Būdinga, kad jam atvykus nurimo visos demonstracijos, tiek 
galvosūkių teikusios Latvijos vyriausybei. O vyriausybė ne tik jautė, 
bet puikiai žinojo, ką reiškė intensyvi veikla Sovietų pasiuntinybėje. 
Ten tą dieną buvo daromas sąrašas naujo ministeriu kabineto.

A. Višinskis, prisistatė prezidentui birželio 19 d. 11 vai. ryto. 
Pristatė jis, o ne kas kitas, ir naujojo ministeriu kabineto sąrašą. 
Prezidentas, nei nepažiūrėjęs į tą sąrašą paklausė, ar jam bus 
leista dėl jo pasakyti ir savo nuomonę, ar reikalas eina tik dėl pa
rašo sąraše jau pažymėtoje vietoje. A. Višinskis, be jokių diplo
matinių varžymų atsakė, kad sąrašas jau Maskvos patvirtintas. Jei 
gi prezidentas K. Ulmanis nesutiktų su kai kuriomis pavardėmis, 
tektų vėl susisiekti su Maskva. Čia jis paskubėjo pridurti, kad jis 
nesitikįs iš Maskvos gauti pritarimo bet kokiems pakeitimams.

Pažodžiui knygoje rašoma: "Prezidentas Ulmanis, pastebėjęs, 
kad tokioje padėtyje jam tenka priimti {sakymai iš Maskvos, pa
žvelgė i kabineto sąrašą. Jo nustebimui, jame jis pamatė tik vieną 
aiškų komunistams simpatizuojanti Vili Lac{. Ministeriu pirmininku 
pasiūlytas August Kirchensteins, bakteriologijos profesorius, buvo 
Latvijos-Sov. S-gos kultūrinio bendradarbiavimo draugijos vicepir
mininku. Likusieji buvo (vairūs 'vidurio kelio’ pažiūrų žmonės".

Toliau knygdje klausiama, kodėl Višinskis pasirinko tokius žmo
nes pereinamai Latvijos vyriausybei? Tiems, kurie juos pažino, buvo 
aišku, kad vargu ar kitas būtų sudaręs tinkamesnį sąrašą savosios 
tautos išdavimui. Dauguma jų buvo parinkta iš vidutinio lygio žurna
listų, poetų ir rašytojų, turėjusių vieną bendrą polinkį — alkoholiui.

Ir taip, K. Ulmanio vadovaujamo kabineto paskutiniame posėdyje 
niekas nebeturėjo iliuzijų dėl krašto ateities.

Pats prezidentas, nutaręs išlikti savo poste iki paskutinio mo
mento, beviltiškai tikėjosi Choping against hope’), kad tokia laikyse
na gal būt bus išgelbėta nors dalelytė krašto nepriklausomybės. 
Bet — "tai buvo beviltiška viltis”. Tai buvo tik pradžia galo, parei
kalavusio tūkstančio gyvybių.

Demonstracijos, nukreiptos prieš prezidentą, vyko jo akivaizdo
je.

Atsisveikinant su knygos autorium, prezidentas K. Ulmanis pa
reiškė žinąs, kad nebėra mažiausios galimybės tautai nuo viso to 
apginti.

Virš Rygos pilies nusileido prezidento vėliava. NKVD agentams j{ 
suėmus ir išvežus { Sov. S-gą.

Prieš tai jam buvo pasiūlyta pasirinkti Šveicariją ar Sov. S-gą. 
Jis pasirinko — Šveicariją... (j.č.)

LAIŠKAIy

REZOLIUCIJŲ PROJEKTAI 
NEGALI PAVIRSTI ĮSTATYMU L

Kai A. Valiukas kongresinių 
rezoliucijų projektus dėl Pabal
tijo pavadino (statymų .projektais, 
buvau berašąs pastabą, kad tai ar
ba apsirikimas, arba pertempta 
autosugestija. Dabar ir K.S. Kar
pius, ginčydamas A. Valiuko tei
gimus, visgi, lyg neapsižiūrėjęs, 
sako, kad priimtos, subendrintos 
(rezoliucijos?) esančios perduo
damos prezidentui pasirašyti ir 
virstančios (statymais.

Įstatymų projektai -- taip, bet 
rezoliucijos, kuriose siūloma pre
zidentui bei vyriausybei ką nors 

daryti tarptautinės politikos sri
tyje, niekad negali būti pateiktos 
prezidentui pasirašyti tokiu tiks
lu, kad jos taptų (statymais. Tai 
būtų priešinga konstitucijai.

Kongreso rezoliucijos dėl tokių 
reikalų, jei ir esti kada priima
mos bei prezidentui pranešamos, 
yra ne (statymai, o tik Kongreso 
nuomonės, pageidavimai, ku 
rlų prezidentas gali paklausyti, 
bet gali ir nepaklausyti.

Kongreso oficialiai priimtas pa 
geičįavimas Lietuvos ar viso Pa
baltijo reikalu būtų, be abejo, įs
pūdingesnis, negupaskirųatstovų 
ar senatorių pageidavimai. Bet 
Kongresui būtų akibrokštas, jei
gu jis įsakmiai pareikštų pagei
davimą, o vyriausybė jį tik "{ 
stalčių padėtų". Todėl pageidavi
mus, kuriems nenumato palanku
mo vyriausybėje, Kongresas ver
čiau savuose stalčiuose laiko ir

BENDRUOMENES RINKIMAI >2'
--------- V. RASTENIS ------------

Bendruomenės rinkimų siste
mos tvarkytojai, užkirtę kelią 
partijoms reikštis rinkimuose 
atvirai, paliko tuštumą, kuri 
kvieste kviečia partijas Įsikišti 
bent "pro užpakalines duris". 
Kandidatai J tarybą nesisako ir 
neturi nei progos pasisakyti, ar 
jie turi kokią nors savo būsimo 
veikimo programą, kitaip sakant 
bendruomenės veikimo progra
mą. Negalima tikėtis, kad ir rin
kikai visi būtų tą apmąstę ir 
apsisprendę. O jeigu jie ir turė
tų, ar bent kaikurie gal ir turi, 
apgalvoję, ko jie nori, tai gi jie 
spręs, katrie kandidatai tinka ir 
sutinka jų pažiūras atstovauti, 
ginti ir vykdyti, jeigu visų kandi
datų "veidai uždengti"!

Kas net ir tokiomis sąlygomis 
visdėlto ryžtasi balsuoti, tas ban
do bent apytikriai atspėti, kurie 
kandidatai labiau būtų verti jo 
pasitikėjimo. Visų pirma pasi
renka arba atmeta tuos kandida
tus, kuriuos asmeniškai pažįsta, 
kurių gal ir pažiūras žino. Bet jei 
tokių gerai pažįstamų kandidatų 
pritrūksta, tai turi dairytis kokių 
nors ženklų, iš kurių galėtų bent 
apytikriai spręsti, kurio kandida
to pažiūros jam galėtų būti priim
tinesnės.

Kur tokių ženklų pamatysi? No- 
roms nenoroms, žmogus ima dai
rytis, kas kurį kandidatą "re
mia", "palaiko", su kuo jis turi 
ryšių... Prieš rinkimus laikraš
čiuose kartais ir pasirodo patari
mų rinkikams, sakančių, kad štai 
tie ir tie kandidatai "geriausi iš 
geriausių". Kodėl jie geriausi, 
aiškinti paprastai nesivargina
ma. Todėl rinkikui nieko kito ne
lieka, kaip tik žiūrėti, ką reko
menduoja jam patikimesnis au
toritetas. Kitiems autoritetams 
tylint, neiškenčia nepatarę "par- 
tininkai".

Žinoma, dėl to išrinktieji atsto - 
vai neatsineš į bendruomenės ta
rybą valstybinės politikos pro
gramų, nes jų čia vistiek nebūtų 
kur dėti. Tačiau "prizmė", per 
kurią išrinktoji vadovybė žiūrės 
( bendruomeninius reikalus, gali 
būti "pasukta" kaip tik pagal pa
geidavimus tų partijų, kurių re
komenduotų kandidatų bus dau
giau išrinkta. "Pralaimėjusios" 
partijos paskui ir murma, kad 

neretai juos ten ir numarina.
Ar rezoliucijų projektais, ar 

šiaip viešais pareiškimais pas
kiri atstovai bei senatoriai pasa
ko savo nusistatymus, tas neturi 
esminės reikšmės. Skirtumas 
nebent toks, kad rezoliucijos pro
jektas lyg būtų įsipareigojimas 
ant formalaus vekselinio popie- 
rio, o viešas pareiškimas -- tik 
paprastas skolos raštelis ar žo
dinis pasižadėjimas. Kurie įsi
pareigojimai vertesni, galėtų pa
aiškėti tik tada, kai (ir jei) jie 
būtų "išpirkti" apčiuopiamai nau
dingais veiksmais. Kolkas abeji 
tėra paguodimai migloje spink- 
sančiomis vilties žvaigždelėmis.

V. Rastenis, 
New York 

bendruomenę kitos partijos "už
grobusios", o kad ateity taip ne
būtų, dar uoliau agituoja už... 
"partinių bilietų slėpimą".

REIKIA BENDRUOMENINIŲ 
"PARTIJŲ”.

Tuščios vietos palikimu tas 
dalykas negali būti sutvarkytas. 
Jei niekas kitas tuštumos neuž
pildo, tai bent tos partijos, ku
rios čia nors ir nepritinka, atei 
na padėti rinkikams susivaikyti. 
O patarimo jiems reikia, kadangi 
bendruomenėje, kaip ir valstybė
je klausimus galima gi Įvairiai 
spręsti.

Utopiška iliuzija yra manymas, 
kad bendruomenėj, net apsiri
bojančioj "grynai kultūriniais” 
uždaviniais, visi bus vienodos nuo 
monės. Jei ne politinės, tai pa
saulėžiūrinės pažiūros ir iš jų 
išplaukiantieji interesai čia ga
li susirungti ir net kaktomflšiu 
susiremti, O ir ten, kur net pa
saulėžiūra neturi reikšmės, kur 
sprendžiami šiaip sau koki "lie
tuvybės išlaikymo" metodai ar 
priemonės, taip pat neišvengsi 
skirtingų pažiūrų tarp įvairaus 
kultūrinio išsiauklėjimo sluoks
nių, tarp jaunimo-senimo, netgi 
tarp skirtingoj aplinkoj susitel
kusių kolonijų. O ką bekalbėti 
apie pažiūras {bendruomenės už
davinių apimtį, sakysim, — imtis 
ar nesiimti "politinės",atseit,su 
Lietuvos laisvės kova susijusios 
veiklos!

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą ir 

medžiagas j Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, */2sv- arbatos, 

3/2 sv. kakavos, 1 j sv. pipiru ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
neseafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3. v

Trys atkarpos po 3*2 jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
lO1/* jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius,

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629.
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. VVindermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

Visų mūsų vardutokius klausi
mus vienaip ar kitaip spręs iš
rinktieji. Turim ar neturim tei
sės pasakyti renkamiesiems, ko
kių sprendimų laukia mūsų dau
guma? Turbūt turim, nes tokia 
gi rinkimų paskirtis. Bet kad rin 

kikų nuomonė galėtų būti išreikš
ta, turi būti žinomos kandida- 
t ų nuomonės, jų programos. Tik 
tada rinkikai, balsuodami už tuos 
ar kitus asmenis, drauge pasa
kys, kokioms jie ir programoms 
pritaria.

Todėl tikslinga ir, sakyčiau, 
net būtina, kad kandidatai, jei tik 
suspės, dar ir prieš šiuos rinki
mus praneštų mums ne tik savo 

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai.- vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

pavardes( amžius ir ypač jų už
siėmimas mums mažiausiai rū
pi), bet ir savo programas, savo 
pažiūras ( aktualiuosius mūsų 
bendruomenės klausimus. Tada 
mes balsuosime nebe aklai, o są
moningai. Ko gera, ir balsuotojų 
gal daugiau atsiras, nes atsiras 
prasmė balsuoti.

Programų bendruomenės veik
loj, be abejo, bus skirtingų, gal 
net priešingų viena kitoms. Rin
kimuose bus išspręsta, kam dau
giau pritariama. Taip ir susida
rys "partijos", bet jaunėtos,ku
rių vardus tebelinksniuojame, ne 
valstybinės politikos partijos, o 
bendruomeninės partijos-

Kituose rinkimuose jau ir kan
didatai turėtų būti surikiuoti ne 
reikšmės neturinčia abėcėlės ei
le, o susigrupavę pagal progra
mas, taip, kad galėtumėm balsuo
ti ne už nežinia ką manančius 
asmenis, o visų pirma už išanks- 
to žinomas ir apsvarstytas pro
gramas, atseit, už atitinkamas 
programas palaikančių kandidatų 
"partijas".

Kandidatams, kurių pavardės, 
regis, netrukus bus mums praneš
tos, jau dabar keliami štai koki 
klausimai:

1) Sutinkate ar nesutinkate, kai 
būsit išrinkti, reformuoti ALB 
rinkimus taip, kad rinkikai atei
ty žinotų už kok( bendruomenės 
veikimą jie balsuoja?

2) Turite ar neturite nusista
tymų, kaip kokius aktualiuosius 
ALB veiklos klausimus spręsi- 
te. Jei turite, tai koki tie nusi
statymai?

Nesakykite, kad tai Įžūlūs klau
simai. Žinoma, nėra prievartos 
( juos atsakyti. Bet jei kandida
tai tylės, tai ir rinkikų balsai 
gali "užkimti”. Nerūgokitė tada, 
kad "masei nerūpi" bendruome
nės reikalai.

Pats skaityk ir kitus; 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ
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Staiga Katiliškis pakeičia te

mą: - Ką čia, geriau apie kitus 
pakalbėkim. Tai daug maloniau.

- Apie kokius kitus? - klausiu.
- O gi, pavyzdžiui, apie leidė

jus, nes jie mums dabar daug 
svarbesni. Tu gali rašyti plonas 
ar storas knygas - drėgmėje 
supūti, žiurkėm sugraužti. Ir 
taip atsitiks, jei nebus kam iš
leisti. Žinoma, saugiausias da
lykas pačiam imti ir išleisti, 
jeigu turi vieną kitą atliekamą 
tūkstantinę. Bet ar mes jų daug 
turim? Bent aš tai ne.

- Aš irgi nebeturiu, - jungiuo- 
si solidariai prie Mariaus pesi
mizmo. - Turėčiau dar ne vieną 
tomuką išspausdinti, tik ne apy
sakų, o iš kitokios operos. Bet 
kad nebeišgaliu. Ir leidėjų, ypač 
privatinių, aš- nekaltinu: jie gi 
žino dar geriau mūsų knygų " rin
ką", negu mes. Negi jie vis bus 
mūsų mecenatais? Man skaudžiau - 
šia ne tai, kad už dvi savo kny
gas išlaidų dar neatgavau, ar kad 
pelno nebuvo, kurio ir nelaukta, 
bet kad visi, kurie apie šias kny
gas šalčiau ar palankiau atsilie
pė, visiškai nė nepastebėjo įžan
goje mano keltos minties apie 
daugiau nei tragišką visų rūšių 
mūsų rašytojų likimą užsienyje. 
Aš ten minėjau, kad mūsų atei
tis tamsiausia ir ji vis eis tam
syn. Juo rašantieji daugiau ra
šys, tuo jų kasdienos gyvenimas 
eis skurdyn, ši aritmetika jau 
prieš keletą metų man pasidarė 
visai aiški. Normalus mūsų žmo
gus turi rašyti ko mažiau knygų, 
ko rečiau ir ko trumpiau laikraš
čiuose, kol spausdintas lietuviš
kas žodis užsibaigs biuleteniais 
su mūsų "socialinio gyvenimo” 
kronikinėm žinutėm. Aš ar kurie 
kiti dar elgiamės priešingai ir 
todėl esame pamišėliai.

- O vis dėlto, - grįžta Marius 
prie "Šventadienio", - man pasiu
tiškai patinka gražiai išleidžia
mos knygos. Tai lygu aprėdalui 
merginai ar bet kokiam gyvūnui. 
Kas mane liečia, esu už tai be 
galo dėkingas "Terros” leidyklos 
savininkui Vladui Civinskui. Ne
norėčiau iŠ jo rankų ir ateityje 
išeiti, pasakysiu tau atvirai. Tas 
vyras turi skonį ir, be to, žino 
net ir kokį dailininką pasikviesti 
talkon. O geras dailininkas kny
gai reiškia daugiau, negu geriau
si Helenos Rubinstein kremai 
merginos odai. Tuo atžvilgiu 
"šventadieniui" į pagalbą atėjo 
Algirdas Kurauskas. Jis bus ne 
juokais pasidarbavęs. Chicagoje 
ne vienas man sakė, kad Kuraus
kas turbūt ryžosi nustelbti ir pa
tį knygos pa rašytoją. Ryžosi ar 

ne, bet aš ėmiau tikėti, kad jis 
taip ir padarė: toks drabužis 
mano kuklučių apysakėlių knygai 
beveik per gražus, per puošnus...

- Tai ką, ar ubagu būtum norė
jęs išeiti?

- Žinai, ui būtų arčiau teisy
bės. Bet ką čia velnio: tegul 
kai kada ir ubagas išeina pasi
vaikščioti su fraku ir cilindru! 
Knygų iliustravimelietuviųdaili- 
ninkų, galinčių pasiekti Algirdo 
Kurausko lygį, mes didelės sau
jos neturim. Man prisimena dar 
vienas, kuris tai irgi galėtų pada
ryti, jei čia arčiau gyventų, tai 
Viktoras Simankevičius. Bent 
taip man atrodė, prieš Penkioli
ka metų būnant Freiburge in 
Breisgau. Jo tada padarytos už
sklandos ir piešiniai mano "Už
gavėnėms” man ir dabar tebe- 
šildo krūtinę...

Negalėčiau sakyti, kad šio vi
durnakčio tirštėjanti ūkana būtų 
labai šildžiusi mano krūtinę. Gal 
kad jau seniai esu pietų krašto

Lietuvių Rašytojų Draugijos premijuota Marijaus Katiliškio knyga 
"Šventadienis už miesto".

BRONYS RAILA

žmogus. Ėmė darytis beveik per 
vėsoka, per ramu, Per paslaptin
ga. Prie šv. Juozapo upės būtume 
pasijutę visai vieniši pasaulyje, 
jei protarpiais koks suskilusios 
dainelės posmas neatsiskardentų 
nuo kalnelio iš vasarvietės vilų. 
Ten mūsų tautos atžalynas dar 
buvo gyvas...

- Ir vis dėl to, Mariau, tu nors 
ir pamurmėdamas per keletą me
tų išvarai mūsų durpyne po gerą 
griovį. O kiek erdmetriųbūsi da
bar sukirtęs naujausiai knygai?

- Už tokį klausimą tai ačiū, 
jis man suprantamesnis. Bet esu 
vargšas, ir tiek. Ta knyga, kaip 
čia pasakius, nauja ir nenauja. 
Mano darbeliai surankioti iš 
visokių periodinių leidinių, pra
dedant "Naujienomis” ir baigiant 
"Lietuvių Dienomis". Reikalas 
visai prastas, nes atsargoje te
galiu išlaikyti tik kelias apysa
kaites; prie kurių dar reikėtų il
gokai padirbėti, idant būtų vertos 
spaustuvės dažo, šiaip, vardan 
lietuviškos kultūros, vis esu 
prašomas ką skubiai parašyti laik 

raščiams. Tai jiems pirmiausia 
ir atiduodu beveik viską. Kur tu 
dabar spėsi ką pa rašyti, kad galė
tų ilgiau išgulėti rankraštyje? 
Nebe tie laikai... O su "Šventa
dieniu" tai dar kitaip išėjo. Ci- 
vinskas panoro mano "Prasilen
kimo valandos" rinkinuką išleis
ti antrąja laida, kiek patrumpi
nus ir pataisius. Prišokdamas 
akylai pradėjau peržiūrinėti. 
Paskui laikai ir sąlygos ėmė 
mainytis, tai prie septynių 
"Prasilenkimo valandos" gaba
lų pridėjome dar dešimtį kitų 
apysakaičių. Tatai nusvėrė ir 
davė drąsos visą knygą kitaip 
pavadinti.

- Bet tikiuosi, kad nebūsi už
miršęs ir savo pradėtų, bet dar 
nebaigtų stambesnių darbų. Juk 
romanas "Miškais ateina ruduo" 
prašosi antrosios dalies, šis epas 
reikėtų išbaigti. Juk jei kasi grio
vį, tai nepaliksi jį tik perpus pra
kastą. Be to, įvairiuose leidiniuo
se esu skaitęs kitų tavo ištraukų 
iš kažkokio ilgesnio darbo, kas 
man itin krito akin. Ten jau pri
einama prie lietuvio Amerikoje ir 
gana naujoviškai knisamasi į šios 
šalies buitį. Ar jau ką užbaigei, 
ar toliau dirbi?

- Dirbčiau, jei galėčiau. Tas 
"miškafs atėjęs" ir nuėjęs "ru
duo" man galbūt labiau, negu kam 
kitam, yra gyvas ir vis nebaig
tas reikalas. Tartum kokia atvi
ra žaizda. Ir aš pats geriausiai 
žinau, kas man neleidžia to atlik
ti. Visiškai nusibanalinus, galiu 
pasakyti, kad nėra laiko. Tai 
šlykščiausią tiesa, nors ir kaip 
nenorėtum prie to prisipažinti. 
Aš galiu rašyti negreit ir sunkiai. 
Man laiško parašymas, kaip sa
kiau, jau kelia šiurpą. Kokiai pas
kaitėlei ar reportažui aš turiu su
gaišti savaitę, — atiduoti viską, 
kas lieka po fabriko irpenkiųva- 
landų miego. Gi apysakai man jau 
reikia mėnesių, o romanui metų 
ir dar metų. Savo kraštui, savo 
žemei pavaizduoti ir pergyventi 
aš turiu ne saujas, ne maišus, o 
aruodus. Ir tai ne poetine, o tie
siogine prasme. Tiesiogine ligi 
fiziškai varginančio skausmo. 
Jaučiuosi gniūžtąs po tuo krūviu. 
Ir juo man blogiau, kad kasdien 
aiškėja neatšaukiamas faktas, jog 
to visko nebebus galima at
skleisti. Man rodos, ne kitaip jau
čiasi mūsų motinos ir senelės, 
mūsų vaistininkės, raganės, ži
niuonės, mūsų audėjos ir daini
ninkės, visi mūsų šaunieji pa
sakoriai. Jie ir jos kasdien keliau
ja į "kazimierines" ar "tautines" 
be skundų ir priekaištų. Tad ar 
mes dabar pradėsim dejuoti, 
skųstis, prikaišioti visuomenei, 
kad va mūsų nepalaiko, neremia, 
nesudaro sąlygų? Eik žmogau, 
kas tau čia sudarys kokias sąly
gas, kam čia rūpės, ar dar ką ra
šinėji ir ar turi tam laiko... "Tau
tinės" ir "kazimierinės" yra tik

roji išblokštos tautos talentų vie
ta. Ten tai dainuosim, skaitysim, 
rašysim ir pasakas sakysim, ir 
niekam laiko nebetruks... Aš kar
tais, ypač kai būnu labiau pavar
gęs, pagalvoju: kuriam biesui, 
per dieną laužęs muskulus, aš da
bar vėl sėsiu prie stalo laužyti 
galvą ir plėšyti širdį? Jei tik dar 
bus kiek likę inšiūrenso, tai gra- 
borius vistiek mane išpuoš ir 
išdažys, kaip Rudolfą Valentino, 
- vaikams, giminėms ir drau
gams pasigėrėti nors vienai die
nai. Ir čia nebus matyti jokių 
ženklų, kad tas vaikinas kada dir
bo šipinge ir risyvinge, kur bu
vo vartojami nuo seno išbandy
ti darbo metodai, nė kiek nepa
sikeitę nuo romėnų imperato
riaus Tiberijaus laikų...

¥
Nieko nebūčiau galėjęs atimti 

iš tokių ūkanotų Katiliškio filo
sofavimų, o tik dar dvigubai tiek 
savo patyrimų pridėti. Ginčo ne
buvo, ir jis pats lyg pajuto, kad 
kalba išvirto į monologą, tad 
staiga nutilo. Gi man knietėjo dar 
kitas reikalas, dėl kurio tiek toli 
buvau skridęs į Amerikos vidur- 
vakarius, — susitikti su kai ku
riais ir gyvu žodžiu pamalti dėl 
mūsų Rašytojų Draugijos.

Pasisakiau, kad buvau prievar
ta įstumtas į tos draugijos admi
nistracijos organą, protestavau, 
muisčiausi, bet kai galiausiai nu
sileidau, tai noriu nors šiek tiek 
padoriau atlikti savo pareigas. 
Man dabar labai rūpi, kad visi lie • 
tuviai rašytojai užsienyje, ypač 
jaunesnieji ir patys jauniausi, pri
klausytų draugijai, kad mūsų bū
tų daugiau ir kad draugija ilgai 
truktų, kaip lietuviška instituci
ja. Žinau, kad dalykai dar dau
giau pablogėjo po antrojo Kultū
ros Kongreso, pernai Po LRD 
premijos savotiško paskyrimo 
Draugija kai kuriems virto tik 
juokų ir pasityčiojimo tema. Pa
sišiaušė ypač "liberalinis spar
nas", ir neginčiju - teisingai. 
Jei iš jo nejausiu nei paramos, 
nei pritarimo, tai man irgi teks 
ir reikės pasitraukti iš bepras
miškų pareigų.

- Kas čia tokio, dar pabūvok, 
nesitrauk, - ėmė ironizuoti Kati
liškis, vienas iš neabejotinų opo
zicijos lyderių. - Nesvarbu, kad 
aš pasitraukiau. Tik netiesa, kad 
dėl to, kaip Chicagoje kai kurie 
kalbėjo, jog anais senovės metais 
premijos negavau, o premija bu
vo paskirta kitai daug gabesnei po
niai poetei už daug reikšminges
nes eiles, negu mano anų metų 
Ruduo... Aš griežtai įsitikinęs, 
kad ponias visada reikia labiau 
pagerbti premijomis ar bet kuo, 
negu kokius ponus mužikus. Su 
manim blogiausia tas, kad esu 
velniškai nelinkęs profesinėms 
draugijoms. Net rašytojo vardas 
mane beveik gąsdina. Ne vien dėl 

to, kad per mažai padaryta, bet 
iš viso negalima taip štukavoti. 
Ar savo draugą, mėgstantį ret
karčiais pažuvauti, jau vadintum 
meškeriotoju? Ar tą, kuris per 
penkis metus nušovė vieną faza
ną, - laikytum medžiotoju? Ko
dėl niekas manęs netituluoja plie
no fabriko darbininku, nors šiai 
draugijai sąžiningai priklausau 
jau keturliolika metų? O tai rim
ta ir garbinga profesija, kokia 
dabar negalėtų pasididžiuoti nė 
vienas sovietinis Lietuvos rašy
tojas. Prieš pat karą man pasa
kojo, kad Pasvalyje gyveno tokia 
iškili kėkšė, kuri tik vieną nak
tį pergulėjo su šunbajoriu, ir iš 
ryto tuoj pasivadino ponia bajo- 
riene! Matai, kaip greit gali
ma įsigaut Į titulus...

Mudviejų nuomonės čia pra
dėjo kiek nesutikti. Bet negi tu 
ginčysies prie tokios ramios 
šv. Juozapo upės, kur joks me
dis nelinguoja, ir vanduo beveik 
sustojo tekėti, ir palkšva mig
la visiškai baigė mus paskandin
ti.

- Grįžkime, - sakau Mariui - 
prie tautos kamieno. Gal dar ko
kį lašą daktarai bus išsaugoję 
slapčiausiame lagamino kampu
tyje. Juk reikėtų dar prieš mie
gą pasišildyti, kol baigs 
išaušti.

Ir grįžtame gaiviai pailsėję 
ir patenkinti per švelnų balz
ganų vilnų rūką, ir dabar mums 
blumen ir vosilken raušen pa
keliais...

This small leaflet gives you life-saving 
ansvvers to 5 basic questions about can
cer.,. answers you mušt know for the 
sake of your family. One of our volun- 
teer Crusaders...a good neighbor... will 
call on you soon to give you your copy. 
And to ask you to put your dollars to 
work in the fight against cancer.
AMERICAN CANCER SOCIETY

— Iš premijuotos knygos ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO —

Pavakarėjant pakilo vėjas, iš pradžių nedrąsiai suvirpindamas 
medžių šakeles, bet netrukus įsibėgdamas jau šiaušė klojimo stogo 
šiaudus. Ir kai Ambrazas su kratinio doklu išlindo pro mažąsias 
jaujos dureles, staigus vėjo gūsis bloškė pelų saują į akis. Jis nu
sikeikė, išspjovęs akuotus, pakliuvusius tarp dantų, ir pastatė doklą 
.mt žemės.

— Tai prieš oro atmainą. Ant švenčių dar, žiūrėk, ko gero ir 
kelią pataisys. Tos kvarkynės ne be reikalo draskosi. A, štiš, juod
nugarės! -- atspyręs klumpe sušalusį grumstą, paleido augštyn.

Sunkiai mosuodamos sparnais, kelios varnos pasikėlė ir nuplaukė 
i mišką. Ambrazas nejuokais pyko. Stogo čiukuras, kurį jis pats taip 
dailiai prieš adventą krėstiniais kūliais nudengė, keliose vietose pra
plėštas, ir vėjas dabar šiaušia, kaip ubago barzdą. Genami debesys, 
persiritę eglyną, sėmė vis didesnius dangaus plotus, ir saulė Įmerkė 
savo apskritimą į jų atšaižas. Ji pasidarė raudona, beformė, nuplė
šytais kraštais, tartum rašalo dėmė ant prasto popieriaus. Miškas 
patamsėjo. Palaukių sėdybos ir vienkiemiai susigūžė prie žemės, 
beveik nebesiskirdami nuo jos savo pilkumu. Nuo miško skrido varnos, 
ir Ambrazas, pasekęs jas, krypavo sudoklu tvartų link, šnirpšdamas:

— Kai tos dūksta -- bus kas nors. Tai ne prieš dorą...
įšalvėjusi žemė sausai trupėjo po klumpėmis, ir išsekęs sausle

dis vėžėse ir duobelėse tarškėjo, tartum mindomo stiklo šukės. Ber
nas ruošėsi tvarte ir daržinėse. Pasitiekęs apsčiai stambiojo pašaro, 
iš klėties atsinešė avižų ir miltų. Kas norės gaišti per šventes, vis 
jau geriau turėti parankiui paruošto. Taigi, kai jau yra praėję apva
lūs metai, reikia viską apeiti ir atlikti, kaip prigulint, iki galo. Jis 
pasistatė kibirus ir pažvelgė gilyn Į šulinį, ir matė švytinčiame ke
turkampyje savo galvą, daug mažesnę,-negu tikrumoje, su atsivėpu- 
siomis'žieminės kepurės ausimis. Kiek kartų jis leido per rankas il
gą ir šmaikščią svirties kartį ir klausėsi, kaip skamba šalti ir 
skaistūs lašai gilumoje. Jam dingtelėjo, kad tenai apačioje užsidarė 
jo dviejų metų nedrąsios mintys ir godonės. Vasaros pokaičių kaitroje 
panešdavo suprakaitavusį veidą Į medinį ir nuo senatvės pažaliavus) 
kibirą ir sutikdavo su šeimininkės žodžiais:

— Mūsų vanduo vienodas žiemą - vasarą, kaipšvarkaus šaltinė
lyje.

O tačiau atėjo laikas palikti nuošalią sėdybą. Viskam ateina sa
vo laikas. Ir svirtis nebegirgždės, slysdama jo delnais. Ambrazas 

nemėgo kaitalioti darbo, dirbo visada kaip sau, ir niekas jam negalė
jo prikišti lengvabūdiškumo. Jis gerai žinojo, kad bus grąžinamas 
tretiems metams, ir tai jam kuteno kažinkur prieširdyje. Jis nesi- 

brangino, to tai jau ne. Aną dieną viralinėje, košiant alų, senasis Raiz- 
gys sakė stačiai:

-- Apsimislyk, Ambrazai, ir lik ant trečiųjų. Aš jau Į lauką ne
beisiu, o vienam Petrui bus persūru. Kad ir kabrus jis vaikis, tik jau 
ne vienam visur aplėkti.

Nugi, tasai Petras! Ambrazas rijo karčius pypkutės dūmus ir 
spjaudė į patižusią aslą. Jis stovėjo pečiais atsirėmęs Į kubilą, ir 
saldžiai rūgštelėjęs alaus tvaikas kreipė kažinkur jo mintis. Kol ne
buvo grįžęs iš kariuomenės Petras, ar nėjo viskas sklandžiai, kaip 
per sviestą? Jis dirbo kaip sau -- kas to nežino. Senis braukė putas 
nuo žilų ūsų ir vis ragino išgerti:

--Juk esame supratę. Ką turėjome, tą valgėme. Nebus sunku 
dviems. Išmesk, Ambrazai, kol nenusivadėjęs, kol su puta. Buvai 
man kaip sūnus tikriausias. Jeigu kaip, sakau — javų pūrą - kita 
galėčiau dėti viršaus...

-- Ačiū už gerą širdį. Sunkiai nusidėčiau, rūgodamas ant 
tamstų. To tai jau nebus. O darbo aš nebijau. Tik nesu apsisvė- 
ręs galutinai. Gal amato kokio reiktų žiūrėti?

Pikta ir graudu darėsi vyrui, kad jis negali seniui visko pasa
kyti. E, kai tik grįžo Petras, jis ūmai pajuto, kad svajonės ir planai 
nebeverti nė saujos linpelių.

— Žinai, koks dabar jaunimas. Apivarus pasileidę eina per 
kiemus. O tau, Ambrazai, raktai patikėti, ir mes dėl to esame ra
mūs. Nesidaužai su mergom per naktis. Esi vaikis...

Tai daug buvo pasakyta senio Raizgio, galvojo vaikinas. Jis gni.ni- 
žė pypkę juodais, sugrubusiaispirštais. Bet nėra jautaip gerai, kai >r 
teturi tuos vienus sukumpusius pirštus, kietas nuo sunkaus darbo r- 
kas. Jis pirma to nematė ir dėl to nesirūpino. Bet va, Petrui 11..S 
ūkis. Ir Julė mielai duodasi kibinama ir ima iš jo saldainius.

Ambrazas ėjo apsunkusia širdimi, ir jo tvirti pečiai dar didžiau 
palinko. Bet jis jau buvo nusprendęs nebepasilikti. Julė, žinoma, grįš. 
Be mergos žmonės neapseis nė žiemą, o kur ji ras geriau? Jis vilko 
kibirus i tvartą, o Julė ir pusmergė Antosė, šlakuota, pasišiaušusiais 
plaukais, šniurkšdama riesta nosiuke, tempė ant karties pasieju- 
sios didelį katilą saladinų.

-- Galėtum padėti, — prašė pusmergiukė, eidama beveik sker
som ir persikreipus.

-■ Kad jau dvi tokios liepa nešat katilėlio,--nerangiai ir negrei
tai atsakė vyras. Julė piktai drėbė pusmergei:

-- Nepatrūksi, nebijok!
Mergos pranyko kiaulidės duryse, o vaikis, pildamas Į lovius 

arkliams vandenį, svarstė Julės žodžius. Matai, kokia smarki,o kiek 
čia seniai nė penkių neišmanė. Jis nemėgino jos nė barti, nė priekaiš
tauti. Seniau tai, jei būdavo kaip, tai ir pašnekėdavo. Ar ne iš Žolinės 
traukė jiedu ir buvo suradę bendrą kalbą.

-- Aš ne pijokas ir niekur be reikalo nepustau. Stogą naujais 
gontais apkaliau. Langus kirtom didesnius. Vis šviesiau mamai, nors 
ant senatvės, bus prie staklių. O man pačiam --ar nepravers? Kai 
Kalėdom paimsiu penkis šimtus grynais, tai ir vėl bus kone du tūks
tančiai.

Merga ta niekadėja, kad ją kur gaidžiai, pešiojo varpas ir akuo
tais kuteno jo ausį. Ir padrąsintas šito, jis samprotavo toliau:

— Mes galėtume dar metams pasilikti pas Raizgį. Algos senis 
pridėtų. Javų turiu aruodą prisipylęs. Paskui misliju statyti kalvę. 
Mūsų rėžis ant kryžkelės, pačiam sodžiaus ulyčgaly. Vieta, kaip tyčia 
parinkta. įrankius palengva susitaisyčiau. Du metus juk esu dirbęs pas 
Kveižą. Ko, ko, o duonos mums netrūktų, ir pavilgo... --jis pakratė 
dideles rankas ir visas nukaito, pamėginęs iy kario atskleisti visus 
savo planus.

Mergina linktelėjo. Ji neatsakė, kad sutinka, ir nepasijuokė. Ką 
ji daug sakys, kad ir taip suprantama. O, dėlto smagi tai buvo diena.

Ak, kuriam biesui tada buvo taip kalbėta? Ir jis, kvailys pas
kutinis, jau manė... Jis baigė ruošą. Kuo geriausiai turi būti atlikti 
darbai. Sulygino mėšlą arklių garduose ir storai pakreikė rugie
niais šiaudais. Visiems užeina šventės. Osavokarviųir kiaulių tegul 
mergos žiūri. Avelės muistėsi tolimiausiame kampe, ir plonai verkš
leno ėriukai. Pašėlusiai ankstyvi — dideliais avinais išeis į žolę pa
vasarį. Šiltas ir taip mielai savas arklių tvarto tvaikas kuteno nosį, 
net akis griaužė. Jis patakšnojo mituliui per sprandą. Kumelės tiesė 
savo ilgas galvas ir ramiomis akimis sekė vyro judesius. Smarkus 
baltkartis grybštelėjo už kailinių rankovės.

-- O tu, dykūne! Ar tavęs nešėriau, kaip prigulint, ar nešuka
vau? Kodėl blizga tavo plaukas? Rodos, kad geriausių avižų, kar
tais net pasivogdamas’, pyliau i lovį. Mano akyse užaugai. Neplėšiau 
žandų žąslais, nė laužtukais. Koš, koš, koš... Nebeišjosiudaugiau ta
vęs i dobilieną. O Petras pasigėręs kapos botagais, ir šalsi naba
gas, pririštas ant vėjo pagairės.

Eržilas užkėlė galvą vyrui ant peties ir tyliai kizeno, tartum pa
tvirtindamas, kad viską supranta ir yra dėkingas. Jis glostė minkš
tas, kaip aksomas prusnas, ir karštas gyvulio kvėpsmas sruvo pro 
pirštus. Jam pagailo arklių. Ir tie gerai prižiūrimi gyvuliai turės 
pajusti jo nebuvimą. Kodėl jis neturi jų sau, negali jais rūpintis sa
vo tvarte, ant savo žemės? Kam reikia, tas neturi, tokia tau ir teisybė. 
Ne, Ambrazas niekam nepavydėjo ir jau nuo piemenystės išmoko 
gerbti ir tausoti šeimininkų gerą. Bet va dabar jau reikia viską 
palikti. O ką tu gali plikabambis padaryti tokiam Petrui? Jis ūki
ninkas, ir Julė samdinė rodo jam dantis. Nu, ir tegul. Jis gi negali 
stačiai pasakyti: "Nelįsk, čia mano merga. Mes jau esame sukalbė
ję". O Julei parodyti savo nagus, kad Įsivieptų: "Jis ne tavo nosiai, tu 
višta. Žiūrėk, kad paskui nekukuotum, lopšį apsikabinus". Ne. Am
brazas purtė galvą. Ir tai buvo svetima jo lėtam būdui ir teisingai pri
gimčiai. Ir neugdė apmaudo ir neruošė keršto.

(Bus daugiau)
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Skulptorė ELENA KEPALAITE, sukūrusi Louis Horst (stovi vidury) žymaus amerikiečių šokių mo
kytojo biustą. Louis Horst neseniai mirė. • Vyt. Valaičio nuotrauka

PORA ŽODŽIU 
APIE METMENIS

ELENOS KEPALAITĖS SKULPTŪRA
Elenos Kepalaitės pirmo

ji skulptūros paroda atida
ryta Brooklyno muziejaus 
meno mokyklos galerijoje 
kovo 30. Paroda tęsis iki 
balandžio 24. Oficialus ati
darymas bus balandžio 5 d., 
sekmadienį, nuo 2 vai. po
piet iki 5 vai. popiet. Išsta
tyta 17 bronzos kūrinių.

Šių kūrinių autorė yra iš
raiškos šokio menininkė, 
šokiui daugiausia skyrusi 
laiko, šokusi Australijoje, 
Kanadoje, JAValsty b ė s e. 
Menu pradėjo domėtis, gy
vendama dar Australijoje. 
Pradėjo tapyti, ypač daug 
tapė, būdama Kanadoje.

Paskutiniuoju metu gy
vena New Yorke, kur atsi
dėjo tik skulptūrai ir čia 
pasiekė gražių rezultatų, 
kurie leido jai surengti pir
mąją savo kūrinių parodą. 
Lankydama Brooklyno mu
ziejaus meno mokyklą, ten 
triūsdama vakarais, ji su
kūrė visa eilę modernių 
skulptūrų. Daugiausia jos 
padarytos iš vaško, vėliau 
atliedintos bronzoje.

Dominuoja atstrakčios, 
karpytos formos. Neišsen
kama fantazija sukasi tos 
formos, sudarydamos lyg 
žmonių siluetus, išreikšda- 
mos autorės mintis, šalia 
aštrių formų randama ir 
subtyliai niuansuotų, kurio
se šešėliai minkštai žaidžia 
ir sukuria elegišką nuotai
ką.

Modernioji skulptūra nė
ra pamėgusi portretinio 
biusto ar žmogaus galvos 
studijos. Gi Elena Kepalai- 
tė žmogaus galvą modeliuo
ja su pamėgimu. Pažymėti-

nas yra Louis Horst, mo
derniojo šokio atgaivintojo 
Amerikoje, portretas, čia 
yra ir panašumo ir kartu

daug kūrybinio polėkio. 
Biustas taip patiko Louis 
Horst, kad jis pats savo lė
šomis atsiliedino iš bron-

ELENA KEPALAITĖ Malda

ELENA KEPALAITĖ Žmogus erdvėje (bronza).

zos. Praeitų metų rudenį 
biusto ir Horst nuotrauka 
buvo įdėta į New York 
Times.

Reikia pasidžiaugti, kad 
ateina nauji menininkai. 
Šiuo kartu ateina skulptorė, 
kuri mūsų tarpe yra gana 
retas asmuo. Skulptūros pa
roda dar rečiau pasitaiko. 
Tad kviečiame atsilankyti 
visus, kas tik gali, nes jau
nam menininkui reikia bent 
tokios paramos — visuome
nės dėmesio. (t. t.)
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Nauji, švieži, kovingi Metme
nų septintos knygos 144 pusla
piai, pažymėti pavėluota 1963 m. 
data. Bet skaičiai ir datos tik in
žinieriams ir pirkliams. Metme
nys gi skirti skaityti visiems lie
tuviškos kultūros mėgėjams.

Liaudis sveika ir ūšmintinga — 
aiškina mums Vincas Trumpa pas
kutiniame Metmenų straipsnyje. 
Ir visai teisingai. Beveik visa 
mano pažįstama ateitininkiška 
liaudis skaito ir Metmenis.

Labai nemėgstu skaudžių vaiz
dų ir žiaurios tikrovės. Algiman
tas Mackus priverčia grįžti tik— 
rovėn. Juodais, sunkiais poezi
jos pluoštais. Nes automobilio ka
tastrofa, kurioje žuvo Antanas 
Škėma, {vyko apie septintą iš ry
to. Ir

"Tai buvo septintą valandą 
ryto,

Lygiai septintą valandą ryto. 
Lygiai septintą valandą ryto 
Mirtis reikalinga pagar

bos"...
Niekuomet net nesapnavau, kad 

ateis laikai, kai profesoriškiems 
lietuviams reikės aiškinti, kad 
mirtis reikalinga pagarbos, net 
ir dogmai priešingo žmogaus mir
tis. O tačiau reikia, nes kultūri
nio fanatizmo gaires smaigstyti 
mėgėjų netrūksta.

Čia todėl labai {domus V. Ka
volio straipsnis apie hereziją ir 
humanizmą. įdomus savo aštrio
mis ir kontraversinėmis minti
mis. Lietuviuose, pavyzdžiui, 
Kavolis pasigenda istorijoje stip
rių heretikų (ne šventųjų!). Ir 
todėl dar ir šiandieną lietuviško
je kultūroje labai žymi dogma
tizmo |taka, ir trūkumas dinami
nio impulso. Nežiūrint, kad šios 
mintys nevisiems bus vienodai 
suprantamos ir priimtinos, jos 
visdėlto priverčia kiekvieną apie 
tai pagalvoti.

Kavolis aštrus, kietas ir be- 
kompromisinis. Jo straipsnio 
kaikurios vietos todėl bus {do
mios aistringos žurnalistinės 
kovos mėgėjams. Iš antros pu
sės labai paprasti reklaminiai 
jo sprendimai sunkių ir kompli
kuotų socialinių problemų (pav., 
integracijos, segregacijos ir 
pan.) sutalpinti poros sakinių iš
našose, tiktų gal daugiau laikraš
čiams, ne kultūros žurnalui. Ne
žiūrint kiek daug simpatijų mes 
turime negrams, kovojantiems 
už savo teises balsuoti, lankyti 
valstybines mokyklas, pavalgyti 
restorane ir pernakvoti viešbu
tyje, šios problemos neišsprę
sime trumpu sakiniu, reikalaujan 
čiu "namus parduoti ar išnuo
moti kiekvienam žmogui, nežiū
rint jo nosies ar spalvos".

Rasinė problema šiais laikais 
domina visas tautas. Lietuviško
je spaudoje rimtai paruoštų 
straipsnių šiuo klausimu neteko 
matyti. Todėl čia ir norėtųsi 
Metmenų talkos, ar straipsnioar 
anketos ar kokia kita forma.

Populiariausios Amerikos te
levizijoje yra piemenų (cowboy) 
programos. Ir jos kartais labai 
panašios Į lietuvišką literatū
ros kritiką. Pamatei tamsią 
skrybėlę ir žinai, kad čia blogas 
vyras, o šviesesnė sulamdyta 
skrybėlė -- geras vyras. Pas 
mus gėrio ir blogio problema 
(ypač rašytojų draugijoje) tik 
truputĮ komplikuotesnė. Kleri
kalas rašytojas — premijuotina 
knyga, liberalas rašytojas -- blo 
ga knyga, okupuotoje Lietuvoje gy
venantis rašytojas -- degintina 
knyga. Net V. Mykolaiti - Putiną 
pareigingas mūsų emigrantinės 
kultūros partietis prieš porą me
tų taip sutvarkė, kad iš jo raš
tų beliko tik kūjis ir piautuvas. 
Štai kodėl mums, kurie neturi
me progos paskaityti daugiau šiuo 
metu okupuotoje Lietuvoje iš
einančių knygų, labai naudingas 
Žmogaus Gr|žimas Sovietinės 
Lietuvos Literatūroje.

Solistė Vai. Kojelienė. V. Maželio nuotrauka

VALENTINOS KOJELIENĖS 
KONCERTAS BOSTONE

Muzikinio gyvenimo retesni 
fvyk| turėjom kovo 22 d., Jor- 
dan Hali -- Nauj. Anglijos kon
servatorijos koncertų salėje. 
Pirmą kartą Bostone pasirodė mū
sų dainininkė, lyrinis - koloratū
rinis sopranas, Valentina Koje
lienė. Įvykis retesnis dėl to, kad 
ne mes, lietuviai, jos koncertą 
rengėm. V. Kojelienę Bostono 
žinomon koncertų estradon išve
dė Demetrijus Zackareff’as,ame
rikiniame gyvenime žinomas 
koncertų rengėjas.

Dainininkių ir dainininkų gali 
būti visokių. Tačiau tą giminę 
charakterizuoja du pagrindiniai 
dainavimo būdai: kai kurios mo
terys ir kai kurie vyrai plėšosi, 
o kitos ir kiti dainuoja. Kai sa
koma plėšosi, tai nereikia su
prasti, kad kiekvienas plėšyma- 
sis yra dainavimo blogybė. Sis 
menas savo pagrinduose yra be
veik fizinis darbas, reikalaująs 
ne tik dvasinio polėkio, bet ir, 
paprastai tariant — gerų ir pa
tvarių dumplių. Kartais klausyto
jas gali pastebėti tas dainininko 
fizines pastangas, bet gera.dai
navimo mokykla, gili muzikinė 
kultūra, dainininko temperamen
tas ir Įsigyvenimas Į atliekamą 
kūrini padarys "stebuklą" tų fizi
nių pastangų mes nematysim ir 
negirdėsim. Sunki žaliava klausy
toją slegia, nors ją scenon neštų 
ir prityrę dainininkai, kada tas 
"juodas darbas" koncertą domi
nuoja.

Valentina Kojelienė priklauso 
tai dainininkų šeimai, kuri dai
nuoja. Betgi ir šioj grupėj ne
viskas yra tobula: Malonu žiūrėti 
ir klausyti, kai dainininkėar dai
nininkas dainuoja, tartum paukš
tis, kai jo pastangos nekvepia 
prakaitu, kai balsas liejasi sro
vėm garso spalvų ir atspalvių. 
Tai yra toks dainavimo menas, ku ■ 
ris negali nežavėti. Bet tokio 
dainavimo pavojai slypi pastan-

Straipsnis supažindina su sep
tyniais iškilesniais jaunos kar
tos rašytojais. O jie mums Įdo
mūs daugeliu atžvilgiu. Ypač gi 
savo priverstineduoklekomunis- 
tų partijai ir po to -- (vairiais 
bandymais išvengti ar net paprieš- 
ta rauti socialistinio realizmo te
orijai.

Kultūrinių rūpesčių skyriuje 
šis Metmenų numeris aptaria Al
gimanto Mackaus poeziją, Vytau
to Janavičiaus mitologinius pasa
kojimus (Pakeliui Į Atėnus) ir J. 
Kralikausko istorinĮ romanąTit- 
nago Ugnis. Mokslo apžvalgoje

D. Šatas supažindina skaitytojus 
su inžinierių paruošimu ir išra
dėjų padėtimi okupuotoje Lietu
voje. M. Gimbutienė supažindina 
skaitytojus su trimis latvių isto
riko H. Biezais veikalais apie 
senąją baltų religiją.

Savo kūrybinę duoklę Metme
nims ŠĮ kartą atidavė A. Mac
kus, A. Gustaitis, J. Janavičius 
(poezija) ir A. Landsbergis (iš
trauka iš komedijos Meilės Mo
kykla).

Ideologiniuose svarstymuose 
V. Doniela nagrinėja liberaliz
mo, laisvės ir tiesos santykius. 
Numeris iliustruotas H. Blyskio, 
A. Braždžio, V, Virkau, J, Rač- 
kaus, Ž. Mikšio ir A. Mončio dai 
lės darbais.

Sunkiai, labai sunkiai rašosi 
(Nukelta Į 6 psl.)

gose neparodyti žiūrovams, kad 
"aš dirbu". Dėl tokių pastangų 
dainininkas atšala, o kai jis šal
tas, tai ir salėj sunkiai šilima 
Įsižiebia, Žinoma, kiekvienuat- 
veju dar nemažai lemia ir daini- 
ninkės-ko vidinis stovis, jo bū
das.

Valentina Kojelienė, tikrai dai
liai dainuojanti solistė, kaip tik 
ir yra vėsoka dainininkė. Jos bal
sas yra gražaus tembro, lyriniam 
-koloratūriniam sopranui gana pa
jėgus, visos gaidos nuo apačių 
iki viršūnių yra laisvos, dainuo
jami dalykai formos ir stiliaus 
požiūriais gerai išstudijuoti, bet 
tuo tarpu jai regimai trūksta vidi
nės šilimos, tos didžiosios dai
nininkų talkinininkės, kuri dai
nuojamą kūrinĮ su jausmo ki
birkštim perkelia per rampą Į 
klausytojų salę. Kai kuriuose dai. 
nuojamuose dalykuose viena kita 
kibirkštis sužvilgėjo, bet netru
kus ir vėl užgęso. Tai yra V. Ko
jelienės dainavimo meno proble
ma, kurią ji dar turi Įveikti.

Bostone surengto jos koncerto 
repertuarą sudarė šie autoriai: 
W.A. Mozart, J. Brahms, F. Schu- 
bert, C. Debussy, H. Duparc, A. 
Boito, O. Respighi, F. Bridge, 
R. Hageman, J. Žilevičius, K.V. 
Banaitis. Tikrai didelė ir rimta 
programa. Tačiau ir programos 
sudaryme jaučiama "tendencija" 
-- nedainuoti žinomų ir perdaug 
populiarių dalykų. Iš operinių 
arijų tebuvo tik viena iš italų 
kompozitoriaus ir poeto Arrigo 
Boito op. Mefistofelis. Arija tik
rai Įdomi, nenudėvėta ir subtiliai 
buvo padainuota, bet trūko dra- 

. matizmo, su kuriuo ši arija pap
rastai yra atliekama. Nekalbant 
apie Mozarto žinomą ariją, visi 
kiti dalykai rečiau yra koncertuo
se dainuojami, net J. Žilevičiaus 
tysliaviniai Ratai ir V. K.Banai
čio binkinės Ūtos. Už tokią ten
denciją Vai. Kojelinę derėtų tik 
girti. Bet reikia jai ir pasakyti, 
kad tokia koncerto programa gal 
tik Italijoj, Prancūzijoj ir Vokie
tijoj turėtų pasisekimo, kur yra 
pakankami kiekiai klausytojų, su
gebančių muzikos garsuose nar
dyti.Bostone ši pagirtina tenden
cija taip pat nemažai prisidėjo 
prie koncerto atšaldymo. Nesa
kyčiau, kad Vai.Kojelienei reikė
tų savo koncertųprogramas labai 
supopuliarinti, bet vienas kitas 
daugumai klausytojų žinomas da
lykas jos užsimojimų pasiseki
mui tikrai nepakenktų.

Valentinos Kojelienės akompa
niatorius buvo bostoniškis Regi
na ld Boardman, matomai savo 
mene prityręs vyras. Koncertas 
baigtas vienu F. Kiršos aidužiu, 
sukomponuotu Laumianskienės. 
Solistei buvo Įteikta gėlių. Pub
likos nebuvo perdaug, bet ir ne
mažai -- daugumas lietuviai. 
Esam dėkingi, kad p. Kojelie
nė mus Bostone aplankė.

St.S.
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Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METŲ PATYRINA
L

Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 
įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA IŠTAIGA 

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106

Arba kuris nors mūsų skyrius
UPT0WN RRANCH, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y.
48% E. 7th St., 
New York 3, N. Y.
CHICAGO, ILL.
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, III. 
FRontier 6-6399
DETROIT, MICH.
6446 Michigan Avė., 
Detroit 10, Mich 
TAshmoo 5-7560

PITTSBURGH, PA.
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712
NEWARK, N. J.
263 Market Street, 
MArket 3-1968
BALTJMORE, MD-.
3206 Eastern Avenue, 
Baltimore 24, Md.
DI 2.2374

Pora žodžių apie Metmenis...
(Atkelta iš 5 psl.) 

ši Metmenų apžvalga. Beskaitant 
Juliaus Kaupo Pasaką ir Realybę 
telefonas pranešė jo mirtį. Pas
kutinieji Juliaus Kaupo Metmenys 
Pragarus išvaikščiojęs Daktaras 
Krypštukas išėjo Į pasakų šal|. 
Tik prieš išeidamas skaityto
jams paliko savo gilų tikėjimą pa
saka. Nes "pasaka yra šventa

tiesa ir joje nėra nė krislo me
lo". Paskutinis Juliaus Kaupo 
straipsnis Metmenyse mums pri
mena ir kitą liūdną tiesą — kad 
su jo mirtimi daug nustojo tiek 
Metmenys tiek ir visa lietuvių raš • 
to kultūra. v. REKA§ms

skaityk IR PLATINK DIRVĄ

KVIEČIAME ĮSIGYTI NEW YORKO VYRŲ 
OKTETO PLOKŠTELĘ 

”MES ŽENGIAM SU DAINA”
Plokštelėje įdainuota 17

ir pramoginių dainų.
Įsigydami plokštelę per 

darbą ir Įgalinsite antrosios 
Kaina:

1 — 10
11 — 25
26 — 50 
Virš 50

Užsakymus drauge su
Oktetas, c/o Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N. Y. 

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

lietuviškų liaudies, žygio

Oktetą, paremsite Okteto 
plokštelės išleidimą.
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plokštelių
»>
>>
»»

po

>>

dol.

čekiu

,,
»>

4.00
3.00
2.75
2.50
siųsti: New Yorko Vyrų

Kai jaunieji ritina margučius, vyresnieji žiūri... LB Baltimorės 
apyl. valdyba Velykų dieną buvo suruošusi tradicinę margučių ridi- 
nėjimo popietę. Trečias iš dešinės stovi valdybos pirm. Julius Šil- 
galis. Radijo Valandėlės nuotrauka

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA

BOSTON, MASS.
390 West Broadvav
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764
CLEVELAND, OHIO 
7023 Superior Avė., 
CleVeland 3, Ohio
UTah 1-0807
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y. 
BAker 5^5923
LOS ANGELES, CALIF.
3216 Sunset Blvd., 
Los Angeles 26, Cr’if. 
NO 5-9887
SAN FRANCISCO, CALIF. 
1236 — 9th. Avenue,
San Francisco 22, Calif.
OV 1-4229

TRENTON, N. J.
730 Liberty Street, 
Trenton, N. J.
LY 9-9163
MINNEAPOLIS, MINN.
217 E. Hennepin St.
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos-Campau Avė. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.
EL 4-7608
MIAMI, FLA.
2755 Biscaype Blvd., 
Miami 37, Fla.
FR 9-8712
MILLVILLE, N. J. 
1701 W. Main Street, 
Millville, N. J.
Tel. 825-1609
OMAHA, NEB.
5524 So. 32nd Street,
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIRKĄS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„SI M PSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir ' 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

<B Ak
^MF'SON CLOTI

i AT r
g

■R. ai i
JONAS H. AKŠYS

6615 S. WINCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL.
Telefonas 925 - 5179

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto. 
Kainos; Paltai nuo 880 iki . . . Kostiumai nuo 885 iki . . .

Lietuvių Dienos programą iš
pildys 40 chorų ir 24 tautinių 
šokių grupės su 2000 programos 
dalyvių. Prieš pradedant meninę 
programą, numatomas paradas., 
kuriame dalyvaus organizacijų vė
liavos su palydovais ir progra
mos dalyviai: chorai, tautinių šo
kių grupės, Step. Dariaus legijo- 
nierių postas iš Bostono, su Šv. 
Petro parapijos dūdų orkestru 
ir IVorchesterio lietuvių orkest
ras.

Po parado {vyks Lietuvių Die
nos atidarymas, Amerikos ir 
Lietuvos himnai, kalbos ir progra
ma, kuriai pravesti numatyta pa
kviesti Rūtą Lee-Kilmonytė. Dė-

X

-i AKRON

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /L/O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ON1ERIAMS. KURIEM PROCENTĄ! YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
{vairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

AKRONO LIETUVIAI 
švęs tautos šventę

Akrono lietuviai Tautos 
tę ruošia balandžio 4 d. šešta
dieni, Šv. Petro parapijos svetai
nėje, 1414 East Avė. (anksčiau 
Biruta Ąve.) Pradžia 7:00 vai. 
vak. Minėjimą ruošia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Akrono sky
rius.

Akrono lietuviai, neturėdami 
savų menininkų, visada kviečia 
talkininkus iš Clevelando me
niniai daliai išpildyti. Akrone 
yra aidėjusi Čiurlionio Ansamb
lio gražioji daina; ten yra dai
navę Juliaus Kazėno ir Ryto Ba
bicko vadovaujami oktetai. Pra
ėjusių metų Tautos Šventės mi
nėjimo meninę dalį išpildė cle- 
velandieČių trejukė-dainininkai: 
Nora Braziulienė, Vacys Jurge
lis ir Julius Kazėnas, su pia
niste Genovaite Karsokiene. Tie 
patys menininkai pakviesti išpil
dyti ir šių metų Vasario šešio
liktosios šventės programą.

Akrono tautiečiai, būdami ne
gausūs, maloniai kviečia į mi
nėjimą atvykti kaimyninių vie
tovių lietuvius. Visuose akronie- 
čių parengimuose žymią dalį sve
čių sudaro Clevelando lietuviai, 
kurie ir ŠĮ kartą bus laukiami 
svečiai.

šven-

ka sumanių, energingų ir darbš
čių vadovų, kaip Jadvygos Matulai
tienės, vyr. taut. šokių vadovės, 
K. Vasiliausko, A. Kačanauskoir 
kitų jau yra labai daug padaryta, 
bet dar lieka daugybė darbų ir 
reikalų išspręsti ir Įvykdyti. To
dėl komisijų pirm, su padėjėjais 
ir visas komitetas dažnai posė
džiaudami vieni kitiems talkinin
kauja, Ypač gražiai jungiasi jau
nimas talkai, pirmininkaujant Al
girdui Budreckiui.

Finansų komisija yra susirūpi
nus, kad visiems tiems darbams 
ir pasiruošimams finansuoti būtų 
surinkta reikalingos sumos pini
gų. Užsakyta tūkstančiai Lietuvių 
Dienos atminčiai ženklelių ir 
Lietuvių Dienos programų, kurie 
bus pardavinėjami, o tūkstančiai 
propagandinės ir informacinės 
literatūros, bus dalinama nemo
kamai.

Tas viskas brangiai kainuoja ir 
jau dabar reikalinga mokėti pini
gai, o tuo tarpu tik apie $6000 yra 
gauta aukų.

Komiteto iždininkas aukas pri
ima šiuo adresu: Antanas Setikas, 
84-11 101 Stret, Richmond Hill, 
New York.

A.S. Trečiokas, Spaudos 
ir Informacijos sekcija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

KNYGŲ LENTYNA - Lietuvių 
Bibliografinės tarnybos biulete
nis, 3-4 nr. Apima leidinių ir li
tuanistinių straipsnių vardyną 
nuo rugp. iki gruodžio mėn. Lei
džia Vytautas Saulius, kuris, kaip 
galima spręsti iš Bibliografinės 
Tarnybos vadovo A. Ružancevo 
žodžio, su šiuo numeriu nustoja 
buvęs šio leidinio mecenatu.

JAKUBS & SON
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

6621 Edna Avenue 
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
. 5th .53.93

5th S .98
5th S .98

1. STREGA — Liauer, Import. from Italy....

3. NAPOLEON Vermouth, Import.
fi-om France

4. Popular GERMAN VSOP Brand
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France

i. LIEBFRAUMILCH Wine
8. BORDEAUX Wine .Red or White

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

& LOAN ASSN
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.

JUOZAS F. GRIRAUSKAS.
sekretorius

Chicago Phone: 212-1395: Suburhan Phone: 656-6330

PARAMA

mROUETTE PIRK

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

ruiricn

2533 W. 71 St. t.i B» 6-2345-6
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., Tel TO 3-2108 9

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS 
Clevelande 

maloniai kviečia praleisti liuoslaikj stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti. su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu

maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* BIRUTES SMETONIENES mo
kinių koncertas Įvyksta Cleveland 
Music School Settlement, 1125 
Magnolia Dr.,sekmadienĮ,balan
džio 15 d. 7 vai. vak.

Programoje dalyvauja 19 moki
niai, išpildydami po 1 kūrinį.

* LIETUVIŲ KATALIKIŲ mo
terų labdarybės draugija balan
džio mėn. 5 d. (Atvelykio sekma
dienĮ) Naujosios parapijos salėje, 
tuoj po pamaldų, ruošia pietus. 
Clevelando visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti. Pelnas 
skiriamas mokyklos statybos 
reikalams.

* MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ 
kuopų globėjų ir dvasios vadų 
suvažiavimas Įvyks balandžio 4-5 
d.d. Šv. Jurgio parapijos salėje.

Posėdžiai prasidės balandžio 
4 d., šeštadienĮ 2 vai. p.p.

Visi sendraugiai, studentai, 
moksleiviai ateitininkai privalo 
dalyvauti.

SekmadienĮ, balandžio 5d. bend - 
ros pamaldos Šv. Jurgio bažny
čioje 9 vai. ryto.

Po mišių visi ateitininkai ir 
jaunučių ateitininkų tėvai renka
si Į salę.

Ateities Klubo Valdyba

Viena iš dienų ilgai liks mano 
atmintyje. Tai kovo 25 d., kai 
mes, mažas būrelis Vysk. Va
lančiaus lituanistinės mokyklos 
mokinių, lydimi mokyklos vedė
jo Juozo Stempužio ir tautinių

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

APRIL lOth 
WILL EARN INTEREST
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lt IANK EO« All IMI Mi

b
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PREZIDENTO 
ANTANO 
SMETONOS 
BARELJEFAS,

šių rėmų apimties, jau platinamas per ALT 
S-gos skyrius.

Skulpt. Zikaro Lietuvoje padaryta ori
ginalo bronzinę kopiją galite įsigyti ir per 
Dirvą.

Tai vertinga dovana ir prasminga puoš
mena lietuviškam butui.

Išpildę žemiau dedamą atkarpą ir pri
dėję o dol. čekį, bareljefą galite užsakyti 
paštu.

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 5 dol. čekį ir prašau išsiųsti 
prezidento A. Smetonos bareljefą šiuo ad
resu:

Būrelis Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos mokinių, lydimi mokyklos vedėjo J. Stempužio ir I. 
Stasaitės Velykų proga aplankė Clevelando burmistrą Ralph Locher ir ponią nunešdami lietuviškų 
margučių ir p. Stasienės iškeptą tortą. Nuotraukoje iš kairės: Linas Stempužis, Jūratė Petraitytė, po
nia Locher, Danutė Čiuberkytė, mokyklos vedėjas Juozas Stempužis, Dalia Zilytė, Clevelando burmistras 
Ralph Locher ir tautinių šokių grupės vedėja Ingrida Stasaitė. J. Gar los nuotrauka

Svečiuose pas Clevelando burmistrg

šokių grupės vadovės Ingridos 
Stasaitės, atvykome aplankyti 
Clevelando miesto burmistrą 
Ralph Locher su ponia Į jų na
mus, Mūsų mokinių grupėje bu
vo Dalia Zilytė, Jūratė Petrai
tytė, Danutė Čiuberkytė ir Linas 
Stempužis.

Ponia Locher buvo be galo 
simpatinga ir parodė mums dide
lį nuoširdumą. Netrukus pradė
jome vaišintis p. Stasienės tai 
progai padovanotu tortu.

Su burmistru daugiausia kal
bėjo J. Stempužis. Pokalbio me
tu burmistras turėjo progos ar
čiau pažinti lietuvių kolonijos at
liekamus darbus, rūpesčius ir lai
mėjimus. Buvo užsiminta ir apie 
veikiančias lituanistines mokyk
las.

Burmistras su ponia savo ko
mentaruose išreiškė nuostabą, 
kad lietuvių visuomenė niekad 
nieko neprašo, o tiek daug gra
žių kultūrinių vertybių suteikia 
Clevelandui. Jie pareiškė savo 
didelĮ džiaugsmą, turėdami pro
gos priimti lietuvius, padėkojo 
už gražius lietuviškus margu
čius ir palinkėjo linksmų šven
čių.

Danutė Čiuberkytė

* LB CLEVELANDO I APYL. 
metinis-visuotinas susirinkimas 
{vyks sekmadienĮ, balandžio 5 d. 
12:00 vaL Lietuvių salėje, 6835 
Superior Avė.

Valdyba kviečia priklausančius 
pirmajai Apylinkei susirinkime 
skaitlingai dalyvauti.

PARDUODAMI NAMAI
2 šeimų 5-5. $9,800.

Mūrinis vienos šeimos 
.namas, gerame stovyje, į 
pietus (ant kalno) nuo Eu
clid Avė. 3 mieg., rūsys, ga
ražas. Savininkai išsikelia i 
Californiją.

Penkių šeimų ir 1 krau
tuvės mūrinis apartamen
tas, netoli Euclid Beach. G 
nauji pečiai ii1 karšto van
dens tankai. Geros paja-
mos.

Mes keičiame jūsų narna 
į kita. Norintieji pirkti ar 
parduoti skambinkite

EAST SHORE REALTV 
.Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing
Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

dirva ________ 39 Nr. - 7

ĮSIDĖMĖK!
SUTAUPOS, ĮNEŠTOS IKI BALAN
DŽIO 10 IR LAIKOMOS METŲ KET
VIRTĮ, GAUNA PROCENTUS SKAI
TANT NUO BALANDŽIO 1 DIENOS

NATIONAL BANK
A FULL SERVICE BANK

MEMBER FEDERAL DfPOSIT INSURANCE CORPORATION

* SLA 14 KUOPOS narių su
sirinkimas kviečiamas balandžio 
7 d., antradienį, Lietuvių salė
je. Bus renkami kuopos delega
tai Į Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Seimą ir aptariami kiti 
svarbūs reikalai. Pradžia 7:00 
vaL vak.

* DAILININKO ANTANO J. 
VAIKŠNORO tapybos korinių pa
roda, University Circle Gallery, 
Euclid-Mayfield gatvių kampe, 
uždaroma ŠĮ sekmadienĮ, balan
džio 5 d. 5 vai. po pietų.

Kurie dar nėra aplankę, tos 
parodos, kviečiame tai atlikti 
šią savaitę iki sekmadienio-im
tinai.

J. P. MULL-MULIOL1S 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos, 6 kamb., nauja 

vonia, geras rūsys, garažas, 
gražus kiemas. Prašo tik 
$11,600. {mokėjimas $l,5C0.

2 šeimų 5-5, 11Į garažo, 
geras rūsys. $10,4_09.

2 šeimų 3-3. $11,609.

2 šeimų, 5-5, E. 78 gt. — 
Duluth. švarus ir gerai pri
žiūrėtas namas.

2 šeimų 5-5, 2 naujos vir- 
tuvės, 2 naujos vonios, 2 
garažai. $13,900.

1 šeimos, visi G kamb. že
mai. arti St. Clair. $9,50(1.

E. 160 — St. Clair
2 šeinių 4-4. 3 garažai, 

nuoma $130 mėn. $10.600.

Investavimui
6 šeinių mūrinis, G-G-G- 

5-5-5, šildymas guzu, gera
me stovyje. Mėnesinės pa
jamos 100 dol.

Superetė
Gražioje Vak. Clevelando 

apylinkėje maisto produk
tų krautuvė. Mėsa, vynas, 
alus ir t.t. Atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nauji 
šaldytuvai ir kiti įrenginiai. 
Selfservice. Savininkas pa
dės finansuoti arba keisti į 
gyv. narna.

III 1 6666

CLEVELANDO JŪRŲ SKAUTŲ 
ŽINIOS

Jūrų Skautų vadas H, Stepai- 
tis iš Toronto Velykų švenčių 
savaitgalyje lankėsi Clevelande.

Kovo mėn. 28 d. Petukauskų 
bute turėjo pasitarimą su 
"Klaipėdos" Jūrų skautų-čiųvie- 
tininkijos vadovais VI. Petukaus- 
ku, Pr. Petraičiu, A. Andrašiūnu, 
D. Kižiu ir mergaičių globėja A. 
Petuką uskiene.

H. Stepaitis padarė pranešimą 
apie Jūrų skautijos esamą padė- 
tĮ bei santykius su L.S.S. Cleve
lando vadovai davė pranešimą 
apie savo veiklą ir santykius su
L.S.S. skautais bei skautėmis 
Clevelande.

Apsvarsčius eilę kitų reikalų, 
buvo aptartos bendros (Chicagos, 
Toronto, Clevelando) skautų-čių 
stovyklos galimybės Clevelando 
apylinkėse.

JOSE CRECO, žymiausias is
paniškų šokių reprezentantas, 
savo šokėjų, dainininkų ir mu
zikų spektakliu pasirodys Music 
Hali salėje, šiandien bal. 3 d., 
8.30 vai-, vak.

MOKESČIŲ 
SPECIALISTAS, 

Charles Praspal - Praspa- 
liauskas. čia gimęs lietuvis, 
pildo mokesčiu blankus. Su
sitarti iš anksto telef. IV 
1-6900. 780 E. 185 gt.

(37-39)

REIKALINGOS . 
langų priedangoms (awn- 
ings) siuvėjos. Geras atly
ginimas. Pageidau j a m o s 
patyriosios.

CULP AVVNING CO.
11200 Superior

(38)

PARDUODAMI NAMAI

DIDELEI ŠEIMAI — 
specialiai žema kaina — 
East Clevelande 10 kamb., 
2 virtuvės. X-1 stovyje, ra
mioje gatvėje. 813.900.

CLEVELAND HEIGHTS
2 šeimų. 7 kamb. savinin

kui. 5 kamb. 90 dol. paja
mų. Prašo 819.900.

švarus (> kandi, vienai 
šeimai, netoli šv. Onos pa
rapijos. 811.900.

MIKLIAM T. BVRNE
FA 1-500(1

(39-41)

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

♦ A.L.R.K. MOTERŲSAJUN- 
GOS 36 k. SUSIRINKIMAS Įvyks 
balandžio 5 d. tuoj po pamaldų 
naujosios parapijos salėje. Vi
sos narės ir norinčios prisidė
ti prie šio kat. mot. skyriaus 
prašomos dalyvauti.

Klek pajėgdamos remkime 
šią parapiją. Atsiminkime, kad 
šis sklypas, kur stovi bažnyčia, 
kaip tik yra nupirktas lietuvių 
moterų sąjungos rūpesčiu. Jei
gu mes lauksime, kad tik sve
timtaučiai remtų, o patys bu
sime nuošaliai, negalėsime rei
kalauti, kad toje parapijoje lie
tuviškumas rusentų.

♦ KUN. B. SUGINTAS, vie
šėdamas §v. Jurgio parapijoje, 
aplankė ir naujos parapijos lie
tuvius. Daugelis lietuvių per kun. 
B. Sugintą, parėmė Vasario 16 
gimnaziją.

♦ NAUJOSIOS PARAPIJOS 
BERNIUKŲ CHORAS pradeda 
ruošti naujas giesmes gegužės 
mėn. Tėvai kviečiami atvesti 
berniukus Į ŠĮ chorą.

Dėl smulkesnių žinių kreiptis 
Į Danutę Mikoliūnienę tel.: 486- 
1474.

PARDUODAMAS 
MOTORLAIVIS —

16 pėdų, M. F. G. — Fiber- 
glass,, 35-H. P. Evinrude, 
elektrinis, su priekaba ir 
kt. priedais.

Teirautis tel. PO 1-3508 
nuo 1 iki 5 vai. p. p., sek
madieniais po 9 vai. ryto.

REIKALINGA 
MAŠININKĖ

Mažai, jaukiai įstaigai 
reikalinga budri ir savaran
kiška moteris, kuri bus mo
kinama įvairių ir {domių 
įstaigos darbų. Nereikia 
stenografijos.

Galimybė iškilti.
Pastovus darbas.
Teirautis tel. MA 1-1681.

(38-40)

Dirvoje galite Įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:
Vytauto Alanto 9 Dramos Vei

kalai — 5 dol.
Pulgio Andriušio Purienos po 

vandeniu — 1.50 dol.. kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Pauliukonio Tautos isto
rijos inokyiiKis — 2 dol.

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu v:s lis draudimų reika
lais. kaip automobilių. gaisro, gyvybės. įvairiu vertybių 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės i lietuvius agentus V. GIEDRAITI ar Z 
OBELENĮ. atstovaujančius draudimo bendrovę NAT1ON- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS B|ationwide Z. OBELENIS
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 911-6835 Life Insurance Co. Mu|ual Insurance Co SN 1 -7711
Home Office. Columbus, 0



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kovo 20 d. Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų salėje įvykusiame aktyvaus veikėjo majoro K. Liau- 
dansko 75 metų sukakties proga surengtame pagerbime, meninę programą atlieka Dramos Sambūrio 
nariai: V. Plukas, Dūdienė, O Deveikienė, D. Mackialienė ir akordeonistas VI. Gilys.

L, Kančausko nuotrauka

• Auksė Paplėnaitė per 
Velykas susižiedavo su Ri
mu Vaičaičiu. Auksė yra 
baigusi Illinois universite
tą ir dirba vienoj spaudos 
bendrovėj Chicagoje. Ri
mas — būsimas aeronauti
kos inžinierius, garsus 
sportininkas, šiuo metu tę
sia studijas Illinois univer
sitete.

• Saulius Kizis, 17 metų 
amžiaus, baigė Corpus 
Christi aukštesniąją mo
kyklą, Windsor, Ont., Cana- 
da. Už pasižymėjimą che
mijoje gavo pirmą premiją 
ir už gerą elgesį antrą pre
miją. Ruošiasi studijuoti 
mediciną. Priklauso Wind- 
soro žvaigždžių ledo rutulio 
komandai, taip pat yra ga
vęs premijas už plaukimą 
ir kitas sporto šakas.

NEW YORK
• A.a. Petro Ulėno me

tinių minėjimas įvyks ba
landžio 11 d., 10:30 vai. ry
to pradedant pamaldomis 
Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. 259 North 5th St., 
Brooklyne, N. Y.

Pamaldų metu giedos 
Lietuvos operos solistai: 
Juzė Augaitytė ir Vladas 
Baltrušaitis.

Ulėnų šeima maloniai 
kviečia atsilankyti velionies 
draugus bei pažįstamus.

Mirtis garbingam Lietuvos ūkininkui
A. A.

ANTANUI B I S K I U I,
jo žmonai M arijai ir sūnums Gediminui 
ir Kęstučiui su šeimomis reiškia nuoširdžią 
užuojautą __ . . v .

Musteikių semia,
M. A. Rėklaičių šeima, 
St. Vaičius ir
V žirgulevičius

CHICAGO

* Balandžio mėn. 18 d., 
7 vai. vak. galit pamatyt 
Vaivorykštę. Kur? Kerna
vės Skaučių Tunto Vaivo
rykštės baliuje. Jaunimo 
Centre. Baliaus metu ker- 
navietės pristatys savo se
ses abiturientes. Gros sma
gus orkestras. Skanios vai
šės. Staliukus rezervuoti 
pas V. Aleknavičienę, tel. 
585-3139.

* KRISTIJONO DONELAIČIO 
GIMIMO 250 metų sukakčiai pa
minėti skirtas leidinys, kurį pa
ruošė Ped. Lituanistikos Institu
tas, Morkūno spaustuvėje jau bai
giamas rinkti. Leidinio pagrin
dinį turinį sudaro Donelaičio pasa
kėčios, ■ kurios šiuo metu nei 
mokyklai, nei skaitančiąja! visuo
menei nebeprieinamos. Leidinio 
mecenatai: chicagiškė Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija, litu
anistas Aleksandras Dundulis, 
evangelikų parapija "Tėviškė" ir 
Ziono evangelikų liuteronų lietu
vių parapija. Leidinys pasirodys 
gegužės pradžioj Donelaičio gar
bei skirtame vakare, kuris bus 
gegužės 9 Jaunimo Centre. Vaka
rą su Donelaičio raštų paroda ruo
šia Pedagoginis Lituanistikos In
stitutas.

AUSTRALIJOS 
PADANGĖJE

* h. Šalkausko grafikos 
darbai parinkti reprezentacinei 
Tarptaut, Grafikos ir Piešinių 
parodai, kuri vyksta Lugano 
mieste, Šveicarijoje. Australija 
toje parodoje atstovaujama pir
mą kartą, tik paskutiniuoju lai
ku atsiradus grafikos srityje iš-- 
kilusiems menininkams. Džiugu, 
kad jų tarpe parinktas lietuvis.

* JUOZAS JANUŠAITIS, Ba- 
bičevos šokių studijos Adelaidė
je narys, gavęs stipendiją, iš
vyko J Melbourną šokių meno 
studijoms pagilinti.

* DANA BAJELYTE, išNew- 
castel, ištekėjo už indo ir iš-

GILŠĖ DETROITO SCENOJE
Korp! Neo-Lithuania Detroite, 

minėdama korporacijos 41 metų 
sukaktį, balandžio 18 d., taip pat 
kartu ruošiasi jungtiniam Chica
gos, Clevelando ir Detroito 
skyrių Literatūros vakarui.

Detroitas šį kartą pasirinko 
Krėvės - Mickevičiaus Legendą 
"Gilšė". Veikalą scenai paruošė 
rašytojas - dramaturgas Vytau
tas Alantas, režisuoja Ed. Va
siliauskas, vaidina jauniejiKorp! 
Neo-Lithuania Korporantai ir fi- 
lijos. Kiek teko girdėti, Cleve- 
landas žada pasirodyti Detroito 
scenoje su ištraukomis iš Kazio 
Binkio "Atžalyno", o Chicaga ruo> 
šia staigmeną ir paslapties neiš
duoda.

Neo-Lithuania orkestras taip 
pat mus nustebins su naujausių 
ir populiariausių šokių muzika.

Šia proga detroitiškius kvie
čiame neruošti Jurginių ar pana
šių pasilinksminimų atskirai, o 
ateiti į Detroito Lietuvių Namus 
ir kartu su jaunuoju atžalynu pra
leisti vakarą.

j.g.

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ 
DRAUGUOS SUSIRINKIMAS

Balandžio mėn. 5 d. pakarto
tinai yra šaukiamas D.L. Namuo
se Namų D-jos narių susirin
kimas.

Šis susirinkimas bus teisėtas, 
nežiūrint atvykusių skaičiaus.

Susirinkimo pradžia 12 vai. 
30 min.

Valdyba

MALONUMAS IR PAREIGA
Daug malonumų patirs ir žmo-. 

giškąją pareigą atliks tas, kuris 
atvyks į Balfo 76 sk. šio mėn. 4 
d., šeštadienį, Lietuvių Namuose 
rengiamą vakarą.

Visiems bus malonu stebėti 
švedų rašytojo Augustino Strind
bergo 3-jų veiksmų dramą "Tė
vas", kurią vaidins rež. Z. Ar- 
lauskaitės-Mikšienės vadovauja
mi Detroito Lietuviu Dramos 
Mėgėjų Sambūrio aktoriai. Vi
siems bus malonu, po sepynių sa
vaičių gavėnios, jaunajam "At
žalynui" grojant, pasišokti, Bal
fo šeimininkų gaminiais pasivai
šinti, pasišnekučiuoti, laimę iš
mėginti.

Besinaudodami Balfo skyriaus 
valdybos suorganizuotais malo
numais, atliksime ir žmogiškąją 
pareigą: papildysime Balfo ka
są, kuri niekada nebus perdidelė 
nelaimingųjų skurdui, ligoms, 
vargui mažinti. O nelaimingie-_ 
siems pagalbos ranką tiesti yra 
ne tik Balfo skyriaus ar centro 
valdybos, bet ir visų mūsų pa
reiga.

Vakaro pradžia 7 vai. 30 min.

IR GYDYTOJUS RIKIUOTI 
UŽSIMOJO...

Naujienų korespondentas Al
fonsas Nakas užsimojo rikiuoti 
mūsų kolonijos lietuvius gydy- 

vyko į Indiją. Mūsų Pastogė ra
šo, kad yra pavojaus kitai mer
ginai ištekėti už kiniečio.

* SYDNEJAUS LIETUVIAI 
Šią vasarą, liepos mėn. ruošia 
didžiulę ir įspūdingą Dariaus- 
Girėno vardu -- jaunimo šventę, 
šventę rengia Sydnėjaus ir. apy
linkių LB skyrių vadovybės. Pa
rengiamiesiems darbams vado
vauja LB Sydnėjaus apylinkės 
pirmininkas S. Narušis. 

tojus. Kovo mėn. 19 d. Naujieno
se jis rašo: "Prieš keletą dienų 
pašaliniai žmonės man pranešė, 
kad Vasario 16 d. minėjime tikrai 
dalyvavo vienas iš keliolikos mū
sų gydytojų, dr. Povilas Šepetys. 
Už įtarimą, kad ir jis bus išsi
skyręs nuo patriotinės visuome
nės, dr. Šepetį atsiprašau. Taip 
pat man praneša, kad minėjime 
dalyvavo ir dr. Bronė Gruzdie- 
nė. Deja, ponios Gruzdienės aš 
neįrikiuoju į medicinos daktarų 
skaičių, nes ji yra dantų gydyto
ja, kaip neįrikiuoju chemikų, far- 
macistų ir kitų. Jei sužinosiu dar 
bent apie vieną gydytoją minėjime 
dalyvavusį, vėl paskelbsiu pavar
dę ir atsiprašysiu".

Na, ir drąsumėlis to pono Na
ko! Neseniai jis pasišovėNaujie- 
nose mokyti lituanistinės mokyk
los mokytojus, o dabar, kaip ma
tome, užsimojo lietuvius gydyto
jus įtarinėti, rikiuoti, patriotiz
mo mokyti.

Naujienų korpespondentas p. 
Nakas, jei nors kiek būtų pa
galvojęs apie sunkias gydytojų 
profesijos pareigas, tai nė jų įta
rinėti, nė rikiuoti, nė patriotiz
mo mokyti nebūtų užsimojęs. 
Kiek čia seniai jis pats Naujie
nose aprašinėjo, kaip nuskubėjo 
pas Dr. V. Majauską savo pra
kiurusio ir kraujuojančio skran
džio lopyti. Įdomu, ką jis būtų 
rašęs, jei ieškodamas greitos pa
galbos, dr. Majausko kabinete bū
tų išgirdęs slaugės žodžius: 
"Gaila, ponas Nakai, daktaras yra 
šiandien užimtas rimtesniais 
reikalais negu žmonių gydymu. 
Jis kaip tik išvyko į Vasario 16 
minėjimą". Ar p. Nakas pagalvo
jo, kad iš tų keliolikos mūsų ko
lonijos gydytojų kai kuris prieš 
Vasario 16-tos minėjimą visą nak
tį buvo nesumerkęs aklų, kad kai 
kuris to minėjimo metu priėmė 
naują gyvybę, gelbėjo iš mirties 
netekusį sąmonės, skubėję Į na
mus ar ligoninę, nepaisydamas, 
kad bus nubaustas už greitą vai
ravimą? Jei kuris ir galėdamas 
Į minėjimą nenuvyko, tai yra jo 
sąžinės reikalas.

K. Jurgutis

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Po sėkmingo pianistės A. Kepalaitės rečitalio Town Hali New Yorke, N. ir J. Ulėnų namuose buvo 
suruoštas priėmimas. Nuotraukoje dalis svečių su pianiste. Iš kairės: L. Stukas, D, Stankūnaitė, J. 
Ulėnas, pianistė A. Kepalaitė, V. Strolia, N. Ulėnienė, H. Strolia, B. ir J. MacNanie.

V. Maželio nuotrauka

LOS ANGELES

SKAUTŲ BALIUS
"Kokią sėklą pasėsi, tokį 

derlių piausi”, sako lietu
viška patarlė. Lietuviškas 
Los Angeles jaunimas šlie
jasi prie skautų organizaci
jos; jų stovyklose skamba 
lietuviškos dainos, lietuviš
ki papročiai, net nemoką 
lietuviškai yra skatinami 
išmokti lietuviškai, tam net 
skiriamos premijos. Džiu
gu ir malonu stebėti mūsų 
lietuvišką jaunimą skautų 
eilėse.

Bet jų veiklai remti rei
kalinga lėšų.

Skautų tėvai ruošia di
džiuli tradicinį skautu ba
lių. kuris įvyks balandžio 
mėn. 18 d.. 8 vai. vakaro, 
Ukrainiečių Kultūros Cent
ro salėje, 4315 Helrose Av.

Baliaus programą išpil
dys vyrų oktetas: V. ir K. 
Dargiai, R. Dabšys, Balta
kis, B. Sėli u kas. Kvedaras,
J. Petronis, Polikaitis. Ok
tetui akompanuoja jauna, 
bet labai gabi pianistė R. 
Apeikytė.

Bilieto kaina 4 dol. su 
vaišėmis, nedirban tiems 
studentams 2 dol. Gros pui
kus M. Kraffo orkestras. 
Staliukus užsisakyti pas D. 
Gustaitę — NO 1-5483, V. 
Irlikienę NO 5-3426.

V. Iri.

LTS-gos Toronto 
skyriaus metinis 
susirinkimas

Lietuvių Tautinės S-gos To
ronto skyriaus narių metinis su
sirinkimas, įvykęs kovo 22 d. 
Lietuvių Namuose, praėjo darbin
goje dvasioje,gyvai dalyvaujant 
keliamų klausimų svarstyme bei 
aptarime.

Einant iš eilės, po trumpos 
Įžanginės kalbos buvo pakvies
ti Į prezidiumą pirmininku Emi
lija Jurkevičienė ir sekretorium 
Vytautas Jonaitis. Platų ir išsa
mų pranešimą apie Toronte vy
kusius susirinkimus, parengi

mus, įvairius minėjimus ir pra
mogas skaitė Aug. Kuolas. Re
ferentas visus susibūrimus pa
gal jų pobūdį suskirstė į 3 pa
grindines grupes. Į pirmąją gru
pę buvo priskirta įvairūs visuome
ninio, politinio bei kultūrinio po
būdžio minėjimai. Toliau žymiųjų 
asmenų sukaktys ir {trečiąjągru
pę Įėjo asmeninio bei pramoginio 
pobūdžio susibūrimai.

Suminėjęs visą eilę visuome
ninio pobūdžio minėjimų, refe- 
rentas'Augustinas Kuolas jų pro
gramą suvedė į kalbas, sveikini
mus ir pabaigai meninę dalį. Ir 
taip esą kartojasi metai iš me
tų. Kalbos dažnais atvejais bū
nančios per ilgos, sveikinimai 
ištempti ir nenuostabu, kad iš
buvus 4-5 valandų esą jaučiamas 
nuovargis.

Pasižymėjusių asmenų sukak
tuviniai minėjimai vykstą ne pa
gal nuopelnus tautai ar visuome
nei, bet dažnai tik pagal nuopel
nus politinei srovei. Ir štai tokie 
valstybininkai, visuomenininkai 
bei kultūrininkai kaip Kudirka, 
Maironis, Vaižgantas -Tumas, 
Smetona, Jankus, Šliupas, Vydū
nas ir kiti tebuvę paminėti tik 
tų grupių žmonių, kurioms jie 
yra buvę artimesni. O tai jauesą 
negerai, nes šių žmonių nuopel
nai jų pasaulėžiūrinei grupei pa
lyginti visai nereikšmingi sutuo, 
ką jie yra padarę valstybei ir tau. 
tai savo veikla ar kūryba.

Asmeninio pobūdžio subuvimus 
bei pagerbimus, kada jie neišei
na į plačius laukus, referentas 
paliko tų asmenų ar šeimų dis
pozicijoj. Nes kaip vedybinės su
kaktys, vardinės, gimtadieniai ir 
kiek rečiau amžiaus sukakčių mi. 
nėjimai turėjo savo senas lietu
viškas tradicijas. Kiekvienas tai 
gali daryti nors ir kas metai, nes 
jie patys yra tokių subuvimų pil
ni Šeimininkai.

Visai kas kita, kai tokios as
meninio pobūdžio sukaktys per
keliamos į visuomeninę plotmę, 
daroma salėse, kur sutelkiama 
masės žmonių ir organizacijų 
atstovų. Ten, esant geroms nuo
taikoms, prišnekama visokių pa- 
negyrikų iškeliant į aukštybes 
nieko "neprasikaltusius" asme
nis. Taigi šio pobūdžio minėji
muose turėtų būti nepraranda
mas santūrumas ir saikas.

Aug. Kuolo paliesta tema bu
vo aktuali ir įdomi, nes jinai sa
vyje apėmė nūdienį mūsų gyveni
mą. Todėl ir diskusijos keliamais 
klausimais buvo gana gyvos.

Valdybos vardu pranešimą pa
darė pirm. P. Bastys, nusaky
damas LTS skyriaus veiklos 
kryptį ir linkmę. Kartu iškėlė 
kokie buvo sutikti kliuviniai, o 
taip pat ir kas Per pastaruosius 
metus padaryta.

Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė K. Kalendra pažy
mėdamas, kad kasos knygos ve
damos pavyzdingai ir visi Įrašai 
turi pateisinamus dokumentus.

Po pranešimų ėjo valdybos ir 
revizijos komisijos rinkimai. Į 
valdybą 1964 m..išrinkta: M. Ab
romaitis, J. Barzevičius, P. Bas
tys, J. Česėkas ir A. Statulevi- 
čius. Revizijos komisijon: K. Ka
lendra, V. Jonaitis ir J. Jurke
vičius.

Einamuose reikaluose buvo ke
liama Prezidento A. Smetonos 
monografijos ir 20-ties metų 
mirties sukakties minėjimo klau
simas, iškylų ir naujo susirinki
mo reikalai. Buvo pageidauta, kad 
balandžio ar pradžioj gegužės bo
tų sukviestas susirinkimas.

(PV)
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