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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

GALVOJANT APIE SOVIETŲ SĄJUNGOS BĖ
DAS, TARPTAUTINIO KOMUNIZMO SKILIMĄ 
IR JAV UŽSIENIO POLITIKOS TIKSLUS, DAŽ
NAI užmirštami realūs faktai. — jų 
PRIMINIMAS PADEDA DAUG LENGVIAU SU
SIORIENTUOTI SITUACIJOJE. — ŠIA PRAS
ME AMERIKOS SKAITANČIAI VISUOMENEI 

NEMAŽĄ PATARNAVIMĄ ATLIKO PROF.
NUTTER.

— Vytautas Meškauskas —-—

Kai amerikiečiai pradeda ra
šyti ar kalbėti apie Sovietą Są
jungą paprastai darosi nejauku. 
Kiek nežinojimo, kiek naivumo! 
Taip, pavyzdžiui, visai neseniai 
viename didžiąją agentūrą iš
siuntinėtame spaudai komentare 
apie būklę Sov. S-goje buvo pos
tringaujama, kad, girdi, dabar

Prof. G. WARREN NUTTER, 
US News and World Report žur
nale pasisakęs Sovietijos klau
simu.

rusai, tapę pasiturinčia tauta, ne
norės prarasti savo pasiektą lai
mėjimų ir už tat spaudžia Chruš
čiovą varyti taikos politiką! Už tat 
labai smagu, kai didžiuose JAV 
spaudos organuose kartais pas
tebi ir labai blaivią nuomonę. Vie
na iš tokių pasirodė balandžio 13 
d. U.S. News & World Report 
maga7ine. Čia buvo atspausdin- 
tas interview su Virginios Uni
versiteto ekonomijos fakulteto 
dekanu prof. G. Warren Nutter: 
Russia in deep trouble -- will
U.S. give help. (Rusija didelėje 
bėdoje — ar jai padės JAV?)

Čia profesorius tarp kitko iš
blaško plačiai pasklidusį mitą, 
kad bolševikų režimas, koks jis 
blogas bebūtų, visdėlto geresnis 
už caro. Iš tikro, caro Rusijoje, 
kartu ir jo okupuotoje Lietuvoje, 
kuo mes galime įsitikinti pavar
tydami išsilikusius ano laikotar
pio laikraščius, pažanga buvo,pa
lyginti su kitais kraštais labai 
sparti. Kiekvienu atveju, pažanga 
dabar bolševiką valdomose srity
se tarp 1870 ir 1913 ar 1917 metų 
buvo spartesnė negu bet kada bol

Nikita: - Man pačiam maisto užtektų, bet turiu daug vaikų išmaitinti!...

ševikams valdant. Sakysime, ge
ležinkelių linijos, išvestos tais 
laikais, praktiškai mažai ką pa
ilgėjo mūsą gyvenamame laiko
tarpyje. Todėl galima prileisti, 
kad carams valdant Rusija šian
dien būtą buvusi stipresnė negu 
Sovietą Sąjunga. Tai, žinia, ne
reiškia, kad caro režimas būtą 
idealus ar panašiai, bet tik tai, 
kad sunku įsivaizduoti kitą reži
mą, blogesnį už bolševikų!

Antras nepamirštinas dalykas, 
kad sovietai nepaprastai pratur
tėjo per dalybas su Hitleriu gavę 
Lietuvą ir jos kaimynus (Lenki
jos, Rumunijos dalis). Tie kraš
tai padidino Sovietų Sąjungos že
mės ūkio produkciją vienu šeš
tadaliu, o pramonės gamyba 10- 
15, o gal ir net daugiau nuošim
čių.

Trečia, Sovietų Sąjunga var
giai ar būtų pergyvenusi karo 
pasėkas, jei ne plati JAV pa
galba, kuri į metus siekė 3 bi
lijoną dolerią sumą. Sovietai 
tuos nuostolius išlygino tik apie 
1950 metus, bet ir tada maisto 
vienai galvai buvo mažiau paga

BALF6 DIREKTORIŲ SUVAŽIAVIMO
REZOLIUCIJA

Balfo Direktorių suvažiavimas 1964 m. ba
landžio 18 d. Philadelphijoje, Pa., atkreipęs savo 
dėmesį į Sovietų Rusijos, Lietuvos okupanto, pa
darytus asmeniškus kriminališkus kaltinimus ir 
sprendimus prieš Balfo reikalų vedėją kun. Lon
giną Jankų, pareiškia, kad suvažiavimas juos lai
ko Lietuvos okupanto pikta propaganda, netu
rinčia jokio pagrindo tikrovėje ir padaryta vie
ninteliu tikslu sukompromituoti Balfo reikalų ve
dėją kun. L. Jankų, kaip Balfo efektyvios šalpos 
vykdytoją, prieš Lietuvos ir laisvojo pasaulio lie
tuvių visuomenę. Okupantas tais pačiais tikslais 
panašius kaltinimus yra padaręs ir prieš kitus 
lietuvius.

Suvažiavimas smerkia tą lietuvių spaudą, ku
ri okupanto šmeižtus prieš kun. L. Jankų pažo
džiui persispausdino iš okupanto spaudos ir sklei
dė mūsų patriotiškoje visuomenėje.

Balfo Direktorių suvažiavimas reiškia pilną 
pasitikėjimą kun. L. Jankaus asmeniui ir jo vyk
domam Balfo šalpos darbui.

Prel. Dr. J. B. Končius
Suvažiavimo Prezidiumo 

Pirmininkas

C. Surdokas
Prezidiumo Sekretorius j

minama negu 1917 metais! Maisto 
gamybos padidėjimas per metiįs 
nesiekė nė 1% t.y. mažiau negu 
priaugdavo žmonių. 1954-55 mi
tais pradėti arti iki šiol nenaudo
jami plotai, kurie iš pradžių dėl 
labai palankaus oro davė neblo
gą rezultatų. Bet po rekordinio 
derliaus 1958 metais viskas pa
sikeitė į blogą pusę -- naujai lai
mėti žemės plotai virto smėlio dy
kuma dėl atmosferinių sąlygų ir 
blogo ūkininkavimo.

Ketvirtas — labai sunku lyginti 
sovietų statistinius davinius su 
Vakarų. Reikia neužmiršti, kad ir 
statistika Sovietų Sąjungoje turi 
vaidinti politinį vaidmenį! Turint 
tai galvoje, pagal prof. Nutter, 
sovietinį ūkinį pajėgumą labai 
lengva pervertinti. Iš tikro jis 
nesiekia nė 50% JAV arba visos 
Vakarų Europos pajėgumo,o grei
čiau tik 30%. žinia, sovietai gali 
įtempdami jėgas viename sekto
riuje, pasiekti geresnių rezulta
tą negu amerikiečiai kurioje nors 
pramonės ar sporto šakoje, 
tačiau tai vistiek nepakeičia bend
ro vaizdo.

Dabar Sovietų Sąjunga yra tik
rai bėdoje, ypač ūkinėje srityje 
(aš nenorėčiau iš akių išleisti ir 
dvasinio faktoriaus, tačiau apie 
jį dar sunkiau kalbėti negu apie 
ūkinį). Prieš sovietus stovi ke
turios alternatyvos: viena būtų, 
grįžti prie Stalino teroro, antra 
-- reformuoti ūkį, grįžtant prie 
daugiau 'kapitalistinių* darbo me
todų, trečia — nukreipti savo pi
liečių akis į tarptautinę politiką, 
kurstant neramumus užsieniuose 
ir, pagaliau, ketvirta alternaty
va būtų prašyti ir gauti paskolą 

iš Vakarų, sakysim, 10 bilijonų 
dolerių.

Prieš tą alternatyvą, kuri ne
galima be amerikiečių noro, pro
fesorius stoja piestu, nes Ame
rika neturi jokio intereso bolše
vikų valdymą išlaikyti.

Mums, kurie vis dar žiūrime 
į pasaulio įvykius 'lietuviškom 
akim", prof. Nutter interview 
nėra staigmena. Iš savo ilges
nės ar trumpesnės praktikos su 
bolševizmu, mes žinojome, kad 
taip yra. Žinia, čia gali kas nors 
sušukti, kad užmirštame atominę 
bombą. Ji iš tikro daug ką pakei
tė, tačiau žmogus, kuris neišven 
giamai eina į savo mirtį, neturė
tų per daug jaudintis dėl eventu
alaus pasaulio galo, kuris irgi 
kada nors bus neišvengiamas, juo 
labiau, kad visos bombos kartu ne
pajėgtų sunaikinti mūsųplanetos.

Šitaip galvojant sunku nesutik
ti su prof. Nutteriu, kad JAV po
litika yra romantinė, neparodant 
nė žymės logikos. Mūsų vyriau
sybė šalinasi nuo bet ko, kas su
daro kokią nors riziką, nors ir 
pačią mažiausią, ir tada pasiima 
tokį kursą, kuris po to lieka, nors 
jis galų gale veda dar prie dides
nės rizikos. Žiūrint realiai, tas 
kursas veda prie nuolaidų (ap- 
peasement) politikos... "Dabar 
mes norime būti malonūs ir drau ■ 
giški, nes tai sudaro mažiausiai 
rizikos šiuo momentu. Mes tiki
mės, kad riebūs komunistai yra 
geresni už sulysusius, tačiau kai 
jie pariebėja, jie darosi daugiau 
agresyvūs... Mano nuomone,mū
są geriausi sąjungininkai šiuo mo 
mentu yra liesieji, bet ne riebie
ji. Tie visi žmonės už geležinės 
uždangos, kurie per paskutinius 
kelis metus turėjo pamesti svo
rio dėl juos užklupusio vargo".

Ak, kaip būtų gera, kad kai ku
rie Amerikos politikos planuoto
jai ir vykdytojai kaip Harrima- 
nas, Stevensonas ar senatorius 
Fulbrightas ir kiti liberalai ko
kiem penkiem metam išvyktą pa
gyventi į tikrą sovietinį kolcho
zą. Ten jie iš mužikų išmoktą 
tiek gyvenimo išminties, kiek iki 
šiol nepajėgė prisirinkti per ilgą 
savo gyvenimą.

50-toji 
rezoliucija

Senatorius Hirani L. 
Fong (R. — Hatvaii). Įne
šęs naują rezoliuciją (S. 
Con. Res. 76) Lietuvos lais
vinimo reikalu. Rezoliuciją 
išrūpino Peter Laura, kili
mo iš Elizal'eth, N. J., jau 
eilę metų gyvenąs Honolu- 
lu (Hatvaii) mieste.

LOS ANGELES, Calif. — "Ga
na kalbą, pradėkime veikti. JAV 
vyriausybė turi kelti Pabaltijo 
kraštų laisvinimo reikalą Jung
tinėse Tautose, ir Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai privalo laisvasis 
pasaulis sugrąžinti laisvę ir ne
priklausomybę. Aš užtikrinu jus, 
kad padarysiu viską kas tik gali
ma atsiekti" — kalbėjo senato-

MRS. PHYLLIS SCHLAFLY, viena iškiliausių Amerikos mote
rų, ALT S-gos St. Louis skyr. minėjime kalbės apie komuniz
mo pavoją.

ALT S-gos East St. Louis skyrius 
švenčia 5 metų sukaktį

ALTS East St. Louis skyriaus 
įsteigimo akte sakoma: "1959 m. 
gegužės mėn. 16-tą dieną susi
rinkusi lietuvią kilmės grupė žmo. 
nią, nutarė įsteigti Amerikos 
Lietuvią Tautinės Sąjungos East 
St. Louis skyrią, kurio nariai 
tęs lietuvių tautines tradicijas, 
sąlygojamas ištikimumu Ameri
kos Jungtinių Valstybių konstitu
cijai bei lojaliu krašto įstaty
mams paklusnumu, gerbs asmens 
sąžinės laisvę, toleruos paski
rų asmenų religinius įsitikinimus 
ir palaikys lietuvišką dvasią ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės".

Skyriaus svarbiausiu steigimo 
pradininku buvo inžinierius A. 
Bakšys, kuris tuomet gyveno 
East St. Louis. Ši skyriaus Įs
teigimo sukaktis kaip tik bus 
atžymėta lygiai po 5-kių metų, 
tai yra gegužės mėn. 16 d. sky
riaus rengiamame bankete - va
kare, kuris Įvyks Grand Marais 
Statė Park svetainėje 7:30 po 
pietų, 7300 Lake Dirve, East 
St. Louis, III.

Skyriaus sukakties minėjimo 
garbės viešnia ir kalbėtoja su
tiko būti Mrs. Phyllis Schlafly 
— viena iš iškiliųjų Amerikos 
moterų. Phyllis Stewart Schlaf
ly yra amerikietė, kuri ne tik 
kalba prieš komunizmą, bet ski
ria didelę savo gyvenimo dalį 
tam, kad ką nors nuveikti. Žavi 
namų šeimininkė ir 5-kių vaikų 
motina intensyviai dirba 19 metų 
dėl Amerikos konstitucinės val
džios išaugojimo.

Baigė VVashington University 
1944 m. politinius mokslus ir at
sidėjo studijiniams komunizmo, 
Amerikos valdžios, užsienio po- 

rius Hiram L. Fong (R. -- Ha- 
waii), Jnešdamas naują rezoliu
ciją (S. Con Res. 76) Pabaltijo 
valstybių laisvinimo reikalu. 
Tai penkiasdešimtoji rezoliuci
ja Įnešta šiame Kongrese virš 
minėtu klausimu. Rezoliuciją iš
rūpino lietuvis Peter Laura (Lau 
rinaitis), kilimo iš Elizabeth, N, 
J., eilę metą jau gyvenąs Hono- 
lulu (Hawaii) mieste. Pabaltiečių

(Nukelta į 2 psl.) 

litikos, Įstatymdavystės ir auk
lėjimo tyrinėjimams. Yra Pi Be
ta Kappa ir Pi Sigma Alpha po
litinių mokslų garbės sąjungų 
narė ir įsigijo Master degree iš 
valdžios mokslą Radlife College, 
Cambridge, Mass.

Be to, Mrs. Phyllis S. Schalaf.. 
ly yra autorė plačiai pasklidusios 
knygos: "Inside the Communist 
Conspiracy”, net penkios laidos 
išėjo nuo 1954 metų. Be to dar 
veda savo radijo programą: 
"America Wake Up" perduodama 
per 18 stočių. Dažna diskusijųda- 
lyvė televizijos programose. 
Vienintėlė moteris liudijusi Se
nato užsienio reikalų komitete 
prieš atominę sutartį su Sovieti- 
ja, nes ji gali privesti prie ato
minio Pearl Harbor. Jinai suor
ganizavo vidurinių vakarų re
gioninį seminarą apie komuniz
mo plėtimo techniką Pere Mar- 
quette Lodge, kuris virto mode
liu panašiems seminarams ir 
mokykloms visame krašte, šalia 
viso jinai dar yra aktyvi dalyvė 
ir direktorė CardinalMindszenty 
Foundation. Mrs. Phyllis Schlaf
ly ragina klausytojus atpažinti, 
kad pagrindinis šaltojo karo ko
vos laukas yra bendruomenė ir 
kviečia visus tapti aktyviais ko
voje išsaugoti laisvę: "Šitas ka
ras yra kovojamas knygomis, ne 
kulkomis -- žurnalais, ne rake
tomis” -- sako jinai.

ALTS East St. Louis skyrius, 
minėdamas 5-kių metų sukaktį, 
jaučiasi laimingas galėdamas pri
statyti iškiliuosius šio krašto 
žmones: moteris ir vyrus, kurie 
ne tik kalba, bet ir veikla dėl 
šio ir kartu dėl mūsų kraštų 
laisvės. Anksčiau skyriaus sve
čiu buvo gerai žinomas kongre
so atstovas Melvin Price, vėliau 
per A LTS-gos seimą St. Louis — 
kongreso atstovas ThomasB. Cur 
tis ir gyvasis spiritus movens — 
Woman of Achievement for 1963 
— Mrs. Phyllis Stewart Schlaf
ly dabar.

Visi ALTS-gos nariai: iš ar
čiau ir toliau, o taip pat ir visi 
lietuviai bei mūsų draugai kita
taučiai nuoširdžiai yra kviečia
mi atsilankyti Į ŠĮ 5-kių metą 
sukakties minėjimą baketą - va
karą. B.
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Subatvakariams rengti komisija su svečiu iš New Yorko akt. V. Žukausku. Iš kairės: V. Žukauskas, A. 
Griauzdė, O. Vilėniškienė, St. Santvaras, A. Vilėniškis, pirm. inž. E. Cibas ir VI. Mickūnas.

J. Plikšnio nuotrauka

PAKOPA BOSTONO KULTŪRINIAME SUBATVAKARY
Balandžio 18-19 d. savaitgalis 

Bostone buvo sunkiai apkrautas. 
Šeštadienį {vyko kultūrinis su
batvakaris, skirtas Jono Rūte- 
nio tapybos darbą parodai, o sek
madienį minėjom Lietuvos Res
publikos prezidento Ant. Smeto
nos mirties 20-mečio sukaktį. 
Gerai, kad pirmadienį, balandžio 
20 d., Nauj. Anglija šventė Pa
triotų dieną, daug mūsų tautiečių 
nedirbo, todėl galėjo šen ir ten 
apsilankyti.

Kultūrinį subatvakarį, kaip vi
sada, pradėjo pirm. inž. Edm. 
Cibas, pasveikindamas J. Rflte- 
nį, apdovanodamas gėlėm p. Rū- 
tenienę, tardamas sveikinimo žo
dį archit. Gražvydui Rūteniui, 
kuris padėjo tėvui Bostone sureng
ti savo darbų parodą, o taip pat 
gausiam būriui viešnių ir sve
čių, susirinkusių į gražia tradi
cija virtusį subatvakarį.

Iš tikro tuo pat metu ALT S- 
gos Bostono sk. namuose buvo su
rengtos dvi parodos — Jono Rū- 
tenio tapybos darbų ir Lietuviš
kos knygos paroda. Balandžio 18 
d. vakare nuo 7 vai. pradėjom pa. 
rodąs lankyti ir žiūrėti, o 8 vai. 
n a salėj, Įvyko tų parodų oficia
lus atidarymas.

Atidarymo žodžiai, pasakyti tą 
vakarą, gal sudarys pilnesnį šio 
subatvakario įspūdį: "Dvi paro
das atidarome šiuose Tautinės

Sąjungos namuose: Jono Rūtenio 
tapybos darbų ir Lietuviškos kny
gos parodą. Tikime, kad viena 
kita padeda, o ne kenkia.

Lietuviškos knygos paroda yra 
dalis tų iškilmių, kurios yra skir
tos Lietuvos Respublikos prezi
dento Ant. Smetonos mirties 20- 
mečiui paminėti. Su būriu uolių 
talkininkų ir knygų skolintojų ją 
surengė inžinieriai Vyt, Izbickas 
ir J. Mikalauskas. Už tai jiems 
didis dėkui.

Antanas Smetona, prieš 30me
tų tragiškom aplinkybėm iš mūsų 
tarpo išėjęs, apie meną ir gro
žį viena proga taip kalbėjo: "Ži
noti ir gražiai jausti, tiesa ir gro
žis reikšti yra žmogui ingimta. 
Taip buvo nebeatmenamoje pra
džioje, taip yra ir dabar. Ir vi
suomet, rodosi, taip bus. Žmogus 
ilgisi grožio pats ir kitam nori 
jo rodyti. GražiUjųdaiktųpažadin
tas, sielą suvirpintas, jis kuria 
ir, varguose džiūgaudamas, suku
ria gražų daiktą, o kiti, juo stebė
damiesi džiaugiasi ir gėrisi. Kū-

rėjas ir stebėtojas kits kitą at
jaučia dėl to, kad jiems grožis 
ingimta. Vienas moka netik gra
žiai jausti, bet ir tą gražumą ki
tiems reikšti, o kiti jį atjausti. 
Štai kodėl menas darosi inmano- 
mas visuomenei.

Meno ir mokslo sritis yra gy
venimas. Kuo didesnis meninin
kas, tuo jis tautiškesnis, tuo,ant
ra vertus, indomesnis ir lengviau 
prieinamas kitoms tautoms ir vi
sai žmonijai. Taigi, kai žūsta 
kuri tauta, tai dingsta žmonijai 
ir galimoji meno dalis.

Menui tenka ir veikti žemųjų 
jausmų sritis ir pasiekti kuria
moji meilė. Ji gimdo tikrą me
nininką --be pavydo. Iš neregi
mos sielos jis sukuria jos gražų 
regimą atvaizdą. Mes juo gėri
mės”.

Tai yra išprusinto intelekto 
esminės mintys apie grožį ir me
ną. Tų minčių padedami ir pri
eisim prie Jono Rūtenio tapybos 
darbų parodos atidarymo.

Nelengva yra kalbėti apie prie
šus, kas tokių turi, dar sunkiau 
byloti apie bičiuli ir jo kūrybi
nes pastangas.

Pernai viename kultūriniame 
subatvakary Jonas Rūtenis pasi
rodė su savo dailiuoju žodžiu ir 
jo ryškia interpretacija. Paren
gimo dalyviai nebuvo to pasiro
dymo apvilti.

šį vakarą Jonas Rūtenis savo 
darbais padabino šių namų sie
nas. Ir pajėgia jis Įrodyti, kad 
lietuvy yra sutelkta apstas kūry
binių galių, Įgimto skonio ir mei
lės kūrybiniam darbui. Tikrai, 
lietuvio kūrybinėdvasia nėra men
kesnė už tokią pat dvasią kaimy
nuose.

Jonas Rūtenis, įsakmiai prašy
damas nevadinti jo dailininku, 
šiandien spalvomis į mus kalba. 
Tai kasgi jis pats ir ta jo tapy
bos darbų paroda?

Žodžio sakytojas regi jo dar
buose tapytojo talentą ir skonį, 
apvaldytą tapybos meno techniką, 
regi betarpišką savaimingumą, jo 
paveiksluose girdi spalvų mu
ziką. Drobėse pažertom spalvom, 
tų spalvų išgyvenimu, Jonas Rū
tenis yra artimas impresioniz
mui, bet akivaizdžiai turįs savo 
veidą ir jausmą. Jis yra jautrus 
spalvininkas, tikras spalvų ir jų 
darnos giesmininkas.

Sveikinimai dailei, kuri gimsta 
jautrioj ir kūrybingoj žmogaus 
širdy! Drauge yra reiškiama vil
tis, kad J. Rūtenio meilė kūrybos 
darbui bus ilga, patvari ir visus 
sunkumus Įveikianti".

Savo kalba, beveik perdėm per
pinta sutelktom mintim ir aforiz
mais, J. Rūtenio parodos atida
rymą pratęsė dail. Vikt. Viz
girda. Jis plačiau pasisakė apie 
dailės kūrybą, palietė kūrėjo ir 
visuomenės santykius, tarė, kad 
visa eilė žymių dailininkų nėra 
baigę jokių meno akademijų. Ir 
dail. Vizgirda pripažino, kad J. 
Rūtenis turi tapytojo skonį ir yra 
geras spalvininkas.
' Sklandžiu ir jautriu žodžiu J. 
Rūtenis padėkojo parodos rengė
jams - kultūriniams subatvaka
riams rengti komisijai, dail. Vikt- 
Vizgirdai už tartą paskatinimo 
žodį ir Bostono lietuviams, kurie 
aplankė jo parodos atidarymą. Su
batvakario dalyviai jį pasveikino 
šiltais plojimais.
' Lietuvių Fondo ir Liet. Bend
ruomenės opiom temom kalbėjo 
p. Skudžinskas. Parengimo daly
vius jis painformavo apie Lietū
kiu Fondą ir Liet. Bendruome
nę, kvietė Bostono lietuvius vie
ną ir kitą nuoširdžiau ir rūpes
tingiau remti. Tai žodis, kurį 
Bostone mes tikrai turėtumėm 
išgirsti,,.

Abi minėtos parodos buvo už-

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ¥ ¥ ¥

ABEJONIŲ DEBESYS niaukiasi apie A.L. Tarybos sumanytąjį 
kongresą Mashingtone. Chicagoj sukviestame susirinkime, visos 
organizacijos ir visi laikraščiai tapo paraginti skleisti ir propa
guoti kongreso idėją. Bet kur ta idėja? Esą, reikia parodyti lietu
vių vieningumą.ir organizuotumą. Betgi patys rengėjai nei vienin
gi, nei organizuoti. Rengėjų pirmininkas ir vicepirmininkad dės
tė skirtingas idėjas apie kongresą. "Parengiamąjį susirinkimą” 
kviesdami, pasirodo, net Chicagos lietuvių organizacijų adresų 
nesuranda. (Tiksliau: Našlių klubo adresą Taryba turi, bet Chi
cagos lietuvių bendruomenės apylinkių — ne). Rengėjų vicepirmi
ninkas (P. Grigaitis) tebemano, kad kongresas rengiamas ne 
laiku ir ne vietoj, kad jis paskęs tarp kitų (vykių ir niekas 
jo nepastebės. Lyg dar tebepolemizuodamas su a.a, A. Oliu, jis 
Įrodinėja, kad kongrese nereikia šokti ar dainuoti, bet reikia pa
demonstruoti kovingą nusiteikimą. Tik -- kur ir kaip? 
Kovingų nusiteikimų demonstravimo pavyzdžių pastaruoju metu 
turim daug ir įvairių. Kuriais iš jų sekti rekomenduojama lietu
vių kongresui? Kokias idėjas apie tai turėtų skleisti spauda?

ALT pirmininkas (L. šimutis) dalykus vaizduoja paprasčiau. 
Viešbutis yra ir jame galima užsisakyti kambarius. Bus lankomas 
prez. Kennedžlo kapas. Bus banketas. Bus atskira studentų konfe
rencija. Bus amerikiečių laikraštininkų konferencija (Kas ir kokių 
naujienų amerikiečių spaudai ten praneš?). Naujoj VVashingtono 
Bazilikoj sekmadienį bus galima lietuviškai pasimelsti. Lietuvos 
pasiuntinybės sodely bus galima pasivaikščioti (jei nelis!). Bet 
svarbiausias tikslas -- gausiai apsilankyti Baltuosiuose Rūmuose 
ir per specialią delegaciją įteikti prezidentui memorandumą. Be 
to, aplankyti savus atstovus ir senatorius.

Užuojauta mūsų spaudai! Tokias "idėjas" apie kongresą vi
suomenei "parduoti" bus, oi kaip nelengva... Pasimelsti, pasivaikš
čioti ir pavakarieniauti Washingtone būtų per menkas tikslas ra
ginti tūkstančiams (net ir šimtams) lietuvių leistis ton ke
lionėn. Net ir Baltųjų Rūmų turistiškas aplankymas ten yra per
daug kasdieninis Įvykis. Kitas reikalas -- delegacija pas preziden
tą. Bet, prisimenant pastarosios delegacijos sudarinėjimą ir lanky
mąsi, ar neima baimė vėl tokio žygio imtis? Be to, kongresas šau
kiamas, o audiencija pas prezidentą tuo metu argi jau gauta? Jei 
ne, tai kongreso reikšmė liktų tik turistinė. Senatorių irgi birželio 
savaitgalį VVashingtone nerasi, nebent "filibusterio" dar būtų ne
baigę (bet tada neprieisi).

darytos balandžio 19 d. 8 vai. 
vak. J. Rūtenis buvo iškabinęs 
33 savo darbus, vienuolika tų dar
bų įsigijo Bostono lietuviai.

Kitas kultūrinis subatvakaris 
bus rengiamas gegužės mėn. Ta
me subatvakary turėtų pasirodyti 
Korp! Neo-Lithuania, atseit, jau
nimas. St.S.
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Phone:
GArden 4-8651

50—toji 
rezoliucija

(Atkelta iš 1 psl.)
Hawaii valstijoje yra laibai maža. 
Prisiminkime 5} mūsų draugą, 
kiniečių kilmės senatorių padė
kos laiškučiais. Parašykime jam 
po keletą žodžių visi, kurie tik 
valdome plunksną. Laiškai ad- 
resuotini taip: The Honorable 
Hiram L. Fong, Senate Office 
Building, Mashington 25, D.C.

šiuo metu Senate yra 8 rezo
liucijos, o Atstovų Rūmuose 42. 
Vieną iš senato rezoliucijų yra 
pasirašę pora senatorių, o kitą 
-- trys. Taigi, 53 legislatoriai 
yra įsijungę Į pirmąsias kovoto
jų eiles už Lietuvos išlaisvini
mą. Visos mūsų rezoliucijos yra 
senatoriaus J. William Fulbright 
ir kongresmano Thomas E. Mor- 
gan vadovaujamų komisijų ranko
se, Tos komisijos vis dar neduo
da rezoliucijoms eigos. Eilė re
zoliucijų autorių dėl to nerimau
ja kartu su visais geros valios 
lietuviais. Jie ruošiasi verste 
privesti ir vieną ir kitą komi
sijas rezoliucijas išleisti svars
tymui į Senatą ir Atstovų Rū
mus. Tai galima padaryti specia
lia peticija — "discharge 
tition”. Atstovų Rūmuose, 
vyzdžiui, tokią peticiją turi 
sirašyti 218 kongresmanų. 
veik kiekvienu atveju tiek para
šų nė nereikia, nes pats petici
jų paleidimas išgąsdina komisi
jų pirmininkus, ir jie’ pradeda 
laikomų pas save įstatymų projek
tus svarstyti.

Nepalikime viso to didelio žy
gio Įgyvendinti Rezoliucijoms 
Remti Komitetui ir rezoliucijų 
autoriams. Kiekvienas geros va
lios lietuvis-gali ir turi prisidė
ti prie viso šio reikalo ir darbu 
ir pinigine parama. Visais reika
lais rašyti: Rezoliucijoms Remti 
Komitetas, Post Office Box 77048 
Los Angeles, California, 90007.

it.

rekordasMOKAME

Solistė ALDONA STEMPUŽIENE
INSURED

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

— CHICAGO 8, ILL.
John J. Kozanauskas, Pres.Visi lietuviai nuoširdžiai 

kviečiami.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

2443 WEST 63rd Street 
Chicago, III. 

Telefonai:
I’R 8-0833 ir PR 8-0834

P A R D U O D A M A 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. Gll 6-9894

MutualFederal Bendrovės

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom 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.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2212 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

Pe- 
pa- 
pa- 
Be- Programą atliks iš Cle

velando sol. Aldona Stem- 
pužienė ir Mišrus Choras, 
šiai progai choras, vado
vaujamas komp. Juliaus 
Gaidelio, išpildys lietuvių 
kompozitorių dainas, o ant
roje dalyje atliks daugumą 
dainų iš Dainų šventės re
pertuaro New Yorke.

Po koncerto — šokiai. 
Gros naujai perorganizuo
tas Ferdinando Šmitų or
kestras. Veiks turtingas 
bufetas ir baras.

Bilietai gaunami pas 
choro narius ir prie įėjimo.

VIEŠĖDAMI rillCli;i).IE PULKITE SAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. ...
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th 55.75
5th $3.98

5th 81.19
5th $4.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND, Import. 
from France...................................

7 LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or Whitc

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

■
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Lietuvos Nepriklausomybės Fondo dalis naujosios valdybos. Sėdi iŠ 
kairės: iždininkas Jonas Valiukėnas, pirmininkė Emilija Čekienė ir 
sekretorius inž. Brutenis Veitas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
FONDAS

"Viešoji nuomonė yra viskas. Su viešąja nuomone galima viską 
nuveikti..." sakė JAV prezidentas Lincolnas. Nuo to laiko praėjo 
daug metų, o tie žodžiai tebėra teisingi. Moderniais laikais infor
macijai skiriamas didžiausias dėmesys, didelės sumos lėšų, dauglai- 
ko ir daug pačių gabiausių tam darbui tinkamų žmonių, kurių uždavinys 
yra nušviesti norimus paskleisti visuomenei faktus, formuojančius 
viešąją nuomonę.

Mūsų vienas iš svarbiausių šių dienų uždavinių yra kova su so
vietinio Lietuvos pavergėjo skleidžiama melaginga propaganda apie 
mūsų tėvynę, klastojama Lietuvos istorija. Šitą nusistatymą jausti ir 
juo gyventi turi kiekvienas lietuvis ir šį mūsų visų bendrą tautinį 
siekimą turime vispusiškai remti ir budėti, kad Į mūsų tarpą neįsi
brautų okupanto samdiniai, Įtikinėdami mus prisitaikyti prie jų, įro
dinėdami, jog beviltiška yra kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Tokius 
kenkėjus pastebėjus, reikia šalintis nuo jų ir informuoti visuomenę 
apie jų daromą žalą lietuvių tautai.

Tai informacija mums patiems, mūsų visuomenės vidaus reika
lams. Bet gyvendami svetur, mes sekame ir tų kraštų informacijas 
ir matome, jaučiame jų visuomenės viešąją nuomonę. Visuomenės, 
kurios dalimi esame ir mes patys, todėl turime teisę ir galime pri
sidėti savo informacija ir tos viešosios nuomonės sudaryme.

Kaip jau minėta, kiekvienai informacijai reikalinga lėšų, tiek 
lietuviškai, tiek svetimųjų apie mus. Tai sritis, kurioje esame dar 
atsilikę, nes pagrįsta informacija reikalauja daugiau laiko, darbo ir 
lėšų, o kol kas dirbame tik poilsio laiką aukodami. Vienkartiniai 
informaciniai darbai, kaip straipsniai periodinėj spaudoj atliekami 
greičiau, o tarptautinėj plotmėj, kur reiškiami ne vien mūsų troški
mai, bet ir pagrįsta teisė Į nepriklausomybę, Į tautos teisę savaran
kiškai tvarkyti kraštą, tenka skirti daugiau laiko ir pastangų, 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS per savo veiklos de
šimtmetį yra Įnešęs didelį Įnašą informacijos srityje ir kovoje su Lie
tuvos okupantu. LNF yra nutaręs, kaip jau buvo minėta spaudoje, 
suteikti galimybę išleisti anglų kalba mokslinį informacinį veikalą, ku
riuo galėtų naudotis visi svetimųjų valstybių intelektualai ir infor
muoti savo krašto visuomenę. Šiuo leidiniu rūpinasi LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKA, kurios valdybą šiuo metu sudaro: dr. 
Bronius Nemickas, pirm., Bronius Bieliukas, Juozas Maurukas, Vin
cas Rastenis ir Kazys Siliūnas.

Šį daug pastangų, laiko, energijos ir lėšų reikalaujantį LNT užsi
mojimą remti nutarė ir naujoji LNFondovaldyba, kuri praeitą savaitę 
buvo susirinkusi pirmojo posėdžio ir pasiskirstė pareigomis: Emili
ja Čekienė vėl perrinkta pirmininke, Jurgis Kiaunė ir Antanas Seni
kas vicepirmininkai, Brutenis Veitas sekretorius ir Jonas Valiukė
nas iždininkas.

Naujoji valdyba perėmė pareigas ir kviečia visas LNT LNF Ko
mitetų vadovybes bei atstovus tęsti pradėtą darbą siekiant aukščiau 
minėtų didžiai reikšmingų mūsų tautai siekių Įgyvendinimo.

A. Valiukas atkakliai tebepa
laiko iliuziją, kad Kongrese pa
siūlomosios rezoliucijos esan
čios "įstatymų projektai", ir kad 
dabar ten esamas pusšimtis pasiū 
lymų Pabalti jos bylos reikalu esą 
toki patys {statymo projektai, 
kaip ir tūkstančiai kitų Įstaty
mų projektų. Taigi esame skati
nami tikėti, kad Kongrese yra 
pusšimtis pasiūlymų, kurie gali 
virsti įstatymu, kitaip sakant, 
privalomu nuostatu, liepiančiu 
Amerikos prezidentui daryti tam 
tikrų nurodytų veiksmų Pabalti
jo reikalu.

Jeigu taip iš tiesų būtų, tai 
tikrai būtų keista, kad kas nors 
iš mūsų tarpo tebebūtų skeptikas 
dėl tos rezoliucijų akcijos. Ir ta
da būtų visai pateisinama A. Va
liuko laikysena skeptikų atžvil
giu, kurioje jis skeptikams tė
viškai atleidžia nusižengimą tik 
tuo pagrindu, kad, esą, jie nežino 
ką kalba, nes jie nestovi arti prie 
to reikalo, nesą nei piršto prie jo 
prikišę.

Bet žinoti, apie ką čia kalba
ma, nėra taip jau neįmanoma. Ir 
tam nebūtinai reikia "pirštą kiš
ti" į rezoliucijų komiteto veiklą. 
Pakanka, gal net ir būtina, "pri
kišti pirštą" prie kokio nors va
dovėlio, aiškinančio Amerikos 
valdžios santvarką. A. Valiuko 
teigimai leidžia įtarti, kad kaip 
tik jis bene bus ignoravęs vado
vėliuose randamas informacijas 
apie įstatymų projektus ir rezo
liucijas Kongrese. Tokį įtarimą 
kelia jo teigimas, kad visi Įs
tatymai Amerikos kongrese pra
sideda rezoliucijų pasiūlymais. 
Kadangi tas teigimas pateiktas 
tūkstančiams skaitytojų, tai at
rodo, kad bus verta ir teisinga 
pateikti jiems kaiką apie tai ir 
iš autoritetingo vadovėlio. Imu 
pirmą šiuo atveju po ranka pasi
taikiusį tokį vadovėlį -- Ogg and 
Ray’s Introduction to American 
Government, William H.
University of Wisconsin, Twelfth 
Edition, MeredithPublishingCo., 
1962, New York.

Skyriuje apie įstatymų leidimo 
procedūrą ten sako, kad joje yra 
penkios skirtingos formos. Pir
mutinė — "b iii s, whichareins- 
truments of general legis lation 
effective when properly passed 
(passed in the šame form byboth 
houses and signed by the presi- 
dent)". Tie tūkstančiai įstatymų 
projektų kaip tik ir iškyla Kongre
se bills forma arba vardu. Jų 
yra dvi rūšys, žiūrint turinio: 
private bills, kai jie liečia 
paskiro asmens, vietos ar insti
tucijos reikalą (pavyzdžiui, įsta
tymo projektas suteikti išimties 
keliu kam nors Amerikos piliety
bę), ir public bills, indivi
dų ar situacijų grupių ar kla
sių reikalus. Nustatyta tvarka 
priimtas b i 11 tampa 1 a w, tai 
yra, Įstatymu, nustatančiu kam 
nors teises bei prievoles.

Kita procedūros forma yra 
"joint resolutions, which 
resemble bills in almost every 
respect except that they are com- 
monly used only for the guidance 
of thosecharged withadminister- 
ing the laws and contain unusual 
or subordinate legislation”. Tai
gi, jungtinės rezoliucijos yra vi
sais atžvilgiais panašios į 
Įstatymų projektus (bilius), ta
čiau jos paprastai praktikuoja
mos tik duoti nurodymų įstatymų 
vykdytojams, ir jų turinyje esti 
tik neįprastinės ar išvestinės 
teisės kūrimas.

V. RASTENIS

Vadinasi, A. Valiukas visdėlto 
galėtų sakytis esąs teisus: ir re
zoliucijos, pavadintos jungti
nėmis (joint), virsta, tegu ir 
išvestiniais, lygantrarūšiais.bet 
visgi įstatymais, ir virsta visai 
tokia pačia tvarka, kaip ir "bi- 
liai": priimamos abiejuose rū
muose, pasirašomos Prezidento, 
ir vadinamos "Law” vardu. Kliu
do tik vienas kabliukas: praktiko
je dar nėra atsitikę, kad jungtinė 
Kongreso rezoliucija -.būtų virtu
si net ir tokiu Įstatymu be prezi
dento išankstinio sutikimo ar net 
Įsakmaus pageidavimo. Ir visi 
duomenys rodo, kad be tos sąly
gos rezoliucijoms nėra vilties 
virsti Įstatymais, nebent įvyktų 
rimtas perversmas esamoje 
Įstatymų leidimo praktikoje.

Trečia procedūros forma yra 
"eoneurrent resolutions, 
which are not submitted to the

have no application outside of 
Congress and which are used to 
express attitudes, opinion, or in- 
tentions that the two houses 
share". Sprendžiant iš to pusšim
čio rezoliucijų projektų turinio, 
joms galėtų būti vilties pavirsti 
abiejų rūmų priimta eoneur- 
rent (ne jo i n t) resolution titu
lu. Bet tada rezoliucija nei pre
zidentui būtųteikiama pasirašyti, 
nei įstatymu vadinama, o būtųtik 
Kongreso "laikysenos, nuomonės 
ar pageidavimo išraiška".

Y ra procedūroje dar s i m p 1 e 
resolutions ir orders, 
priimami tik vienuose rūmuose ir 
išreiškią tik vienų rūmų nusitei
kimus, pageidavimus, patvarky
mus, nei vienu atveju prezidento 
nepasirašomus ir neturinčius įs
tatyminės reikšmės.

Rezoliucijos Pabaltijo reikalu 
siūlytojai, berods, tikisi "pras
tumti" ją "joint resolution" titu
lu. Bet precedantai rodo, kad tai 
nepatikima iliuzija, kurios ne
sustiprina net ir tas faktas, kad 
"Pavergtų Tautų Savaitės" rezo- 

titulu įteisinta.

Vyrai, tik pradėkit!

president and are not laws, 
refore, in the sense

Solistė IRENA STANKŪNAITE išpildys dalį meninės programos 
Prezidento Antano Smetonos minėjime šį sekmadienį New Yorke.

Vyt. Maželio nuotrauka

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo naujai išrinktoji valdyba buvo susirinkusi posėdžiui ir pasiskirstė 
pareigomis. Nuotraukoje inž. Brutenis Veitas perima sekretoriaus pareigas iš A. Daunio, toliau sėdi 
naujai perrinkta pirmininkė Emilija Čekienė ir vicepirmininkai Antanas Senikas ir Jurgis Kiaunė. 
Iždininku išrinktas Jonas Valiukėnas.

LIETUVOS PREZIDENTO
ANTANO SMETONOS

20 METŲ MIRTIES SUKAKTIES 
MINĖJIMAS ĮVYKS

NEW YORKE, ŠĮ SEKMADIENĮ,
GEGUŽĖS 3 D.

Minėjimas prasidės pamaldomis New 
Yorko lietuvių R. Katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose.

Akademija prasidės 4 vai. p. p. Statler 
Hilton viešbutyje (7 Avė. ir 33 gt. kampas).

Programoje Juozo Vaišnio,S. 
J. kalba, meninė programa ir iškilmingi 
pietūs.

Meninę programos dalį išpildys: solistė 
Irena Stankūnaitė, akomponuojant p. Stan
kūnui ir Brooklyno Operetės Choras, vad. 
Cibo.

{ėjimas j akademiją — 2 dol., su pietu
mis — 10 dol. asmeniui.

Minėjimui Ruošti 
Organizacijų Komitetas

Dirvos reagavimas vedamuoju 
į A. Kučio straipsnį Naujienose, 
klek tai liečia to straipsnio auto
riaus "kaukę", atrodė, kad bus 
pasibaigęs įdėtu A. Kučio laišku 
ir paaiškinimu Dirvos 38 nr. baL 
ld.

Pasirodo, kad to dar negana. 
Bal. 21 d. Naujienose atsiliepė 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų 
S-gos C. K-to pirmininkas J. 
Daugėla, papylęs visą kibirą sa
vojo sarkazmo, kad paskandinus 
Dirvos 'sarkazmą*, reiškiamą 
Vliko atžvilgiu. Žinoma, ir šiuo 
atveju neužteko pagiežos vien Čiu- 
berkiui, kiek tam tikra jos doza, 
kaip ir visuomet priklausė ir V. 
Rasteniui.

Neesminiais dalykais užpildyti 
1/3 laikraščio puslapio nėra sun
ku. Ypač kaltinant, kad "Dirvos 
editorialų autorius (j.č.) ir ne
skaito kitų Dirvos straipsnių be 
savo nuosavųjų..."

Jei LVLS C. K-to pirmininkas 
skaitytų bent tuos vedamuosius, 
kurie liečia liaudininkus,Čiuber- 
kiui nebūtų reikėję jo specialiai 
aprūpinti Dirvos numeriu,kuria
me tas vedamasis, komentavęs A. 
Kučio straipsnį, tilpo.

Bet eikime prie J. Daugėlos 
straipsnio Naujienose "Tikrai 
jau nusibodo”, kuriame randame 
ir tokių naujų išradimų, kaip kad 
"kritika kritikai yra nelygi". Tai
gi, kas leistina dievams, neleis
tina jaučiams... Vliko teisių ne
pripažįstantiems apie Vliką pa
tartina tylėti -- "O tuo tarpu ki
ti", sakoj. Daugėla, "reikšdami 
savo kritiškas pastabas ir kons
truktyvius pasiūlymus tautos va
davimo organizacijos klausi
mais, visada tvirtai stovi už jo 
esamos vadovybės išlaikymą, lai
ko jį jau savo pačia prigimtimi 
vienintėllu tautos politinės valios 
laisvajame pasaulyje reiškėju ir 
skaito, kad jo sugriovimas ar jo 
prigimties pakeitimas būtų ža
lingiausias ir nieku nepateisina
mas žygis, kuris jeigu ir galuti
nai nenužudytų, tai jau tikrai ge
rokai pažeistų pačią tautos lais
vinimo kovos idėją ir jos tęsti
numą".

A. Kučio pastabų ir Vliko sens ■ 
telėjusių velkėjųatžvilgiu paleis
ta kritika teisinama siekimu "tik 
suaktyvinti jo veiklą".

Tenka sutikti su J. Daugėlos 
originalia mintim kad "kritika 
vien dėl kritikos niekada negali 
būti nei pateisinama nei toleruo
jama, o tuo labiau negali patar
nauti bendrajam reikalui".

Jei A. Kučio kritika nebuvo 
"dėl kritikos", tai ar nebūtų bu
vę geriau, jei J. Daugėla savo 
brangų laiką būtų panaudojęs nu
rodant, kiek toji A. Kučio Vliko 
ir jo narių atžvilgiu pareikštoji 
kritika suaktyvino Vliko veiklą ir 
kur bei kada buvo paieškomi bū
dai, "kad ji (Vliko Institucija) 
būtų nuolat gyva, nuolat veržli, 
nuolat ieškanti naujų kelių ir nuo
lat spiečianti apie save geriau
sius mūsų visuomenininkus, aš
triausius protus ir kovos pergale 
neabejojančius žmones."

Susimildami vyrai, pradėkit ir 
pereikit nuo žodžių prie darbų.

Tik tokiu būdu ir spauda galės 
išvengti "kritikos dėl kritikos", 
jei jau ji taip nusibodo.

LOS ANGELES

• Raimonda Apeikytė, 
jauna ir pirmyn žengianti 
pianistė gegužės mėn. 2 d. 
dalyvauja Los Angeles 
Tautinės Sąjungos Sky
riaus rengiamo Pavasario 
Baliaus programoje. Balius 
įvyks Lietuviu Tautinių 
Namų salėje, 3356 Glen- 
dale Blvd., L. A. 90039.
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VARŠUVA DOMISI JAV RINKIMAIS
JAV-se pradėjus priešrin

kiminę kampaniją netenka ste
bėtis, kad šio pavasario poli
tinėmis grumtynėmis yra su
sidomėję ir sovietų satelitiniai 
kraštai. Mūsų skaitytojams tu
rėtų būti įdomu, kaip Amerikos 
"rinkiminį mechanizmą" prista
to Lenkijai ir kaip jį vertina 
varšuvinė, partinė spauda. Šį 
kartą pažvelkime į kai kuriuos 
griežtoje lenkų komunistų prie
žiūroje esančios savaitinės "Kul
tūra" samprotavimus.

Ligi New Hampshire rinkimų 
toji satelitinė spauda daugiausia 
domėjosi dviem respublikonų 
kandidatais — Rockefelleriu ir 
Goldwateriu. Straipsnio autorius
Z. Broniarek, priminęs paskirus 
abiejų kandidatų pasirodymus 
viešumoje, ypač gi pasikalbėji
mus radijo bangomis per "Meet 
the Press" programą esą, juos 
labai mėgstanti plačioji ameri
kiečių visuomenė, (pripažino, kad 
tiek Rockefelleris, tiek Goldwa- 
teris daugiau kalbėję bendrybė
mis). Tačiau pagal lenkų laikraš
tininką, už tų bendrybių galima 
surasti raktą, įgalinti suprasti 
amerikinių rinkimų mechanizmą, 
aplamai ir bendrą politinę kraš
to sceną. "Be pinigų ir milijo
ninių sumų niekas šiandien ne
gali būti išrinktas Amerikos pre
zidentu... Kandidatas turi būti 
turtingas arba bent jį turi rem
ti įvairios rūšies kapitalo sluogs- 
niai" -- tai visoje Sovietijos 
spaudoje pastaraisiais metais 
lengvai pastebimas teiginys. 
Lenkų komunistinis savaitraštis 
dar nurodo, kad Amerikos visuo
menė neturinti praktinių galimy
bių tą ar kitą asmenį, demo
kratą ar respublikoną, išrinkti 
krašto prezidentu.

O dėl abiejų kandidatų įtakos 
"Kultūra" teigia, kad Rockefelle- 
r{ remią nuosavi pinigai bei ša
lininkai, o Goldwateris turįs sim
patijų konservatyvioje visuome
nės dalyje, o ji gi — stipri. 
Arizonos senatorių dar remia 
"naujai praturtėję vak. Ameri
kos, vidurinių Vakarų ir dali
nai Pietų kapitalistai..." Komu
nistai visur įžiūri kapitalo vaid
menį -- taigi, kai jau "įvyksta 
respublikonų konvencija, tai pas
kiros partijos grupės kivirčija
si, vedančios derybas ir ten ste
bime konfliktą, o galutinai lai
mi tik ta grupė, kuri esanti stip
riausia kapitalais..."

Kaip už geležinės uždangos 
sekama rinkiminė kova bei paski
rų kandidatų galimybės, dar ir 
politinė būsimų prezidentų pro
grama, liudyja lenkų savaitraš
čio plačiai pacituotas "Saturday 
Evening Post" sausio 25 d. pa
sirodęs respublikonų veikėjo Ar- 
thur Larson straipsnis apie tai, 
kaip "gali laimėti respublikonai". 
Ypatingai patiko Larsono žodžiai 
apie tai, kad pagal surinktus vi
suomenės opinijos duomenis pa
aiškėję, kad didelė amerikiečių 
dauguma pasisakanti už Jungti
nes Tautas, už susitarimą su So
vietais, už nusiginklavimo maži-’ 
nimą JAV-se, už prekybos ryšių

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIER1AMS. KURIEM PROCENTĄ! YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburhan Phone: 656-6330

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

plėtimą su Sovietais, dar ir mai
nus turizmo ir kultūros srityse. 
Tačiau pagal Larsoną, tai dar 
nereiškia, kad Amerikos "radi
kaliai dešinysis" sparnas vieną 
gražią dieną nepasikėsintų panai
kinti tą amerikiečių "bendrą su
sitarimą", paaštrėjus šaltajam 
karui ar amerikiečiams turint 
didesnių nesėkmių užsienio po
litikoje. Tuo atveju Amerikoje 
įsivyrautų "stipriosios rankos" 
politika, o tarptautinėje arenoje 
pasirodytų fašizmo ir avantiū
rizmo reiškiniai. Tačiau šiuo 
metu dešinieji dar nesą tiek stip
rūs, kad pajėgtų į savo rankas 
pagrobti krašto valdžią. Ameri
kinis kapitalas neturįs tenden
cijos vykdyti savižudišką politi
ką — jis nenorįs, kad tarp Rocke
fellerio ir Goldwaterio įvyktų su
sikirtimas ir jis pageidautų, kad 
jų atsikratytų pati visuomenė ir 
tai atlikų "natūraliu būdu" -- at
seit, tenka suprasti, rinkimuose 
silpniau pasisakydama už abudu 
kandidatus.

Jei prieš Goldvraterį nukreip
tų balsų rasime pačioje Amerikos 
spaudoje , prisiminkime Walter 
Lippmanno žodžius sausio 7 d. 

(Goldwateris, tai "radikalus re
akcionierius... jis siekia demon
tuoti modernią valstybę" ir pan.), 
tai ypatingai po prez. Kennedžio 
nužudymo sovietinė ir jų sateliti
nė spauda Goldvraterį niekina pa
čiais rafinuočiausiais žodžiais,o 
Amerikos dešiniuosius laiko at
sakingais už prezidento mirtį. 
Žinoma, tai buvo tik puikus pre
tekstas, nes Arizonos senatorius 
komunistų ar satelitų ypatingai ne
mėgiamas dėl jo neigiamų pažiū
rų komunizmo atžvilgiu, dėl rei
kalavimo su Sovietų Sąjunga nu
traukti diplomatinius santykius ir 
pan. Pagal jau minėtą varšuvinę 
'Kultūrą* "Viešos Goldwaterio pa
žiūros — pavojingos ir juokin
gos". Čia autorius priduria, kad 
Goldwateris išnaudojąs Ameri
kos visuomenės konservatyvias 
ir ultra-dešiniąsias pažiūras ir 
kad esą jis pats netikįs savo vie
šai keliamiems teiginiams. Ko
dėl? Čia lenkų laikraštininkas pri
mena jo paties su Goldwateriu 
1961 metais turėtą pasikalbėjimą. 
Jo metu senatorius lenkui pa
aiškinęs, kad daugiausia kal
tės tenka buv. prezidentui Roose- 
veltui, nes jis "pusę Europos ati
davęs Stalinui".

Ne tik Amerikos dešinieji 
sluoksniai, ar komunistų nukal
tu terminu kalbant -- "Amerikos 
pasiutėliai" sovietijos ar sateli
tų visuomenei piešiami kuo juo
džiausiomis spalvomis. Toji spau
da ar radijas dažnai savo propa
gandai panaudoja kiekvieną Ame
rikos spaudoje paskelbtą statisti
ką apie nusikaltimų augimą ar nei
giamą TV poveikį jaunuomenei. 
Lenkų laikraštis "Polityka" š.m. 
vasario mėn. H. Zdanowskio 
straipsnyje "USA — nusikaltimas 

ir bausmė" plačiai citavo pernai 
"US News & World Report" žur
nale buvusius nusikaltimų JAV 
padidėjimo duomenis ir užuomi
ną, kad prie nusikalstamumo jau
nimo tarpe labai daug priside
danti televizija.

Lenkų laikraštis cituoja ir Hol- 
lywoode leidžiamo "TV Magazi
ne" paskelbtus TV programų per- 
žiūros duomenis Los Angeles ir 
Chicagos miestuose, griebiantis 
ir Amerikos psichiatro dr. Fr. 
Werthamo teiginio, kad "kai jau
nuoliui sukanka 16 metųamžiaus, 
jis jau bus suskubęs televizijoje 
ir filmose pamatyti 20,000 nužu
dymų.

Kokios daromos išvados? Aiš
ku pagal lenkų laikraštį, "labiau
siai reakciniai Amerikos sluoks
niai siekia jaunimą auklėti neapy
kantos dvasioje” ir čia pat seka 
vis labiau pradedamas skleisti 
teiginys, jog visa tai... "priemo
nė gyventojus įtraukti J aktyvias

PAUKŠČIŲ PAVASARINĖS 
GIESMĖS PRASMĖ

------- IGN. ANDRAŠIŪNAS -------

Neprisimenu , koks autorius 
paukščius pavadino skrajojančio
mis gėlėmis. Ištikrųjų, didelė 
dalis paukščių ir gėlių yra pasi
puošę gražiausiomis gamtos pa
saulyje sutinkamomis spalvomis. 
Betgi paukščių pasaulyje yra įdo
mių ir kitokių reiškinių, kurie 
nevisada eiliniam žmogui su
prantami. Gamtos stebėtojas la
bai dažnai kelia klausimą, iš ku
rios gyvūnų rūšies paukščiai yra 
kilę? Kodėl didelė dalis laukinių 
paukščių skrenda žiemavoti į ato
grąžų sritis? Kodėl gražiausiai 
paukščiai gieda tik pavasarį? Ir 
bendrai, koks yra paukščių bio
loginis gyvenimo būdas savo gi
minės egzistencijai užtikrinti? 
Tai yra klausimai, kurie yra įdo
mūs netik gamtos mėgėjui, bet 
kreipia dėmesį kiekvieno , švie
suolio, kuris nori turėti paken
čiamą supratimą apie paukščių 
gyvenimo būdą ir jų kilmę.

Kai tik saulės spinduliai ža
dina žemę pavasario prisikėli- 
mui,pirmieji sparnuočių giesmės 
aidai pasiekia mūsų ausį. Prie 
pilkosios žilės pavasarinės gies
melės prisijungia geltonoji star
ta, netrukus vieversėliai, varnė
nai ir daugybė kitų miškų ir so
dų choristų.

O kai balandžio mėnesį pra
žysta šilagėlės, žibuoklės, gluos
niai, jauni berželiai dengiasi ža
lia danga, saulėtais rytais tie
siog skamba nuo paukščių gies
mių girelės, sodai ir parkai... 
Bendrojo koncerto repertuare 
nesunku girdėti kikilių, žaliukų, 
čivilių, margasparnių musiniu- 
kų, o labiausiai strazdo giesmi
ninko skardžiąją giesmelę...

PAUKŠČIU TUOKTUVĖS

Gamtininkai yra ištyrę, kad vy
riškos lyties paukščių giesmės 
yra lytinio susijaudinimo išraiš
ka. Dalis paukščių tą fiziologinį 
momentą išreiškia įvairiomis 
pozomis, judėsiais, šokiais, bū
dingais skrydžiais. Šie patiniukų 
originalūs veiksmai, gamtos 
mokslo žmonių yra vadinami — 
paukščių tuoktuvėmis. Senesnio 
amžiaus žmonėms tur būt yra 
tekę matyti Lietuvoje tetirvinu 
tuoktuvės. O jos vyksta gražaus 
pavasario ankstyvą rytą, nuoša
lioje miško aikštėje. Atskridę 
keletas tetirvinu į nužiūrėtą vie
tą pradeda burbuliuoti, šnypšti 
ir šokinėti. Vėliau patinai pra
deda kautis. Panašią tuoktuvių 
sceną atlieka tilvikai ir kiti viš- 
tiniai paukščiai. Be abejo dauge
lis yra matę naminio karvelio 
tuoktuves. Tai yra savotiška 
paukščio fiziologinė būklė. Kai 
kas mano, kad tuoktuvės, lizdo 
krovimas, perėjimas yra sąmo
ningas paukščio aktas. Tačiau 
gamtininkai šiuos reiškinius va
dina refleksais. Refleksas yra 
nesąmoningas organizmo reaga
vimas J išorinį padirginimą. Ryš
kiu reflekso pavyzdžiu gali būti, 
kai jauni paukščiukai, pajutę liz
do sukrėtimą, žiojasi. Vieversys, 
pamatęs vanagą, pritupia ant že
mės ir nejuda. Beveik visi at
liekami paukščių perėjimo metu 
veiksmai yra refleksinio pobū
džio.

Kasdieninėje mūsų kalboje sa- 

antikomunistines nuotaikas"... 
Skaitytojams įtaigojama, kad ne
są priemonių suvaldyti brutalumo 
ir jėgos kultą, nes TV kontrolės 
priemonės susiduriančios su ūki
niais bei politiniais kliuviniais, 
be to, reikia atminti, kad JAV vi
suomenė prieš TV aparatus kas 
savaitę praleidžianti 2,6 miliardų 
valandų, tuo tarpu, kai darbui 
tenka tik 2 miliardai valandų(1959 
m. duomenys) ir daugiau laiko 
skiriama tik miegui.

Ku-Klux-Klan, dešinieji "pa
siutėliai", įvairių radikaliųjų 
Amerikoje siautėjimas, Goldwa- 
terio "antitarybiniai priešpuo- 
liai", simpatijos "revanšistinei 
ir militaristinei" Fed. Vokietijai 
-- tai Sovietų bei jų satelitų spau
doje plačiai išpūstų neigiamybių 
nuolatinio kėlimo mažas žiups- 
nys.

Lenkijoje neseniai išleista 203 
psL knyga "KKK", kuri svarsto 
slaptosios JAV organizacijos 
veiklą ir pabrėžia: Amerikoje 
siaučianti rasistinė politika, esą 
sunku suvaldyti ultra-reakcinius 
elementus...

koma, kad gieda gaidys, o kuda
kuoja višta. Lakštingala suokia. 
Vieversys gieda. Strazdas čiul
ba. Gegutė kukuoja. Tačiau šiuos 
balso išraiškos veiksmus atlieka 
išimtinai tik patinai. Ir būdinga, 
kad tie balsai girdimi tik pava
sarį ir tik veisimosi metu. O 
tų pačių paukščių patelės turi 
neryškius balsus ir labai retai 
girdimus. Stebint paukščių fizio
loginį gyvenimą, reikia pripažin
ti, kad jie yra labai būdingai 
prisitaikę prie vietos spalvotų 
apystovų. Paprastas paukščių 
stebėtojas tur būt yra atkreipęs 
dėmesį, kad patelės nuo patinų 
labai žymiai skiriasi. Patinai 
yra didesni, turi gražesnesspal- 
vas,* negu patelės. Tačiau plėš
riųjų paukščių patelės didesnės, 
negu patinai.

Ypatingai ryškus skirtumas 
pastebimas tarp tų paukščių, ku
rie nesudaro pastovių porų. Prie 
tokio gyvenimo būdo priklauso 
beveik visi vištiniai paukščiai. 
Todėl tetirvinu, fazanų, kurtinių 
ir kitų tos rūšies paukščių pa
tinai pasižymi labai puošniomis 
spalvomis, o patelės labai kuk
liomis. Savaime suprantama, kad 
didelės paukščių dalies patelės 
turi atlikti perėjimo darbą. Ji 
tupėdama lizde su savo kuklio
mis spalvomis turi taip užsimas
kuoti, kad tarp sausų lapų, žo
lių, samanų ir pilkos žemės ją 
būtų sunku pastebėti. Paprasta, 
kukli ir pilka spalva šiuo atve
ju jai yra labai naudinga... Pa
tinams šį ypatybė nereikalinga. 
Betgi yra paukščių, kurių ir pa
tinai atlieka parėjimo darbą. To
kių patinų spalva labai mažai 
tesiskiria nuo patelių. Ryškus 
pavyzdys gali būti kurapka, jaru- 
bė ir kt.

PAUKŠČIŲ JUTIMO ORGANAI

Pagrindinis paukščio lietimo 
organas -- snapas. Kai kurie 
paukščiai savo snapo gale turi 
savotiškus, mikroskopinio dydžio 
jutimo organus. Šių organų pa
galba tamsoje, vandenyje ar 
dumble paukštis gali atpažinti 
maisto daleles. Šitokias snapo 
ypatybes turi antys, tilvikai, 
slankos ir kiti,

Paukščių skonio jutimas yra 
pakankamai gerai išlavintas. Jie 
atskiria sūrų, kartų, rūgštų ir 
saldų skonį. Pietų Amerikoje te
ko matyti, kai viename Ūkyje 
buvo duodama galvijams druska. 
Galvijams pasišalinus nuo lo
vių, tuojau sulėkdavo šimtai įvai
riaspalvių papūgų, kurios godžiai 
lesdavo ir laižydavo druskos li
kučius. Kas augino kanarėles, ga
lėjo pastebėti, kad atsiradę 
paukščiukai laisvėje, tuojau su
sirasdavo druskines ir jose les

davo druskos kruopelytes. Pavyz
džiui, papūgos Į saldumą reaguo
ja teigiamai. Kartumo skonis 
paukščių jaučiamas silpniau, nes 
grūdlesiai paukščiai sulesa ne
maža karčių grūdelių.

Apie paukščių uoslę kai kurie 
gamtininkai yra klaidingos nuo
monės. Jie mano, kad paukščiai 
turi uoslę, kaip ir žinduoliai gy
vūnai. Pietų Amerikoje teko ste
bėti plėšruosius paukščius-kon
dorus. Jie labai greitai pastebi 

lauke padvėsusį gyvulį. Bet pi i- 
dengtu šiaudais ar šienu nesu
randa. Tuo tarpu šunys šį reika
lą išsprendžia labai greitai. Iš 
to, galima daryti išvadą, kad 
paukščiai uoslės neturi. Bet jie 
yra apdovanoti labai geru regė
jimu ir klausa... Nors iš pavir
šiaus paukščių akys atrodo ma
žos, tikrumoje jos nėra mažes
nės už žinduolių gyvūnų, nes 
didesnioji jų akių dalis yra pa
slėpta po oda.

Tiesa, paukščiai negali savo 
akių vartyti. Bet užtat jie turi 
didelį privalumą galvos ir kaklo 
paslankume. Galvos ir kaklo ju
dėsiu pagalba paukštis lengvai 
gali netik pasukti galvą į šonus, 
bet ir atgal. Paukščių akles vi
duje tobulų įrengimų pagalba, jie 
gali žiūrėti tiesiai į saulę.

Paukščiai labai gerai girdi, 
nors jų ausų landos yra paslėp
tos tarp plunksnų. Be to, paukš
čių ausies labirinte yra dar la
bai svarbi funkcija, kuri padeda 
ore išlaikyti kūno pusiausvyrą 
ir orientuotis erdvėje. Praradęs 
šią funkciją, paukštis netenka 
pusiausvyros ir nustoja tinkamos 
krypties ore.

PAUKŠČIU KELIONĖS* \
įdomiausios tai laukinių paukš

čių kelionės. Rudenį iš ašigalių 
sričių jie skrenda į atogrąžų 
kraštus. Pavasarį vėl grįžta at
gal. O yra ir tokių paukščių, 
kurie pasiekia anapus pusiaujo 
sritis ir ten praleidžia žiemos 
mėnesius. Šitaip elgiasi mūsų 
krašto gandras ir kregždė. Pem
pė arba kyvė žiemą praleidžia 
Pietų Prancūzijoje, Ispanijoje ir 
Portugalijoje. Varnėnai — Didž. 
Britanijoje, ar Irlandijoje. Vie
versys -- Prancūzijoje ir Belgi

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., 66629

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 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

Kas tik turi gerų skonj 
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., Marųuette I’arke 

Tel. I’Rospect 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 G vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

joje. Ilgiausias keliones padaro 
kregždės ir gandrai, apie 10.000 
kilometrų į vieną galą. O pava
sarį tenka grįžti atgal ir vėl at
likti tą patį žygį.

Senovėje mokslininkai apie 
paukščių keliones galvojo labai 
fantastiškai. Net Aristotelis gal
vojo ir tikėjo, kad kai kurie 
paukščiai žiemą praleidžia įmy
gio būklėje, pasislėpę medžių 
uoksuose, užunarviuose, ar net, 
kaip kregždės, pasinėrę vande
ny žiemą praleisti.

Šiandien paukščių kelionių pa
slaptys jau yra pakankamai gerai 
nušviestos. Paukščių pasiryži
mas keliauti turi būti supranta
mas kaip išraiška tam tikros 
fiziologinės būklės, susidaran
čios jų organizme pavasarį ir 
rudenį. Toks fiziologinių reiš
kinių periodiškumas yra vadina
mas "fiziologiniu ritmu". Pana
šūs reiškiniai nėra vien tik 
paukščių ypatybė, jiebendri įvai
riems kitiems gyvūnams ir net 
augalams. Pavyzdžiui, yra auga
lų, • kurie nakties metu uždaro 
savo žiedus, o dieną atidaro, ar
ba Pietų Amerikoje eukaliptai 
tam tikrais periodais numeta la
pus, o po kurio laiko vėl atau
gina.

Paukščius veikia kintą švie
sos ir tamsos santykio fakto
riai. Gajausias ir linksmiausias 
paukščių laikotarpis yra tada, 
kai diena ilgėja, o naktis trum
pėja. Tuo metu paukščiai, pati
nėliai linksmai reiškia savo 
džiaugsmą įvairiais skamban
čiais balsais, o patelės deda 
kiaušinius ir peri savo vaikus. 
Vėliau bendrai maitina visą sa
vo jauną šeimyną. Rudeniop die
na pradeda trumpėti, naktis il
gėti. Paukščiams lieka ribotas 
laikas maistui Ieškoti. (B.d.)
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
CLEVELANDIEČIŲ ŽINIAI

S. m. gegužės mėn. 9 ir 10 d. 
bus renkama JAV LB ketvirtoji 
taryba.

Clevelande bus balsuojama 
dviejose vietose: 6835 Superior 
Avė. -- Lietuvių salėje ir 18022 
Neff Rd. — Naujosios parapijos 
salėje, šeštadieni ir sekmadieni 
balsavimo punktai bus atidaryti 
nuo 9 iki 3 vai. p.p.

Balsuojama asmeniškai atvy
kus j balsavimo punktą, arba paš
tu. Kas norėtų balsuoti paštu, 
prašom iki gegužės mėn. 1 d. pa
skambinti K. Galžučiui HE 1-8722 
ir balsavimo lapukai bus pasiųsti 
Jums | namus.

Kiekvienas lieuvis, sulaukęs 
18 m. amžiaus turi teisę balsuo
ti, nežiūrint to, ar jis solidaru
mo {našą yra sumokėjęs ar ne.

Tėvai prašomi paraginti jau
nuolius, kad jie Šią pareigą at
liktų.

Clevelando Rinkiminė Komisija

* MARTYNO NASTOPKOS, ne
seniai Clevelande mirusio biržie
čio palaikai buvo išsiųsti į Lie
tuvą, kur giminių Ir bičiulių pas
tangomis bus įvykdytas velionies 
pageidavimas -- ilsėtis gimtųjų 
Biržų lygumoje.

♦ THE ORGANIZATION . TO
FIGHT COMMUNISM, INC., kar
tu su American Legion Euclid 
Post Nr. 343 rengia {domią pa
skaitą, kurią skaityti yra pakvies
tas Dean Clarence Manion, buv. 
konstitucinės teisės prof. Notre 
Dame Universitete, Tema — 
"Taikos problema".

Paskaita |vyks šeštadieni, ge
gužės 2 d. 8.30 vai. vak. Euclid 
High School salėje, E. 222 gt.

D.C. Manion yra žinomas pa
skaitininkas, korijąs t.v. "Ma
niem Forum", vienos iš stam
biausių antisociaUstinių organi
zacijų.

Įėjimas 1 dol., studentams 75 
centai.

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TK.jšOS — PAGRINDINIS MŪSŲ BIZNIS.

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3131 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Pianistas ANDRIUS KUPREVIČIUS

Pavasario koncertas Clevelande
šiemetiniame Dainavos jauni

mo stovyklos pavasariniame kon
certe dalyvauja neeilinės lietuviu 
meninės pajėgos: sopranas Lili
ja šukytė iš Toronto, pianistas 
Andrius Kuprevičius iš Clevelan
do ir akompaniatorė Dalia Skrins- 
kaitė iš Toronto.

Apie sol. Liliją šukytę spauda 
yra daug rašiusi ir puikiai {ver
tinusi. Didžiulis Toronto dienraš - 
tls "Globė and Mail" š.m. balan
džio mėn. 11 d. numery išspaus
dino palankų straipsni užvardin
tą "Pasitik|ssopranassiekia vir
šūnių", kuriame nurodoma, kad 
23 metų Kanados lietuvaitė rim

tai ruošiasi operos darbui. Jos 
mokytoja esanti IreneJessner,17 
metų dainavusi Metropolitan ope
roje, dabar mokytojaujanti To
ronto universiteto muzikos fa
kultete. ši mokytoja paruošusi 
Metropolitan operai garsiąją so
listę T. Stratas, graikų kilmės 
dainininkę. L, Šukytės mokytoja 
tikisi galėsianti ir mūsų lietuvai
tę kitais metais pasiųsti | Metro
politan operos kandidatų konkur
są.

Irene Jessner spaudai pareiš
kė, kad solistė L. šukytė jai pri
menanti sol .T. Stratas savo ryž
tingumu siekti viršūnių ir laimė
jimo.

Apie pianistą Andrių Kuprevi
čių taip pat daug yra rašiusi ir 
amerikiečių spauda. Prisiminki
me tik š.m. kovo mėn. 1 d, Cle
veland Plain Dealer muzikos kri
tiko Herbert E Įveli recenziją, 
kur {vertindamas Kuprevičiaus 
duotąjį Clevelande koncertą, pa
brėžia, kad tai buvęs vienas iš 
iškiliausių fortepionio meno pasi - 
rodymų, girdėtų Clevelande. Ja
me skaitome: "Programoje buvo 
išpildyti Debussy preliudai ir 
Mussorgskio 'Paveikslai parodo
je’." Kritikas tarp kitko savo 
straipsny rašo: "Prisimenu di
džiųjų Debussy specialistų kaip 
Walter Geiseking, George Cope- 
land ir kitų interpretacijas. Ku
previčiaus Debussy vertas ge
riausiųjų lygiui".

Solistės L. Šukytės akompania
torė, 21 metų pianistė Dalia 
Skrinskaitė yra baigusi Toronto 
konservatoriją, Toronto Univer
sitete gavo bakalauratą muzikos 
srity ir dabar dėsto muziką vie
noje gimnazijoje. Daug yra akom
panavusi solistams ir yra Varpo 
choro akompaniatorė.

šiuo iškiliuoju koncertuCleve- 
lande yra didelis susidomėjimas. 
Rengėjai -- Dainavos jaunimo sto
vyklos Globos komitetas--prašo 
norinčius dalyvauti šiame pavasa
rio koncerte, gegužės 9 d. šv. 
Jurgio auditorijoje, bilietus iš 
anksto pasirūpinti. Jų galima gau
ti sekmadieniais Spaudos kioske, 
arba skambinant tel. Simonui La
zauskui tel. IV 6-2152, Viktorui 
Palonui tel. KE 1-9648 ir Vaciui 
Rociūnui, tel. KE 1-5264.

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co's” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNE1DER CO. 

2710 Lorain A ve., 
Cleveland, Ohio

Gražiai pagerbė M
Marija Miščikienė { šiaurinę 

Ameriką atkeliavo kūdikio me
tuose. Augo ir tautiniai sąmonė
jo garsiame Scrantone, savo me
tu buvusiu lietuvybės židiniu.

Marija Miščikienė priklausė 
{vairiems tautiniams sambū
riams, bet daugiausia laiko ir 
nuoširdaus darbo paskyrė Susi
vienijimo Lietuvių Amerikos 14 
Kuopai, kurios Iždo Sekretorės 
pareigose išbuvo net ketvirti 
šimtmečio.
. Jaukų pagerbimą suruošė SLA 
14 Kuopos Moterų Komitetas, su
sidedąs iŠ: N. Braziulienės, O, 
Jokūbaitienės, M. Jonės, J. Pol- 
terienės, M. Šnaiderienės ir M. 
Trainaus kaitės.

Pagerbimas pradėtas Moterų 
Komiteto pirmininkės M. Šnai
derienės žodžiu, kuri pobūviui 
pravesti pakvietė Vytautą Bra
ziui}. Pobūvio pirmoji dalis buvo 
skirta vaišėmis, kurias skonin
gai paruošė šios sueigos šei
mininkė O. Jokubaltienė. Po va
karienės vyko trumpa meninė 
dalis, kurią išpildė: Rūta Joku- 
baitytė, jaunametė grakšti šokė
ja, kuri ši kartą nešoko, bet su 
nuoširdžiu Jsijautimu atkūrė B. 
Brazdžionio "Griuvėsius" ir gra-

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS _ _

GEGUŽĖS 2 D. Pilėnų tunto 
sporto šventė St. Clair Recre- 
ation Center.

GEGUŽĖS 3 D. šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban- 
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Pianisto And
riaus Kuprevičiaus ir solistės 
Lilijos Šukytės koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Dainavos jaunimo stovyklos glo
bos komitetas Clevelande.

GEGUŽĖS 23-24 Lietuvių Fron
to Bičiulių konferencija Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

GEGUŽĖS 17 D. LLK pirm. V. 
Sidzikausko paskaita politiniais 
klausimais. Rengia LB I Apyl. 
valdyba.

GEGUŽĖS 17 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 24 D. Kun. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

BIRŽELIO 6 D. įvykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas, J. PuodžiOno ir V. Ka
retaitės baletas šv. Jurgio pa
rap. salėje.

* BIRŽELIO 7 D. Saleziečių 
gimnazijai paremti parengimas 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 21 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium.

BIRŽELIO 28 D, Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė.

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje įvyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

RUGSĖJO 6 D. koncertas Nau
josios Parapijos salėje fortepi
jono fondui.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau- 
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

arija Mišeikienę
žiai atliko programos pranešė
jos pareigas. Vacys Jurgelis ir 
Nora Braziulienė išpildė keletą 
dainų. Akompanavo pianistė I. 
Plechavičienė.

A. Praškevičius, F. Baranaus
kas ir K. S. Karpius apibūdino 
Sukaktuvininkės taurią asmeny
bę bei jos nuoširdžią tarnybą 
SLA 14 Kuopos Iždo Sekretorės 
pareigose Per ištisus 25-rius 
metus. Sukaktuvininkę svei
kino: LB I Apylinkės pirminin
kas F. Eidimtas, SLA 20 Mote
rų Kuopos pirmininkė P. Budrie
nė ir A. Balašaitienė. Vyt. Bra
ziulis sveikino SLA 14 Kuopos 
vardu ir perdavė sveikinimus 
SLA 136 Kuopos pirmininko VI. 
Braziulio, "Vilties" Bendrovės 
pirmininko Dr. VI. Ramanausko 
ir vyriausios amžiumi SLA 14 
Kuopos narės O. Baltrukonienės. 
Po žodinių sveikinimų, buvo per
skaityti sveikinimai raštu. Svei
kino: SLA Pildomosios Tarybos 
prezidentas Povilas Dargis ir se
kretorė Berta Pivoronas; Nadas 
ir Julija Rasteniai bei Baltimo
rės Lietuvių Moterų Klubo pir
mininkė Julija Rastenienė.

Be sveikinimų, Sukaktuvininkė 
buvo apdovanota ir daiktinėmis 
dovanomis.

Paskutinieji kalbėjo: Norman 
Bowers, Justino ir Marijos Mis- 
čikų žentas, šeimos vardu ir 
Sukaktuvininkė Marija Misčikie- 
nė, jautriai padėkojo už tokį gra
žų Pobūvi, kalbas, sveikinimus 
ir už vertingas dovanas.

Marija Miščikienė savo pras
mingu gyvenimu ir kilniais dar
bais savo vardą įrašydino ne tik 
į SLA 14 Kuopos, bet ir { Cle
velando lietuvių bendruomenės 
šviesiąją kroniką.

V. B.

* LITHUANIAN VILLAGE B- 
vės vadovybė turimomis žinio
mis rimtai svarsto savo namo 
185 gt. ,kur randasi La Šalie 
kino teatras, kapitalinio remon
to vykdymą, kad pavertus jį lie
tuvišku židiniu su sale parengi
mams, pobūviams, posėdžiams ir 
t.t. Kartu ji apgailestauja, kad 
tąja bendrove kaž kodėl Cleve
lando lietuvių visuomenėje, ypač 
organizacijose, rodomas mažas 
susidomėjimas. Patalpų klausi
mas jaunimui, repeticijoms, spor
tui yra aštrus. Bendromis jėgo
mis jį būtų galima išspręsti.

Lithuanian Village B-vėpadėjo 
daug pastangų, kad padėjus pa
grindus naujai lietuviškai pasto
gei. Tačiau jai vienai, be visuo
menės ir organizacijų talkos, sun
ku savo planus {gyvendinti iki sie
kiamo tikslo.

Lithuanian Village B-vės akci
jų įsigijimas tebėra aktualus, 
kaip aktualus didesnis organi
zacijų dėmesys tinkamesnių or
ganizacinei veiklai patalpų {si— 
gyjimas.

* THE MaY CO. krautuvės 
Mentore atidarymas sutraukė 
virš 1000 svečių ir pirkėjų. Krau 
tuvės pareigūnai pareiškė, kad 
skaičiai ’drŠijo jų viltis. Naujo
ji moderniška krautuvė, Pasiro
do neatsidūrė laukuose, o buvo 
laukiamu apylinkės gyventojų {vy. 
kiu.

Krautuvę atidarė Clevelando 
May Co presidentas ir gen. rei
kalų vedėjas Francis A. Coy.

Tai yra penktoji May Co. krau
tuvė Clevelando rajone.

APSKRITIES IŽDININKAS UŽ 
NAMŲ SAVININKUS

Apskrities iždininkas Frank M 
Brennan savo pranešime nurodo, 
kad pagal Ohio valstijos aukščiau
siojo teismo naująjį nutarimą 
namų mokesčiai Cuyahoga aps
krityje galt būti pakelti nuo 11% 
iki 20% Clevelando miesto namų 
savininkai, paėmus vidurki, turė
tų mokėti metams 24dol. daugiau 
mokesčių. IždininkasBrennanrei
kalauja, kad ši grėsmė nuo mokes
čių mokėtojo galvos būtų pašalin
ta legaliu keliu.

Iždininkas Brennan s varsto ga
limybes pertvarkyti savo jscai— 
gos administracini aparatą ir 
drauge siekia, kad 1965 m. sau
sio mėn. Ohio valstijos visuoti
nė seimelio sesija priimtų mo
kesčių pakeitimo {statymą, ku
riuo būtų palengvinta šios apskri
ties mokesčių mokėtojo našta.

Namų savininkai, pramonės, 
prekybos Įmonės, profesionalai 
ir akcijų savininkai apskrities 
iždininkui Brennan per metus su
moka apie 600 milijonų dolerių 
mokesčių.
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HAMILTONO
LIETUVIU ŽINIOS
"GYVATARO” VEIKLA

Tautinių šokių grupė "Gyvata
ras" šiais metais savo narių gau - 
sumu yra pasiekęs aukščiausią 
laipsnį, subūrus virš 100 jaunų 
lietuviukų. Po Įtempto darbo žie
mos metu, "Gyvataras" jau ruo
šiasi išeiti su didesniu pasiro
dymu publikai. Pirmas pasirody
mas numatytas gegužės 24d.Ha
miltone, kur pilnam sąstate duos 
savo paruoštų darbų programą. 
Taip pat yra numatyta dalyvauti 
Tautų Festivalyjeir Tautinės Pa
rodos vakaro programoje Toron
te.

Gyvatarą žino ir {vertina sve
timieji ir mus kviečia, aplenkda
mi savasias grupes. Atrodo, kad 
svetimųjų kvietimą nepriimti ne
galima. Kartą atsisakius, lietu
viai gali netekti galimybių pasi
rodyti. Dėl to "Gyvataras" pasi
juto perdaug apkrautas ir turėjo 
persiorganizuoti, kad visas dar
bas nebūtų ant vieno asmens pe
čių. Visas kolektyvas buvo su
skirstytas { tris grupes, kurias 
apsiėmė mokyti atskiri mokyto
jai. Amžiumi vyriausiai grupei 
vadovauja viso "Gyvataro" va
dovė G. Breichmanienė, antra
jai grupei N. Stanaitytė ir tre
čiajai, pačių mažųjų grupei --
L. Verbickaitė.

Buvo sudaryta iš šokėjų tėvų 
techniškiems darbams valdyba, 
kuri rūpinsis šokėjų transporto 
ir kitais reikalais, kad šokėjams 
palikus tik jų tiesiogini darbą - 
šokius.

Kad ir prieš mažumas nusi
stačiusi vietinė spauda, visgi tu
ri pasakyti teisybę ir laiks nuo 
laiko priminti, kad lietuviai čia 
egzistuoja ir net geriau už vie
tinius. Reikia išreikšti nuošir
džiausią padėką "Gyvataro" ne
nuilstamai vadovei G. Breichma- 
nienei ir jos pagelbininkėms už 
taip didelį {našą Hamiltono lietu
vių vardui iškelti. Sveikiname jau
nuosius šokėjus ir linkime gra
žiausios sėkmės.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

♦ AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS CHORAS; vadovaujamas sol. 
V. Verikaičio, turėjo gražų pa
sirodymą angliškai publikai ba
landžio 18 d. YMCA kviestinių 
svečių vakarienės programai. Iš 
6 tautybių, lietuviška daina ir šį 
kartą buvo publikos dėmesyje. 
Salės vestibiulyje vakarienės 
svečiai stengėsi kiekvieną cho
ristą apiberti gražiausiais kom
plimentais.

Aušros vartų parapijos cho
ras kartą { metus ruošia savo 
dainų koncertą. Tokio koncer
to tikslas sudaryti kiek lėšų 
smulkioms choro išlaidoms pa - 
dengti, šiais metais choro tikslas 
-- sutelkti pakankamai lėšų ke
lionei { New Yorką, davė nepap
rastai gražius rezultatus, gavus 
gryno pelno $630, Tai jau didelė 
ir graži pradžia siekiamo tikslo 
Įgyvendinimui. Choras nepapras
tai dėkingas visiems rėmėjams 
ir publikai. Choristų {dėtas dar
bas jų neapvylė.

V. P.



SĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽES 2 D. 8 vai. vak. CHICAGOJE

Akt. ROMAS STAKAUSKAS

DIRVOS NOVELES KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMO

IŠKILMES - VAKARAS
American Legion salėje, 8400 So. Halsted St., Chicagoje

Programoje : Premijos įteikimas, menine dalis, vakarienė ir šokiai.
Sale vėsinama. Yra aikštė automobiliams pastatyti.

Sol. NATALIJA AUKŠTUOLIENE

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ PAPLĖNIENĘ — 5647 So. Wood St., tel. RE 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.).
Rengia VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Rezoliucijoms Remti 
Komiteto biuletenis (News 
Bulletin) išsiuntinėtas vi
siems, kurių tik adresus šis 
vienetas turi. Norintieji 
biuletenį gauti reguliariai, 
rašo: Mr. R. Bureika, 4109 
Tracy St., Los Angeles, 
Calif. 90027.

• O. Vosiliūtė, Roches- 
ter, N. Y., lietuvių studen-. 
tų skyriaus pirmininkė, rū
pinasi netik studentijos 
klausimais, bet ir Lietuvos 
laisvinimo reikalu. Ji akty
viai dalyvauja Rezoliuci
joms Remti Komiteto veik
loje, jos vadovaujamas vie
netas paskyrė piniginę au
ką šiam tikslui.

• A. Grybauskas ir J. 
Penkevičius, iš Rochesterio 
parėmė rezoliucijų prave- 
dimo žygį stambesnėmis 
piniginėmis aukomis.

• Kazys Pažemėnas, il
gametis Baltimorės Litua
nistinės mokyklos vedėjas 
ir mokytojas ir daugelio 
Baltimorės lietuviškų or
ganizacijų narys ir pirmi
ninkas persikėlė gyventi 
pas savo vaikus į Kalifor
niją. Jo adresas: 2247 W. 
241 St., Lomita, Cal. 90717.

M. Gilvydytė Krėvės Micke
vičiaus "Gilšės" interpretatorė. 
Šis veikalas buvo skaitomas Det
roito ir Chicagos neolituanų pa
rengimuose.

J. Gaičučio nuotrauka

Detroito Korp! Neo-Lithuania šventėje suvaidinta Krėvės Micke- 
vičiaus "Gilšė" buvo pakartota balandžio 25 d. Chicagos neolituanų
parengime. Scenoje K. Leknius ir I. Butavičiūtė.

J. Gaižučio nuotrauka

STASIUI MAIRONIUI
Lietuvoje mirus, EMILIJAI MAIRONYTEI-CE- 
KIENEI, LNF pirmininkei, jos šeimai ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

J. Kiaunė, 
Ant. Senikas, 
J. Valiukėnas ir 
B. Veitas

V. KRĖVĖS "GILŠĖ" 
Detroite ir Chicagoje

Vasario 16 Gimnazijai reikia 
50,000 doleriu7 c

Vasario 16 Gimnazijos direktorius kun. Bronius
Liubinas lankosi Amerikoje

Neišsakoma Amerikos lietuvių 
kantrybė ir duosnumas! Vienas va
jus nespėjo pasibaigti, tuoj prasi
deda kitas. Aukų rinkėjai beldžia
si { duris, tiesia prašančias ran
kas ir jų pastangos nelieka tuš
čios. Ir štai, j tų prašančiųjų 
sūkurį įsijungia dar vienas pra
šytojas. Lietuvių Vasario 16 gim
nazija jau virš 10 metų gauna žy
mias lietuviškosios visuomenės 
sumas ir dabar, štai, prašo jas 
dar padidinti. Kodėl? Todėl, kad 
klasių barakai baigia sugriūti, o 
vaikus reikia toliau mokyti lie
tuviškai, reikia auklėti juos Lie
tuvos ateičiai, reikia jiems pas
togės, kurioje galėtų jaustis kaip 
namie, kaip Lietuvoje!

TIKROVĖ. PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos {galiotas balandžio 21 
d. atskridau J New Yorką. Pir
masis mano žingsnis buvo pasi
belsti { Balfo įstaigos duris 
Brooklyne, kurias maloniai ati
darė pats pirmininkas prel. J. 
B. Končius, asistuojamas veiklio
jo reikalų vedėjo kun. L. Jan
kaus. Tuoj pat palietėme klausi
mus už jų esmės: Lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijai reikia kaip nors 
surasti 50 tūkstančių amer. do
lerių! Vokiečiai remia lietuvių 
pastangas su sąlyga, kad patys 
lietuviai remia saviškius! Vokie
čiai stebisi lieuvių ištvermingu 
duosnumu, rodančiu jų tvirtą ryž
tą išlikti lietuviais, nepaisant 
tremties ilgumo. Tik dėl to, kad 
patys lietuviai taip ištvermingai 
remia Vasario 16 gimnaziją, ją 
remia ir vokiečiai. Naujiesiems 
namams vokiečiai yra paskyrę 
pusę milijono markių, iš jų 300 
tūkstančių jau yra {mokėję ir už 
tai naujiesiems namams jau bai
giamas dengti stogas. Jų paramos 
sąlyga yra, kad tie namai turi bū
ti skirti lietuviškai mokyklai. 
Jeigu ateis kada nors laikas, kai

• Jovita Kereiytė, 4 me
tų amžiaus, AL Montessori 
draugijos išlaikomų Vaikų 
Namelių auklėtinė, laimė
jo pirmą premiją ALVUDo 
rengtoje vaikų piešinėlių 
parodoje.

• Dr. L. Kraučeliūnas, 
archit. A. Kerelis, ekonom. 
R. Mieželis kandidatuoja į 
ALB Tarybą. Visi trys ak
tyviai dalyvauja AL Mon
tessori draugijos veikloje, 
savo darbu daug prisidėję 
prie Vaikų Namelių Chica
goje suorganizavimo, jų 
Įrengimo ir išlaikymo.

• IEŠKOMA virtuvės dar

bams moteris ar mergaitė 

CAPE COD VASARVIE
TEI nu<» birželio mėn. 15 
iki rugsėjo mėn. 15 d..de
ras atlyginimas.

Rašyti: P. O. |Jox .39(1. 
Osterville. Mass. 02655.

(19-51) 

mokyklos nebus galima išlaiky
ti, jie leis namus naudoti bend
riems tremtinių lietuvių kultū
riniams tikslams.

Suvedus visas sąskaitas, apys
kaitas ir sąmatas, aiškėja, kad, 
norint sėkmingai užbaigti gražiai 
pradėtąjį darbą, reikia iš lietu
vių visuomenės sukelti apie 
50,000 am. dolerių.
KAIP T£ DARYSIME?

Esu 2. Amerikos kontinente 
ir per du mėnesius esu pasiruo
šęs lankyti visas lietuvių koloni
jas, kur tik būsiu pakviestas,pa
aiškinti gyvu žodžiu apie Vasario 
16 gimnaziją, jos tikslus, gyveni
mą, sėkmės ir nelaimes, atsaky
ti l visuomenės klausimus.priim- 
ti aukas, už kurias Balfas sutin
ka pakvituoti, išrašydamas ati
tinkamus kvitus, kurie tinkamai 
pateikti mokesčių įstaigoms. Vi
sos aukos bus vedamos per Bal
fo knygas ir tuo būdu prieina
mos visuomenės kontrolei. Jei
gu atsirastų stambesnių aukoto
jų, jie bus atitinkamai atžymėti.

Balfo Centro Valdybai prita
riant ir užgiriant mano akciją,

ĮDOMUS BOSTONO LIETUVIU 
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 12 d. Bostono In- 
ternational Institute įvyko Lie
tuvių Studentų Sąjungos susirin
kimas. Pirm. Paulius Žygas, pa
kvietė kol. Romą Šležą padaryti 
pranešimą apie filmus. Romas 
Šležas šiuo metu baigia ruoš
tis Bostono Universitete magist
ro laipsniui filmo mene (Mas- 
ter of Science in Film). Įdomu 
pastebėti, kad savo "tezei" ap
ginti Romas filmuoja lietuvišką 
pasaką -- J. Jankaus -- "Velnio 
bala".

Turinys filmoje, Romas pra
dėjo, yra toks pat kaip ir kito
se meno šakose: žmogaus ir pa
saulio Išgyvenimai. Pagrindinis 
skirtumas tarp {vairių meno ša
kų randasi meno formoje. For
ma skiriasi menininko išgyveni
mų atvaizdavime. Pavyzdžiui ta
pyboje, meno forma randasi spal
voje, šepečio brūkšnyje; poezi
joje — žodžių išdėstyme; muzi
koje — Instrumentuose; ir filme 
— šviesoje ir judesyje.

Teatre aktorius yra pats svar
biausias asmuo. Vaidinimui pra
sidėjus, jis pats neša visą at
sakomybę — režisorius iškren
ta. Bet filme aktorius turi tik
tai mažą dalelę atsakomybės. 
Filme viešpatauja režisorius — 
jis nutaria svarbiausius reika
lus: pavyzdžiui, {sako iš kokios 
pusės filmuoti, ar judesys bus 
greitas ar lėtas, ar filmuoti iš 
arti ar iš toli, ar veidas bus 
tamsus ar šviesus. Svarbiausia, 
režisorius nusprendžia, kaip il
gai publika matys aktorių ekra
ne ir kaip sukarpyti filmą.

Filmo panašumas f teatrą, tę
sė Romas, yra tiktai nesvarbus, 
atsitiktinas sutapimas. Teatre 
{vertinama žodžiai ir vaidyba.

Los Angeles Įvykusioj Kaziuko mugėj "Lūšio skilties skautai prie 
skilt. V. Radvenio meniškai išdrožinėtų kryžių.

M. Mikėnienės nuotrauka

nuoširdžiai kreipiuosi { Balfo 
skyrius, jų vadovybes bei Gim
nazijos ir rėmėjų vadovus, pra
šydamas sudaryti man galimybes 
pasiekti plačiąją JAV lietuvių vi
suomenę, susirinkimų, parengi
mų ar panašiomis progomis.

Visus raštus, aukas ir t.t. 
siųsti kun. Br. Liubinui, 105 
Grand Street, Brooklyn, N.Y., 
11211, telefonas: EV 7-1422.

Filme žodžiai ir vaidyba antro
je eiėje: jie nesvarbūs, kaip 
vaizdai,kurie matosi ekrane. Pa
vyzdžiui, nors tapytojas naudo
jasi modeliu (aktorium), bet už
baigtas meno kūrinys yra me
nininko sugebėjimo valdyti še
pečius, o ne modelj rezultatas. 
Filme režisorius vartoja {vai
rius aparatus, kad atsiekti meniš
ko kūrinio. Skirtumai tarp tapy
bos ir filmo randasi jų formoje. 
Tai yra, tapyba yra nejudamas, 
statiškas menas, o filmas -- ju
damas menas.

Filmas, kol. Romas baigė, pa
našus J muziką — abudu remia
si garsų pagrindu.-Pvz., muzi

Skaičiavimas, kaip ir kiti dalykai Montessori aplinkoje turi kon
krečią, savyje turinčią paklaidos pataisą medžiagą. Šių lazdelių pa
galba vaikas suslpažĮsta su nulio reikšme, skaitmenimis eilėje ir 
sąvoka, kad kiekybė sudaryta iš atskirų vienetų. Nuotraukoje AL 
Montessori d-jos Chicagoje Vaikų Namelių auklėtinė.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

kos garsų pagrindas susidaro 
iš gaidų judesio, perėjimo { ki
tus greičius, ir t.t. Filmas tu
ri tas pačias ypatybes, bet ski
riasi tuo, kad vartoja vaizdų ju
dės}.

Pailiustruoti {vairioms nagri
nėtoms idėjoms paskaitoje, Ro
mas Šležas parodė filmus, pa
brėžiusius, patvirtinusius ir {ro
džiusius ,kad filmas yra tam tik
ra, aiški ir gan komplikuota me
no šaka.

Po šios labai {domios paskai
tos, kol. Žygas paskaitėparengi
mų planus.

Paulius Žygas taip pat pabrė
žė, kad 1964 m. birželio 26-28 
dieną Washingtone vyks ALT šau
kiamas Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kuriame aktyviai prisi
dės ir jaunimas. Jaunimo sąs
krydi t Kongresą organizuoja LSS 
JAV su kitų jaunimo organizaci
jų pritarimu ir pagalba. Numaty
ta {vairi ir vertinga programa: 
{domios paskaitos, diskusijos, šo
kiai, ir t.t. Dėl smulkesnių žinių 
prašome visus Bostono Studentus 
kreiptis { Paulių Žygą ar kitus 
LSS valdybos narius. Valdyba 
ragina visus studentus rimčiau 
pagalvoti apie ŠĮ Washingtono 
sąskrydj.

Nijolė Vaičaitytė
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