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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GOLDWATERIUI LAIMĖJUS
ARIZONOS SENATORIAUS LAIMĖJIMAS CA- 
LIFORNIJOS RINKIMUOSE ĮRODĖ, KAD VIE
ŠOSIOS NUOMONĖS FORMOTUOJAI NEPAJĖ
GĖ ĮKALBĖTI LIGOS RINKIKŲ MASEI, KU
RI NEATSISAKĖ SAVO TEISĖS PATIEMS 
PAGALVOTI. — TAS LAIMĖJIMAS TURĖS 
ĮTAKOS Į ABIEJŲ PARTIJŲ VEIKĖJŲ KAL

BAS IR LAIKYSENĄ.

-------- Vytautas Meškauskas---------
Arizonos senatoriausBarryM. 

Goldwaterio laimėjimas Califor- 
nljos pirminiuose rinkimuose ga
li būti posūkiu JAV politiniame 
gyvenime, nepaisant to, kas sė
dės Baltuose Rūmuose: respubli
konas ar demokratas. Tai dėl to, 
kad kiek didesnė Callfornijos re
gistruotų respublikonų pusė ne
pasidavė taip vadinamų 'libera
linių* viešosios nuomonės formuo
tojų ‘smegenų plovimo* akcijai, 
kuri siekė įrodyti, jog Goldwa- 
terio išrinkimas respublikonų 
kandidatu į prezidentus: a) su
griaus jo paties partiją, o jei jis 
b) per kokį nesusipratimą taptų 
prezidentu — toks pat likimas iš
tiktų visas Jungtines Amerikos 
Valstybes. Kodėl? Todėl, kad 
Goldwaterlui nepatinka JAV kry
pimas į socializmą ir atsisaky
mas aktyviai pasipriešinti komu
nistų užmačiom.

Kai Chruščiovas grasina pa
laidoti Amerikos gyvenimo būdą, 
Amerikos ‘liberalai* jam šypso
si ir sako: "Iki pasimatymo ka
puose”, Goldwateris tačiau klau
sia: "Kodėl ne pergalė?" Tuo tar
pu, kai ‘liberalai* siekia taikios 
koegzistencijos su blogiu iki 
jiems bus iškastas kapas, Goldwa- 
teris siūlo panaudoti jėgą, kuri, 
paties prezidento Johnsono liu
dijimu šį trečiadienį, yra dides
nė negu visų JAV priešų jėgos 
kartu.

Tačiau 
išnaudoti 
momentu 
pmannas 
tai būtų kvaila ir nemorališka. 
(This is as foolish as is im- 

kai Goldwateris siūlo 
tą jėgą šiuo kritišku 
pietryčių Azijoje, Lip- 
skuba paaiškinti, kad

ŠIANDIEN IR RYTOJ
TUO METU kai tarp Pekino ir Maskvos vyksta "šaltasis ka

ras", daugelis buvo nustebinti, kad Mao ministeriai draugiškai 
išlydėjo Pekino aerodrome Grišiną, kuris su sovietų delegacija 
lėktuvu grįžo į Maskvą.

Vaizdas buvo neįprastas, tuo labiau, kad kinų laikraščiai bu
vo pilni piktų straipsnių prieš Chruščiovą, o sovietų prekybos de
legacija su didelėmis iškilmėmis visur buvo priimama ir derybo
se ne kartą nebuvo paliestas ideologinis klausimas. Maršalas 
Chen-Yi, Mao dešinioji ranka, asmeniškai dalyvavo pasirašant 
prekybinį susitarimą. Atmosfera buvo sunki ir šypsenos nebuvo na
tūralios. Tačiau prekyboje abi pusės sutarė.

Sovietai kinams pasižadėjo duoti sunkvežimių, traktorių, naf
tos, cheminių produktų, pramonės mašinų ir preciziškų instrumen
tų. Tas prekes kinai pasižadėjo apmokėti mėsos konservais, vai
siais, miltais ir mineralais. Bet svarbiausiai, Kinija gaustai, kas ją 
labiausiai džiugina, tai tam tikrą skaičių sprausminių lėktuvų IL-18. 
Sovietams prieš metus nutraukus karinių medžiagų tiekimą, tai 
didelė karinė parama Pekinui.

IL-18, pradėti gaminti 1957 m., yra keturmotoriniai spraus- 
miniai lėktuvai, galį skristi be nusileidimo 5000 km. Jų greitis 
700 km. Sakoma, kad tai patys geriausi lėktuvai gaminami komu
nistiniame bloke, tinką civiliniams ir kariniams reikalams. Kaip 
bombonešiai jie galės būti pavojingesni Azijos pietryčiuose už ki
tus sovietinius lėktuvus, bet Himalajuose jų negalės panaudoti, 
nes negali pakilti aukščiau 27,000 pėdų. Gi kare su Sovietija IL-18 
nenaudotini, nes sunkiai apginami nuo modernių naikintuvų ir ra
ketų.

Tarptautinės politikos stebėtojai, kurie galvojo apie galutiną 
santykių nutraukimą tarp Pekino ir Maskvos buvo nustebinti dėl 
karinės medžiagos embargo nuėmimo. Tiesa, tarp Sovietijos ir 
Kinijos ideologinis nesutarimas pasilieka gilus, bet galutinas ko
munizmo tikslas lieka tas pats, tik jį pasiekti einama skirtingais 
keliais.

Pagal padarytą susitarimą kinai į Sovietiją eksportuos mais
to produktus, kurių patys reikalingi. Tas gyventojuose galės su
kelti nepasitenkinimą. Pekinas gali reikalauti gyventojų suveržti 
diržus, kai siunčia maistą "neišsivysčiusiems" kraštams, kad su
daryti įspūdį, jog Kinijoje nieko netrūksta ir gyvenimo lygis yra 
aukštesnis negu tokioj Afrikoje... Tačiau siųsti maistą Rusijai — 
čia jau sunkiau bus Pekino vyriausybei rasti paaiškinimą.

Gal būt Mao bandys išaiškinti savo pavaldiniams, kad yra 
svarbiau turėti patrankas negu sviestą. Bet kuriam tikslui? Tą 
greit turėsime pamatyti.

4
KAUNO kalėjimo kameroje susitiko du buvę saugumiečiai.
-- Kaip čia pakliuvai? Juk tu buvai partijos centro komiteto 

nariu! Kokį nusikaltimą padarei? — klausia pirmasis.
-- Aš pasakiau, kad Paleckis ir Sniečkus yra didžiausi kvai

liai ir nemoka reikalų tvarkyti...
— Suprantu. Tu išdavei valstybinę paslaptį! (Vg)

moral). Girdi jėgos pavartoji
mas sumažintų mūsų įtaką Azi
joje. Savo jėgą, aiškina Lipp- 
mannas, JAV gali panaudoti tik 
su tarptautiniu pritarimu, kaip 
Korėjoje, kur, kaip žinia, JAV 
išleido pergalę iš savo rankų. 
Savaime aišku, kad toks sampro- 
tavimas prieštarauja sveikam 
protui, nes kas gi gyvenime ger
bia ir skaitosi su ištižėliu, su 
bailiu, nedrįstančiu panaudoti sa
vo jėgą?

Ne tik Lippmannas nukreipė 
savo plunksną prieš Goldwater{, 
bet ir Joe Alsop, kuris pats rei
kalauja griežtesnės politikos Azi
joje. Tas lieja krokodilo ašaras 
dėl respublikonų partijos. Girdi, 
Goldwateris nesurenka visų res
publikonų balsų; tie, kurie už jį

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
* goldwateriui laimėjus 

PIRMINIUS RINKIMUS CALI- 
FORNIJOJE, kova respublikonų 
partijoje dėl kandidato J prezi
dentus dar nepasibaigė. Be abe
jo, kad Goldwaterio pozicijos šiuo 
laimėjimu sustiprėjo, tačiau ski
limas balsuotojų tarpe tarp Ro- 
ckefellerlo ir Goldwaterio toks 
didelis, kad šalčiau galvojantie- 
jl norėtų matyti vietoj jų — 
kitą kandidatą.

To kandidato ieškojimas prasi
dėjo su pirminių rinkimų užda
rymu. Respublikonai susirūpinę 
ne vien tik kandidatu J prezi
dentus. Jiems svarbu žinoti, kas 

nebalsavo, yra nusiteikę prieš, 
atseit, už jį nebalsuos ir per pre
zidento rinkimus ir net apleis 
savo partiją. Pagal alsopinę lo
giką išeitų, kad partijos kandida
tai turėtų būti išrenkami vienbal
siai. Iš tikro gi,prieš išstatant 
Eisenhowerio kandidatūrą, res
publikonai turėjo nemažų nuo
monių skirtumų, kurie tačiau ne
pakenkė Eisenhowerio išrinki
mui. Ir J.F. Kennedy toli gražu 
neturėjo visų demokratų prita
rimo.

Užsiminus Eisenhowerį,reikta 
pastebėti, kad buvo daromas ne
paprastas spaudimas, kad jis vie
šai pasmerktų Goldwaterį kaip 
‘ekstremistą*. Eisenhoweris kurį 
laiką spyrėsi, bet vėliau pasida
vė New York Herald Tribūne lei
dėjo Thayer įkalbinėjimams ir 
paskelbė tame laikraštyje straips
nį, kuriame pasisako už nuosaikų 
pažangų ’respubllkonizmą*. Tą 
straipsnį paskelbus, Goldwateris 
iš pradžių pasirodė su strėle po 
pažastim, suprask jis buvęs pa
šautas iš užpakalio, bet vėliau pa
reiškė, kad faktinai tarp jo pažiū
rų ir Ikio ‘pažangaus respubli- 
konizmo* nėra didelio skirtumo.

(Nukelta į 2 psl.)

sekančius 4 metus vadovaus par
tijai.

♦ RYŠIUM SU NAUJOS SU
TARTIES SU KOMUNISTINE Ru
munija pasirašymu, "Confe- 
rence of Americans of Central- 
eastern European descent”, įtei
kė JAV vyriausybei memorandu
mą, reikalaujantį atsižvelgti J 
tautų apsisprendimo teisę. Ta 
proga buvo nurodyta galimybės 
iš komunistinės Rumunijos vy
riausybės reikalauti, kad būtų 
paleisti politiniai kaliniai, li
kviduotos koncentracijos stovyk
los ir atstatytos žmonių lais
vės (politinės, religinės ir t. t.).

Ta proga Senate kalbėjęs se
natorius F rank Lausche nurodė, 
kad buvusi gera proga primin
ti susitarimą, atsiektą tarp Sta
lino, Churchillio ir Roosevelto.

Iš vyriausybės komunikatų 
atrodo, kad JAV vyriausybės var
du derybas vedęs Harimanas ne
turėjo įgaliojimų tokiems klausi
mams kelti...

♦ PAVERGTU TAUTU SA
VAITEI ARTĖJANT, Washing- 
tone buvo įteikta rezoliucija su 
50.000 parašais, kad Kongrese 
būtų įsteigta pavergtų tautų ko
misija. Ta proga kalbėjo eilė 
senatorių ir kongresmanų.

Pavergtų Tautų Savaitės ruo
šimo komiteto pirm. Dobrjans- 
kis pranešė, kad gautas raštas 
iš Baltųjų Rūmų byloja apie tai, 
kad savaitė būsianti paskelbta. 
Bijomasi tik, kad paskelbimas 
įvyks tokiu metu, kad neliks lai
ko pasiruošimams tinkamai jai 
atžymėti.

- Mes tik treniruojamės tikram konfliktui
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Detroite įvykusio Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos suvažiavimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: centro 
valdybos pirm. K. Veikutis, sekr. A. Misiūnas, prezidiumo pirm. S. Lazdinis ir sekr. M. Noreikienė. 

J. Gaižučio nuotrauka

VILNIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS DETROITE

i

š.m. gegužės mėn. 30 d. Det
roito Lietuvių Namuose įvyko 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
JAV ir Kanados 3-sis suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo iš įvairių 
Kanados ir Amerikos vietovių 27 
atstovai ir 15 svečių. Suvažiavi
mą pradėjo Detroito sk. ir Centro 
Valdybos pirm. K, Veikutis. I 
prezidiumą buvo pakviesti St. Laz
dinis, V. Šimkus ir Noreikienė. 
Suvažiavimą raštu sveikino dip
lomatijos šefas S. Lozoraitis, ei
nąs VLIKo pirm, pareigas J. Au
dėnas, Valstiečių Liaudininkų S- 
gos Centro komiteto pirm. J. Dau • 
gėla, Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio 
vardu dr. V, Misiulis, Br. Kvik
lys, savaitraščio Darbininko re
daktorius S. Sužiedėlis, Vilties 
d-jos ir Dirvos redakcijos var
du J. Čiuberkis, d r. M. Gimbu
tienė ir žodžiu — dienraščio 
Draugo vardu S. Garliauskas, 
p-’el. M. Krupavičiaus vardu, ku
ris pritariąs vilniečių kovai dėl 
Washingtono koplyčios pavadini
mo, A. Petkauskas, profesorių 
s-gos vardu gen. Dirmantas, kap. 
J. Čėsna, kūrėjų savanorių Det
roito skyr. vardu. J. Mitkus, LB 
Detroito apyl. vardu VI. Pauža ir 
ALT S-gos Detroito sk. vardu 
inž. J. Gaižutis. Labai jautrų svei
kinimo žodį tarė ukrainiečių ge
nerolas Olexander Wyshnivsky, 
Suvažiavimas jį išlydėjo gausiais 
aplodismentais.

Atvykę į suvažiavimą vilniečiai registruojasi...
J. Gaižučio nuotrauka

J. JURGUTIS

Nors buvo įspėta nepasirody
ti, o vis dėlto J suvažiavimą at
vyko ir S. Narkeliūnaitė. Jos 
viešnagė baigėsi labai nesėkmln, 

Spaudos atstovai vilniečių suvažiavime: A. Nakas, K. Jurgutis, S. 
Sližys ir S. Garliauskas.

gai, V. Šimkui pasiūlius, slaptu 
balsavimu, 21 atstovui pasisa
kius, kad S. Narkeliflnaitės suva
žiavime dalyvavimas nepagei
dautinas, šešiems padavus tuš
čius balsus, ji iš suvažiavimo 
buvo paprašyta išeiti. Nenorom ji 

suvažiavimą paliko ir nužygiavo į 
Dariaus ir Girėno klubo barą, 
kur, girdėjau, Dariaus ir Girėno 
klubo vyrai ir iš čia paprašė iš- 
sikrautyti.

Pasižiūrėjęs į suvažiavimodie- 

notvarkę, nemaniau, kad per 
vieną dieną būtų ją įmanoma iš
narplioti. Tačiau apsirikau. Su
važiavimas buvo tiek darbingas 
ir pozityvus, kad per vieną dieną 
pajėgė išlukštenti ir atitinkamus 
nutarimus padaryti lSpunktųdle- 
notvarkės. A. Juknevičiaus para
šytą buv. Centro Valdybos ata
skaitinį pranešimą perskaitė 
Jurgelevičius. Po keletos pasi
sakymų jis buvo priimtas. Cent
ro Valdybos pirm. K. Veikučio re- 
feratas "Vilniaus teisinė padėtis 
ir rezistencinės veiklos gairės" 
daug diskusijų nesužadino. Jo 
paskleistos mintys paimtos dė
mesin. A. Misiūno Sąjungos tęs
tinumo -- prieauglio klausimu 
patiektos mintys priimtos be di
desnių diskusijų. Tikėtasi dides
nių diskusijų dėl teis. M. Šnapš- 
čio paskaitos "Vilniaus krašto 
išjungimo iš Lenkijos bažnytinės 
provincijos sudėties", kurioje 
prelegentas pa nagrinėjo religinę 
raidą Lietuvoje nuo pat krikšto 
pradžios iki šių dienų, bet ir šiuo 
klausimu daug nediskutuota. Klek 
ilgėliau buvo sustota dėlWashing- 
tone statomos bažnyčios lietuvių 
koplyčios vardo ir nutarta kovą 
tęsti toliau. J. Cicėnas perskaitė 
"Vilnius Lietuvos Gyvenime" lei
dinio apyskaitą. Ji priimta be 
pataisų. Skolos naštą nutarta pa
dalyti tarp skyrių. įstatai palikti 
nekeisti, sutelkiantčentro valdy
bai galią specifiniams klausi
mams spręsti pasikviesti eks
pertus. Klek karštesnes diskusi
jas sukėlė K. Barono pranešimas 
savosios spaudos reikalais. Nu
tarta leisti vieną metinį leidinį 
kiekvienais metais žurnalo pavi
dalo, o C. Valdybai pavesta su
daryti redakcinę komisiją. Leidi
nys turėtų pasirodyti prieš spa
lio 9 minėjimus. Tik rezoliucijų 
klausimas liko atidėtas sekančiai 
dienai.

Šis darbingas, pozityvus ir 
įspūdingas suvažiavimas baigtas 
Tautos Himnu. Pasibaigus die
notvarkei, suvažiavimo dalyviai 
ir svečiai buvo pavaišinti p, ša- 
deiklenės gardžiai pagamintais 
pietumis, o pasistiprinę kėlėsi į 
didžiąją salę, kur įvyko šv. An
tano parap. choro koncertas.
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Detroito lituanistinės mokyklos in ir IV skyr. mokiniai dainuoja mokyklos parengime.
J. Gaižučio nuotrauka

DETROITO MOKYKLA BAIGIA MOKSLO METUS

Lietuvių kalbos tęstinumo ir 
tautinio charakterio išlaikymo 
išeivijoj keturioliktuosius darbo 
metus baigiame sekmadienĮ bir
želio 7 d. Detroito visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvauti mo
kinių pamaldose šv, Antano bažny
čioje ir mokslo metų užbaigimo 
akte Lietuvių namuose. Parody
kime mūsų jauniesiems, kad jų 
gimtos kalbos mokslas ir lietu
viška veikla yra visų mūsų rū
pestis ir džiaugsmas. Šita proga 
neužtenka vien mokinių tėvų pa
ramos, kurie visur ir visada ga
na pavyzdingai remia ir palaiko 
dirbančiuosius su mūsų jaunimu. 
Tokiom progom ypač vertintina 
plačios lietuviškos visuomenės 
parama. ŠĮ kartą norime, kad tik 
atsilankytumėt Į pamaldas ir da
lyvautumėte Lietuvių namuose, 
kur oficialioji dalis bus labai

I
Goldwateriui
laimėjus...

(Atkelta iš 1 psl.)
Bet visos tos pastangos diskre

dituoti Goldwaterį galų gale ne
pasiekė rezultato, nors viešosios 
nuomonės tyrinėtojai paskutinė
mis dienomis jau pranašavo Ro- 
ckefellerio laimėjimą.

Žinia, vienas žmogus, išdrįsęs 
pūsti prieš vadinamą viešąją nuo
monę, dar negali pakeisti visos 
JAV vidaus ir užsienio politikos, 
net jei ir būtų išrinktas prezi
dentu; tačiau faktas, kad rinkėjai 
— nepasidavė viešosios nuomo
nės formuotojų {taigojimams — 
visi didesni Californijos laikraš
čiai, išskyrus buv. senatoriaus 
Knowlando Oakland T ribune, agi
tavo prieš Goldwaterį — o rin
kėjų dauguma pasisakė už Gold- 
waterį. Tai rodo, kad jie dar ne
pametė sveiko proto kibirkšties. 
Tai faktas, su kuriuo turės skai
tytis ir respublikonų ir demokra
tų politikai.

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

medžiagas į 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, 1 į»sv. arbatos, 

1,2 sv. kakavos, 1sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 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.

Trys atkarpos po 3*2 jardo kosHuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rūdų medžiagų su įrašais All Wool Made in England, viso 
10*2 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. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

trumpa, bet Įdomi meninė dalis. 
Aštuntasis skyrius, atsisveikinda
mas su mokykla, išpildys mon
tažą "Aštuoneri metai", o taip pat 
pasirodys ir tautiniai šokiai ir mo
kyklos choras.

LB Detroito Apylinkės Valdyba 
pažangiuosius skyrių mokinius ap
dovanos literatūros kny
gomis. Kaip žinoma, Bendruome
nės Valdyba talkininkauja moki
nių tėvams mokyklos išlaikyme 
ir rūpinasi jos tolimesniu gyva
vimu. Šiais metais ir Lietuvių 
Namų Draugija, kurios pirm, yra 
inž. jonas Gaižutis, yra leidusi 
veltui naudotis sale ir Kalėdų 
Eglutės parengimo ir visomis 
kitomis progomis. Dariaus ir Gi
rėno Klubas irgi mokyklą parė
mė pinigine auka ir mokiniams 
davė veltui vaisvandenių jų pa
rengimų progomis.

Primenama, kad mokinių pa
maldos prasidės lygiai dvyliktą 
valandą. Pamaldose mokiniai da
lyvauja organizuotai. Lietuviškas 
giesmes giedos patys mokiniai, 
palydint vargonais muz. Albertui

Balfo reikalų vedėjas kun. L, Jankus tarp detroitiškių lietuvių. Iš 
kairės J. Putriuvienė ir dešinėje Balfo 76 skyr. pirm. A. Musteikis. .

J. Gaižučio nuotrauka

DIRVA

Mateikai, Tuoj po pamaldų visi 
renkamės Į Lietuvių namus, kur 
viskas užtruks neilgiau valandos.

Mokyklos Vedėjas

PAGERBTAS KUN.
L. JANKUS

š.m, gegužės mėn. 23 d. kun.
L. Jankus, skrisdamas Į Chicagą 
stabtelėjo ir Detroite. Čia jo ku
nigystės sukakties proga buvo su
organizuotas pagerbimas. Inicia
tyva kilo iš jo buv. Skuodo gim
nazijos mokinių R. Ražauskienės 
ir J. Putriuvienės. Joms talkon 
atėjo Staniulienė, Damušienė ir 
kt. ponios, buvę Skuodo gyvento
jai ir Balfo 76 sk. valdyba. Vai
šėse dalyvavo virš 100 asmenų. 
Jas pradėjo Balfo sk. pirm. A. 
Musteikis, trumpai apibūdinda
mas kun. L. Jankaus pastoraci
nę, šalpos ir visuomeninę veiklą 
ir kviesdamas kleb. kun. V, Sta
nevičių sukalbėti maldą.

Vaišėms Įpusėjus, prasidėjo 
sveikinimų ir linkėjimų kalbos. 
Pirmutinis jautriais žodžiais pra
bilo buv. Skuodo pašto viršinin

kas VL Viskanta, kuris pats ma
tęs, kaip kun. Jankus uždusęs 
bėginėjęs po Skuodą ir jo apy
linkes, rinkdamas žydams, už
darytiems Į getą, rūbus ir mais
tą. Po jo gavo žodĮWindsoro kle
bonas kun. D. Lengvinas, kuriam 
tekę kartu su kun. Jankum moky
tis kunigų seminarijoje ir dirb
ti pastoracinĮ darbą Skuode ir 
stovyklose Vokietijoje. Jis dėkojo 
kun. Jankui už išgelbėjimą jo ir 
100 žydų gyvybių. Hanau stovyklos 
gyventojai teis. S. Simoliūnas ir 
inž. Č. Staniulis pažymėjo, kad 
Hanau stovyklos kun. Jankaus 
mažame kambarėly vykę nuolati
niai posėdžiai. Toliau kalbėjo Bal
fo direktorė E. Paurazienė, Va
sario 16 gimn. direktorius kun. 
Br. Liubinas, A.L. Tautinės S- 
gos Detroito sk. pirm, ir Det
roito Liet. Namų Draug. vald. 
pirm. inž. J. Gaižutis, ateiti
ninkų vardu Pr. Polteraitis, Dai
navos Jaun. stovyklos vardu L. 
Matvėkus, Vilniaus K. L. S-gos 
vardu A. Misiūnas, radijo klubo 
vardu inž. V. Urbonas ir Hanau 
liet, gimnazijos mokinių bei 
skautų vardu Atkočaitienė. Iš tų 
visų kalbų susidarė kun. Jankaus 
religinių ir tautinių darbų pynė, 
vaizduojanti jo atsidavimą savo 
broliui, savo tautai. Vasario 16 
gimn. direktorius kun. B. Liubi
nas uždėjo ant kun. Jankaus kak
lo tautinių raštų juostą, o jo buv. 
mokinė J. Putriuvienė Įteikė pi
niginę. Didingai kun. Jankaus gar. 
bei skambėjo iš susirinkusiųjų 
krūtinių ilgiausių metų linkėji
mai.

J. Jurgutis

DETROITO 
LIETUVIU 
REZOLIUCIJA

Detroito Amerikos lietuvių vi
suomenė, gausiai susirinkusi 
1964 m. gegužės 23 d. Lietuvių 
namuose pagerbti kun. Lionginą 
Jankų jo 25 metų kunigystės su
kakties proga ir išklausę buvu
sių Skuodo gimnazijos mokinių 
bei Skuode gyvenusių lietuvių 
pranešimų apie kun. L. Jankaus 
veiklą vokiečių okupacijos me
tu, kada kun. L. Jankus, pats 
stokodamas maisto, vaikščiojo 
po miestelį bei jo apylinkes rink
damas maistą ir pieną žydų vai
kams, uždarytiems gete, o So
vietų Rusiją, sulaužiusi sudary
tą su Lietuva taikos sutartĮ iš 
1920 metų liepos 12 d. ir Ne
puolimo sutartį iš 1926 metų rug
sėjo 28 d. bei okupuodama Lie
tuvą, tai yra, nusižengusi tarp
tautinei teisei, išveždama tūks
tančius nekaltų lietuvių Į kon
centracijos stovyklas bei juos 
pasmerkdama žiauriai mirčiai, 
-- dabar kun. L. Jankų bei ki
tus lietuvius teisia sufabrikuo
dama kaltinimus, kad pridengtų 
savo Imperialistinius tikslus, — 
vienu balsu nutarė:

1. Išreikšti kun. L. Jankui, 
buvusiam Skuodo aukštesniosios 
mokyklos kapelionui, visišką lie
tuvių visuomenės pasitikėjimą jo 
buvusioje ir esamoje veikloje 
bei nuoširdžiausią užuojautą dėl 
Sovietų Rusijos surežisuotų kal
tinimų.

2. Prašyti Amerikos lietuvių 
Veiksnius padaryti atitinkamus 
žygius JAV vyriausybėje, kad ji 
apsaugotų JAV piliečius nuo So
vietų Rusijos vyriausybės pro
vokacijų ir nebūtų kaltinimų, nes 
ji, priešingai tarptautiniams 
nuostatams, vis dar laiko kraš-

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

V. TYSLIAVIENĖS VIENYBĖ * vis pasididžiuoja prisilaikanti 
"amerikinės spaudos principų". Tik — kurios amerikinės spau
dos? Su "Dirmeikio žodžiais" tai jau aiškiai bus pasekusi ameriki
nei spaudai nemaža gėdos pridariusio Confidential magazino pavyz
džiu. Tiesa, Vienybė nebe pirmą kartą tokiomis priemonėmis 
stengiasi Į save dėmesį traukti...

Savotišką moralės deklaraciją Šia proga pareiškė ir Pr. La
pienė, parūpinusi Vienybei iš savo archyvo ištrauktą nešvankų B. 
Dirmeikio laišką. Ją aplankė kažkoki "misionieriai", užsimoję atkal
bėti nuo bendradarbiavimo Vienybėje. Ta visiškai abejotino reikalin
gumo ir išmintingumo misija nepavyko. Pr. Lapienė tik susierzino 
ir ryžosi "atsikirsti". Bet ne spaudos, o patvorinių "diskusijų" būdu, 
kur vyrauja toki būdingi "argumentai", kaip: "Jei aš melagė, tai tu 
vagilka, paleistuvė, tavo visi vaikai benkartai!"

Medžiagos tokioms "patvorinėms diskusijoms" Pr. Lapienė be
turinti senų laiškų dėžėse, čia ir prasideda "moralė". Laiškais, ku
rių "autoriai tebėra mūsų tarpe", Pr. Lapienė nesiryžo naudotis. 
Esą, kadangi tai būtų Vienybės gynimas (?), tai "ir juos pradės te
rorizuoti". Tad, pasigailėjusi (?) gyvųjų, nusprendė Į "tero
ristų nasrus" drėbti ką nors iš mirusiųjų. Pasirinko Dirmeikį.

Vienybės tuo ji nuo nieko neapgynė (tik davė naują akivaizdų 
argumentą kaltintojams), bet vėlionĮ Dirmeikį stipriai sukompro
mitavo. Kompromituoti asmenį, iškeliant aikštėn kokĮ ligi tol neži
nomą nešvankų jo pasielgimą, netgi tuo nepasiekiant už to asmens 
garbę svarbesnio tikslo, niekad nemoralu. Ypač naudojantis pasa
lūniškai Įgytais arba konfidencialiai patikėtais duomenimis. Priva
tus laiškas yra adresatui konfidencialiai patikėtas. Ne tik nemoralu, 
bet ir neteisėta jį skelbti be autoriaus sutikimo, ar dargi prieš jo 
valią. Jei Pr. Lapienė būtų paskelbusi kieno nors dar gyvo, prastai 
kalbant, tokį "kiaulišką" laišką, tai pirma negu kas j} šoktų "tero
rizuoti", greičiausia tas autorius pats energingai ir gana nemalo
niai reaguotų. Ar tikrai iš pasigailėjimo, o ne iš tokios reakcijos 
privengimo Pr. Lapienė bus susilaikiusi nuo gyvų autorių laiškų 
skelbimo? Miręs autorius, žinoma, savo pripeckiojimų neatšauks, 
neatitaisys nešvankaus pasielgimo, nei už jo išvilkimą aikštėn ne
reaguos dienos šviesoj. Bet -- o ką, jei ims prisisapnuoti?

* Niekieno daugiau, nes Tysliavienė ir leidėja, ir "managing edi- 
tor", taigi turi lemiamą valią Vienybės turiniui nustatyti ir tą va
lią pati savo nuožiūra vykdo.

tą okupavus bei tautą pavergus, 
ir pareikalautų pasitraukti iš 
Lietuvos, kaip yra nustatyta Tai
kos ir Nepuolimo sutartyse.

3. Atkreipti Jungtinių Tautų 
dėmesį į Sovietų Rusijos kolo
nializmo tikslus Lietuvoje, kur 
yra suvaržytos visos pilietinės.

valstybinės, socialinės, kultūri
nės ir religinės Lietuvos gyven
tojų teisės, priešingai Jungtinių 
Tautų dvasiai ir chartal, kuriĄ 
yra pasirašiusi ir Sovietų Ru
sija.

Detroito Amerikos Lietuvių 
Visuomenė

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

4V2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIA MS, KURIEM PROCENTAI 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: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

rekordas
• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti' paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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JIE BE ŽENKLO UŽGES...
Kas netroško kovos ir audrų neramių, 
Neieškojo nežinomo tolio?...
Bet likimo dalia nevienoda visų, 
Nevienodas nei žingsnis, nei šuolis...

(Laisvės Kovų Dainos, 264 psl.)

Birželio mėnesio tragiką lietuvių tautai kartu yra Įsidėmėti
na pamoka visam laisvai dar gyvenančiam pasauliui.

Genocidas — tarptautinės teisės žodyne jau Įsigalėjusi sąvoka. 
Bet tos sąvokos prasmė, jos siaubingumas ir tragiškosios pasėkos 
nėra dar tiek Įsišaknyję žmonių sąmonėje, kad būtų aiškiai su
prantama ir neliktų tik tarptautinės teisės ir diplomatinių pokalbių 
žodyne. Žmonių naikinimo teoriją vykdęs Hitlerio režimas verčia 
dar ir šiandien vokiečių tautą Įsitempti, kad bent dalinai nusiplo
vus sunkiai nuplaunamas "uebermenscho’o" teorijos paliktas dė
mes. Tuo tarpu Sovietų Sąjungoje tebevykdomas genocidas žiauriau
sia to žodžio prasme, lieka nebaudžiamas, vengiama jį smerkti ir 
-- tarptautinių ir tarpvalstybinių santykių gerinimo kelyje Sov. Są
junga traktuojama lygiu, nekaltu, be dėmės, partneriu.

Tai tragiška ir žiauru ne vien pavergtiesiems. Užrištomis aki
mis politikavimas ir santykiavimas su genocido vykdytojais yra gė
da ir dėmė, kurią ištrinti nebus lengva ir atsakomybė bus nešama 
ilgiems amžiams.

Mes ruošiamės ir esame raginami ruoštis Birželio Įvykių mi
nėjimams. Minėjimą suruošti yra techniškas darbas: nusamdei salę, 
pakvietei prelegentą ir paskelbei, kur ir kada minėjimas Įvyks. Tu
rime pastebėti, kad per eilę metų ruošiamieji minėjimai savo apim
timi, tikslais ir idėja liko neproporcingais jų tikrąjai esmei.

Ką mes žinome, ką išgyvenome, ką paliko mums ir artimie
siems Birželio tragiškieji Įvykiai, sau ruošiamais minėjimais pa
rodysime tik simbolinĮ ir trumpalaikĮ prisiminimą. Tų Įvykių taip 
susimbolinti negalime. Nejaugi tik tam žuvo tūkstančiai Sibire, kad 
juos tradiciniai prisimintume ir paminėtume savitarpyje? Nejaugi 
genocido vykdymas komunistų pavergtuose kraštuose yra tik žuvu
siųjų giminių ir artimųjų reikalas? Iš daugelio lietuvių ruošiamų mi
nėjimų pobūdžio ir apimties atrodo, kad taip.

Birželio Įvykiai Lietuvoje ir besitęsiąs genocidas yra prie
monė pasaulio akims praverti ir priversti pamatyti pavojų, kurio 
ir lietuvių tauta niekad nesitikėjo.

Birželio Įvykių minėjimai privalėtų vykti ne vien uždarame 
lietuvių ratelyje, kur nors pustuštėje salėje su žodiniais kartoji
mais, kas anuomet Įvyko... Mes gi jau viską žinome. Minėjimai tu
rėtų vykti žodžiu, garsu ir vaizdais visoje amerikiečių spaudoje, 
radijo ir televizijos bangomis. Minėjimuose savo svarų žodĮ pri
valėtų tarti visi rezoliucijas pasirašę kongresmanai ir senatoriai, 
kad jų rinkikai sužinotų, jog rezoliucijos ne šiaip sau pasirašytos 
ir jas pasirašiusieji žino, ko jie siekia ir kas atsitiko komunizmo 
pavergtuose kraštuose.

Jei Birželio Įvykiais graudensim viens kitą ir priversim val
dybas tų Įvykių šabloniniu minėjimu atlikti tik sausą pareigą, atsi
tiks tai, ką savo dainose pranašavo mūsų partizanai:

Kiti šliauš pažeme, lyg juodi vabalai. 
Prisidengę tamsa ir šešėliais. 
Nevilios jų audra, nei dangaus žiburiai, 
Jie be ženklo užges pamažėle!...

(j.2.)
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LAIŠKAI;

NELEIDŽIA GIEDOTI 
LIETUVIŠKŲ GIESMIŲ

Švento Kazimiero seserų vie
nuolijos išaugimas Chicagoje yra 
vienas iš reikšmingiausių lietu
viškos visuomenės atsiekimų. 
Vienuolijos istorijos puslapiai la
bai Iškalbingai prabyla, kaip per 
vargingas pastangas ir nenuils
tamą pasišventimą mūsų išeivi
ja sutelkė lėšas visose lietuvių 
kolonijose seserų kazlmierlečių 
Įkūrimui, Tai nebuvo Įgyvendinta 
kokiomis pasiturinčių asmenų fun
dacijomis, bet epiško pasiaukoji
mo pavyzdžiais, kuriuos labai 
vaizdingai paryškina šv. Kazimie
ro seserų vienuolijos steigėjo 
kun. A. Stanlukyno biografija. 
Lietuvių Enciklopedijoje, tarp 
kitko, yra sakoma: "Nepaisy
damas savo sveikatos, jis, lyg 
elgeta, ėjo nuo durų ligi durų per 
visus lietuvių namus, prašyda
mas aukų kazimierletėms Ir naš
laičiams".

Visuomenė dėjo visas šias pa
siaukojančias pastangas Įvertin
dama vienuolijos pagrindinj Įsi- 
stelgimo tikslą: mokyti ir auklė
ti lietuvių kilmės vaikus religinė

je ir tautinėje dvasioje. Šiuo pa
grindu, vienuolija išaugo Į vieną 
iš stipriausių katalikiškųinstitu- 
cijų Chicagoje.

Tačiau su Šv. Kazimiero Aka
demijos pakeitimu Į Marijos Aukš
tesniąją Mokyklą ir persikėlimu 
į modernias patalpas, Įvyko eilė 
nelauktų pasikeitimų. Tapo užda
rytas per virš 25 metus ėjęs po
puliarus mergaičių žurnalas 
"šv. Kazimiero Akademijos Ai
dai" ir "Aidutis", panaikintos lie
tuviškos programos mokyklos 
šventėse ir t.t. | pasiteiravimus 
ir protestus, kodėl mokykloje se
serys taip nepalankiai vertina 
lietuviškumą ir šalina gražiai 
puoselėtas tradicijas, mokyklos 
vadovybės, pagal reikalą, buvo 
paaiškinama, kad, esą, mokinės, 
arba tėvai, to nepageidauja.

Lietuvių kilmės mergaičių Ma
rijos Aukštesniojoje Mokykloje 
yra didelis skaičius. Jau vien tik 
Rūtos Rateliui šiemet priklauso 
apie 150 lietuvaičių, iš kurių apie 
40 baigia šią mokyklą birželio 
7 dieną, šios abiturientės, norė
damos sugrąžinti mokyklos va
dovybės panaikinus tradicijas, 
ėmėsi iniciatyvos, kad mokslo 
metų užbaigimo Iškilmių pro
gramoje būtų Įtraukta bent viena 
lietuviška daina ar giesmė. Mo
kinės pasirinko giesmę Lietu
viais Esame Mes Gimę ir atvy
kę 40 minučių anksčiau iš ryto, 
kad nenukentėtų kitos pamokos,

U DR. B. DIRMEIKIO ŽODŽIAI” V. Tysliavienės 
Vienybėje v- -!i''

Dr. Broniaus Tomo Dirmei
kio gyvenimas staiga ir reliaty
viai anksti nutrūko prieš trejus 
metus. Buvo gabus, išsilavinęs, 
energingas, veiklus visuomeni
ninkas - žurnalistas, ud mūsų 
visuomenėj Lietuvoj ir Amerikoj 
buvo plačiai matomas ir girdimas 
ne tik pastaraisiais savo gyveni
mo metais, bet ir daug anksčiau, 
net tada, kai tebebuvo jaunas stu- 
denus teisių fakultete. Neoli
tuanų žurnale Akademike, korpo
racijoj, jaunalietuvių konferenci
jose, studentų atstovybėj B. Dir- 

vadovaujant vienai iš seserų, 
pradėjo repeticijas. Tačiau po 
vienos repeticijos tai buvo už
drausta ir lietuvaitėms mergai
tėms teko kęsti dėl to pajuoka iš 
kitataučių mokslo draugių. Sis 
paniekinimas sukėlė daug skaus
mo mergaitėms ir jų tėvams.

Šių metų balandžio 26 dieną 
du visuomeninių organizacijų ir 
trys tėvų atstovai turėjo pasita
rimą su mokyklos vedėjos M, 
Bernadette Įgaliota seserimi M. 
Bernarda. Reikalas buvo plačiai 
išgvildentas ir po kelių dienų 
buvo gautas pranešimas, kad 
mokslo metų užbaigimo progra
ma bus atidaryta lietuviška gies
me Marija, Marija. Mokinių ir tė
vų džiaugsmas tačiau neilgai 
truko, nes pora savaičių prieš 
mokslo pabaigą vėl buvo praneš
ta, kad lietuviška daina, nei gies
mė, nebus leidžiama.

Paaiškėjus tokiai padėčiai, bu
vo kreiptasi laišku, ŠĮ kartą Į 
šv. Kazimiero seserų vienuoli
jos viršininkę motiną M. Adora- 
tą. Gegužės 23 dieną, motina M. 
Adorata, lydima keturių seserų, 
priėmė pasitarimui du visuome
ninių organizacijų ir tris tėvų at
stovus.

Visa Įvykių eiga buvo referuo
ta motinai M. Adoratai, kartu 
peržvelgiant lietuviškos visuo
menės ir vienuolijos bendradar
biavimą nuo pat jos Įsikūrimo; ' 
Buvo taip pat paryškinta, kad vie
nuolijos vedamose -mokyklose 
lietuviškų tradicijų panaikinimu 
yra skaudžiai pažeidžiami prin
cipiniai vienuolijos Įsisteigimo 
tikslai ir keleto generacijų nuo
širdus darbas vienuoliją remiant 
ir ugdant. Atsilankę atstovai pra
šė motiną M. Adoratą leisti mo
kinėms sugiedoti lietuviškai bent 
Marijos giesmę mokyklos užbai
gimo iškilmėse.

Atsakydama Į atstovų prašymą 
motina M. Adorata pareiškė, kad 
lietuviška daina, nei giesmė ne
bus leidžiama Marijos Aukštes
niojoje Mokykloje. Pagrindiniai 
motyvai buvo pareikšti šie:

1. Laikai keičiasi ir lietuvių 
kilmės jaunimas gerai kalba an
gliškai.

2. Lietuvių kilmės mokinės ne
sudaro daugumos mokykloje.

3. Seserys rūpinasi religiniu, 
bet ne tautiniu auklėjimu.

4. Lietuvaičių mergaičių dide
lis džiaugsmas, leidus giedoti 
Marijos giesmę lietuviškai, su
kėlęs kontroversijų kitataučių 
mergaičių tarpe.

Po šių pareiškimų ir diskusijų 
atstovai apgailestavo, kad sese
rys, neatsižvelgdamos {lietuvai
čių mokinių ir jų tėvų prašymą 
leisti savo Globėją Mariją pagar
binti lietuvių kalboje daro didelę 
žalą lietuvybės išlaikymui jauni
mo tarpe. Visuomenė visą laiką 
buvo Įsitikinusi, kad šv. Kazimie
ro vienuolijos stiprėjimas yra 
kartu ir lietuviškumo stiprėjimas 
Chicagoje. Taip pat buvo atkreip
us dėmesys Į faktą, kad vertini
mas ir gerbimas tautinių tradici
jų yra kertiniu akmeniu ir pačios 
Amerikos kultūros.

Paaiškėjus, kad seserų Kazi- 
mieriečių sprendimas šiame rei
kale buvo padarytas iš anksto ir 
nebepakeičiamas, neliko pras
mės tolimesnėms diskusijoms.

Jaučiame reikalą patiekti vi
suomenei viršminėtus faktus ir 
leisti pasidaryti išvadas, remian
čias Marijos Aukštesniosios Mo
kyklos lietuvaičių mokinių pas- 
ungas grąžinti lietuviškas tradi
cijas seserų Kazlmierlečių veda
mose institucijose.

Kazys Barzdukas 
Algis A. Regis 
Jurgis Janušaitfs 
Vytautas Pagirys 
Vladas Ilginis 

Chicago 

meikio dygūs žodžiai ir ūda kė
lė, jei ir ne audrų, tai tikrai 
dleglingų skersvėjų, ypač anuo 
metu, kai uutininkų jaunuome
nėj tebesifermenuvo apsispren
dimai "su Smetona, ar su Volde
maru".

Buvo B. Dirmeikio skelbia
muose nusistatymuose ir aštrių 
posūkių (pav., iš dygaus kritiko, 
neilgai trukus ir staiga, ūpo vie
nas iš uoliausių Smetonos politi
kos gynėjų), bet jo žodžiai 
nusistatymams propaguoti visa
da buvo drastiškai kategoriški, 
todėl dažnai sukeldavo kontrover
sijų, kuriose ne visada be pa
grindo turėdavo būti kvestionuo
jamas tų žodžių ne vien teisin
gumas, o ir nuoširdumas. Nes 
ne paslaptis, kad tikslui 
siekti vartojami itin katego
riški teigimai neretai pasiren
kami labiau atsižvelgiant norimo 
poveikio, negu sąžiningai objek
tyvaus tiesos prisilaikymo. Tai 
makiaveliškas tikslų siekimo bū
das, ir jei geram reikalui naudo
jamas, gal nebūtinai ir smerkti
nas, bet viena aišku -- makia- 
veliškais sumetimais pavartotas 
žodis niekad nėra patikimas tie
sos liudijimas.

Kai Vienybė paskelbė "Dr. B. 
Dirmeikio žodžius", rašytus pri
vačiame laiške Pr. Lapienei 
prieš 16 metų, dažnas klausė: ar 
gali būti, kad tai Dirmeikio laiš
kas? Ar tai ne falsifikatas? — 
Gali, ir tikiu, kad yra. — Bet 
kaipgi tai Įmanoma, kad toks 
asmuo būtų taip masiškai juodi
nęs savo bendro likimo tautiečius 
net pikčiau, negubolševikai drįso 
juodinti? — Žmogus, sudėtingas 
padaras.

♦♦♦

Margučio redaktorius 1962 me
tų pradžioje kvietė ir mane, kaip 
"buvusĮ artimąbendradarb}", pa
rašyti ŠĮ tą specialiam Margučio 
numeriui, skirtam B. T. Dir- 
meikiui paminėti, suėjus metams 
nuo jo mirties. Toki leidiniai pap
rastai rengiami laikantis dėsnio 
"Apie mirusius arba gerai, arba 
nieko". Žinoma, mano bendra
darbiavimo su B. Dirmeikių arti
mumas matuotinas žymiai relia
tyviau, nei Margučio redaktorius, 
turbūt, vaizduojasi. Galėjau daug 
gerai pasakyti, bet buvau tik
ras, kad tai mokės pasakyti buvę 
dar artimesni bendradarbiai. 
Mano atminime yra pasilikę gal 
Įvairesnių spalvų vėlionies por
tretui, ir ne visos jos tilptų {pa
čių gerųjų rūšĮ. Todėl ilgokai 
mąsčiau apie kvietimą parašytu 
Iš tikrųjų, susimąstymas truko 
taip ilgai, kad pasivėlianu, ir iš
ėjo — nieko.

Galėjo taip ir pasilikti, kaip es
ti ir su daugelio kitų kaikuriais 
bruožais, gyvųjų pamirštamais 
be žymaus nuostolio istorijai. Bet 
Vienybės dabar visai kitais su
metimais ištraukti iš archyvo ne
vieši "Dr. B. Dirmeikio žodžiai" 
patys reikalauja vertinimo, 
nors apie juos ir nėra ko pasa
kyti nei gera, nei pagarbu.

♦♦♦

Kaip "dokumentą", Vienybė tą 
B. Dirmeikio laišką šiek tiek su
žalojo, nes paskelbė ne ištisai, 
o tik pasirinktas ištraukas. Ta
čiau ir iš to matyti, kad laiškas 
skirtas tam tikram tikslui 
siekti. Tą atskleidžia laiško vie
ta, primenanti lapės saldliežu- 
vavimą varnai, kad tai sūris iš 
snapo iškristų. Tik ši pasaka tuo 
sudėtingesnė, kad šiuo atveju "la
pių" daug, todėl viena bando bent 
du trečdalius ar net keturis 
penktadalius kitų diskvalifikuoti 
nuo pretenzijų Į sflrĮ... Laiške la
bai giriamas Pr. Lapienės (ta 
proga ir kitų Amerikos lietuvių) 
idealizmas ir dosnumas, bet kar
tu ir Įspėjama, kad tų malonių 
skirstyme nederėtų laikytis ly
gybės, nes tūli "sieloje skais
tūs jaučia didelę skriaudą, kai 
šalia jų koki arogantai ir Lietu
voj jau savo sąžinei vietos nebe- 
suradę 'tremtiniai* naudojasi 
Amerikos lietuvių gailestingu
mu"...

įspėjimas neva skirtas visiems 
Amerikos lietuviams, bet rašytas 
ne didžiųjų organizacijų vadams, 
net ne Lietuvai Vaduoti Sąjungai, 
su kurios vadovybe Dirmeikis ta
da turėjo ypatingai tamprius ry
šius, o tik Pr. Lapienei, visai pri
vačiai, taigi, galima tarti, kon
fidencialiai. Vadinasi, tikrasis 
laiško tikslas bus buvęs tik Pr. 
Lapienę Įgąsdinti, kad kaip tik ji 
savo dosnumo nebarstytųperpla- 

čiai, o koncentruotų, galbūt, tik Į 
tą, kurs "jaučia didelę neteisy
bę" ir kurs "drebančia širdim ir 
ranka” demaskuoja "nešvarios 
sąžinės arogantus". B. Dirmei
kis, matyt, pasitikėjo, kad laiš
kas toliau Lapienės nenueis, vie
šai paskelbtas nebus, tad ką jame 
beparašytum, Įrodinėti nereikės, 
todėl tarėsi galĮs nesivaržyti su 
priemonėmis jai nuteikti. Ir ne
sivaržė! Lyg liudininkas, proku
roras ir teisėjas vienam asmeny, 
du trečdalius (t. y. apie 45,000) 
Vakaruose atsidūrusių tautiečių 
apkaltino ir nuteisė už išžudymą 
apie 100,000 Lietuvos žydų per 
vieną savaitę, 1941 m. birželio
22-30 d. Dar 15,000 apskelbė jau 
1940 metais, dar Lietuvai nepri
klausomai esant, "repatriavu- 
sius" Į Vokietiją ir "pasisakiu
sius už jos pergalę". Galutinėj 
sąskaitoj tik 10-15 tūkstančių pa
bėgėlių, tai yra vos apie penk- 
tadalĮ buvusių stovyklose, pri
pažino nesmerktinųjų rūšin, nes 
jie "sąmoningai dėl politinių mo
tyvų apleido savo kraštą”...

Net ir Pr. Lapienė, nuo tų Įvy
kių buvusi labai toli, visgi ga - 
Įėjo ir, normaliai žiūrint, net 
turėjo pastebėti laiške pateiktos 
"statistikos” keistumus. Juk jei
gu ir būtų tiesa, kad 100,000 Lie
tuvos žydų būtų buvę išžudyta 
pirmąją vokiečių-rusų karo sa
vaitę, tai argi tikrai tam tikslui 
būtų prireikę sumobilizuoti net 
45,000 budelių? Ir argi patikėtina, 
kad Lietuvoje galėjo būti tokia ar
mija žydų kraujo ištroškusių lie
tuvių? Arba, nejaugi 15,000 lietu
vių persikėlė iš Lietuvos Į Vokie
tiją "pasisakydami už jos perga
lę" jau tada,'kai Dirmeikis dar 
Lietuvos Aidą redagavo? Turbūt, 
Pr. Lapienė tokius "storus" pa
reiškimus palaikė vienu iš karo 
pergyvenimų sukeltų nenormalu
mų ir padėjo laišką Į dėžę, neda
rydama jokių išvadų, nes jei būtų 
skyrusi tiems teigimams bent 
kiek reikšmės, tai kaip gi būtų ga
lėjusi iškęsti nepabandžius! jų 
patikrinti? Juk iš tų 10-15 tūkstan
čių paties Dirmeikio pripažintų 
"padorių" pabėgėlių galėjo gi pa
sirinkti bent 10-15 žinomų patiki
mų vyrų ir moterų ir pasitei
rauti, ką jie turi pasakyti apie to
kius pasakojimus. Ji btttųnetru- 
kusi patirti mažiausia štai ką.

1) Lietuvos žydų persekiojimas 
ir žudymas prasidėjo ir vyko spe
cialios iš paskos su vokiečių ka
riuomene Lietuvoj pasklidusios 
vokiečių Sicherheitsdienst (sau
gumo policijos) iniciatyva, pa
remta to meto Vokietijos centri
nės valdžios kategorišku ir nepa
lenkiamu Įsakymu.

2) Lietuvos žydų išžudyta net 
daugiau, kaip 100,000 (turbūt, apie 
170,000), bet tai Įvyko ne pirmą
ją vokiečių - rusų karo savaitę, 
o Įvairiais atvejais, tada, kai nei 
lietuvių visuomenė, nei šioki ar 
toki lietuvių administraciniai or
ganai neturėjo ne tik iniciatyvi
nės, bet ir jokios pasipriešinimo 
galios prieš tuos veiksmus.

3) Žudynėms vykdyti vokiečių 
policijos organai, tiesa, rado tal
kininkų ir iš vietos žmonių tarpo, 
bet jų kiekis skaičiuojamas ne 

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą
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tūkstančiais ir net ne šimtais, o 
nebent keletą ar keliolika dešim
čių.

4) Buvo keletas atvejų, kur, ką 
tik nutrūkusio bolševikų teroro ir 
žudynių poveikyje (ką tik Įvykusi 
siaubinga deportacija, Rainių, 
Raseinių, Pravieniškių, Panevė
žio, Zarasų, černavės žudynės), 
aklo keršto vedami, vokiečiams 
talkininkauti pasišovė ir keletas 
ar keliolika jaunų vyrų. Bet šiaip 
tos kelios ar keliolika dešimčių 
tipų vargu ar galėtų būti laikomi 
buvę iš lietuvių visuomenės, nes 
vargu kas lietuvių visuomenėje 
galėjo net atspėti, kas jie toki, 
iš kur jie atsirado, ir koks jų 
likimas buvo tą kruvinąją talką 
atlikus. Nei bolševikai jų, galbūt, 
nesurado, nors, tiesą pasakius, 
bolševikai tų niekad nei ne
ieškojo. Jie gi tuos nusikaltimus 
rūpinasi prisegti kitiems, kurie 
jiems neparankūs visai dėl kitų 
priežasčių. Bet nei bolševikai to
kių nusikaltėlių niekad nepriskai
čiavo... 45 tūkstančių!

5) Buvo atvejų, kur žudynes 
pagal pirmą vokiečių ženklą itin 
uoliai organizavo ir vykdė buvę 
bolševikų agentai, stengda- 
mies tuo užsimaskuoti. Ryškiau
sias tokio atvejo pavyzdys Pa- 
kruojus. Ten gyvenusieji žydai 
skubiai ir be išimčių (bet ir tai 
ne pačią pirmąją savaitę!) buvo iš
žudyti vietinio advokato Požėlos 
"rūpesčiu". Tuo "nuopelnu" rem
damasis Požėla tuojau tapo Šiau
lių apygardos komisaro Ge- 
weckės pirmuoju patarėju. Lietu
viai saugumo policijos valdinin
kai ir visuomenininkai bendro
mis pastangomis, rizikuodami 
savo likimu, surinko dokumentus, 
Įrodžiusius, kad advokatas Požė
la buvo buvęs slaptas NKVDagen 
tas - skundikas, paties NKVD 
centro Vilniuje tiesioginis pati
kėtinis, ir visą eilę lietuvių, jų 
tarpe vieną visai jauną mokslei- 
v{ {murdęs Į bolševikų kalėjimus. 
Buvo nustatyta ir jo slapyvardė, 
bene Popovas. Vokiečiams tai ne
darė Įspūdžio: tegu ir buvęs "Po
povas", dabar jis jiems buvo 
geras. Tik kai lietuviams pavy
ko surasti dokumentus, parodžiu
sius, kaip tas Požėla - Popovas 
savo kaimyną dvarininką baroną 
von Roppą stengėsi sulaikyti nuo 
repatriacijos Vokietijon ir sunai
kinti, ir tik kai pats Roppas tuos 
dokumentus pamatė, tada jie tą 
savo patarėją areštavo, atrado 
jĮ jau ir Lietuvos laikais buvus 
bolševikų šnipą, ir nedelsdami 
sušaudė. Tai yra vienas iš liu
dijimų, kad "padlecų" lietuvių 
tarpe buvo. Tai ne naujiena. Ir 
dabar yra. Bet tai ne Įrodymas, 
kad jų buvo tūkstančiai, ir kad jie 
visi buvo Į karo pabėgėlių sto
vyklas sugužėję, kaip Dirmeikis 
Lapienę tikino.

6) B. Dirmeikis iš viso negalė
jo būti liudytojas "apie 1941 metų 
birželio 22-30dienas",kada,anot 
jo, "vyko masinis Lietuvos žydų 
žudymas". Tą savaitę Dirmeikis 
neturėjo progos matyti, kas deda
si Lietuvoj, fronto linijai greitu 
žingsniu slenkant pirmyn, nes jis 
tą savaitę pražygiavo per Lietu
vą su pirmomis fronto linijomis, 
pats būdamas vokiečių kareivio 
uniformoj -- nepamanyklt nieko 
pikta, be ginklo, o tik kaip vokie
čių - lietuvių kalbos vertėjas 
prie vieno karinio padalinio šta
bo.

(Bus daugiau)

X
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Muzikas Darius Lapinskas
Vlenerlais metais po Dariaus 

ir Girėno skridimo, 1934 m. kovo 
9 d. Jurbarke gimė kūdikis. Tė
vai ji pakrikštijo Darium, nes tuo 
metu Darius buvo populiarus var
das. (Tiesa, anuomet jau buvo 
žinomas prancūzų muzikas Da
rius Milhaud). Praslinko kelio
lika metų, atėjo okupacijos, ke
lionė su jaunojo Dariaus Lapinsko 
tėvais j Vakarus, Vokietiją, 
tremtinio, išeivio gyvenamas 
Klein-Wittensee ir Spakenbergo 
DP stovyklose. Jau 10 m. būdamas 
Darius mokosi muzikos pas J. 
Beinorių ir St. Gailevičių. Nuo 
1950 m. Lapinskai įsikūrė JAV, 
Bostone ir jau buvo aišku: jauna
sis Darius Lapinskas pasirinko 
muziko kelią, tai jo gyvenimo tiks
las. Jis dirigavimo ir kompozi
cijos mokosi pas kompozitorių 
Jeronimą Kačinską, įstoja J New 
England konservatoriją Bostone, 
ją baigia 1957 m.

Mokslo metu Darius kompo
nuoja — jo bevelk visos kompo
zicijos išpildomos, jis pora kar
tų diriguoja konservatorijos or
kestrui. Iš sukomponuotų kūrinių 
galima paminėti: violos koncer
tą, trio, stygų kvartetą ir kt. Bos
tono laikotarpy išryškėjo Lapins
ko kryptis — jis muzikas moder-

Muzikas Darius Lapinskas Stuttgarto parke. V. Alseikos nuotrauka

V. ALSEIKA

nlstas, pagal jo mokytoją Kačins
ką, pas Lapinską "vyrauja poli
fonija, jo ritmas įvairus, laisva 
forma, dramatinės nuotaikos,bet 
netrokšta ir lyrinių elementų”. 
1957 m. Lapinskas baigia Bostono 
konservatoriją muzikos bakalau- 
reato laipsniu.

Tais metais prasideda šuolis | 
užsienj, tolimesnės studijos, kū
ryba ir profesinis darbas Eu
ropos teatruose.

Viena, Austrijoje — pirmasis 
D. Lapinsko sustojimas. Metus 
jis ten studijuoja Valst. Muzikos 
Akademijoje, po to seka trys me
tai Aukštojoje Muzikos Mokyklo
je Stuttgarte, vieneri metai dar
bo Tuebingeno keliaujančiame te
atre ir jau beveik dveji metai vėl 
Stuttgarte, — š} kartą jaukaipat- 
sakingas pareigūnas, muzikinis 
solistų paruošėjas (.vokiečių ter
minas — "Kappellmeister”) vie
noje stipriausių Vokietijos ope
rų.

Taigi, iš 30 su viršum pragy
ventų metų, muzikas Darius 17 
metų jau praleido Europos kon
tinente ir su juo pasikalbėjus 
susidarai lspūd{, kad gabusis kom
pozitorius pirmenybę teikia Bu

ropai ir joje mano pasilikti ir to
liau. Jo nuomone, čia ir galimu
mai didesni ir daugiau gali pasi
reikšti kaip muzikas ir muzikai 
labiau vertinami kaip Amerikoje 
(jis primena: kai JAV pasisakai 
esi iš profesijos muzikas, iš 
tavęs šaipomasi...), pagaliau Eu
ropoje muzikai ir materialiai ge
riau atlyginami, iš muzikos gali 
ir pragyventi. Valstybė ar jos pa
skiri kraštai remia muzikini gy
venimą.

Su Lapinsku vaikščiojame ties 
Stuttgarto opera, ties tvenkiniais 
ir fontanais. Čia pat ir pagrin
dinai restauruota, vakarais ap
šviečiama 16 amž. pilis (buvo bom
bų sugriauta 1945 m.). Lapinskui 
pasakoju, kad prieš porą metų 
teko matyti kelis Tuebingeno skra
jojančio teatro pastatymus (pvz. 
žinomąją šveicarų dramaturgo 
Frisch’o "Andorrą”) ir sakau, 
buvo miela šalia režisieriaus ir 
dailininko pavardžių pastebėti žo
džius: "Musikallsche Leltung: 
Darius Lapinskas".

— Taip, -- pasakoja Darius — 
per tuos vienerius metus (1961- 
1962) mano darbas Tuebingeno te
atre buvo įdomus, nes teko sava
rankiškai apipavidalinti visą eilę 
teatro veikalų — iš jų čia dar 
paminėsiu Goethės "Urfaust”, 
Kleisto "Katrytę iš Heilbronno",
J. Anouilh "Becket" ir kt. Tai
gi, galėjau komponuoti, o talman 
buvo svarbu. Dar priminsiu, kad 
Tuebingeno teatras nuolat važi
nėja su savo pastatymais, jis sie
kia visą pietų Wuerttembergą, 
kartais aplanko ir dar tolimes
nes vietas, pvz. Bazeli Šveica
rijoje ar Bregenzo miestą ties 
Bodeno ežeru Austrijoje.

-- Gerai, o kodėl po metų jau 
pasirinkote Stuttgartą?

-- Kai buvau pakviestas darbui 
Stuttgarto operoje, jau tai man 
teikė galimybes daugiau reikš
tis muzikoje — aiškino Lapins
kas.

Pasirodo, kad jis apsiėmė ir 
toliau, su specialiais užsakymais 
komponuoti Tuebingeno teatro pje
sėms, o Stuttgarte, kur vyksta 
gyvas muzikinis gyvenimas, 
palanki dirva ir laisvalaikiu vyk
domiems komponavimo darbams,

— Suprantu, jums malonu dirb
ti ir labai vertinamoje, ne tik 
vokiečių, bet ir užsieniečių, ypač 
amerikiečių, Stuttgarto operoje. 
Įdomu, su kokiais pastatymais 
jums teko dirbti ir ką galite pa
sakyti apie pastarojo meto kom
pozicijos derlių?

Lapinskas pasakoja, kad jis 
muzikaliai paruošęs (čia reikia 
suprasti, jis, berepetuojant ope
ras, paruošęs solistus) šias ope
ras: Beethoveno "Fidelio",Verdi 
"Don Carlos", Haendelio retai 
statomą "Jephtą”, modernisto 
Orff’o "Der Mond" (Mėnuli),Vag
nerio "Tannhaueser", gi vienas
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V. Alseikos nuotrauka
Moderni skulptūra netoli Stuttgarto teatro. Kairėje naujas viešbu

tis, dešinėje geležinkelio stotis.

sunkiausių uždavinių buvęs Orff’o 
veikalo pagal Šekspyrą, "Vasaros 
nakties sapno" muzikinis pa
ruošimas — premjera buvo šių 
metų kovo 12 d. Tai pusiau dai
nuojamoji, pusiau kalbamoji mo
derni opera.

Kūryba? Apie kai kuriuos pa
sisekimus jis man jau pasakojo 
susitikus ties Neckaro krantais 
Tuebingene 1962 m. pavasarį Vi
suomeninio pripažinimo, {verti
nimo atžvilgiu buvo svarbūs 1961 
metai -- anuomet per Kopenha
gos radiją buvo išpildytas jo 
"Haiku" (pagal japonų poezijos 
motyvus), vėliau tas pats dainų 
ciklas buvo išpildytas tarptauti
niame moderniosios muzikos 
festivalyje Darmstadte, Vokieti-
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Dirvos bendradarbis V. Al
seika prie Stuttgarto operos rū
mų.
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joję. Be kitų, smulkesnių veikalų, 
Lapinskas yra parašęs muziką 
vokiečių televizijai, Menandrus 
"Prisiekusiųjų teismui”. Jau ke- 
leri metai kuria muziką operai 
pagal Gorkio "Dugne". Betelevi- 
zijos, jo bene svarbiausias, po 
poros metų, muzikinis pasiro
dymas Jvyks ateinanti rudeni — 
Stuttgarto Eberhard bažnyčioje 
bus Išpildytas Lapinsko vargonų 
koncertas — radijo orkestrui dirl 
guos vargonų virtuozas Jan Jan- 
ca. Vėliau tas koncertas numa
tytas atlikti radiofone ir kitur. 
Rudenj lauksime lietuvio muziko 
laimėjimo bei sėkmės.

"Ieškodamas naujų išraiškos 
formų, bandau tinkamai suprasti 
ir įvertinti praeities muzikos pa
sisekimus (nenoriu prarasti ry
šio su savo klausytojais) tačiau, 
ir tai laikau svarbu —bandauat- 
rasti ir išvystyti manyje tas kū
rybines savybes, kurios ir atei
ties kartoms būtų savitos, nes 
vien tik ateitis tegali galutinai 
nuspręsti apie kūrėjo reikšmę. 
Tai mano Credo” kalba Lapins
kas. Jis savo idealu nelaiko kai 
kurių gyvųjų moderniųjų kompo
zitorių, nes kai vieni jų (C. 
Orff, W. Egh ar H.W. Henze) 
yra publikos bei kišenės vergai, 
tai kiti (Boulez, Stockhausen) vi
somis priemonėmis tolsta nuo 
publikos.

Besikalbant paliečiami ir kiti 

{RENGTOS TVOROS pėda $1.15, $1.25 ir $1.45. 
RLUMINIJAUS STOGELIAI, DURYS, LANGAI, TU
RĖKLUI IR KITI NAMŲ PAGERINIMUI REIKME
NYS. IŠSIMOKEJIMUI IKI 5 METŲ.

KOSTAS BUTKUS 
CHICAGO TEL LU 5-6291

reikalai, lietuvių solistų iš JAV 
vykimas l Vokietiją, muzikos Jre- 
kordavlmas plokštelėse. Lapins
ko patarimas: lietuvių solistai 
(dainininkai, pianistai) turėtų Vo
kietijon vykti tik ne vasaros me
tu. Geriau ruden| ar žiemą — jlę 
turėtų pasirodyti ne tik lietuvių 
telkiniams ( o juosedabar didelis 
menininkų badas), bet ir vokiečių 
publikai. Kitas reikalas: reikia 
labiau pagalvoti apie lietuvių so
listų bei kompozitorių muzikos 
{grojimą l plokšteles Vokietijo-

Jau artėja vakaras, apšviečia
ma Stuttgarto pilis, fontanai (ties 
jomis ramiai plaukioja gulbės) o 
l Stuttgarto operą jau renkasi pu
blika. (Statoma slovakų kompozi
toriaus Jan Cikker premjera, pa
gal Tolstojaus "Prisikėlimą"  ̂Pa
gal Lapinską ir šių eilučių auto
riaus stebėjimus, šioji opera lin
kusi l eksperimentinius pastaty
mus, naujoviškumą. Dažnai pa
stato ištisas baletų serijas, su 
geriausiais pasaulio baleto solis
tais. Vis dėlto netrukus spaudoje 
(Die Welt) teko pastebėti ir nusi
skundimą Stuttgarto operos pa
linkimu J nepaprastai konserva
tyvų repertuarą. Repertuare yra 
67 operos, tačiau vos penkios jų 
(Orff, Fortneris, jau minėtas slo
vakas Cikker) laikytinos naujo
viškos muzikos atstovėmis. Pa
kanka tik pažvelgti į vienos sa
vaitės repertuarą: baleto vaka
ras, "La Traviata", "Skrajojan
tis olandas", ”Der Rosenka- 
valier”, "Der Wildschuetz”, "Fi
delio” ir "Trubadūras". Tačiau 
opera išsilaiko, turi apie 800 
abonentinių lankytojų (salėje-apie 
1400 vietų), ir... kaip ir kiti te
atrai gauna valstybės subsidiją — 
drauge su dramos teatru -- 8 su 
puse milijono DM metams 
(daugiau kaip 2 mil. dol.). O Mu- 
encheno valst. teatrai tos sub
sidijos gauna daugiau kaip 16 
milijonų DM. Jau tai rodo, kaip 
Vokietijoje remiami teatrai, ypač 
operos. O lietuviams malonu, kad 
viename tokiame teatre tvirtai 
laikosi gabus jaunas muzikas Da
rius Lapinskas. Iš jo daug laukti
na ne tik kasdieniniame profesi
jos darbe, bet ypatingai kompo
zicijos srityje.

r

MOTERIS JUOZAS ŠVAISTAS

— KARNAVALO 
AIKŠTĖJE n o v E L £

(4) — Gerai... Palikim vaikų nejietę. Bet kur gi tavo 
kūryba? Kur gi tie garsūs, tikros vertės tavo paveikslai? 
O juk sąlygų kurti niekas geresnių neturi ir neturės, 
{rengiau tau patogią atelję. Nupirkau dažų, medžiagos ir 
visa kita. Laiko marios, vaizdai aplinkui pavydėtini, ra
muma puiki. Nuo darbą namuose nepavargsti. Apsiruošti, 
patvarkyti ateina negrė. Aplink namus viską sutvarko 
samdytas sodininkas. Tad ko gi tau betrūksta?

Gražina tylėjo. Dalis kaltinimų iš tikrųjų plakė ją.
— Sakai nuobodu. "Gražiausiom dienom ir naktim 

aš viena ir viena”. O kodėl tau netapyti, nepiešti? Bet 
prabanga tave išpaikino! Savo dvasia tu nutukai, suram- 
bėjai — šit kas! Didele ponia pasijutai. Ragai tau išau
go. Panorai badytis, priekabių ieškai, štai tos skyrybų 
priežastys, kurių tu pasigedai iš mano pusės. Dabar turi 
būti aišku? Ir mano žodis pasilieka neatšaukiamas. Kar
toju; sutinku! Nieko nelaukęs persikeliu j viešbu
tį... Toliau teks tau kalbėtis su mano advokatu.

Skubiai, nekantriai nukirto Pakalniškis, Skubiais 
žingsniai patraukė iš saliono. Gražina buvo bešokanti su
laikyti, tačiau stabtelėjo. Skausmingai išsiveržė kurį lai
ką prislopinti žodžiai: "Pablūdusi! Noriu maldauti, kas 
neišprašoma ... Labai aišku, kad meilės nė kibirkštėlės... 
O gal iš viso nei nebuvo jos ?..

III
Ilgiau tvardytis nebepajėgė. Susmuko sofoj. Galva 

nusviro ant ryškiai spalvingų priegalvėlių, kuriuos labai 
mėgo ir rūpestingai pati išsiuvinėjo. Smulkiai trūkščiojo 
jos pečiai, dažnai krustelėdavo galva.

Kiek ilgai taip buvo, Gražina nebeatsiminė. Tik ji 
pajuto šiltą, guodžiančią ranką ant savo pečių ir pažino 
Rožytės balsą.

— Gražina, tu verki? Kas tau? Viskas atvira, atlapa 
pas jus. Net priešakinės durys neuždarytos.

Šeimininkė, nekeisdama pozos ir nepažvelgdama, 
trumpai pasakė:

— Sėskis ...
Viešnia nekantravo:
— Su vyru nesusipratimas? Mačiau — nuėjo jis 

švilpaudamas ir sau po kojom težiūrėdamas.
— Po visko! . ..
— Kas po visko!?! — smarkiai užriko Rožytė, lyg 

išbardama: — Kol jaunas, sveikas ir savim pasitikįs žmo
gus, — niekad nėra po visko!

— Taigi, kam nors kitam ...
— O kas tau?
— Aš ... aš... — smauglys suveržė gerklę ir vėl 

gausiai pasruvo ašaros: — Aš šlamštas ir nieko nebever
tas padaras...

Rožytė vėl piktai:
— Kas tau tokių nesąmonių pripūtė?
— Aleksandras ... Visai neseniai, prieš tavo pasi

rodymą ...
— Aleksandras? Ir jis galėjo taip kalbėti? Žmogus, 

kuris laiko save inteligentu, apsišvietusiu, gerų manierų?
— Ne... Tiesiogiai taip nešakė, bet išvadoj galima 

suprasti.
— Vistiek — gana žlugtas žlugti! Džiovink savo 

skruostelius ir — drožiam!
— Gera tau, kai tokios mielos dukterys ... Pasiilgs

ta, laukia . . .
— Ir tau bus gerai. Juk daug daugiau saulės lauke 

negu kambariuose. Aš labai patenkinta, kad pagaliau 
nuslinko tau miglos nuo akių ir tikrojoj šviesoj pamatei 
garbinamąjį savo vyrelį. Na! Duokš ranką — padėsiu išsi- 
rangyti!

— Ne, Rožyte, tu manęs nejudink. Palik tuo tarpu 
ramybėj. Niekur šiandie nebeisim . .. Leisk man vienai 
viską išgyventi. Nepajėgiu taip staigiai iš savo skausmo 

ir praregėjimo išsivaduoti . . . Gal vakare susitiksim ...
— Irgi mat sopulių krūva! Jokių ne! Einam ir tuč

tuojau! Jūsų kambariuose begalybė visokių miazmų. Bū
tinai reikia šviežio oro, naujos aplinkos. į mišką, be abe
jo, jau nebeverta, kaip buvom susitarusios. Dėl to aš pati 
kalta. Sutrukdė dukterys. Netikėtai užprašytos jos į po
būvį. Reikėjo padėti susiruošti. Bet užteks mudviem ir 
miesto sodo. Ten muzika. Atviroj restorano verandoj pa- 
pietausim, pasišnekėsim ...

— Restorane? To betrūko! — pakėlė galvą Gražina.
— Na kas? Visi padorūs žmonės ten užeina. Ir aš 

retkarčiais mėgstu, ypač mano mergaitėms patinka. Rei
kia juk ir mums kada nekada atsikvėpti nuo virtuvės 
tvaiko. Argi ne tiesa?

Gražinai nejučiomis tvykstelėjo mintyse: ”0 gal iš 
tikrųjų aš nepaslanki, apkerpėjusi, vien tik namų slenks
čio tesilaikanti... Užtat ir nebeįdomi darausi..

IV
Sode grojo simfoninis orkestras. Klasikinės muzikos 

garsai, kaštanų, liepų žaluma jaukiai ramino. Saulės 
spinduliai, judrių lapų skaidomi, gyvais kiškiukais žaidė 
žemėj ir ant žmonių drabužių. Gražina atsidėjusi gaudė 
akimis. Labai įdomu ir juokinga. Vaikišku smalsumu 
sekė ji savotišką saulės spindulių ir lengvo vėjo judina
mų lapų žaismą, lyg pirmą kartą išvydusi. Keliais, takais 
ir aikštelėse lakstė daug vaikų — nuo gyvų ruopliškų 
kupstukų iki paaugesnių. Visi klykė, strikčiojo, beždžio
nišku judrumu reikšdami savo energijos perteklių.

Gražina nuoširdžiai džiaugėsi, beveik visai užsimirš- 
dama. Motinystės ilgesys kažkodėl nebebuvo toks skau
dus šįkart. Be didelio jautrumo svarstė: "žmonėse vaikų 
daug — užtenka jų. Kodėl būtinai norėti tik savo? Ko
dėl toksai egoistinis troškimas? Užtenka mylėti ir kitų 
vaikus. Daugelis jų įdomūs, gražūs. Norint, galima pasi
rinkti tokį gabų, sveiką našlaitį ir padaryti žmogum”.

Pamažu rimo Gražina, naujais įspūdžiais blaškėsi. 
Rožytė skalsiai čiauškėjo, taip pat ramino.

(Bus daugiau)
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A. STEMPUZIENES KONCERTAS
VVORCESTERYJE

"Gyvataro" jauniausių šokėjų grupė. Kairėje stovi "Gyvataro" vadovė G. Breichmanienė ir jaunųjų 
grupės vadovė L. Verbickaltė.

'GYVATARO' KONCERTAS HAMILTONE
Po ilgo ir įtempto darbo, 

H a m i 1 tono "Gyvataras”, 
vad. G. Breichmanienės, N. 
Stanaitytės ir mokyt. L. 
Verbickaitės, gegužės 23 d. 
pasirodė publikai pilnoje 
savo didybėje — 100 šokė
jų. Pirmą kartą Hamilto
nas stebėjo tokio sąstato 
meninį pasirodymą. Per 
daugelį metų, per įvairius 
minėjimus bei šventes, ma
tėme "Gyvatarą”, tik ribo
tam skaičiuj, šį kartą ”Gy- 
vataras” ryžosi išeiti į sce
ną pilname sąstate ir pa
rodyti publikai, koks jis iš 
tikrųjų yra.

Atsilankę į koncertą pri
sidėjo savo materialine au
ka prie "Gyvataro” kelio
nės į New Yorką, o svar 
biausia atidavė pilnai už 
tarnautą atpildą jaunie 
siems lietuvybės pionie 
riams.

Plati ir sudėtinga kon
certo programa,- vyr. vado
vės G. Breichmanienės pa 
ruošta, publikai suteikė 
maloni] pasigėrėjimą.

Visa programa , atlikta 
trijų skirtingų grupių, bu
vo išpildyta be mažiausio 
priekaišto. Nauji ir sudė
tingi šokiai buvo paruošti 
su didžiausiu kruopštumu. 
Bene didžiausią įspūdį pa
darė "paskutinis suktinis”, 
koncerto užbaigai. Scenoje 
pasirodžius vienai grupei, 
vėliau pagal muzikos taktą 
iš visų pusių pasirodė liku
sioji dalis šokėjų. Paskuti
niai šio šokio judesiai buvo 
atlikti ne tik scenoje, bet 
ir salėje, viso 100 šokėjų. 
Tebesitęsiant audringiems 
plojimams, sceną užpildė 
p a s kutiniam atsisveikini
mui šokėjai, atiduoti padė
ką visiems geriesiems žiū
rovams.

Miela buvo stebėti, kaip 
kiekvienos grupės vadovės, 
susilaukė iš savo auklėtinių 
po kuklią simbolinę dova
nėlę, kaip padėką už jų 
vargą. Mačiau, kaip riedė
jo ašaros per vadovių su
prakaitavusius veidus, bu-

čiuojant dovanų įteikėjus.
Nuoširdus ir padrąsinan

tis žodis iš Aušros Vartų 
parapijos klebono prel. dr. 
J. Tadarausko buvo palydė
tas trimis gėlių puokštė
mis parapijos vardu, pa- 
puošusiomis 3 "Gyvataro” 
vadoves. Dėkojo ir Bend-

ruomenės valdyba. Stebė
jau "Aukuro” vadovę Dau- 
guvietytę-Kudabienę, kuri 
įteikdama gėles, buvo pa
siruošusi kai ka pasakyti, 
bet tik keli žodžiai ir rie
dančios ašaros pasakė vis
ką, ką ii jautė savo širdy
je. Dirbdama panašu dar-

rL '
-T;

bą su "Aukuru”, tikrai su
pranta "Gyvataro” vadovių 
pasiaukojimą mūsų ir Lie
tuvos labui.

Po koncerto uždarymo, 
100 išvargusių šokėių buvo 
pakviesti i parapijos salę, 
kur "Gvvataro” rėmėjai 
suruošė kuklia vakarienę.

V. P.

STATE FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

"Gyvataro" vyriausias rėmėjas prel. dr. J. Tadarauskas, jo dešinėj 
vyr. vadovė G.Breichmanienė, II grupės vadovėN. Stanaitytė ir jo kai
rėje III grup. vadovė L. Verbickaitė,tarp šokėjų.

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
320814 W. 95 St. 

CHICAGO, 
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

J. Juraičio nuotrauka

Worchesterio laikraštis "The 
Evening Gazette" Aldonos Stem- 
pužienės koncerto proga rašė:

— Rečitalj davusi mezzo-so
pranas iš Clevelando Aldona 
Stempužienė pasitarnavo koncer
te surinktais pinigais paremiant 
Vokietijoje studijuojančius lietu
vius mokinius. Koncertą ruošė 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sky
rius Worchesteryje. Pirmininkas 
Antanas Vagells buvo to projekto 
ir {vykdyto koncerto vadovas, o 
Julius Gaidelis iš Bostono paly
dėjo dainininkę fortepijonu.

Jos balsas pasižymi turtingu 
kontralto tembru ir skamba vie
tomis kaip dramatinis sopranas. 
Bet visuomet yra lygus ir labai 
gerai valdomas. Tos puikios bal
so savybės suteikė koncertui aukš - 
tą lygi-

Dainininkė rodė sugebėjimą iš
pildydama minkštu ir turtingu 
balsu ekspresyvias Monteverdi ir 
Caccini dainas, bet Durante's 
Danzoje buvo jaučiamas nervin
gumas nesusiderinus su akompa
niatorium.

Vokiečių dainos reikalauja be
veik psichinio vieningumo tarp 
dainininkės ir pianisto, ir nežiū
rint to, reikėjo stebėtis kaip ge-

rai buvo išpildytos Brahmso "O 
Eternal Love" ir "The Frultless 
Serenade” ir Schuberto "Mu- 
sicai" ir "The Trout". Čia buvo 
gražus kontrastas tarp pirmos 
dainos lengvumo ir turtingų žemų 
tonų trečios.

Aid. Stempužienė turi skam
bančias aukštas gaidas, kurias 
mes girdėjome Verdi "O Don 
Fatale” ir "Don Carlos". Dai
nininkė buvo moderniškai nusi
teikusi Švedo "Plague", pagal 
Bradūno žodžius. Modernus akom- 
poniamentas buvo atliktas pianis
to pasitikint savimi. Dramatinis 
momentas buvo išgautas "Mir
ties Veide" ir "Praeiviuose”. 
Dainininkė tikrai meistriškai per
davė šias nuotaikas.

Kulminacinis punktas buvo pa
siektas lietuviškose dainose. As
meniškai mėgstu Gruodžio "Aguo
nėlės". Labai populiarios Banai
čio ir Jakubėno dainos apie žą
sis ir aveles, kalnus ir varpus, 
kurios buvo ypač įspūdingos.

Lullaby ir Seguldilla Murciana 
Manuel de Falla ir ištrauka iš 
Carmen užbaigė puikų ir spalvin
gą koncertą —

John F. Keys 
Muzikos Kritikas

------------------------------------- ----------------------------------- Į------------

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 METU PATYRIMĄc cc

APAČIOJE: Hamiltono didžioji 
lietuvybės tvirtovė "Gyvataras" 
po koncerto gegužės 23 d. su 100 
šokėjų.

J. Juraičio nuotrauka "Gyvataro" šokėjos išpildo Sadutę gegužės 23 d. koncerte.
Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 

įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC

TIESĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liųuer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

$5.75
$3.98

Sth
5th
5th

$1.19
$1.69
$ .69

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

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

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

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

Arba kuris nors mūsų skyrius
UPT0WN BRANC'H, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y. 
48’4 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
BOSTON, MASS.
390 West Broadvav 
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764
CLEVELAND, OHIO 
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PARENGIMAS
Birželio 13 d., šeštadienį, 

7 vai. vak. Lietuvių Bend
ruomenės Centro salėje 
(4415 Santa Monica Blvd.) 
kultūros klubas, atnaujin
damas savo veiklų, rengia 
įdomų parengimą.

Daktarė Elena Tumienė 
skaitys paskaitą savo diser
tacijos tema apie palygina
mąją literatūrą.

Pietinės Kalifornijos Uni
versitetas neseniai suteikė 
Elenai Tumienei daktaro 
laipsnį už šios temos na- 
grynėjimą jos daktaro di
sertacijoje.

Kada prieš kelis metus 
pasirodė Elenos Tumienės 
eilių rinkinys "Karaliai ir 
šventieji”, poetė užėmė sa
vitą ir įdomią sritį mūsų 
poezijoje, palietusi savo ei
lėse lietuvės moters hero- 
jiką.

Rašytojas Juozas Tini- 
nis pristatys Eleną Tumie- 
nę kaipo poetę. Danutė Ve- 
beliūnaitė, talentingoji mū
sų scenos aktorė, padekla
muos, poetės E. Tumienės 
eilių.

Pobūvio pabaigoje bus 
vykdomi tradiciniai lietu
viškos knygos laimėjimai 
ir kavutė, šiam vakarui pa
kvietimai siunčiami tik 
tiems, kieno adresai išliko 
klubo kartotekoje. Kviečia
mi dalyvauti visi, besidomį 
lietuviška kultūrine veikla 
ir remia kultūros klubą, 
mūsų viešos kultūrinės 
veiklos representantą.

A. M.

* TAPKIME LIETUVOS LAIS
VĖS KNYGNEŠIAIS Sąjūdžio Los 
Angeles Skyriaus Valdyba, už
baigdama aukų rinkimo vajų, 
nuoširdžiai dėkoja visiems au-

Los Angeles birutininkių pavasario baliuje Birutė ir Rimas Dapšiai 
išpildant meninę programą. L. Kančausko nuotrauka

Pragyvenimas nuolat brangsta,
todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas jas į

BALTIC STORES AND INVESTMENTS CO.
(Z. JURAS)

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

tams mokama 5’ į>G.
Už investavimus 5 metims ir ilgiau, mokama

7%-
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių.
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti nejudomu turtu.
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WATERBURY
LIETUVIŲ DIENA

Amerikos Lietuvių Bendruo
menės Waterburio apylinkės ren
giama Lietuvių diena šiemet 
įvyks sekmadienį, birželio mėn. 
14 d. dr. Petro Vileišio sodybo- 

kojusiems šiam gražiam tiks
lui. Taip pat nuoširdi padėka ir 
visiems aukų rinkėjams, nepa
gailėjusiems laiko ir triūso kil
niam darbui.

Viso surinkta 202.50 dol. Iš 
stambesnių aukotojų pažymėtini 
LB Los Angeles Apylinkės Val
dyba, paskyrusi 25,00 dol., iš sa
vo kasos ir dar surinkuti 27.00 
dol. ir kun. dr. V. Pavalkis, au
kojęs 15,00 dol. Kiti aukojo 
po 5.00 dol. ir mažiau. Iš tų 
pinigų jau nupirkta šių knygų, 
įtakingiems asmenims Kalifor
nijoje įteikti:

Lithuania through the Ages — 
7 egz,, Lithuania Land of He- 
roes -- 5 egz. ir Leave your 
Tears in Moscow --5 egz. Vi
so 17 knygų, už kurias, gavus 
leidėjo 20% nuolaidos, sumokė
ta 49.35 dol. Likusieji 153.15 dol. 
bus persiųsti Centro nurodymu. 

je, Allerton Rd., Middlebury, 
Conn.

Lietuvių dienoje pažadėjo daly
vauti ir pasakyti kalbą šv. Kazi
miero kolegijos rektorius Romo
je kunigas prelatas L. Tulaba. LB 
Hartfordo apygardos pirmininkas 
savo kalboje primins tragišką
sias birželio dienas mūsų tautai. 
Be to, Waterburio tautinių šokių 
grupė, vadovaujama G. Maurutie- 
nės, pašoks tautinius šokius. Tai 
bus lyg generalinė repeticija šo
kėjams prieš Lietuvių Dieną pa
saulinėje mugėje. N.Y,, kuriai ši 
šokėjų grupė intensyviai ruošia
si. Livija Bražėnaitė iš Stam- 
fordo, Conn. dalyvaus progra
moje su gitara ir daina.

Į šią Lietuvių dieną pakviestos 
visos Connecticuto Lietuvių Bend- 
ruomenės apylinkės. Taip pat pa
kviesta ir pažadėjo dalyvauti vi
sa eilė įtakingų ir vadovaujančių 
amerikiečių.

Amerikos Lietuvių Bendruome
nė Waterbury kviečia visus Wa- 
terburio ir apylinkės lietuvius 
šioje šventėje dalyvauti.

Šventės pradžia 1 v. p.p.

TORONTO
* LIETUVOS GEN. KONSULAS 

DR, J. ZMUIDZINAS ir ponia įsi
gijo nuosavus naujus namus, ku
rie randasi gražioje vietoje prie 
Humber upės ir parko. Ta proga 
gegužės 23 d. nemažas būrys vi
suomenininkų ir artimųjų draugų 
juos aplankė ir atliko įkurtuvines 
ceremonijas,

* LIETUVIŲ KREDITO KOOPE
RATYVAS PARAMA narių pato
gumui buvo atidaryta ir šešta
dieniais nuo 9 - 1 vai. Vasaros 
metu birželio, liepos ir rugpjū
čio mėnesius šeštadieniais ne
veiks.

* PABALTIEČIŲ FEDERACI
JOS PREZIDIUMAS baisiųjų bir
želio trėmimų minėjimą ruošia 
Eatono auditorijoj birželio 15 d. 
Kalbėti yra sutikęs pabaltiečių 
atžvilgiu palankiai nusistatęs po - 
litikas buvęs ministeris pirmi
ninkas J. Diefenbaker.

Nors birželio 15-ji yra darbo 
diena, tačiau įsijausdami giliau 
j mūsų tautos nelaimę ir pagerb
dami aukštąjį svečią, mes turė
tume kuo gausiau minėjime daly
vauti. Pradžia 8 vai. vak.

* RYTPRŪSIŲ GYVENTOJAS 
HEINRICH ROSCHMANN, kuris 
dar vaikas būdamas prisijungė 
prie Lietuvos prieškomunistinių 
partizanų ir už tai buvo nubaus
tas 25 metus kalėti, šiomis die
nomis buvo amnestuotas ir jam 
leista išvažiuoti į Vakarų Vo
kietiją. Roschmann dabar tik 34 
metų!

UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Vysk. Valančiaus litua
nistinė mokykla mokslo 
metus užbaigė šeštadienį, 
gegužės 30 d. Per penkioli- 
ką metų ši mokykla išleido 
gražų būrelį jaunimo, kuris 
šiandien reiškiasi akademi
nio jaunimo tarpe, ir vi
suomeninėse organizacijo
se.

Praėjusį rudenį į pirmą
ją klasę įstojo 26 nauji 
mokiniai, ir tai rodo, kad 
prieauglis yra didelis ir kad 
dėmesys lituanistinei mo
kyklai yra sustiprėjęs. 
Mokslo metų pabaigai šeš
toji klasė surengė savo dar
bų parodėlę, kurioje buvo 
išstatyti moksleivių piešti 
Kauno miesto planai ir lie
tuviškojo gyvenimo albu
mai, sudaryti iš pačių mok
sleivių iliustracijų ar laik
raščių iškarpų.

Eilės metų tradicija pa
žangiuosius moksleivius už 
gerą lituanistinių dalykų 
mokėjimą LB I apylinkės 
valdyba ir Tėvų komitetas 
apdovanoja grožinės litera
tūros naujausiais veika
lais. .

Mokytoių Tarybai pri
stačius, buvo apdovanoti 
šie geriausieji moksleiviai: 
I kl. — Jūra Banionytė, 
Raimundas Bankaitis. Da
nutė Bankaitytė ir Nijolė 
Lenkauskaitė: II kl. — Vy
tukas Bankaitis. Visvaldas 
Balašaitis. Saulutė Kazė- 
naitė; III kl. — Ramunė 
Banionytė, Vida Gaižutytė 
ir Arvydas Valiukas: IV kl. 
— Živilė Kliorytė, Kristina

NEW JERSEY 
LIETUVIU DIENA

New Jersey paviljone 
lietuvių programa įvyks sekma
dienį birželio 14, nuo 3 iki 5 
vai. p. p. Per visą dieną prie 
paviljono bus iškelta Lietuvos 
vėliava, kurią specialiai šiam 
reikalui užsakė Lietuvos Vyčiai.

Pradedant Lietuvių Dienos 
programą, vėliavų įnešimą at
liks Amerikos Lietuvių Karo Ve
teranų ir moterų skyriaus gar
bės vėliavų sargybos. Invokaci- 
ją kalbės prel. Mykolas Keme- 
žis. Menine programa rūpinsis 
muz. Algirdas Kačanauskas

Dalyvauja: Rūtos Ansamblis, 
diriguojant Algirdui Kačanaus- 
kui ir šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos choras, vado
vaujant Vincui Mamaičiui iš Eli- 
zabeth, New Jersey. Taip pat 
dalyvauja solistai Irena Stankū
naitė ir Liudas Stukas, Newarko, 
Harrison ir Kearny šeštadieni
nių mokyklų chorai ir šokėjų gru
pės, vadovaujant OnaiSkurvydie- 
nei ir Natalijai Kiaušienei. Pro
gramos pranešėja bus Irena Vė- 
blaitienė. Aukų rinkimo vajui New 
Jersey Lietuvių Dienos išlaidoms 
padengti vadovaus Jonas Giraitis.

Visi New Jersey ir tolesnių 
apylinkių lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti New Jersey Lietu
vių Dienose. Prašome atvykti 
anksčiau į Parodą ir dalyvauti 
1 vai. p. p. lietuviško kryžiaus 
šventinimo apeigose.

New Jersey Lietuvių Dienai 
ir kryžiaus dedikacijai vadovau
ja Lietuvių Komiteto Pasaulinei 
Mugei pirmininkas prof. Jokū
bas Stukas.

A. S. Trečiokas 
spaud. ir inf. kom. narys 

Liiitkntė, Daiva Blynaitė, 
Liusė Vasiliauskaitė ir Al
girdas Nagevičius: V kl. — 
Saulius Premeneckas, Rita 
Vyšniauskaitė ir Edmun
das čanas. VI kl. — Eglė 
Giedraitytė. Kastytis Gied
raitis. Egidijus Marcinke
vičius ir Viktorija žygaitė; 
VII kl. — Aldona O. Klio- 
rvtė. Dalia Kavaliūnaitė, 
Marytė Idzelvtė, Audronė 
šemetaitė; X kl. — Ramin
ta Vaitėnaitė. Dalia Mar
iutė. Trena Banionytė ir 
Dalia Nasvytytė; XI kl. — 
Vytautas Kliorys, Dalia 
Liaukonytė ir Rita Karso- 
kaitė: geriausia kanklinin
kė — Liusė Vasiliauskaitė.

LB vardu, Įteikdamas do
vanas, į. jaunimą kreipėsi 
apylinkės pirmininkas F. 
Eidimtas, pabrė ž d a m a s 
jaunimo pareigą jau mo- 
kvkloie ruoštis pilnutiniam 
lietuviškajam darbui ir pa
reiškė padėką mokyklos ve
dėjui J. Stempužiui, Auku-

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA
jau randasi baigiamųjų darbų stadijoje.

Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis 
ALEKSANDRO MERK E L I O 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoi iams ir prenumeratoriams.

ŠĮ leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiimtus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 107-17 118th St.. 
Richmond Hill, New York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d, knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
Įsigyti pigesne kaina, skuba ji jau dabar už
siprenumeruoti.

VIRŠUJE: Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos Clevelande 
mokiniai su mokytojais.

V. Pliodžinsko nuotrauka

ro ansamblio vadovui muz. 
A. Mikulskiui ir visiems 
mokytojams už pavyzdin
gą darbą ir gerą mokyklos 
vadovavimą.
. Nors mokyklos durys ir 
užsidarė, bet Vysk. Valan
čiaus jaunimas dar rinksis 
dainavimo, kankliavimo ir 
šokių pamokoms, nes bir
želio 21 d. kongreso atsto
vės Francis P. Bolton so
dyboje įvyksta mokyklos 
pabaigtuvių gegužinė, į ku
rią atsilankys ir Ohio gu
bernatorius James Rhodės. 
Be to, tautinių šokių gru
pė rugpiūčio mėn. vyks į 
New Yorką dalyvauti Pa
saulinės parodos Lietuvių 
dienoje.

Taip, ne tik žiema, bet ir 
miela vasarėlė prabėgs lie
tuviškai bekalbant, dainas 
bėdai nuojant, bešokant, 
naujas viltis uždegant...
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• Dr. ir Ponia Degėsiai 

gegužės 30 buvo surengę 
susipažinimo vakarą su Dr. 
Rimvydu šilbajoriu, pa
kvietus būrelį vietos žy
mesnių veikėjų. Dr. Šilba
joris dirbo Oberlin kolegi
joje rusų kalbos skyriuje. 
Kitais mokslo metais per
sikelia j Ohio Universitetą, 
Columbus.

Dr. Šilbajoris turėjo pro
gą, kartu su būriu ameri
kiečių profesorių, apsilan
kyti Sov. Sąjungoje ir Vil
niuje, siųstas Valstybės 
Departamento paskyrimu.

Pasakojo turėjęs progą 
susitikti savo bendramečių. 
Kaip jiems okup. Lietuvoje 
svarbu gauti mūsų pripa
žinimas, parodo toks pasa
kymas vieno lietuvio pasi
kalbėjimo su Dr. šilbajo
riu: ”Kaip jūs nedarysit, 
kad ir susirašinėjimu su 
mumis privačiais laiškais, 
vistiek tuo mus pripažįs
tat”.

Ne visi jie ten nori būti
komunistais, žino apie lais
vo pasaulio laimėjimus, bet 
neturi išeities ir yra pri
versti taikytis, vaidmai-
niauti. Kai kurie prašė: 
”Ką nori apie mus sakyk, 
vadink mus komunistais, 
tik niekuo daugiau, nes jei
gu prie mūsų prikibtų už 
ką kitą, mes žuvę . ..” Taip 
pasisakė jam ir rusai, su 
kuriais pasitaikė atviriau 
išsikalbėti. K. S. K.

• May Cc. naujos krau
tuvės kertinio akmens įmū- 
rinimo iškilmės North Olm- 
sted priemiestyje žymi nau
ją, spartų žingsnį tos ben
drovės augimo ir plėtimosi 
kelyje. Iškilmėse dalyvavo 
žymi grupė May Co. vado
vybės narių su prez. Fran-

Baleto Šokėjai Jaunutis Puodžiūnas ir Violeta Karosaitė.

Jaunius Puodžiūnas grįžta
"nusikaltimo vieton”

Ar atsimenate, vyresniejiCle- 
velandiečiai, Dirvos vakarą prieš 
14 metą? Pajudinkit smegenis ir, 
galbūt, prisiminsite, kad to vaka
ro programoj buvo ir solistas So

čis A. Coy, vietos adminis
tracijos atstovai ir kt.

Naujos krautuvės atida
rymas numatomas 1965 
metais. Moderniškiau s i o s 
statybos krautuvė kartu 
bus didžiausia Clevelando 
vakarų pusėje. Tai kartu 
pasitikėjimo ženklas Cleve
lando augimu ir ūkine plė
tote.

MayCo. krautuvių North Olmsted projektas. Statyba bus baigta 1965 
metais.

kėjas. Jo vardas buvo—Jaunutis. 
Jaunutis Puodžiūnas.

Dabar, po tiek metų, Puodžiū
nas jau murma prieš tėvus ir 
krikštatėvius už savo vardą. Ne
betinka, sako... Tegu būtų bent 
Jaunius. Bet ar ilgam? Truks čia 
prabėgti ir kita tiek metų? Kas 
tada? Vienintelė paguoda, sako, 
Clevelande. Ten bent yra vienas 
iš visiems paž|stamųjųNasvyčių, 
kuris, net ir vyresnis, betgi tą 
pačią bėdą turi...

Tasai 1950 m. Dirvos vakaras 
buvo J. Puodžiūno "pirmas nusi
kaltimas" Amerikoj. Pirmas pa
sikėsinimas viešai parodyti, kad 
jis šoka!

Tada buvo dar tik šokėjas-as- 
pirantas. Pasakojo mokęsis to me
no pas Liepiną ir jau šokęs sce
noje (P. Maželis buvo liudi
ninkas!), bet naujam kontinente 
visa tai tegalėjo būti svajonė: ne 
nepasiekiama, bet reikalaujanti 
dar daug daug prakaito... O kas
dieninei duonai to prakaito reikė
jo dar skubiau, tik jis parduoti 
irgi nebuvo taip jau paprasta...

Susiklojo dalykai taip, kad ba
leto šokėjas Puodžiūnas savo 
karjerą Amerikoj pradėjo... 
Dirvos rinkykloj, kaip ano- 
metinio "redakcijos štabo" pa
galbininkas "šen ir ten”, kitaip 
sakant, kaip "spaustuvinis vel
niukas". Tai buvo Puodžiūno pir
moji vieta kojomis | Amerikos 
žemę atsiremti. Kai tik atėjo Dir
vos vakaro laikas, ta atrama su
darė progą ir pirmąbaletinj "nu
sikaltimą" Amerikoj papildyti.

Neperilgiausiai Puodžiūnas 
"vergavo Dirvos kapitalistams", 
kaip bolševikų rašeivos pasakytų. 
Susirado bent kiektvirtėlesnęat-
ramą, ir kitame Dirvos vakare 
pašaipininkai kupletistai (Maže
lis su Raullnaičiu) Clevelando 
"apžvalgoj" jau dainavo apie Dir
vą:

Nebsimato jau Puodžiūno,
Tenai sėdi jau Gaidžiūnas...

Netrukus Puodžiūnas ir visai 
iš Clevelando išnyko: per Chica- 
gą tolyn į vakarus, ligi paties 
Hollyvroodo.

-- Kas tenai?
-- Daug žuvų, maža meške

rių...
Visdėlto Puodžiūnas (kaip vė

liau ir jo lietuviškųjų spektaklių 
partnerė V, Karosaitė) buvo at
kakli žuvis. Sugebėjo pagauti vie
ną kitą dėmesio vertą meškerę 
(ten, mat, ne taip, kaip kitur: ten 
žuvys meškeriotojus gaudo!) ir 
štai Jaunutis -- buvęs baleto as
pirantas, dabar profesionalas šo
kėjas po Ameriką keliaujančiuo
se baleto spektakliuose,televizi
joje, net gražuolių rinkimų iškil
mių programoje. Tai netik "pra
lieto prakaito", bet ir tąlento 
atestacija.

Išplaukę į Amerikos vandenis, 
V, Karosaitė ir J. Puodžiūnas 
juose nepaskendo. Susitarę ir 
bendrai veikdami, ŠĮ pavasari ry
žosi aplankyti tautiečius arčiau 
prie Atlanto išsibarsčiusius, ir

parodyti, kas jiems pavyko pa
siekti. Prieš tris savaites jie bu
vo ir New Yorke (paskui Balti- 
morėj, Chicagoj).

New Yorke jų spektaklio orga
nizavimu rūpinosi vietinė bend
ruomenės apygardos vadovybė. 
Gaila, pasirūpino ne tiek bend
ruomeniškai, kiekbiednuomeniš- 
kai. Rūpintojai, kažkaip skeptiš
kai nusiteikę apie šokio meną, 
sako, nesitikėję "stebuklų" iš 
spektaklio, taigi ir rengė beveik 
"pusiau slaptai": pagarsino itin 
kukliai, Ir išėjo taip, kad savo 
apatiškumu ir šiaip jau pasižy
minti New Yorko bendruomenė 
nesujudo. Į spektakli atvyko vos 
per šešetą dešimčių... Ir tų pa
čių tarpe negalėjai pamatyti jau
nesnių, negu "ketvirtą-penktą be
baigiančių". Pasirodo, kad jauni
mas, kuriam toks spektaklis kaip 
tik būtų buvęs vienas iš patrauk
liausių (ypač, kad buvo planuoti 
ir pačių žiūrovų šokiai), nebuvo 
nei pastebėjęs, kad toks dalykas 
rengiamas... Mat, jaunimą reikia 
kitais keliais informuoti: skelbi- 
mėliai lietuviškuose laikraščiuo
se pro jaunųjų akis praslysta ne
skaityti.

Baletas, ypač klasikinis ir ne 
masinis, net menų mėgėjams 
kartais atrodo "visada tas pats". 
Todėl ir tos kelios dešimtys mū
sų, kurie New Yorke ėjome pasi
žiūrėti Karosaitės - Puodžiūno 
spektaklio, tikrai nesitikėjom 
"stebuklų". O visdėlto, nors ir 
"švabų daržinėj", nors ir pilku
tėlėj scenoj (jokių dekoracijų, 
jokių šviesų), šios poros šokiai 
pasirodė ne tik ne "visada tie 
patys", bet, galėtum sakyti, net 
staigmeniškai įdomūs.

Ir kostiumai, ir choreografija, 
pasirodo, jų pačiųkurta: išradin
gai, skoningai ir su žaisminga hu
moro gyslele. Programa ne "vie
narūšė": jos skalė užkabina ir

"klasiką" ir "modernizmą",oap- 
vainlkavimas -- šimtanuošimti- 
nis lietuviškas M. Hofmeklerio 
sudarytos lietuviškų meliodijų 
pynės pervaizdavimas šokiu.

New Yorke šokių protarpius 
(kai šokėjai turi persirengti) už
pildė pradedančių, daugiau kelia- 
mečių negu keliolikmečiųkankli
ninkių penketukas, kurio pastan
gos viltingos ir girtinos, tik šiam 
atvejui mažai tinkamos, nes kan
kliuojamos ir dainuojamos liau
dies dainelės atsidūrė labai ryš
kiame kontraste tarp šokių, ypač 
tarp čigoniško ir "bytnikiško”. 
Clevelande, galbūt, turėsite lai
mingiau pritaikytus intarpus.

Todėl — Clevelando lietuvių

jaunime! Jei jums "lietuviški pa
rengimai nuobodūs", tai šiuo at
veju visdėlto rizikuokit: patepu
siems amerikiečiams, televizi
jos programų leidėjams bei ri
kiuotojams šie mūsiškiai 
šokėjai geri, tai ir jūs nesigai- 
lėsit jais groŽėdamies. O vyres
nieji — argi neintriguos jūsų pro
ga ne tik jais pasigrožėti, bet ir 
Jaunių Puodžiūną "sugautisugrį
žusi nusikaltimo vieton"? (vr)

• VI. Bacevičius, Dirvos 
bendradarbis, siunčia savo 
linkėjimus clevelandiečiams 
iš New Yorko mugės.

STOP HERE 
SHOP THERE
Stop here for comfortable terms on your 
coming new car!
Then Shop at your leisure for your

NORINTIEJI APSIDRAUSTI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITI ar Z. 
OBELENĮ. atstovaujančius draudimo bendrovę NATION-
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS |1ationwide
Mutual Fire Insurance Co.

• Išnuomojamas butas 5 
kambarių, apačioje, su ga
ražu.

Skambinti kiekvienų lai
ku HE 1-4076. (64-65)

PARDUODAMAS NAMAS

E. 87 gt., į šiaurę nuo 
Superior Avė. Gerame sto
vyje 4 miegamųjų namas 
su modernia vonia, tik 
įrengtu gazo pečium, vari
niais vamzdžiais. Garažas. 
Visi prabangaus namo pa
togumai už naują šiame 
rajone kainą — $11,800 
greitam pardavimui. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Elmer Seidman
Tel. LA 1-5024

WESTSIDE REALTY
(65-67)

GERI NAMAI
Tarp Lake Shore ir E. 

185 gt. vienos šeimos. Vis
kas viename aukšte, nese
nas, rūsys per visą namą, 
garažas. Gerame stovyje.

2-jų šeimų, visai netoli 
E. 185 gt. Visai nauji na
mai, pirmas prie pat Char- 
don Rd. 3 miegamieji, vis
kas viename aukšte.

Antras į pietus nuo Eu- 
c'Iid Avė. ant Hillsboro ke
lio — 2 miegamieji žemai, 
2 viršuje.

Dvi vonios, dvi virtuvės, 
rūsys, 3 garažai, prie Lake 
Shore ir E. 171 gt.

Netoli šv. Jurgio parapi
jos, švarus 2 dviejų šeimų 
namas.

Penkių šeimų ir vienos 
krautuvės aparta m e n t a s 
Euclid Beach rajone.

Mums labai reikia vienos 
šeimos gero namo apie Ed- 
d.v Rd. Jei kas norėtumėte 
parduoti, prašau paskam
binti.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti į 

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing
Service

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

Telef. 944-6835 Life Insurance Co. Mutual Insurance Co. 
Home Office; Columbus, 0.

Z. OBELINIS
Telef. 881-7711

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

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., Marųuette 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 Marųnettc Parko krautuvė.

SIUNTINIUS J 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 225-1861
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.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VYKSTANTIEMS Į AME
RIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESĄ

Visiems, kurie betkokio- 
mis priemonėmis vyks j 
Amerikos Lietuvių kongre
są Washingtone, birželio 
26-28 dienomis, primename, 
kad dabar yra jau pats lai
kas apsirūpinti nakvynė
mis The Shoreham Hotel, 
2500 Calvert Street, N. W., 
Washington 8, D. C. Kon
greso dalyviams šis viešbu
tis yra padaręs žymias nuo
laidas. šiame viešbutyje 
vyks ir visi kongreso posė
džiai bei banketas. Tiems, 
kurie vyks kongresan au
tomobiliais, prie viešbučio 
yra didelės aikštės automo
biliams pasistatyti.

Iš Chicagos į kongresą 
organizuojamos papiginto
mis kainomis ekskursijos 
lėktuvais, traukiniais ir 
autobusais. Autobusų vie
tos yra normuotos, todėl 
chicagiečiai prašomi pasku
bėti registruotis Alto biu
re; 6818 So. Western Avė., 
Chicago, III. 60636. Telef. 
778-6901.

NAUJOS

REZOLIUCIJOS

Kongreso atstovas DĖL CLAW 
SON neseniai {nešęs naują rezo
liuciją Lietuvos ir kitų pavergtų 
tautų laisvinimo reikalu.

"Jei ne JAV-bės, tai ku
ris kitas kraštas privers 
Kremliaus komunistus pa
sitraukti iš Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos?” — kalbė

A. A.

JONUI ŠARKAI
staigiai ir netikėtai mirus, gilaus liūdesio 

valandoje, netekus mylimo ir brangaus tė

velio, reiškiame nuoširdžią užuojautą duk

terims JANEI, IRENAI, DANUTEI ir sū

nums VINCUI, JONUI, VYTAUTUI ir jų 

šeimoms, ir dalinamės jų skausmu

Vaclovą ir Vincas šarkai, 
Izolda ir Kęstutis černiai, 
Nijolė ir VVilliam Rice, 
Olga Plepienė.

IGNUI VILĖNIšKIUI 

mirus, jo šeimą ir brolį ANTANĄ su šeima giliai 

užjaučiame ir kartu liūdime

Aleksandras, Eleonora ir Gerimantas
Griauzdės

jo kongresmanas Samuel S. 
Stratton (D. — N. Y.), 
{nešdamas naują rezoliuci
ją (H. Con. Res. 298) Pa
baltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. Rezoliucijos išgavi
mu rūpinosi Lietuvos Vy
čių organizacijos nariai ir 
kiti lietuviai, gyveną tame 
distrikte.

Kitą naują rezoliuciją 
(H. Con. Res. 307) įnešė 
kongresmanas Dėl Clavvson 
(R. — Calif.). šios rezoliu
cijos įnešimo reikalu į kon- 
gresmaną Clavvson buvo 
kreipęsis dr. Hal Wilkins 
(Dovvney, Calif.), amerikie
tis, Rezoliucijoms Remti 
Komiteto narys. Kongres- 
mano Clavvson rezoliucija 
liečia visus komunistų pa
vergtus kraštus Europoje. 
Anot kongresmano Dėl 
Clavvson, jis dėsiąs visas 
pastangas, kad jo įnešta 
rezoliucija būtų pravesta 
kaip galima greičiau.

• Pranas-Juozas Gustai
tis, buvęs Marijampolės R. 
Jono, Alytaus, Pilviškių 
gimnazijų direktoriumi 
Lietuvoje, gegužės 22-tą 
dieną staiga mirė New 
Yorke, sulaukęs 73 metus 
amžiaus.

Velionis gyveno iš ma
žos pensijos, sirginėjo ir 
jokio turto nepaliko. Jo bu
vę auklėtiniai ir draugai 
maloniai prašomi mažesne 
ar didesne auka prisidėti 
prie laidotuvių išlaidų ap
mokėjimo, tuo pačiu paro
dant pagarbą buvusiam di
rektoriui. Parama siunčia
ma marijampoliečių komi
teto finansų vedėjos adre
su : V. Lapienė, 1734 North, 
17th Avė., Melrose Park, 
Illinois.

• Mažosios Lietuvos Re
zistencinį Sąjūdį Amerikos 
Lietuvių Kongrese atsto
vaus Jonas Stiklorius, to 
sąjūdžio vicepirmininkas.

GUŽAUSKU
BEVERLY HILLS 

GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

K. Donelaičio lituanistikos mokyklos Chicagoje mokiniai atlieka bendrus pratimus mokyklos sporto 
šventėje.

DARNIAI DIRBANTI MOKYKLA
K. Donelaičio šeštadieni

nė lituanistikos mokykla 
Chicagoje 1963-64 mokslo 
metus baigia birželio 13 
dieną. Mokslo metų baigos 
aktas bus ne įprastinėj mo
kykloj, bet Marųuette Park 
Fieldhouse (Marųuette Rd. 
ir Kedzie Avė. kampas). 
Programoj: baigusiems 8 
skyrius pažymėjimų įteiki
mas, trumpa meninė pro
grama, mokinių sudarytų 
Lietuvos ir lietuviškojo gy
venimo vaizdų albumų pa
roda ir kt.

Šiais metais mokyklą 
lankė 309 moksleiviai. Dės
tė mokyklos vedėjas J. šir- 
ka ir 14‘mokytojų (plius 
relig. pamokas — du dva
siškiai). Pamokos vykdavo 
šeštadieniais Francis Mc 
Kay Public School (6991 S. 
Fairfield Avė., Chicago, 
III.) patalpose, kuriose bu
vo užimama 9 klasių kam
bariai ir gimnastikos salė. 
Šiais metais buvo įvesta 
naujovė — RK tikėjimo 
moksleiviai galėjo lankyti 
po bendrinių pamokų ir re
ligijos pamokas, kurias ve
dė kun. J. Juozevičius ir 
kun. Ant. Nockunas MIC. 
Tokias pamokas lankė per 
50 vaikučių.

Mokyklos metinis biudže
tas siekia per 12.090 dol. 
Ji išlaikoma tėvų moka
mais mokslapinigiais ir pa
jamomis iš mokyklos pa
rengimų, kurių kiekvienas 
sutraukia nemaža lankyto
jų. Didžiausią mokyklos iš
laidų poziciją sudaro mies
to mokyklos patalpų naudo
jimo išlaidos.

Mokykloje mokymas vyk
sta sklandžiai ir sėkmingai. 
Tai patvirtino ir LB švie
timo Valdybos pirmininkas 
savo vizitacijos akte. Kaip 
lygiai mokyklos lankymo 
dieną gausiai mokykloje at
silankiusieji tėvai neigia
mų pastabų nepareiškė nei 
mokytojams nei tėvų komi
tetui. žemesniuose skyriuo
se visus dalykus dėsto vie
nas mokytojas, o aukštes
niuose skyriuose praktikuo
jama dalykinė sistema. 
Bendrai, tarp pedagogų ir 
tėvų komiteto, kaip lygiai 
ir pavienių tėvų, vyrauja 
gražus susipratimas ir 
bendravimas, šitame kely
je nemažą vaidmenį sudaro 
jau bene antri metai prak
tikuojama vadinamoji kla
sių globėjų institucija.

Tėvų ir visuomenės in
formacijai Mokyklos Tėvų 
Komitetas išleidžia infor
macinį biuletenį. Be to, sie
kiant geresnės tarpusavio 
informacijos metų bėgyje 
buvo surengti mokytojų-tė- 
vų-mokyklos rėmėjų bend
ri pietūs, mokyklos balius- 
koncertas ir kt. Mokslo me
tų pabaigai, birželio 7 d. 
Tėvų Marijonų soduose 
mokykla rengia trečiąją 
sporto ir dainų šventę. 
Šventės programoj: dainos, 
vadovaujant mokyt. K. 
Skaisgiriui, tautiniai šo

kiai, vadovaujant mokyt. 
A. Martienei, bendroji 
mankšta, varžybos ir lais
vi lauko pratimai.. . šven
tės vyr. vadovas — mok. 
ved. J. širka.

AUKOS KREPŠININKŲ IŠVYKAI

Krepšinio rinktinės daly
vių pristatymo vakarienė
je, gegužės 23 d., Chicago
je, Jaunimo Centre, gautos 
šios aukos: Lietuvių Fondo 
500 dol., JAV LB centro 
valdybos (uniformų įsigy- 
jimui) 500 dol., JAV LB 
Chicagos apygarda 250 dol., 
kun. B. Suginto 100 dol., J. 
Zurio 100 dol. Smulkesnių 
aukų gauta 30 dol. sumoje. 
Visiems aukotojams širdin
gai dėkojame. JAV-bėse au
kas prašoma siųsti organi
zacinio komiteto iždininko 
adresu; V. Grėbliūnas, 6941 
So. Washtenaw Avė.* Chi
cago, III. 60629. Krepšinio 
išvykos įgyvendinimui dar 
yra reikalinga nemaža pi
nigų suma.

St. Catharines (Kanado
je) lietuvių kolonijoje su
rinkta 179 dol. aukų. Pagal 
ten gyvenančių lietuvių 
skaičių, tai yra š. Ameri
kos lietuvių rekordas. Pa
gal proporciją, Chicagoje 
reiktų surinkti 30 tūkstan
čių dolerių. St. Catharines 
aukas rinko vietos Lietuvių 
Bendruomenė, vadovaujant 
Pr. Meškauskui. St. Catha
rines lietuviams reiškiama 
padėka. Aukas Kanadoje 
prašoma siųsti šiuo adresu;
L. Rickevičienė, 4 Avon 
Avenue, Toronto 9, Ont.

Lietuvių krepšinio rink
tinės atsisveikinimo rung
tynės bus birželio 28 d. 
Chicagoje. Bus žaidžiama 
prieš Chicagos AAU krep
šinio lygos meisterį, Blue 
Chips komandą. Rungtynių 
vieta bus netrukus paskelb
ta spaudoje.

Iš Australijos J. Jonavi- 
čius (lietuvių sportinės or
ganizacijos p i r mininkas) 
rašo: ”Visi paruošiamieji 
darbai beveik jau užbaigti. 
Visą darbą atliko įvairiuo
se miestuose sudaryti spe
cialūs komitetai, koordi
nuojant Australijos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Valdybai. Vizitui 
artėjant, plečiasi propogan- 
da, prie spaudos jungiasi 
radijo ir televizija. Atvyk
stančiai rinktinei stengia
mės sudaryti geriausias są
lygas žaisti, ilsėtis ir bend
rauti su Australijos lietu
višku jaunimu”.

Sydnejuje išleistame at
sišaukime sakoma: "Lie
poj 9 dieną, 7 vai. 45 min. 
ryto šiaurės Amerikos lie
tuviai krepšininkai išlips 
Sydnėjaus aerodrome ir 
tuo j mūsų Australijos lie
tuvių gyvenimą įrašys is
torinę ir pirmą datą broliš
ko lietuvių sportininkų ben
dradarbiavimo tarp šių di
deliame nuotolyje esančių

CHICAGOJE
Tokioj darbingoj ir dar

nioj nuotaikoj ši mokykla 
šiais metais švenčia savo 
veiklos ir nuolatinės pažan
gos pirmąjį penkmetį.

mv

kontinentų. Tai yra įrody
mas to didelio ryžto, at
siekto šiaurės Amerikos ir 
Australijos lietuvių”.

Adelaidėje, rugpiūčio 1 
d. rengiamas balius, kuria
me dalyvaus didžiausias 
iki šiol Australijoje vieno
je vietoje tokia proga su
rinktas krepšininkų skai
čius: š. Amerikos lietuvių 
rinktinė, Australijos olim
pinė rinktinė, Pietų Aus
tralijos rinktinė, Australi
jos latvių rinktinė ir Aus
tralijos lietuvių rinktinė.

VASARIO 16 AKTO 
SIGNATARO STEPONO 
KAIRIO SVEIKINIMAS

Dėl nesveikatos negalė
damas asmeniškai dalyvau
ti Amerikos Lietuvių Kon
grese Washingtone. Stepo

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia
žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong. 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.
Iki birželio 20 d. kreiptis: S. M. Lūšys, 88-01 

104 St.. Richmond Hill. N. Y. 11418. Tel. VI 9-1193 
(212). Po birželio 20 d. kreiptis Vila Meška adresu.

P. S. Svečius be automobilių nuyežame ir par
vežame iš pliažo.

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E RV 1 L L E
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrų poilsį ir sustiprins sveikatų. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15. 
Iš anksto kreiptis:

ED. JANSONAS — 15 Rosedale Street, 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999.

nas Kairys siunčia kongre
sui sveikinimą, kuriame ra
šo:

"Brangūs tautiečiai, Jūs 
čia susirinkote sielodamiesi 
Lietuvos reikalu pasitarti, 
kaip, kokiomis priemonė
mis galėtumėt prisidėti prie 
mūsų brangios Lietuvos 
paliuosavimo iš žiauraus 
Maskvos pavergimo. Tam 
yra būtina kova. Kad mūsų 
kova būtų sėkminga, turi
me teisingai suprasti pa
dėtį, kurioje esame, būti 
mūsų kovoje vieningais ir 
ištvermingais.

"Mūsų kovos pastangas 
turi gaivinti gilus įsitikini
mas, kad dabartinė san
tvarka, aziatiškai - mongo
liško socializmo santvarka, 
jėga primesta mūsų tautai, 
negali pasilikti kaip ji yra 
ir turi išnykti.

”,.. Senoji mūsų veikėjų 
gvardija pamažu tirpsta, 
kas mieli metai paretina 
jos gretas. Neužmirškime, 
brangūs tautiečiai, laiku 
tas gretas papildyti nau
jais, tinkamais ir pasiryžu
siais kovotojais. Tad skir
kime tinkamo dėmesio mū
sų jaunuomenei, nes tik iš 
jos galime laukti sau pava
duotojų. Dėmesio išeivijos 
jaunimui ir gal dar dau
giau dėmesio namie, pačio
je Lietuvoje”.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ

IŠNUOMOJAMA 
VASARVIETĖ

Medžių pavėsyje, graži, 
patogi ir rami vieta poilsiui. 
Išnuomojama šeimoms ir 
pavieniams asmenims: die
nai, savaitei, mėnesiui ar 
sezonui, palankiomis sąly
gomis.

Teirautis:
”VILA SAULĖ”, 
Girdžiūnas, 
Nolan Avenue, 
Union Pier, Mich., 
telef. Lakeside 9371.

(65-66)

42 Beach St.
Monument Beach
Cape Cod, Mass. 

Tel. 759-3251 (617)
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