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RESPUBLIKONŲ TARPE
GUBERNATORIAUS ROMNEY PASITRAUKI
MAS Iš PRIEŠRINKIMINĖS KOVOS VEDA
PRIE NIXONO-ROCKEFELLERIO DVIKOVOS
DĖL RESPUBLIKONŲ KANDIDATŪROS J PRE
ZIDENTUS. — ABEJŲ KANDIDATŲ STIPRIO
SIOS IR SILPNOSIOS PUSĖS.

---------------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Gubernatorius Rom
ney po triukšmingos pra
džios tyliai pasitraukė
iš priešrinkiminės ko
vos dėl respublikonų no
minacijos į prezidentus.
Jis tai padarė dėl to,
kad viešosios nuomonės
tyrinėtojai nustatė, jog
jis turėtų pralaimėti
Nixonui 7 prieš 1 santy
kiu. Romney pasitrau
kimas paliko Nixoną, ga
li sakyti, be viešo opo
nento, tačiau ir.visų pir
minių rinkimų laimėji
mas dar nesuriša ran
kų respublikonų konven
cijai. Ji gali pasirinkti
kandidatą ir nedaly
vavusį pirminiuose rinki
muose, tačiau tai, žino
ma, nebūtų visai 'regu
liarus' įvykis. Išimtis,
bet ne taisyklė.
Romney iš pat pra
džios buvo laikomas tik
Rockefellerio 'iškamša’,
kuris pats skelbėsi ne
sąs kandidatas. Po Rom
ney pasitraukimo Rocke
felleris turėjo prisipa-

f Š VISO PASAULIO
• KOMUNISTŲ DALINIAI
Vietname pirmajai didžiajai atakai ruošiantis sugebėjo įsitvir
tinti net didesnių miestų kana
lizacijos kanaluose, ten įsitvir
tinant betoniniais bunkeriais.
Nha Trang mieste bunkeriai buvo {ruošti naudojantis ameri
kiečių atvežtu cementu skirtu
P. Vietnamo statyboms vykdyti.
• ANGLAI trauko pečiais ir
nesupranta Indijos vyriausybės
dviveidės politikos kai pasta
roji pradėjo kaltinti anglus "ra
sizmu". Iš Afrikos valstybės
Kenijos išvarius visus Azijos
kraštų piliečius, daugelis jų
stengėsi persikelti i Angliją.
Anglijos vyriausybė nutarė ne
duoti jiems {važiavimo vizų. Tuo
tarpu Kenijos vyriausybė nekal
tinama už Azijos valstybių, jų
tarpe ir Indijos,piliečių išvary
mą.
• SOV. S-GOS užs. reikalų
ministerijos spaudos skyriaus
ved. Simonovas {spėjo Reuterio
agentūros atstovą Maskvoje, kad
nesinaudotų savo žiniose iš pri
vačių šaltinių gautomis infor
macijomis. Kellet-Long, Reuterio atstovas, užprotestavo pa
reikšdamas, kad žiniųagentOros
pareigūnai neturėję ryšių su pri
vačiais piliečiais žinių rinkimo
tikslu. Jam buvo atsakyta, kad
"kiekviena informacija, išplaukainti iš tiesioginio ar netiesio
ginio neautorizuoto kontakto su
Sov. S-gos piliečiais yra nelega
li".
Jau sausio mėn. Simonovas
{spėjo Vak.valstybiųžiniųagentūrų atstovus nesiekti ryšių su 4
nuteistųjų rašytojų giminėmis
ar artimaisiais ir nedalyvauti
jų spaudos konferencijose. Tuo
reikalu užsienio spaudoje pasi
rodę žinios, rodančios, kad "nu
sižengta taisyklėms".
Visa ui dar kartą liudija, kad
Sov. S-gos gyvenimas užsienio
spaudoje siekiamas perkošti per
sovietinės propagandos koštuvą.
Kyla klausimas kaip reaguotų
Sov. S-gos spaudos atstovai Ame
rikoje, kai jų konukums su krau
tuvių pardavėjoms ar taksi šofe
riais reiktų gauti Valst. Deparumento leidimą!!

gia, kad Wallace iš tik
ro gaus daugiau respu
blikonų negu demokratų
balsų, tačiau kitas tyri
nėtojas Gallup aiškina,
kad Wallace surinks ly
giai tiek pat demokratų
balsų kiek respubliko
nų. Tyrinėta prileidžiant, kad Johnsonas
konkuruos su Nixonu.Jei
tačiau respublikonų kan
didatas būtų Rockefelle
ris, kuris laikomas
'kairesniu’ už Nixoną,
Wallace tikrai daugiau
surinktų iš respubli
konų tarpo negu demo
kratų. Atseit, turint gal
voje Wallace, respubli
konams vertėtų statyti
Nixoną,o ne Rockefellerį. Tarp kitko, teoriškai
galėtų būti galimybė, kad
Wallace neleis gauti dau
gumos nė vienam kandi
datui ir tokiu būdu pre
zidento rinkimai bus pa
vesti kongresui. Wallace to ir norėtų, nes tik
tada galėtų ’atiduoti’ sa
vo šalininkų balsus tam,
kuris daugiau padarytų
nuolaidų Wallace pažiū
rom.
Tačiau iki tos galimy
bės dar toloka. Kol kas
iki šiol buvęs tylus kan
didatas Rockefelleris tu
rės daugiau ar mažiau
pakeisti savo laukimo
taktiką.

ll
II

žinti, kad priimsiąs res
publikonų nominaciją,
f
jei jie jam duotų. Ar
staigus Romney pasi
traukimas buvo padary
tas su Rockefellerio ži
nia ir ar iš viso jis šiuo
metu buvo naudingas ar
kenksmingas New Yor
ko gubernatoriaus kan
didatūrai — nuomonės
skiriasi. Vieni sako, kad
Romney pasitraukimas
buvo per ankstyvas, kad
sutaptų su Rockefelle
Vasario 16 d. minėjimo Beverly Shores, Ind. garbės prezidiumas. Sėdi iš kairės: Beverly Shores
rio planais, kiti aiškina,
miesto valdybos pirmininkas Richard Christopher, Senatorius Birch Bayh, Michigan City burmistras
kad tam jau buvo aukš
Conrad Kominiarek, Beverly Shores Lietuvių klubo pirmininkas Visvaldas Masiulis ir ALT pirminin
kas Eugenijus A. Bartkus.
čiausias laikas, nes Nixono šalininkai vis daugiau
ir daugiau įsigali parti
jos aparate, kuris galų ga
le nulems kandidatą. Pa
našiai kaip kad buvo 1964
m. ,kada liberalai per vė
lai subruzdo.
Šiais žodžiais Dan niškais kvietimais. Mi vą. Klebonas žodžiu ir pa
Kas kalba užNixonąir
guolė Bartkuvienė • ati chigan City ir Valparai- rapijos biuletenyje pa
kas už Rockefellerį?
darė Beverly Shores so radijo stotys perdavė kvietė parapijiečius da
Kaip buvęs viceprezi
Lietuvių Klubo sureng išsamų pasikalbėjimą lyvauti minėjime. Kle
dentu Nixonas yra ge
tą Vasario 16 d. minė apie Lietuvą su Danguo bonui L. Letko buvo įteik-rai susipažinęs su pre
jimą. Minėjimas įvyko le Bartkuvienė, Terese ta Sibiro maldaknygė.
zidento pareigom ir ne
mokyklos auditorijoje Mildažiene ir Kristina Tuoj po pamaldų buvo
bus naujokas prezidento
vasario 25 d. į kurį su Austin. Tos pačios sto priėmimas A. ir V. Ma- kongreso santykiuose,
sirinko apie 300 žmo tys, WIMS ir WAKE, ke' siulių rezidencijoje vinuo kurių sklandumo pri Į VAKARUS PABĖGO
oiė'uic - RftVArly . Shorasi
nių, dauguma amerikie lias savaites grojo lie
klauso bet kokių užsimo
čių. Beverly Shores Lie tuvišką muziką ir pra miesto valdybos na
ČEKŲ GENEROLAS
jimų pravedimas. Roc
tuvių Klubas pasistengė nešinėjo apie minėjimą. riams.
Valstybės Departamentas supažindinti amerikie
kefelleris tokio patyri
Prieš pat minėjimą su
Michigan City dienraš garbės svečiais buvo ap
mo neturi, tačiau jį dide ■ pranešė, kad prieš savaitę į čius su jubiliejine Vasa
le dalimi atstoja faktas, JAV politinio pabėgėlio tei rio 16 d. sukaktimi per tis The News-Dispatch lankytas neseniai Litukad jis yra ilgametis vie sėmis atvyko maj. gen. Jan spaudą, radiją ir asme- įdėjo arch. Erdivilo Ma anicos vardu pavadintas
siulio laišką apie Lietu Beverly Shores parkas.
nos iš didžiausių valsti Sejna su sūnum ir sūnaus
sužadėtine.
vą
ir moterų skyriuje iš
jų gubernatorius. Tačiau
Washingtono pareigūnai
Patį minėjimą labai
samų straipsnį apie lie
respublikonų politikams tvirtina,
jog tai aukščiausio politiniuose sluoksn i u o s e tuvių tautinius drabu
gražiai ir tvarkingai pra
ne tiek rūpi kandidato pa laipsnio komunistų
pabėgė laikomi reikšmingiausi a i s
bei tautodailę. vedė klubo vicepirmisiruošimas
būsimom lis, bet kada pasirinkęs to po 1956 m. neramumų Len žius
Straipsnis
buvo ilius ninkė bei minėjimo renpareigom, kiek tai, ar jis kį kelią. Mat, gen. Sejna kijoje ir Vengrijoje.
truotas
gražiomis
nuo gimo komisijos pirmi
gali laimėti rinkimus. buvo kompartijos krašto
Prieš keletą dienų buvo
Panašų ninkė Danguolė BartkuNixonas šiuo atveju yra apsaugos reikalams sekre nušalintas čekų "ideologinis traukomis.
blogesnėje padėtyje, nes torius ir čekų "parlamento’’ vadas” Jiri Hendrych, ne straipsnį su nuotrau vienė. Amerikos ir Lie
pralaimėjo ne tik prieš prezidiumo narys.
seniai dar puolęs ir grasi komis įsidėjo ir Valpa- tuvos himnus sugiedojo
sol. Stasys Baras, akom
Kennedy, bet vėliau ir
Gauta įrodymų, kad jam nęs čekų intelektualams raiso laikraštis — The
panuojant
komp. Dariui
Vidette
Messenger.
Apie
Californijos gubernato grėsė pavojus būti nušalin "susitvarkyti arba ..."
parašė ir Lapinskui. Garbės sve
Oficialioji čekoslovakų minėjimą
riaus rinkimuose. Tokiu tam keičiantis čekoslovakų
čius ir kitus minėjimo da
būdu jis turi ’pralaimė- komunistų valdžiai, o gen. versija dėl gen. Sejna pabė Chesterton Tribūne.
tojo’ aureolę, kuri jį seks Sejna kaip tik priklausė gimo — išeikvojimas 20,000
Sekmadienį prieš mi lyvius pasveikino klubo
pralaimėjusių
pašalinto
Nodol.
nelegaliai
parduodant
iki pirmo didesnio laimėnėjimą vietos katalikų pirmininkas Visvaldas
votny
šalininkų
grupei.
valdžiai
priklausiančias
sėkjimo. Romney pasitrau
bažnyčioje buvo atlaiky Masiulis. Trumpas ir
kimas iš pirminių rin Pasikeitimai Pragoję JAV
tos šv. Mišios už Lietu prasmingas kalbas pa
sakė Richard Christop
kimų neleidžia jam įspū
her — Beverly Shores
dingai įrodyti savo pra
miesto valdybos pirmi
našumo priešrinkiminė
ninkas,
Conrad Komi
je kovoje.
niarek
—
Michigan Cty
Viešosios nuomonės
burmistras
ir Eugenijus
tyrinėjimas rodo, kad <
A.
Bartkus
—
ALT pir
Nixonas turi daugumos
mininkas.
Pagrindinis
respublikonų pritarimą,
kalbėtojas buvo Indianos
tačiau laimėjimui res
senatorius Birch Bayh,
publikonų kandidatui rei
kuris
savo kalboje pabrė
kia atitraukti dalį demo
žė,
kad
Lietuva yra sim
kratų ir ’neutraliųjų’ bal
bolis
ilgų
kovų dėl lais
sų ir Šiame sektoriuje
vės.
Senatoriui
ir bur
Rockefelleriui sekasi ge
mistrams
buvo
įteiktos
riau negu Nixonui.
prof.
V.
Vardžio
ir B.
Reikia neužmiršti dar
Armonienės
knygos,
ku
vieno faktoriaus 1968 m.
rias
įteikė
tautiniais
dra
prezidentiniuose rinki
bužiais
pasipuošusios
muose. Tai George Walmergaitės:
Laimutė
lace kandidatūros. Spė
Baipšytė,
Lina
Jonynai
jama, kad jis surinks
tė ir D. Matesic.
apie 11% visų rinkikų bal
Meninę programą iš
sų. Kam dėl to didesnis
pildė sol. Stasys Baras,
nuostolis — demokra
akompanuojant kompo
tams ar respubliko
zitoriui
Dariui Lapins
nams? Iki šiol buvo aiš
kui
ir
Ateities
tautinių
kinama, kad Wallaceyra
šokių
grupė,
vadovauja

Johnsono tylus talkinin
Vasario 16 d. proga buvo apsilankyta su garbės svečiais Lituanica Parke, Beverly Shores, Indiana.
ma Bruno Shoto. Kaip
kas, nes atims respu Stovi
iš kairės: Dana Noreikienė, Danguolė Bartkuvienė, Erika Masiulienė, Richard Christopher —
blikonams balsus. Da Beverly Shores miesto valdybos pirmininkas, senatorius Bireli Bayh, Conrad Kominiarek -- Michigan vienas minėjimo dalyvis
išsireiškė, — nedažnai
bar viešosios nuomonės City burmistras, Visvaldas Masiulis, ponia Kominiarek, Aldona Masiulienė, Mary Miller irChristina
(Nukelta į 2 psl.)
tyrinėtojas Harris tei- Austin.

Niekur, niekad ir niekam laisvė

neatėjo be aukų
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KIM PHILBY
t v

šimtmečio šnipas’ (7)

Philby pasiekė savo
karjeros
kulminacinį
punktą. Jis 'koordinavo*
britų ir amerikiečių
žvalgybos veiklą Sovie
tų Sąjungoj ir jos sate
lituose. Nė vienas ame
rikietis negalėjo tikėtis,
kad pirmasis britų am
basados
Washingtone
sekretorius — toks bu
vo oficialus Philby titu
las — bus iš tikro sovie
tų žvalgybos karininkas!
Jo veikla britų amba
sadoje nebuvo kontroliuojama, nes ji praktiškai
nepriklausė britų amba
sadai, bet tiesiogiai Lon
donui. Kaip tik tuo metu
didžiausią pavojų Philbiui sudarė ne kas ki
tas , kaip jo buvęs bend
ras iš studentavimo lai
kų, užangažavęs jį so
vietų , o vėliau ir britų
slaptajai tarnybai: Guy
Burgess. Tas daug gė
rė, pasigėręs išduodavo
savo neapykantą Ameri
kai ir simpatijas Rusi
jai. Be to buvo homoseksualas.
Dėl viso to, kai Burgess gavo vietą britų
ambasadoje Washingtone, Philby rūpinosi jo
nepaleisti iš akių. Jis
net apgyvendino Burgess
savo bute. Bet toks rūpi
nimasis sukėlė įtarimo
Britų užsienio reikalų
ministerijos saugumo Q - departamente. Ten
pradėta svarstyti, kas gi
tuos du vyrus sieja?
Burgess, kuris anks
čiau pradėjo .digfctiJKii’
by, turėjo iš ten neblo
gas
rekomendacijas.
Greičiausia dėl homo
seksualinių polinkių jis
buvo susidraugavęs 1937
metais su tūlu prancūzu
Edouard Pfeiffer, kuris
buvo Prancūzijos krašto
apsaugos, o vėliau ir ministerio pirmininko Daladier privatus sekreto

rius. Per jį britai daug
ką žinojo apie nuotaikas
prancūzų vyriausybėje.
Tuo pačiu būdu Burgess
susidraugavo su vokie
čių ambasados Londone
konsularinio skyriaus
vedėju von Pulitz, iš ku
rio irgi gavo naudingų
informacijų. Nepaisant
tų nuopelnų, Burgess dėl
savo charakterio pasi
rodė netinkamas britų
žvalgybai. Jis tačiau
1944 metais gavo tarny
bą užsienio reikalų mi
nisterijoje ir per pro
tekcijas gavo galimybę
dar kartą parodyti savo
sugebėjimus. Buvo per
keltas į Washingtoną,
kur, kaip sakėme, suda
rė daug rūpesčių Philbiui. Per vieną priėmi
mą Guy Burgess net su
simušė su kolumnistu
Joseph Alsopu. Daugkartų jis buvo sulaikytas už
eismo taisyklių nesilai
kymą.
Vienu žodžiu, jo elge
sys buvo taip skandalin
gas, kad pats britų am
basadorius pareikalavo
jį atšaukti. Beveik tuo pa
čiu metu Philby gavo
privatų FBI laišką, ku
riame buvo pranešama,
jog esama rimto įtarimo,
kad Burgess ir jo drau
gas Maclean, kuris iš
Kairo buvo perkeltas į
Londoną, kur jam buvo
pavestas Amerikos sky
rius užsienio reikalų mi
nisterijoje, dirba sovie
tams.
prasidėjus rimtam tar
dymui jiems abiems ne
pavyks išsisukti. Donal
dui Maclean nepadės ir
tas faktas, kad jis pats
yra ministerio ir libera
lų partijos buv. vado sū
nus, lankęs aukštuome
nės mokyklas, priklau
sąs įtakingiems klubams.
Juo labiau, kad tą įtari
mą sutvirtino dar 1937

metais į Ameriką pabė
gusio sovietų špionažo
tarnybos generolo majo
ro parodymas, kad bri
tų užsienio tarnyboje dir
ba sovietų šnipas, kurio
pavardės neatsiminė, ta
čiau visi ženklai rodė,
kad tai turėtų būti Maclean.
Kai tik Washingtone
pasirodė Scotland Yardo
— D. Britanijos krimi
nalinės policijos inspek
torius William James
Sardon, kurį Philby da
bar vadina 'sukčiausiu
pasaulyje
tardytoju’,
Philby įsakė Macleanui
ir Burgessui bėgti į So
vietų Sąjungą. Tai nebu
vo labai paprasta, tačiau
abu jie sugebėjo be dides
nio įtarimo pranykti ke-

lėtai dienų iš savo dar
boviečių, o kai buvo ap
sižiūrėta, buvo jau per
vėlu.
Nerandant pačių ieš
komųjų pradėta ieškoti
to, kas išdavė jiems ar
tėjantį areštą. Tuoj pat
kilo įtarimas, kad tai pa
darė Philby. ČIA šefas
gen. Bedell Smith tuojau
pareikalavo Philby at
šaukti iš Washingtono, ki
taip gresia pavojus, kad
Washingtonas uždraus
pasikeisti informacijom
su britų žvalgybos įs
taigom. 1951 metais bir
želio m. Philby buvo at
šauktas iš Washingtono,
tačiau jis apsisprendė
dar kovoti už savo gar
bės atstatymą. Visi jo
įtarimai esą MacCarthy
sukeltos prieškomunistinės isterijos vaisiai.
Vietoje, kad pabėgtų,
Philby grįžo į Londoną,
pasiruošęs bet kokiam
tardymui.
(Bus daugiau)

VASARIO 16 IŠKILMES
ARGENTINOJE
šių metų Vasario 16 mi
nėjimui buvo ruoštasi su
didesniu atidumu. Vasario
15 d. argentiniečių spaudos,
radijo ir TV atstovams bu
vo padarytas City Hotel
priėmimas ir, reikia pripa
žinti, atsilankė nemažai,
dalyvavo visų didžiųjų laik
raščių atstovai, spaudos
agentūros, radijo ir TV at
stovai. Jiems Lietuvos rei
kalas jau gerai pažįstamas,
jau daug metų minima ši
diena, o iš kitos pusės lie
tuviai stengiasi susirasti

kalą pristatė prof. Ernestas
Paršelis, kuris jį ir reda
gavo. Visi dalyvavę spau
dos atstovai buvo juo apdo
vanoti. Kitą dieną jau ga
lėjome skaityti plačius pra
nešimus visuose didžiuo
siuose dienraščiuose apie
įvykusią spaudos konferen
ciją ir Vasario 16 minėjimo
programą.
Vasario 16, 6 v. v. įvyko
vainiko padėjimas prie Ar
gentinos Laisvės Tėvo gen.
Don Jose San Martin pa
minklo. Nors buvo darbo
diena, bet susirinko_n£ma-

personalo.
Priėmimą atidarė Z. Juk
nevičius, perskaityd amas
Lietuvos valstybės atsikū
rimo ištraukas ir kiek pla
čiau nušviesdamas Lietu
vos pavergimo procesą. At
stovai buvo supažindinti su
tos šventės programa, kuri
tęsėsi 3 dienas, po to buvo
pristatyta spaudai jaunimo
išleista — Lietuva: istori
ja, menas ir kultūra, šį vei-

kitų tautų atstovų. Pajudė
jus eisenai prie paminklo,
daugybė foto reporterių fo
tografavo, o TV fotografai
filmavo, čia taip pat buvo
pasakyta kalba apibudinan
ti šios dienos reikšmę, po to
kalbėjo didelis lietuvių
draugas Argentinos Anti
komunistinio Centro pirmi
ninkas dr. Juan Manuel Saavedra apie kumunizmo ne
šančią vergiją visoms lais
vę mylinčioms tautoms ir
apie lietuvių kovą dėl savo
laisvės.
šeštadienį Lietuvių Cen
tro patalpose įvyko minėji
mo aktas, dalyvaujant mi
niai žmonių, šventę atidarė
ALOST tarybos pirm. Jo
nas čikštas, po to buvo į
salę iškilmingai įneštos vė
liavos jaunimo pasipuošusio tautiniais rūbais. Po šio
akto buvo sugiedoti Argen
tinos ir Lietuvos himnai
dviejų jungtinių chorų, šv.
Cecilijos ir Lietuvių Cent
ro Aušros choro, vad. V.
Rymavičiui. Pagrindinę kal
bą pasakė Leonardas Sruo
ga, ALOST tarybos sekre
torius, žodį ispaniškai tarė
prof. Ernestas Paršelis, kal
bėjo dar inž. Algis Rastauskas.
Daugelis tautų atstovų,
dalyvavusių minėjime, iš-

Argentinos "Gintaro" grupės Šokėjai mokosi tautinių šokių, vildamiesi, kad ir jie galės dalyvauti di
dingoje tautinių šokių šventėje Chicagoje.
P. Rutkus nuotrauka

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ *—
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Sol. Stasys Baras įteikia Senatoriui Birch Bayh savo arijų plokš
telę per priėmimą D. ir E. Bartkų rezidencijje, Beverly Shores,
Ind. Iš kairės: sol. Stasys Baras, Senatorius Brich Bayh ir Dan
guolė Bartkuvienė.

reiškė savo linkėjimus. Solo
dainomis pasirodė Zuzana
Valatkaitė. Jungtinis cho
ras davė dainų koncertą, bu
vo perskaitytos ir priimtos
rezoliucijos, kurios pasiųs
tos Argentinos vyriausybei
ir spaudai.
Minėjimo programai va
dovavo: A. čikštaitė ir
prof. E. Paršelis, šios šven
tės pabaiga įvyko sekma
dienį, St. Domingo bažny
čioje pamaldomis, kurias
laikė tėvų marijonų virši
ninkas kun. A. Steigvila.
Jis pats ir pamokslą pasa
kė, labai gražaus patrioti
nio turinio. Po pamaldų įvy
ko eisena prie Laisvės Pi
ramidės prieš prezidentū
ros rūmus, ten taip pat bu
vo padėtas vainikas ir taip
pat netruko kalbėtojų.
šie penkiasdešimtieji me
tai pasižymėjo dideliu ak
tyvumu už laisvę. Argenti
nos vyriausybei buvo įteik
ta VLIKo atsiųsta deklara
cija su Lietuvos Išlaisvini
mo Centro lydimuoju raš
tu, nes audiencijos pas
'Rewp. Prezidentą jau kuris
laikas suspenduotos, (kv)

HELP WANTED MALĖ
WANTED EXPERIENCF.D
D1EMAKER3 & MACHINISTS
Day work. Steady work for qualified
men. Fringe benefits.
WERNER TOOL & MFC. CO.
12326 E. McNichols Rd.
Detroit, Mich.
•
313 — 526-6022
(28-37)

BEVERLY SHORES

(Atkelta iš 1 psl.)
tenka girdėti dainavimo,
kada susikaupusi publika
klausytųsi iki subtiliau
sio garso pabaigos. Taip
laikėsi šio minėjimo pub
lika sol. St. Barui dai
nuojant. Meninės dalies
pranešėja buvo Kristina
Austin.
Prieš ir po minėji
mo amerikiečiai domė
josi lietuvių tautodailės
parodėle, kuri buvo ypač
gausi ir įdomi gintaro iš*
dirbiniais. Amerikie
čiams buvo dalinamos
informacinės knygelės
apie Lietuvą. Aukų lais
vinimo reikalams buvo
surinkta 350 dolerių.
Minėjimui pasibaigus
Beverly Shores Lietuvių
Klubas D. ir E. Bartkų
rezidencijoje suruošė Se
natoriui Birch Bayh ir
kitiems svečiams priė
mimą.
Klubo pastangos išei
ti su Vasario 16 d. minė - —
jimu į amerikiečių visuo
menę buvo labai sėkmin
gos. Klubo valdybai ir
minėjimo rengimo komi sijai, kuriai labai suma,
niai ir pajėgiai vadovavo
Danguolė Bartkuvienė,
priklauso padėka bei pa garba.
(sr)

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems
Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus,
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono .medžiaga
dėl 4 suknelių, 3 Vi jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3Vi jardo, vilnonės
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.
$75.00.

!

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
medžiaga, 3Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžidga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.
Taip pat, į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)
121 Hackney Rd., l^ondon, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę j Income Tax suma
žinimą. jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.
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Dar žodelis dėl "Numatytų
pastangų ir jau vykdomų
darbų kalendoriaus”

Nr. 29 — 3

22 METAI SIBIRE...
Mokytojas Bene
diktas Butkus, ko
munistų kalintas 22
metus Sibire, per
nai rudenį atvykęs
pas savo žmoną į
Clevelandą, ALTSgos Clevelando sky
riaus suruoštame
Vasario 16 minėji
me, papasakojo apie
savo pergyvenimus
Sibire ir Lietuvoje,
kurių kai kuriuos
epizodus čia spaus
diname.

Praeitą kartą minėjome, kad VLIK (ELTA var
du) išleistas ''numatytų pastangų ir jau vykdomų
darbų kalendorius” turi suregistravęs net 30 tokių
atributų, apie kuriuos žinojo ar sužinojo tą kalen
dorių redagavę. Ir ko čia nėra!? Penkiasdešimt me
tų sukakties minėjimų ir Laisvės Kovos Metų kre
ditan čia priskiriamas ir statutiniai numatytas PLB
seimas ir šokių šventė, priėmimai pas konsulus
ir studijų savaitė Sao Paulo, koplyčios Šv. Petro
Bazilikoje statymas ir V. Vaitiekūno brošiūros iš
leidimas...
Grįžtant prie knygų leidimo, tenka pastebėti,
kad ne visos kalendoriuje numatytos leisti knygos
Mokyt. Benediktas Butkus jau
jau ir yra jubiliejinių metų iškėlimo vaisius. Dau nalietuvio uniformoje kai buvo
gelio tų knygų išleidimui ruoštasi daug seniai, kai Jurbarko rajono vadu.
kurių jau virš 10 metų. Ar jų išleidimas sutaps su
Laisvės Kovos Metais ar ne, kitas klausimas, bet tos KALĖJIMAS IR
knygos, kurios specialiai tiems metams buvo ski TARDYMAS
riamos, jau išleistos ir didesnė dalis tiražo jau
išplatinta. Bet jos net nepaminėtos. Jų tarpe yra
Dauguma mūsų atsime
ir Vilties Draugijos išleista Timeless Lithuania, name 1940-jų metų va
parašyta buvo JAV pasiuntinio Lietuvoj dr. Owen sarą. Dar ir dabar šiur
J.C. Norem.
pas nukrato, prisiminus
Žinoma, kad šis kalendorius, toks koks jis yra, to meto įvykius ir per
nėra kam nors privalomas dekretas, dokumentas gyventus jausmus. Vals
ar iš viso aplinkraštis. Bėda ta, kad oficialių insti tybės pamatai griauna
tucijų leidžiami aplinkraščiai, kaip juos bepavadin mi. Jos dalis vadovų ap
tum, turėtų apimti kruoščiau paruoštus faktus ir ne leidžia šalį. Padugnių
sitenkinti spėliojimais, atsargiai ir kukliai apeinant tamsūs elementai trium
labai konkrečius pasiūlymus, juos paverčiant toli fuoja. Pasipila visa vir
ma svajone. Ką gi reiškia pasakymas, kad "bus tinė šmeižtų sriautas
stengiamasi gauti progos bent trumpai Lietuvos prieš mūsų valstybingu
klausimą paliesti televizijos ir radijo programo mą ir praeitį. Į šį juse”. (Kalendoriaus 10 pi.) Kieno bus stengiamasi, došišką darbą įkinko
kieno buvo pasistengta, kad ir amerikiečių spau mos mūsų politinės par
doje pasirodytų išsamesni straipsniai, ne vien tijos su jų oficiozais.
tik prie "progos bent trumpai”, bet gana išsamiai, Kraštą okupavus komu
jau kitas klausimas.
nistų kariuomenei ir liz
Kas buvo daroma ir padaryta šalia veiksnių, dus susukus čekistams,
sudaro kur kas ryškesnį ir platesnį įvykių kalendo po šalį pasipila demons
rių. Kas dar reikia ir galima padaryti, taip pat lie tracijų ir mitingų ban
ka ilga virtine registruotinų faktų. Tie darbai reika gos. į šį niekšingą dar
lauja kur kas intensyvesnių pastangų, nei registra bą verčiami inteligen
vimo kalendoriuje.
tai ir mokytojai. Aš
griežtai atsisakiau toticijoj dalyvavo ir pats
kompozitorius, kur sustabdant protarpiais or (visi, visas) orkestras
kestrą, užklaustas užgir- gali groti tyliai).
davo nepadarydamas sa
Tiesa, aš kai kąir”užvų pastabų”. (Čia kalba gyriau”. Tai buvo, kai
ma apie orkestro per gar solistė D. Stankaitytė,
sų grojimą. J.G.) Turiu repetuojant
kantatos
pasakyti, kad repeticijos antrą dalį, paklausė di
metu manęs nieks nieko rigentą: "Ar taip lėtai
neklausė. Per pertrauką ir bus”? Tada aš pasa
paprašiau dirigentą Ar- kiau, kad taip reikia, taip
moną, kad jis pritildytų gerai. Taigi užgyriau,
orkestrą, ypač varinius bet tik ne orkestro per
PATIKSLINIMAS
pučiamuosius. Armonas garsų grojimą.
Žinau, prof. J. Žilevi
Prof. J. Žilevičius, atsakė: "Juliau. Aš juos
recenzuodamas kantatą prašau, maldauja”. Tą čiaus repeticijoj nebuvo,
"Kovotojai” (Dirva, Nr. galėjo girdėti netoliese tai, matyt, kas nors ki
26—6) tarp kitko rašo: buvęs pianistas Vasai- tas jį "apšvietė”.
J. Gaidelis
”Be to paskutinėj repe tis. (Žinom, kad ir tutti

kiose "iškilmėse” su mo
kiniais dalyvauti, galvo
damas, kad lietuvis mo
kytojas negali eiti kaip
vergas galvą nuleidęs
paskui mūsų tėvynės lais
vės duobkasių raudonas
vėliavas ir pasaulinių po
litinių žmogžudžių pa
veikslus.
Tuo kart lietuvis, dar
gi inteligentas, buvo iš
muštas iš lygsvaros. Ne
galėjo suprasti ko mus
rytojaus diena laukia.
Pradėjo aiškėti tik vė
liau, kai liepos 11 die
nos naktį užpulti nieko
nekalti inteligentai, vi
suomenės vadovai, galė
ję pakenkti ruošiamoms
taip vadinamo "liaudies
seimo” rinkimų komedi
joms.
Tos dienos vakarą ir
man teko "laimė” būti
pirmam politiniam kali
niui Raseinių kalėjime.
Tą naktį buvo perpildyti
netik Raseinių, bet ir vi
sos Lietuvos kalėjimai
nekaltų žmonių, inteli
gentų lietuvių. Tai buvo
pirmoji baisi naktis,ku
rią lietuvis amžiais ne
užmirš...
Į kalėjimą patalpin
tam žmogui reikia išaiš
kinti, ko jis čia sėdi.
Prasideda tardymai, aiš
kinimai. Tarp kitų man
patiektų klausimų, ma
nęs klausia:
— Kokios tavo pažiū
ros buvusio prez. Sme
tonos atžvilgiu?
— Labai geros. Buvu
sį prezidentą Smetoną
nuo seniau gerai pažįs
tu. Buvau įsitikinęs, kad
Smetona — aukštos kul
tūros žmogus ir geras
valstybininkas, nes vals
tybei vadovavo 14 metų.
Nebūčiau lietuvis, kad
negerbčiau savo valsty
bės prezidentų. Man vi
si prezidentai buvo ge
ri: ir Smetona, ir Stul
ginskis, ir Grinius, nes
tai buvo lietuviai, ne atė
jūnai, savo krašto žmo
nių išrinkti.
Tardytojas žydelis, at
rodė studentas teisinin
kas, pašoko nuo kėdės
ir sako:
— Ar užrašyt į pro
tokolą, ką šneki?
— Tik tą rašyk, ką
sakau — pasirašysiu.
Nuo to laiko, kaip žir
niai nuo sienos, jie nuo
manęs atšoko, daugiau
netardė ir nesiūlė su
jais "bendradarbiauti”.

Sibiro tremtinys Benediktas Butkus, po ilgų kančių grįžęs
Lietuvon...

vežę į Panevėžį, sausa
kimšai sugrūdo į preki
nius vagonus ir po il
gos, varginančios kelio
nės, atsidūrėm Sara
tove. Ten mūsų ešalono
vagonus pastatė prie pe
rono, ir tris dienas lai
kė uždarytus birželio mė*
nėšio vasaros karšty,
neduodami nei valgyti,
nei gerti. Pradėjome
trokšti, oro trūkti. Gelbė
damiesi paeiliui ėjome
prie vagono grindyse
išplautos išvietei sky
lės ir prie durų plyšelio
į plaučius oro patraukti,
atsigaivinti.
Kai po trijų dienų sa
nitarinė komisija atida
rė vagono duris, pajutę
šviesą, vienas kito ne
pažinom. Visi buvom,
kaip popieris, išbalę, o
akys visų, kaip triušių
raudonos. Visi vienu bal
su šaukėmę;
— Duokit vandens,
trokštam!
Tai buvo įžanga toli
mesniems mūsų besiar
tinantiems
kankini
mams.
SOL-ILECKO
KALĖJIMAS

Iš Saratovo mus nu
vežė į Sol-Ilecko draus
mės kalėjimą. Orenburgo gub. Tai baisi
5 korpusų (namų), po
penkis aukštus su bai
siais karceriais žmo
nių kankinimo ir naiki
nimo tvirtovė su 15 tūks
tančių kalinių.
Vieną dieną mūsų vi
są kamerą 45 kalinius
išvarė į pirtį. Grįž
tam iš pirties, žiūrim,
kad mūsų patalinė sudė
ta koridoriuj šalia du
rų. Mums įsako nusi
rengti,
tik pasilikti
baltinius. Įleidžia į ka
merą, žiūrim, kad tuš
KARAS
ti narai, be patalinės.
1941 m. birželio 21 die Mes po pirties, išreng
nos naktį karą sutikom ti įėję į šaltą kamerą
Raseinių kalėjime. Kaip gavojom, tyčia nori mus
velniai dūšią pagavę į tikrai nužudyti. Paskel
sunkvežimius, lyg silkes bė įsakymą, kad už draus
bačkose sugrūdę vežio mės pažeidimą, už nu
jo Šiaulių ir Kauno kryp piešimą išvietės užšątimis, bet šie keliai jau lusiam lange vokiškos
buvo vokiečių užimti. Nu- svastikos, kamera nu
bausta 5 paras karcerinio režimo: ant tuščių
narų išrengtiems gulė
ti,
į parą gaunat tik 300
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
gramų
duonos ir puodelį
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
karšto vandens. Taip 5
Mokamas už vienų metų taupy
paras teko išbūti išnie
Metinis dividendas mokamas už
kintiems šalty ir bado
mo lakštus nuo išdavimo datos
indėlius taupymo knygutėse.
alky.
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
Vieną pavakarį žiūriu
$1,000.00)
pro lango viršų įdangaus
sklypelį ir džiaugiuosi,
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS
tik staiga atsidaro durų
langelis, liepia prieiti
prie durų ir užsirašopaAND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
vardę. Reiškia teks su
karceriu susipažinti.
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Ilgokai nekviečia, bet
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed
vieną vakarą gruodžio 17
dieną, ateina čekistas ir
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
įsako man ir dar vienam

(rago

PLANINGAS TAUPYMAS

«= MUTUAL Federal SAVINGS

latviui eiti su juo drauge.
Laiptais žemyn nuveda į
požemius, kuriuose ma
tyti baisūs urvai - kar
ceriai, be langų geleži
nėmis durimis užrakin
ti. Tai nelaimingų žmo
nių kūno ir dvasios naiki
nimo lizdai. Mudu įlei
džia į vieną tokį urvą,
žiūrim, kad mudu neiš
rengė. Galvojom, kad če
kistas per skubėjimą už
miršo, ar jis mudviejų
pasigailėjo?... Mūsų ur
vas be langų, grindų
plotas 2 x 1,5 metro, pa
sienis apleistas vande
niu, kad negalėtum atsi
sėdęs prie sienos pri
siglausti. Vakare įmeta
"lovą”, kalinių grabu va
dinamą. Tai pailga dė
žė vienam, ar dviem kan
kinamiems atsigulti. Mė
ginam gultis, nesutelpam, per siaura. Nuta
rėm gultis atbulai susi
keitę kojas prie galvų:
mano kojas apkabins kai
mynas, o aš jo kojas ap
kabinsiu ir taip mėginsiva miegoti, kad užmi
gus nuo lovos nenukristumėm. Praėjus kiek lai
ko aš užmigau ir pro
miegą girdžiu, kad ma
no kaimynas latvis de
juoja ir aplink "lovą"
šokinėja... Rytą atima iš
mudviejų "lovą” ir įne
ša paros maisto davinį:
300 gramų duonos irpuo*
dūką šilto vandens — "kipitoko”. Kadapglušyti są
monę su šviesomis daro
šitaip: pirmiau kurį lai
ką duoda stiprią elekt
ros šviesą, po to, kurį
laiką laiko visiškoje tam
soje, paskui įneša už
degtą žvakę. Liepia ant
grindų
pastatyti, kad
šviestų. Pajutau, kad de
ganti žvakė kažkuo gar
džiai kvepia. Kaimynui
sakau:
"Jaučiu riebalų kva
pą. Pamėginkim para
gauti.
Ant cemento grindų sugulėva apie žvakę ir
pirštu pradėjova dažyti
nuo liepsnos ištirpusį
steariną. Koks tai skanu
mėlis buvo!...
Taip kartojosi tris pa
ras. Paskutinės paros
pabaigoje, pasijutova,
kad ne šiame pasauly gy
vename. Lyg ką tai sap
nuojame, lyg esame ko
kiam tai tamsiai pilka
me rūke, dūmuose. At
likęs "pakūtą" eidamas
koridorium, pajutau,kad
kažkas mane mėto į ša
lis. Pačiupau prie sie
nos stovinčią šluotą, ja
pasiramsčiuodamas, įė
jau , parvirtau ant narų
ir užmigau. Mano kai
mynui latviui per burną
prasimušė kraujas ir jį
paėmė į ligoninę.
Vieną vėlų vakarą če
kistas atidaro duris, lie
pia pasiimti daiktus ir
(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU"

BRONYS RAILA

(7)

'KRAUJAS LIEJOSI VEIVERIUOSE ”...
Norėdamas įmantriau išsisukti dėl mano pasta
bos, kad parazitauja liaudies prakaito vaisiais,
liaudies buvusių nelaimių ir dabartinių laimių aprašytojas draugas Baltušis nesuranda jokio kito,
kaip šitokį triuškinanti argumentą. Girdi, ne man
rūpintis apie lietuvių liaudies pinigus, nes man
juos tautininkų valdžia mokėdavusi už daug bai
sesnius nusikaltimus.
Taip diskusija pervedama l plotmę, kur spren
dimas pasidaro paprastas: - aš vien dėl to jau esu
geras ir teisingas, kad mano oponentas yra blo
gas. O kur tas blogumas?
"Prisimenu laikus" - rašo Baltušis, - ,fkada buržuazijos valdomoje Lietuvoje Bronys Raila
įtūžęs puldavo bet kokią progresyvią minti oficioze
"Lietuvos Aidas" ir per radiją, kur jis darydavo
kasdienines spaudos apžvalgas; "Vairo" žurnale jis
žiauriai rašė apie Suvalkijos valstiečius, atsisakiu
sius pristatinėti pieną pasibaisėtinai žemomis kai
nomis, kai už litrą pieno žmogus negalėjo nusi
pirkti nė dėžutės degtukų**...
Pažangi ir reakcinė mintis

Pasibaisėtinai įtūžęs atvejis būna tada, kai po
litinėje diskusijoje griebiamasi nieko bendro sute
ma neturinčių asmeniškumų. Ne mažiau žiaurus da
lykas yra ir tada, kada kas tave verčia rašyti at
siminimus, kurie šiuo atveju būtų visai nereikalin
gi, ir pats tvirtina prisimenąs tai, ko nežino ir ne
gali prisiminti.
Jeigu Baltušis sugebėtų prisiminti, tai žino
tų, kad nei tada, nei vėliau "Lietuvos Aido" oficio
ze aš nesu įtūžusiai puldinėjęs "bet kokios progre
syvios minties", nes iš viso tame laikraštyje be
veik nesu rašęs straipsnių ideologinėmis temomis.
Tame dienraštyje esu rašęs išimtinai tik užsienio
politikos klausimais, o vėliau daugybę korespon
dencijų iš Paryžiaus irgi dažniausiai to paties popūdžio.
Čia jis savo "atsiminimus" sumaišė su "Vairo"
žurnalu, kur vėliau iš mano pusės tikrai būta "žiau
rumų", - tik ne prieš bet kokią progresyvią minti,
bet prieš kultūrbolševizmą ir 1936 metais ypač
prieš bolševizmo minčų Iveisimą K. Korsako ir P.
Cvirkos faktinai redaguotame, Mikasės Meškauskie*
nės administruotame, populiaraus prof. Vinco Krė
vės-Mickevičiaus kepure pridengtame "Literatū
ros" žurnale.
Nesmagu man Baltušiui šia proga priminti,
kad daugumas mūsų tada Lietuvoje, kaip ir iš viso
Vakaruose bolševizmo nelaikėme ir nelaikome jo
kia progresyvia, arba pažangia mintimi. Maskvinis
bolševizmas, kaip viena iš smurtiškiausių totalistinės ideologijos formų, pasireiškęs kraštutiniu
žmogaus teisių ir laisvių paneigimu, ūkiškai nena
šus, imperialistinis svetimų tautų grobikas ir iš
naudotojas, yra iš esmės grynai reakcinis sąjūdis
ir žingsnis atgal l naują barbarybę.
Dėl to Jau murma nemaža pačių komunistų
Vakaruose, satelitiniuose kraštuose ir, kaip gerai
žinoma, pačioje Rusijoje.
Nusikaltimai dėl pieno ir degtukų
Be abejo, tai nereiškia, kad bolševizmo reakcingumu galima ir reikia teisinti kapitalistinės
sistemos ydas, kurios tačiau demokratinėse ir net
diktatūrinėse santvarkose įmanomos taisyti ir tai
somos ramesniu, liberalesniu ir žmoniškesnių bū
du.
Ekonominės krizės periodiškai nusiausdavo
tuos kraštus, Jų tarpe ir Lietuvą, dėl ko kartą
stambūs Suvalkijos Ūkininkai ryžosi "sustreikuo
ti". Kai krizės paliesti užsienio kraštai mūsų že
mės ūkio produktų nepajėgdavo įpirkti arba kai
hitlerinė Vokietija Lietuvą ūkiškai boikotavo (dėl
nacių "persekiojimo" Klaipėdoje), kas mūsų ūkinin
kui už jo gaminius galėjo mokėti aukštas kainas?
Paliekant nuošalėje paiką pasaką, ar už litrą pieno
žmogus galėjo ar negalėjo nusipirkti dėžutę degtu
kų, - viena aišku, kad ir pieno ir degtukų nepri
klausomoje Lietuvoje visuomet būdavo žmogui gau
siau, negu Sovietų Rusijoje.
Suvalkijos ūkininkų streiko metu tarnavau ka
riuomenėje ir nors vakarais būdavau išleidžiamas
l Radiofoną paruošti spaudos apžvalgai, šiaip sa

Komunistui "teberūpi" buožės

"Suvalkiečių streikas", kaip matome, tebėra
didelė aktualija ne tik kartais čia Amerikoje, bet
ir tarybinėje Lietuvoje. Keista, kaip komunistui
Baltušiui staiga parūpo buožių interesai!
Baltušis pirmą ir turbūt paskutini kartą tada
matė, kad prieš streikuojančius ūkininkus buvo pa
siųsta "ginkluota policija". Ar yra kraštų, kur po
licija pasiunčiama "neginkluota", - o gal taip yra
praktikuojama Sovietų Rusijoje? Man rodos, polici
ja visur yra ir turi būti ginkluota. Ji siunčiama ar
pati vyksta ten, kur kyla pavojus viešajai tvarkai,
pasireiškia sąmaisčiai, sauvaliavimai, nusižengi
mai įstatymams ir tt. Kada jos nurodymams prieši
namasi ar ji minios puolama, ji paprastai turi tei
sę ir pareigą panaudoti ginklą. Ko būtų verta tokia
vyriausybė, kurios policija nebesugebėtų palaikyti
tvarkos arba pasipriešinti gręsiančiai anarchijai?
Suvalkijos ūkininkai turėjo savo rimtų bėdų ir
galima suprasti jų norą protesto ženklanpastreikuoti - nevežt! kuri laiką savo karvių pieno ( pienines.
Dėl to policija būtų buvusi rami. Bet dalykai pa
blogėja, kai pašaliečiai užpuola ir išlieja žemėn pie
ną tų ūkininkų, kurie streikininkų raginimo nepa
klausydami veža bidonus l pienines. Ir dar daugiau
pablogėja, kai čia pat platinamos nacių Vokietijoje
spausditos piktos demagogiškos proklamacijos,
kurstančios ūkininkus maištui, ir dar prisimaišo
vienas kitas komunistėlis, žinoma, su savo kurs
tymais "versti fašistinę valdžią".

Žiemą kalnuose...

Gaila, bet tai priežastys, dėl ko būta bausmių,
trys ar keturi mirties sprendimai. Ar dėl to vy
riausybei reikėjo taip aštriai bausti, ar nekreipti
daug dėmesio ir viską dovanoti, šiandien toks na
grinėjimas būtų gal jau per vėlyvas.
Tačiau kad "Veiveriuose ir kitur liejosi vals
tiečių kraujas", tai matyt, Baltušio atmintyje vėl
susimaišo tai, ko jis Veiveriuose tikriausiai ne
matė, ir tai kaip Dzūkijoje ir daugelyje kitų Lietu
vos vietų nebe metaforiškai liejosi kraujas, kuo
met po praėjusio karo net dvi sovietų rusų divi
zijos, specialūs NKVD ir iztrebitellų padaliniai šu
kavo Lietuvos miškus, slopindami ir naikindami
pilietinio karo laisvės kovotojus, "banditais" pa
vadintus, kurių buvo išžudyta per 20,000, keliskart
tiek jų padėjėjų ūkininkų ir stipriau tautiškai jau
čiančių inteligentų Sibiran ištremta, o ir ligi da
bar, dvidešimčiai metų praėjus, laikas nuo laiko
po keletą užsilikusių vis dar surandant, juos nu
teisiant ir sušaudant. Sovietinis humanizmas!...
Šia proga nerašant ta skirtinga tema plates
nių prisiminimų, užtenka tų poros "kraujo lieji
mosi" pavyzdžių. Jais atsiskleidžia nepriklauso
mo lietuviško ir prislėgto sovietinio gyvenimo
kraujuotumo balansas, ginkluotos jėgos ir bruta
laus smurto naudojimo mastas, etika ir žiauru
mas, laisvė ir priespauda. Pagaliau, jeigu norit,
lietuviškas litas ir sovietinis rublis, iš Lietuvos
darbininko ir valstiečio delno išsunktas, už kuri
Lietuvos okupanto batlaižiai dabar važinėja po pa
sauli ir po Ameriką, neva tyrinėdami savo "tėvų
ir brolių takus".
Bet kai kurie jau taip storai apsiputoję Krem
liaus muilu. Jog nebegali kitaip pažiūrėti l savo tau
tos broli, kaiP tik "didžiojo brolio" akimis.

kada dar velkė nepriklau
somos Lietuvos respub
likos įstatymai. Tada
Lietuvos teritorijoj so
vietų sąjungos (statymai
neveikė. Kalėjime būda
mas aš Jokiems (staty
mams nusikalsti negalė
jau. Prašau bylos ne
svarstyti.
Teisėjas pastebi, kad
tuo laiku veikė sovietų
(statymai Lietuvoje.
— Jeigu sovietų (sta
tymai veikia ne nuo Jų
paskelbimo datos, tai
jais remiantis, galima
bausti visus: mane, vi-

V. Milelio nuotrauka

SVARSTĖ LAIKINOSIOS LIETUVOS
VYRIAUSYBĖS ATKŪRIMĄ...
š. m. kovo 2 įvyko ALT
Valdybos posėdis, kuriame
apsvarstyta eilė klausimų.
Pagrindinę bėgamųjų įvy
kių apžvalgą — lankymąsi
Washingtone, D. C., JAV
Senate ir Atstovų Rūmuo
se, ten pat Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su

Palyginimai apie pralietg kraujg

šo" teismo mano "bylos"
svarstymas. Teismo sąs
tatas: čekistas teisėjas,
du tarėjai, advokatas ir
su buvo žiūrėti l išse vertėjas. Tai ir visas
kintų žmonių kūnus, pa "viešas" teismas. Tei
ruoštus mirčiai. Taip
sėjas klausia:
visą naktį nedavė mie
— Ar reikia vertėjo?
goti ir vedžiojo po įvai
— Nereikia, pats mo
rias kameras, rodydami ku rusų kalbą.
vis tuos pačius žmonių
— Ar reikia advoka
kankinimo baisius vaiz to?
— Nereikia, nes su
dus.
Rytą atėjo du sargy šia byla esu gerai su
biniai ant šautuvų dur sipažinęs, pats ginsiuotuvus užsimovę ir įve si.
dę l kalėjimo teismo sa
1940 m. liepos mėn. 2
lę, kur prasidėjo "vie dieną buvau areštuotas.

22 METAI SIBIRE...
(Atkelta iš 3 psl.)
eiti kartu su Juo. {veda
l didelę tuščią tamsią
kamerą ir uždaro duris.
Po kiek laiko vėl įveda l
kitą pilną žmonių ka
merą. Atsisėdu prie šienos ant kuprinės ir lau
kiu, kas bus toliau. Ant
narų pradeda pasikelti
pusnuogiai žmonės, iš
balę, kaip numirėliai iš
kapų pakyla ir klausia
iš kur aš esu? Tai bai

vo paties žurnalizmu neturėjau daug laiko verstis.
Spaudos apžvalga būdavo sudaroma ne tik iš tau
tininkų spaudos, bet iš visų pakraipų tos dienos
laikraščių, kiek Juose atsispindėdavo užsienio poli
tika ir krašto vidaus gyvenimas, jos sudarytojui
nelnešant jokių nuosavų komentarų. Savaime supran
tama, kad bendroji apžvalgų linija Valstybės Radio
fone negalėjo būti kitokia, kaip tik valstybinė. Negi
ji turėjo būti - priešvalstybinė, priešvyriausybinė
ar gal prokomunistinė?
Radiofonas bendradarbiams mokėdavo atlygini
mus iš pajamų, kurių didžiąją dali sudarė radijo
aparatų savininkų-abonentų metiniai mokesčiai. No
rint, galima sakyti, kad tai buvo liaudies pinigai
(nors bene didžiausias radijo abonentų nuošimtis
priklausė "buržuazijai", ypač miestuose).

sus lietuvius, net ir Ado
mą ir Ievą, davusiems
pradžią žmonijai neko
munistiniais pagrindais.
Teisėjas perskaitokal«
tinamąJl aktą ir klausia:
— Ką paskutiniam žo
dy nori pasakyti?
— Aukštai gerbiami
teisėjai,savo paskuti
niam žody norėčiau
sakyti: jei turit, gal duo
tumėt vienai bankrutkėlei?"...
Teismas pasitaręs pa
skaitė tok( sprendimą:
"(Aukštai gerbiamas)
teismas, tok(tai (aukštai
gerbiamą) pilietį, pagal
(aukštai gerbiamą) bau
džiamojo kodekso 58
straipsnį, 4 punktą nu
tarė nubausti 10-čiai me
tų (aukštai gerbiamo) ka
lėjimo, atliekant bausmę
(aukštai gerbiamam) pa
taisos lageryje, 5-riems
metams teisių atėmimu
Ir turto konfiskavimu.*
Tą dieną teismo spren
dimai vyko pagreitintu
tempu, nes iki vakaro nu
teistųjų prigrūdo pilną
kamerą, kad nebuvo vie
tos nė kur atsisėsti. Nuo
to laiko vėl prasidėjo to
lima ir nežinoma kelio
nė: beveik 20 metų buvo
artimi palydovai — ba
do kančios, siuntimai
(peresilkos), parazitai,
kūno žaizdos, pažemini
mai ir paskui sekančio
čekisto durtuvas. 8 me
tai Kazachstano lageris
su visais žmonių kanki
nimo ir naikinimo "pa
puošalais". Visam am
žiui ištrėmimas ( toli
mą Krasnojarsko kraš
to šiaurę, Igarką.
(Pabaiga kitame nu
meryje)

kakties minėjimą, minėji
mus atskirose kolonijose
bei kitus su tuo surištus
klausimus referavo pirmi
ninkas E. A. Bartkus.
Sekretorius dr. VI. Simai
tis padarė einamosios ko
respondencijos apžvalgą —
senatorių bei kongreamanų
raštus ryšy su Lietuvos Ne
priklausomybės 50 metų
minėjimais, sveikinimais ir
kt.
Finansų seretorius J. Ta
lalas padarė piniginio sto
vio pranešimą ir aukų įplau
kų eigą.
Dr. P. Grigaitis ir dr. VI.
Šimaitis referavo JAV paš
to ženklą Jubiliejiniam Lie
tuvos 50 metų paminėjimui.
Nutarta daryti tolimesnius
žygius Pašto Departamente
tokį ženklą gauti. Be to, dr.
P. Grigaitis išsamiai refe
ravo buvusio Lietuvos Pa
siuntinio Berlyne ir Laiki
nosios Lietuvos Vyriausy
bės pirmininko K. Škirpos
sugestiją rūpintis gauti tai
vyriausybei pripažinimą ir
jos veiklos tęsimo egzilėje.
Apsvarstytas Sovietų ge
nocido parodos klausimas ir
pritarta ją finansiniai pa
remti. Parodoje turės būti
pavaizduota bolševikų žiau
rumas ir komunizmo tautų
naikinimo politiką, kaip Eu
ropoje taip ir kituose kraš
tuose. Tam reikalui praves
ti išrinkta komisija — T.
Blinstrubas, J. Jasaitis, J.
Talalas ir M. Yaidyla.
Apsvarstyta ir eilė kitų
klausimų — Vengrų Gene
ralinės Tarybos kreipimasis
dėl pravedimo rezoliucijos
JAV Kongrese pavergtos
Vengrijos ir kt. kraštų rei
kalais.
Posėdyje dalyvavo: E. A.
Bartkus, T. Blinstrubas, J.
Evans, dr. P. Grigaitis, J.
Jasaitis, dr. VI. Šimaitis, J.
Talalas ir M. Vaidyla. Pir
mininkavo E. A. Bartkus,
sekretoriavo J. Jasaitis.
(ALT)
HELP WANTEI) MALĖ
».XCE1X£XT OPPORTUNITY
FORMCN
Wllh
aptHude lo become
machw»e ad)u.ter. >n medium. .tzed
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EI KUR VB A IR MOKSLAS

Tautiniy šokių šventės komiteto nariai po pokalbio su spaudos bendradarbiais ir radijo valandėlių
vedėjais dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų namuose, vasario 27 d. Sėdi iš kairės: V. Radžius, A. Pu
žauskas, R. Domarkaitė, Komiteto pirmininkas dr. Leonas KriaučeliOnas, viešnia iš Argentinos Rasa
Kairelytė ir kun. Pr. Garšva. Stovi: P. Petrutis, J. Janušaitis, V. Kleiza, F. Daukus, Irena KriaučeliŪnienė, A. Budreckas, J. Jasaitis, A.T. Antanaitis ir Jonas Vaičiūnas.
V. Noreikos nuotrauka

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ BUS

IŠKILIAUSIU ĮVYKIU
— Iškiliausiu mūsų
kultūrinio gyvenimo įvy
kiu šiais Laisvės kovos
ir sukaktuviniais metais
laikytina JAV ir Kana
dos LB Trečioji tautinių
šokių šventė, įvykstan
ti Chicagoje, liepos 7 d.
Ši šventė turi būti aukš
to meninio lygio, gerai
paruošta ir pravesta. Jo
je turi atsispindėti mū
sų tautos kultūrinės ver
tybės ir liudyti laisvam
pasauliui mūsų vienin
gumą ir ryžtą laisvės
kovoje — kalbėjo šven
tei ruošti komiteto pir
mininkas dr. Leonas
KriaučeliOnas spaudos
darbuotojams ir radijo
valandėlių vedėjams sa
vo rezidencijoje, Palos
Parke, vasario 27 d.
Taip, šventė būsianti
didinga, tad ir darbo
rankų reikia nemažai.
Visoje Amerikoje ir Ka
nadoje sujudo jaunimas
ruoštis šventei ir šven
tės išvakarėse tūkstan
čiai jaunimo ir vyres
niųjų užlies Chicagą.
Apie šią šventę ir no
rėta šia proga su spau
dos žmonėmis plačiau
išsikalbėti.
Dr. Leonas Kriaučeliūnas, padėkojęs spau
dai ir radijo už iki šiol
teiktą informaciją, pa
prašė komiteto narį in
formacijos reikalams
Vytautą Radžiu plačiau
papasakoti apie šventės
pasiruošimo eigą.
Vytautas Radžius pri
minė, kad tik mūsų spau
da ir radijo gali sėkmin
gai prisidėti prie šven
tės tikslų išpopuliari
nimo ir papunkčiui nusa
kė visą eilę atliktų dar
bų, kurių dauguma mū
sų spaudoje vienu ar ki
tu atveju buvo prisimin
ta.
Šventės nuotaikomis
pradėsime gyventi, sa
ko Vyt. Radžius, jau
liepos mėn. 7 d. sa
vaitgalyje. Rinksis iš
tolimųjų vietovių svečiai
ir tūkstantinė šokėjų.
Šeštadienį įvyks bendra
tautinių šokių šventės
dalyvių repeticija. Kad
išvakarėse būtų gražiai
pabendrauta ir praleis
tas kultūringai laikas,
mūsų jaunimui, šokė

jams ir visiems sve
čiams Komitetas ruošia
pobūvį amphiteatro di
džioje salėje. Pobūvis
planuojama
pravesti
kultūringai ir nepasikar
tos anksčiau patirtos
klaidos. Pobūvyje bus
gražiai pabendrauta, jau
nimas susipažins savo
tarpe ir tikimasi, kad ja
me dalyvaus apie porą
tūkstančių žmonių.
Šventės pasiruošimo
darbai, teigia Vyt. Radžius, vyksta sėkmingai.
Šventėje dalyvauti už
siregistravo 44 šokėjų
grupės. Repertuaras vi
siems išsiuntinėtas, šo
kėjų grupės intensyviai
dirba. Vyr. meninės da
lies vadovė J. Matulaitie nė, talkinant G. Gobienei
ir J. Breichmanienei lan
ko šokėjų grupes, ins
truktuoja šokių grupių va
dovus ir vietoje praktiš
kai teikia nurodymus,
kad šokiai būtų išmoks
tami visų vienodai. Šo
kių grupėm.s išsiuntinė
tos juostos, kuriose įgro
ta tautinių šokių muzika,
tas palengvins darbą ne
turintiems akordeonis
tų. Numatyta apranga, su
vienodinti drabužiai.
Salės meniniu apipavi
dalinimu rūpinsis mūsų
įžymus dailininkas A, Valeška. Tautinius šokius
šventės metu palydės 50
asmenų simfoninis or
kestras, pagal J. Zdaniaus paruoštą muziką. {
šokių salę šokėjai įžy
giuos J. Budriūno specia
laus maršo lydimi. Pažy
mėtina naujovė, kad kele
tą šokių palydės ir spe
cialus choras.
Šventei pravesti Komi
tetas jau pakvietė Švei
carijoje ir Europoje gra
žiai besireiškiančią ak
torę lietuvaitę Aldoną
Eretaitę. Ji jau davė su
tikimą dalyvauti šventė
je.
Gyvai paliestas ir iš
Pietų Amerikos — Urug
vajaus ir Argentinos —
tautinių šokių grupių atsikvietimo klausimas.
Taip pat ir iš Vokietijos
— Vasario 16 gimnazijos
šokėjų atgabenimo rei
kalai. Komitetas ir LB
CV tam labai pritaria.
Bet tokios didingos šven.

JURGIS JANUŠAITIS
tės suruošimas parei
kalaus milžiniškų išlai
dų. Ir čia iškyla finansų
klausimas.
Dr. Leonas Kriaučeliūnas viso komiteto vardu
kvietė visus lietuvius tal
kon, mesdamas šūkį, —
padėkime atgabenti į šią
didžiąją šventę mūsų jau
nimą. Komitetui teks
apmokėti 50 nuoš. kelio
nės išlaidų šventėje da
lyvaujantiems
šokė
jams. O dar atsigabenimas jaunimo iš kitų kraš
tų! Be talkos neįmanoma
tai atlikti. Todėlkomite-

to pirmininkas ir pa
skelbė kovo mėn. Trečio
sios tautinių šokių šven
tės vajų. Čia pat atsaky
damas į pirmininko pa
reikštas mintis Jonas
Vaičiūnas karštai prita
rė mūsų jaunimo atgabe
nimui į šventę ir pirmas
paskyrė 100 dol. auką,
tuo sėkmingai pradėda
mas vajų.
Gražiai pakalbėjo vieš
nia iš Argentinos Rasa
Kairelytė, pareikšdama,
kad Pietų Amerikos jau
nimas atgimė drauge su
Jaunimo Kongresu. Jo
veiklos veidas žymiai pa
kitėjo, gimė naujos jau
nimo stovyklos. Urugva
juje ir Argentinoje vei
kia trys šokėjų grupės.
Gal pavyktų sudaryti tau
tinių šokių jungtinį an
samblį bent iš 20 asme
nų ir jį atgabenti į šven
tę. Tai būtų naujo ryž
to ir paskatos ženklai.
Jaunimas ir dabar ban
do ruošti balius, telkti
kitais būdais lėšas, bet
tas sunkiai jiems seka
si, o prie Pietų Ameri
kos valiutos bet kokia ke
lionė į JAV be paramos
iš šalies neįmanoma. Ji
prašė nuoširdžios visų
talkos.
Po informacinio pra
nešimo, dr. Leonas
KriaučeliOnas komiteto
vardu visiems pareiškė
padėką už talką, prašė
jos ateities darbams, pla
čios informacijos apie
vajų ir šventės komite
to darbus.
Irenos Kriaučeliūnienės vaišinami pokalbio
dalyviai gyvai diskutavo artėjančios Tautinių
šokių šventės klausimus.

PRANAS LAPĖ CHICAGOJE

Ciurlionio galerijoje Chicagoje kovo 16 d. atidaroma dail. Prano
Lapės tapybos kūrinių paroda, kurioj bus išstatyti naujausi jo darbai.
Paroda bus atidaryta iki kovo 24 d. Nuotraukoje Pr. Lapės kūrinys
"Sausis" (aliejus).

DAILININKAS A. TAMOŠAITIS
KAIP EX-LIBRISTAS
Pr anys

Ex libris (lotyniškai ”Iš knygų”) — tai kny
gos savininko ženklas.
Tas ženklas esti su rei
kiamu dailininko sukur
tu piešiniu, dažniausia
simboliškai vaizduojan
čiu kas knygų savininkui
miela, brangu ir būdin
ga. Piešinys kartais vaiz
duoja knygos savininko
charakterio bruožus bei
jo veiklą. Taip pat jame

ninko specialybę ar tam
tikrą pomėgį.
Ex libris, kaip menas,
nėra dažnas reiškinys ir
ne visų dailininkų puose
lėjamas. Jų kūrybos tech
A lšėnas
nika — įvairi: dažniau
įrašoma savininko var sia raižiniai medyje, va
das, pavardė ir — Ex ryje, net akmenyje, lino
librisą multiplikavus — leumu etc. Kartais Ex
nedidelio formato popie librisai surenkami ir
rinių lapelių forma — spaustuvėje.
jis lipdomas antroje kny
Pagal Lietuvių Enci
gos viršelių pusėje.
klopediją, pirmuoju lie
Ex libris anksčiau tu tuvišku Ex librisu laiko
rėdavęs savininko he mas kun. Tumo-Vaiž
raldinį ženklą, vėliau - ganto turėtas knyginis
emblemas, alegorinius ženklas. Vėliau, Nepr.
vaizdus ar šūkius, kurie Lietuvos laikotarpy, Ex
parodydavę knygos savi- libris buvęs gana pla

IŠ PRAEITIES ARCHYVU... Lietuvių Dailės Instituto posėdis Freiburgo meno mokyklos bibliote
koje. ŠĮ šeštadienj, kovo 16 Čiurlionio ansamblio namuose 8 v. vak. rengiamas Freiburgo meno mo
kyklos auklėtinių darbų skaidrių demonstracija ir pašnekesys, kurĮ praves daiL Vytautas Raulinaitis.
Clevelandiečiai kviečiami atsilankyti. Bus rodoma virš 200 darbų. Vakarą rengia Akademinis Skautų
Sąjūdis.

čiai paplitęs. Juos var
tojo ne tik atskiri asme
nys, bet ir įvairių įstai
gų bibliotekos. Lietuviš
kojo Ex libriso meno rai
dai turėjęs didelės reikš
mės P. Galaunė, V.K. Jo
nynas, V. Petravičius, J.
Burba ir kt.
Nemažus Ex librisų
rinkinius turėję V. Cimkauskas, P. Galaunė, St.
Pilka, V. Steponaitis ir
kt.
(Nukelta į 6 psl.)
"LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
KONKURSO LAIMĖTOJAI

”Kaip aš vertinu tai, kas
šiais laikais dedasi Bažny
čioje”, — tokia tema buvo
paskelbta "Laiškų Lietu
viams” straipsnių konkur
sas. Buvo atsiųstas 31
straipsnis: 12 — suaugu
siųjų ir 19 jaunimo grupėn.
Konkurso vertinimo komi
sija balsų dauguma geriau
siu pripažino "Eretiko” slapy var d ž i u pasir a š/ y t ą
straipsnį. Atplėšus voką,
paaiškėjo, kad suaugusiųjų
grupėj pirmą premiją lai
mėjo N. Gailiūnienė iš West
Hartfordo, Conn. (100 dol.,
mecenatas V. Kuliešius) ;
dvi antrąsias — Pr. Raz
minas ir J. Toliušis, abu iš
Chicagos (po 40 dol., dr. J.
Meškauskas su ponia ir dr.
E. Ringus su ponia). Jauni
mo grupėje pirmąją premi
ją laimėjo G. Juozapavičiū
tė iš Hamiltono (50 dol.,
kun. I. Urbonas), o antrą
ją — A. Rygelytė iš Put
namo (25 dol., kun. P. Patlaba). Premijos įteiktos ko
vo 9 d. "Laiškų Lietu
viams” parengime.

1968 m. kovo 11 d.
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DAIL. A. TAMOŠAITIS...
(Atkelta iš 5 psl.)
Be anksčiau suminėtų
dailininkų, puoselėjusių
ir tebepuoselėjančių Ex
libris kūrybą, bene, tik
ru veteranu skaitytinas
ir kingstoniškis dail. A,
Tamošaitis. Šios dailės
srities praktikavime —
jis jau galėtų švęsti,
atrodo, ketverto s dekadų
praeitį, nes nūn pradė
jome 1968-tuosius, o
1927 m. jis sukūrė tokį
knygos ženklą - Ex lib—
risą P. Galaunei, kuris
tą Ex libris nūdien tebeklijuojąs į knygas. Tai
buvo prieš 40 metų ir
tas kūrinys buvo, galima
sakyti, vienas iš pirmų
jų, lietuvių dailininkų
sukurtų Ex librisų, ne
skaitant rašyt, kun. J.
Tumo-Vaižganto turėto
jo, kurio autorius Liet.
Enciklopedijoje nepažy
mėtas.
Gyvendamas Kanadoj
dail. A, Tamošaitis
prieš keletą metų nupie

šė Ex librisą dr. H. NAgiui, B. Vaitkūnaitei, V.
A, Jonynui Montrealyje,
rašyt. A. Rūkui ir poe
tui K. Bradūnui JAV-bėse, o neseniai — ir man.
Pamažu pradeda ir
daugiau lietuvių domėtis
Ex librisais. Prieš kurį
laiką, dar a.a. A. Ružancovui tebebūnant gyvam,
teko matyti atspaustą jo
redaguotoj "Knygų len
tynoj" kanadiškio dide
lio knygų (ypač lietuviš
kų) mylėtojo, Aug. Kuo
lo, bibliotekai sukurto
Ex libriso atspaudą, o ne
seniai — "Nepr. Lietu
va", Montrealyje atspaudė torontiškiui dr.
A. Saikui-Šalkauskui su
kurtą Ex librisą. Šio
pastarojo kūrinio auto
rius — dail. T. Valius,
o Aug. Kuolui sukurtojo
Ex libriso autoriaus ne
beprisimenu.
Iš dail. A. Tamošai
čio sukurtų Ex librisų
matosi, kad kūrėjo polin

l’MROYAL, INC.
NEEDS

• STEAMFITTERS

• ELECTRICIANS
• H. P. BOILER
OPERATORS

• MACHINISTS
CALL
313 — 1.0 7-3660, EXT. 421

VISIT OR IVRITE

UNIROYAL, INC.
6600 E JEFFERSON

DETROIT, MICHIGAN 18232
A n Equal Opportunity

kis gravituojasi į gryną
ją dailę, todėl ir Ex lib
ris piešiniai bei įrašai
juose — daugiau tapybi
niai, o mažiau panašūs į
komercinį meną.
Dail. A. Tamošaičio
kūryboj — ypatingas dė
mesys kreipiamas į
simbolistiką, o šis bruo
žas — itin svarbus Ex
librisų kūryboje, nes
juose daug išraiškos rei
kia skirti simbolikai.
Rašinio iliustracijai
skirtame Ex libris kū
rinyje — simboliai skai
tytini šitokie: knyga spauda, tulpė - tautinė
sritis, laurų šaka - atžymėjimas, siekis, at
pildas, tautinė juosta trauka į kaimą, kaimo
kultūrą e te.
Dail. A. Tamošaitis vi
soj savo plačios apim
ties kūryboj — yra sintezistas, ieškąs ir jun
giąs viską į vieną — kas
gražu, o ypatingai —tau
tiška. Jis nuolat ieško
dailėje vis ko nors gra
žesnio, dailesnio, pa
trauklesnio ir, pasaky
tume, savitesnio - tamošaitiško. Jis puoselėja
įvairius dailės darbų žan
rus, vienur juos kurda
mas visiškai skirtingai,
kaip kiti kuria, kitur —
jungdamas įvairių žan
rų techniką ir ieškoda
mas
prieinamiausios
(ir patraukliausios!) sin
tezės. Jis— tapytojas ir
grafikas. Šių žanrų kū
rybą A. Tomošaitis puo
selėja, dargi, kaip ilga
metis žinovas lietuvių
tautodailės motyvų ir au
dimo technikos. Jis, anot
Mindaugo Nasvyčio, su
liaudies menu, ypač, au
diniais, suaugo kaip aist
ringas tautodailės rin
kėjas ir audimo meist
ras bei mokytojas —
tos srities dėstytojas.
Ne paslaptis, jog ypač
nūdien, į dail. A. Tamo
šaičio kūrybą ir į jo kū
rybingos sielos užkuli
sius — turi nemažos įta
kos ir moderninio meno
problemos, kurios, nors
santūriai
priimamos,
skverbiasi į A. Tamošai
čio gražiai išbalansuotą
sintezinę kūrybą ir tos
kūybos techniką, stilių
ir jos žanrus.
Dėl tos tad priežas
ties, dail. A. Tamošai
čio kūryba — yra, gali
ma sakyti, senovinė,
(turint galvoj lietuvių tau
todailės jungiamus mo
tyvus), ir naujoviška (ži
nant jos sintezavimą su
abstraktiniu menu).
Kai į 1966—tų jų metų
pabaigą dail. A. Tamo
šaitis atšventė 60 metų
amžiaus ir 40 metų kūry
binio darbo sukaktis,
Kanados sostinėje — Ottavvoje jam pagerbti buvo
suruošta akademija (su
ruošė Lietuvių Bendruo
menė). Ten buvo ir jo
grafikos darbų paroda.
Sukaktuvininko gyveni
mo kelią, jo veiklą ir me
no kūrybą anuomet ten
apibūdino dr. H. Nagys,
nurodydamas, jog dail.
A. Tamošaitis kuria alie
jine tapyba, akvarele ir
grafikos darbais. Jo kū
riniai, esą modernūs,
kai kurie — visiškai abs
traktūs, kiti — su stip
riai stilizuota mūsų liau
dies buitimi: mergaitė,
paukštis, gėlė, gyvulė
lis, troba etz. Tokie sim
boliai vyrauja ir lietu
viams sukurtuose Ex lib •
risuose.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

Tautiniu šokių grupė "Šilainė" šoka Blezdingėlę Vasario 16 minėjime Detroite.

DETROIT
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
"AUŠROS" MOKYKLOJE
"Aušros" lituanistinė mo
kykla, Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo penkias
dešimtmetį paminėjo vasa
rio mėn. 17 d. Minėjimas
praėjo pakilioje nuotaikoje,
šv. Antano lietuvių parapi
jos salėje. Minėjimo aktą
trumpu atidaromuoju žo
džiu pradėjo mok. R. Kaunelytė pakviesdama mokyk
los vedėją VI. Paužą pra
bilti į susirinkusius.
Po to sekė meninė dalis,
kurios metu išpildytas mkt.
St. Kaunelienės paruoštas
montažas "Vasario šešio
liktoji". Dainos "Lietuva
brangi" melodijos fone gra
žiai derinosi ir mokinės V.
Ivanauskaitės, tauti n i a i s
d r a bužiais pasirėdžiusios,
plastinis šokis išreiškiąs
montažo mintis. Vėliau mo
kiniai vadovaujami mokyt.
Pr. Baziliausko padainavo
kelias daineles. Minėjimas
baigtas Tautos Himnu. Po
minėjimo mokyklos tėvų
komitetas suruošė kuklias
vaišes.
šiais mokslo metais "Auš
ros" mokyklos mokytojų
tarybą sudaro: mokyklos
vedėjas VI. Pauža, kapelio
nas kun. K. Simaitis ir mo
kytojai, St. Kaunelienė, S.
Kalvėnienė, dr. V. Misiulis
ir Pr. Baziliauskas. Tėvų
komitete darbojasi J. Duo
ba, St. Račiukaitis ir D.
Martišauskienė.
(am)

• Adv. Algirdas ir Zuza
na Ambrose susilaukė dvy
nukų, sūnaus Lorence ir
dukters Diana.
Algirdas Ambrose yra
įgaliotas gen. konsulo dr.
P. Daužvardžio akvokatas,
Amerikos lietuvių pomirti
niams palikimams tvarkyti,
Amerikos lietuvių respubli
konų pirmininkas Michigane ir gubernatoriaus G.
Romney paskirtas dalyvau
ja algų kontrolės komisijoj.
Neseniai Ambrose persi
kėlė j naują namą: 771 Fox
Hole, Bloomfield Ilills, Mi
chigan.
(jg)

Pianistė Barbara Osaitė išpildant meninę programą Vasario 16
minėjime Detroite.

Smuikininkė Leonore Mitchel dalyvavusi meninėj programoj Va
sario 16 minėjime Detroite.
J, Gaižučio nuotraukos

Detroito lit. mokykla "Aušra" vasario 17 d. surengė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo minėjimą
šv. Antano parapijos salėje. Mokyklos vedėjas V. Pauža pasakė trumpą žodį ir buvo išpildyta meninė
programa. Nuotraukoje mokiniai, išpildant montažą "Vasario 16-toji".
E. Vasiliausko nuotrauka
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Gerai dar kad dau
giau neišvažiavo, nete
kus jų mūsų išeivija bū
tų nukentėjus. Tie liku
sieji pasirodė labai rei
kalingi kilus II Pas. ka
rui, Lietuvą ištikus nau
jai katastrofai. Jie įstei
gė ir BALF, ir ALT ir
LVS, ir vėl pradėjo va
žinėti į Washingtoną ieš
kant Lietuvai užtarimo.

A.. .
^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Freiburgo dailės mo
kyklos auklėtinių darbų
skaidrių demonstracija ir
pašnekesio vakaras įvyks
kovo 16 d., šeštadienį, 8 vai.
vak., Čiurlionio Ansamblio
namuose.
Rengia Akademinis Skau
tų Sąjūdis.
Praves dail. fil. V. Raulinaitis.
Po parengimo bus kavutė.
Visuomenė kviečiama da
lyvauti ir atsivesti savo
draugus bei pažįstamus.
• Regina ir Vytautas
Orintai persikėlė į naujus
namus: 329 E. 328 Street,
Willowick, Ohio 44094, tel.
944-7020.
• Į maldos ir aukos dieną
už Persekiojamą Bažnyčią
Lietuvoje, kuri įvyks šv.
Jurgio parapijoj kovo 17 d.
(sekmadienį), iš New Yor
ko atvyksta Lietuvių Kata
likų Religinės šalpos reika
lų vedėjas kun. St. Raila.
Šv. Jurgio parapijos klebo
nijoje bus iki pirmadienio.
Kovo 15 d.,: 7:30 vak.
Šv. Jurgio parapijos salėje
rengiamas pasimatymas su
kun. St. Raila, kur prie puo
delio kavos bus galima išsi
kalbėti LKRš reikalais.
Visi lietuviai, besidomin
tieji padėtimi padėtimi Lie
tuvoje, maloniai kviečiami
ir mielai laukiami. Atskirų
pakvietimų nebus.
(ag)

PARENGIMAI
CLEVELANDE
KOVO 17 D. Maldos ir aukos
diena už pavergtą Lietuvą.

KOVO 24 D.

Nelengvose sąlygose teko tremty mūšy dailininkams kurti. Nuotraukoje Freiburgo meno mokyklos
mokiniai bendrabučio kambary darbo metu. Iš tos mokyklos gyvenimo daugiau nuotraukų bus išstatyta
šį šeštadienį Čiurlionio ansamblio namuose rengiamame kultūriniame subatvakary, kur bus demons
truojami tos mokyklos auklėtinių virš 200 darbų skaidrėse. Vakarą rengia Akademinis Skautų Sąjūdis.
Pašnekesį apie Freiburgo meno mokyklą ir jos auklėtinius praves dail. V. Raulinaitis. Po pašnekesio
svečiai galės pokalbį tęsti prie kavos. Clevelandiečiai kviečiami į šį įdomų kultūrinį vakarą atsilankyti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ANGOJE
(3)

Toje porevoliucinėje
bangoje, laimei, buvo ir
tų, kurie rimtai kovoję
išlaisvinimui Lietuvos
iš po caro priespaudos,
taip pat turėjo sprukti į
užsienį išvengimui ka
torgos ar mirties. Jie, ir
tūli kiti socializmą pa
metę įsijungė į rimtus
darbus organizacijose,
spaudoje, tuo papildyda
mi ankstesnių katalikų
ir tautinės srovių inte
lektualų ir veikėjų ei
les. Pasinaudodami pri
einamu mokslu, įgijo gy-

Kaziuko Mugė.

BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M. Valančiaus Lit. Mokyklos
metinis balius.
balandžio 27 d. Adv. a.
Olio pagerbimo akademija. Ren
gia ALT S-gos skyrius. Pra
džia 7 v. v.

BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Putname sta
tybai paremti.
GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.

BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio
sode.
RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės
koncertas Slovėnų salėje.
LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė Clevelando sk. rengia Ka
riuomenės šventės minėjimą.

• Išnuomojami šeimoms
be vaiky du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobiliu
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531-2211.

Kazys S. Karpius

dytojų, advokatų ir kt.
profesijas. Jie sudarė
veikėjų išteklius dar
bams kuriems netrukus
prisiėjo vadovauti.
Tikėti ir tikrinti, kad
anų laikų prieškarinė
mūsų išeivija buvo tik
tamsių darbininkų, be
mokslių kaimiečių minia
yra neapgalvotas dabar
tinių ateivių elgesys.
Tie minimi intelektu
alai prisijungė prie anks
tyvesnių, apsiskaičiu
sių, prasilavinusių dar
bininkų, prasisiekusių
pramonininkų ir prie čia
kilusių profesionalų, net
valdininkų, susipratusių
lietuvių, bendram, nors
srovėmis pasiskirsčiu
sių. gyvenimui.
1917 metais, jau buvo
iškilę viešumon vardai
asmenų atlikusių dide
lius darbus. Jie siekė tau
tai rytojaus, kuris buvo
miglotas, neaiškus, bet
dirbo nesuabejoję nei va
landėlei, kad gal jų pas
tangos bergždžios.
Karui prasidėjus, nei
vienai tų dviejų srovių ne
pristigo žmonių iškilu
siems darbams atlikti.
Tie darbai pravesta iš
tvermingai, sumaniai,
taktiškai, diplomatiškai
iki 1922 metų liepos 27
dienos išgavimo Washingtone Lietuvai de ju
re pripažinimo.
Tiems veikėjams, ku
rie tada buvo jauni, kurie
sulaukė šios 50 metų su-

kakties, dabar suėjo po
70 ir daugiau metų am
žiaus. Iš jų eilių, kaip ki
taip ir negalėjo būti, dau
gybė iškrito laiko kelyje
šio minėjimo nesulaukę.,
Apie išsimokslinusius
kalbant, pridėtina tai,
kad tada jau turėta Čia
tiek pakankamai išsila
vinusių, išmokslintų vei
kėjų, jog Lietuvai atsi
stojus ant savo kojų, de
šimtis jų pertekliaus padovanojom
Lietuvai.
Štai tik keli jų: Bronius
K. Balutis, Dr. Jonas
Šliupas, Dr. Aldona Šliupaitė, Kun. F. Kemėšis,
Kazys Pakštas. Grįžusių
tarpe buvo tokių, kurie
užėmė gimnazijų direk
torių vietas, tarnybas fi
nansų ministerijoje, pro
fesūroje ir t.t. ir t.t.
Parvyko ir su dideliais
pinigais įsteigimui pra
moninių bendrovių.

PIRMOJI KONFERENCI
JA BALTŲ KALBOTYROS
KLAUSIMAIS JAV

Pirmoji konferencija spe
cialiai baltų kalbotyros klau
simams JAV įvyks š. m.
DVIPRASMIS 50 METŲ balandžio mėnesio 5 ir 6 dd.
MINĖJIMAS
Pennsylvanijos Valstybinia
Šių metų nepriklauso me Universitete (Pennsylmybės sukakties minėji vania Statė University),
mas dėl 1940-44 metų University Park, Pa.
Šią konferenciją suorga
Lietuvą ištikusios nau
nizavo,
išgavo reikiamus fi
jos tragedijos, įgavo ir
nansus,
sukvietė paskaiti
kitą prasmę.
Sį minėjimą atliko ir ninkus, paruošė ir atspaus
gražias programas —
tie dar likę gyvi seno dino
vienas žmogus. Tai prof. dr.
sios išeivijos žmonės, ir William R. Schmalstieg, ku
iš okupuotos Lietuvos ris dabar profesoriauja ta
spėję pasitraukti taip me universitete. Jis, kaip
pat senosios kartos, ir žinoma, yra parašęs daug
jaunesnės kartos lietu straipsnių baltų kalbiniais
viai, kurie apie 1918 va klausimais, taip pat, kartu
sario 16-tą dieną žinojo su L. Dambriūnu ir A. Kli
tik iš istorijos.
mu yra paruošęs IntroducLaisvajame pasaulyje tion to Modern Lithuanian,
gyveną lietuviai šiuos su o su A. Klimu taip pat Li
kaktuvinius metus paver thuanian Reader for Selftė Lietuvos Laisvės Ko Instruction. Neseniai jis
vos Metais — kaipirpri- yra išvertęs į anglų k. di
derėjo, nes anų laikų lai delį prof. Endzelino veikalą
mėjimo sukaktis, prie apie baltų kalbas, kurį leis
olandų leidykla, šio veikalo
šui vėl Lietuvą užgro išleidimui
ir LF paskyrė pa
bus, nesudaro jokio ramos, už
kurią prof.
džiaugsmo, tik gali pa Schmalstieg yra LF labai
sitarnauti paakstinimu dėkingas.
vėl savo tėvynei laisvę
šioje baltistikos konfe
atkovoti.
rencijoje dalyvaus apie 15
Sovietų užgrobtos Lie kalbininkų iš keliolikos JAV
tuvos laisvinimo darbas universitetų. Iš lietuvių da
eina jau nuo pat 1940-44 lyvauja: prof. Salys, prof.
metų. Šių sukakties me Klimas ir L. Dambriūnas.
tų sutapimas stengiama Dalyvauja taip pat prof.
si padaryti svaresniu, Sennas. Iš latvių dalyvauja
reikšmingesniu
kovai trys kalbininkai. Kiti visi
yra amerikiečiai, besidomį
prieš pavergėją.'
Anais laikais, kovo baltų kalbotyros klausi
jant už Lietuvos laisvę, mais. Tarp jų yra vienas iš
čia aukota, remta, dirb geriausių JAV kalbininkų
prof. dr. Eric P. Hamp iš
ta Nepriklausomybei at Chicagos
universiteto. Da
gauti, ir po to, kaip pav. lyvauja profesoriai
taip pat
1919 metais, vėl didžiau iš Harvardo, Princetono.
siu pasiryžimu remta Yale ir kitų universitetų.
Lietuvos ginklų fondas.
Paskaitose bus svarsto
Clevelande, senieji išei mi baltų kalbotyros, prūsų,
viai tų metų balandžio m. lietuvių, latvių kalbų klau
didžiuliame susirinkime simai. Penkios paskaitos
suaukojo virš $4,000 bus išimtinai skiriamos li
ginklams. Taip darė ir tuanistikai.
kitos kolonijos.
Visos paskaitos ir moks
Dabar, aukojimo naš- linės diskusijos vėliau bus
išspausdintos speciali ame
leidinyje, kuris jas padarys
prieinamas viso pasaulio
kalbininiams.
Tai didelis prof. dr.
Schmalstieg darbas, vertas
gėrėjimosi ir pagarbos bei
dėkingumo.
k. 1. a.

SUPERIOR
SAVINGS

Main Office:
798 EAST 185th STREET

k

ta atiteko naujai atvykusiems tremtiniams, ir
jie kartoja tą patį — Lie
tuvos laisvinimo reika
lams aukoja - deda tūks
tančius.

6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ

HOME and^
REMODELING
LOANS
•• • •
INSURED SAVINGS

HELP WANTED MALĖ
GENERAL
ELECTRIC
FACTORY SERVICE
WANTS
TELEVISION
TECHNICIANS
We offer:
• TOP PAY
• FRINGE BENEFITS
• PAID VACAT1ONS
• UN1FORMS
• SICK PAY
• HOSPITAL1ZAT1ON
« L1FE 1NSURANCE
• COMPANY PART1CIPATINO
SAVINOS PROGRAM
• UP TO DATE TRA1NING
AT COMPANY EXPENSE
• OPPORTUNITY FOR
ADVANCEMENT
• YEAR AROUND
EMPLOYMENT

313 — 892-7600
Ask for Mr. Barbe or Mr. Osborne.
An Equal Opportunity Employer
(29-31)

MACHINISTS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
Keturi Clevelando solistai operų ištraukų ir arijų koncerte su Filharmonijos orkestru, kuris įvyko
kovo 3 d. Masonic teatre — sopranas Regina McConnell, mezzo-sopranas Aldona Stempužienė (svei
kinasi su dirigentu Zoltan Rozsnyai), tenoras Charles Smith ir baritonas VVilliam Dempsey.

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

Growing manufacturer of electrical
products has opening for fully qualified machinist with interest in training for position as Tool or Die Maker.
Small company almosphere with large
company benefits.
Apply in person or call Mrs. Booth
for appoinlment.

ANCHOR ELECTRIC
N. BF.DFORD «< STARK STS.
MANCHESTER. N. H.
603 — 625-5728
A11 F.qual Opportunity Employer
(26-32)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Dr. O. J. C. Norem,
buv. JAV pasiuntinys Lie
tuvoj ir knygos Timeless
Lithuania autorius, šiomis
dienomis pasikeitė laiškais
su JAV viceprezidentu H.
H. Humphrey. Savo atsa
kyme viceprezidentas pasi
džiaugė gavęs progos nese
niai susitikti su lietuvių de
legacija iš Chicagos, kartu
pareikšdamas, jog JAV vy
riausybė ir tauta lieka ne
palaužiamam tikėjime tau
tų laisvo apsisprendimo
principams. Su tuo tikėjimu
žvelgiama ateitin, kada bus
įgyvendinti prez. W. Wilsono principai visoms tau
toms, siekiančioms savo ne
priklausomo valstybinio gy
venimo realizavimo.
Tarp kita ko, dr. Norem
rašo naują atsiminimų kny
gą apie Lietuvą ir džiaugia
si savo knygos Timeless Li
thuania antrosios laidos ge
ru pasisekimu.

”La quete cLTssis”, 304 psl.
su 160 iliustracijų. Išleido
Olyvier Perrin leidykla Pa
ryžiuje.
Tai penkioliktoji prof. J.
Baltrušaičio knyga.

WORCESTER
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo 50 metų su
kaktis Worcesteryje pami
nėta vasario 18 ir 25 d.d.
Pirmasis minėjimas įvy
ko Lietuvių Piliečių Klubo
salėje, kuris buvo skirtas
vyresniajai lietuvių kartai.
Svečių tarpe matėsi lietuvių
bičiulis kongreso atstovas
H. D. Donahue ir Worcester Telegram ir Gazette re
daktorius R. C. Steel, kurie
tarė sveikinimo žodį. Pa
grindinę kalbą pasakė A.
Venclauskas. Taip pat kal
bėjo LB apyl. pirmininkas
P. Stanelis ir advokatas A.
• Prof. Jurgis Baltrušai Mileris. Meninė programa
tis po padarytos operacijos buvo kondensuota ir nevar
Paryžiaus universiteto kli ginanti, ją atliko Meno Mė
nikoje, gydytojų priežiūro gėjų Ratelio choras, vado
vaujamas muz. J. Beinoje sveiksta.
šiomis dienomis iš spau riaus ir skautų tautinių šo
dos išėjo jo nauja knyga kių grupė, vad. Z. šermukš
nio. Dienos minčiai pritai-

Worcesterio lit. mokyklos mokiniai išpildant meninę programą
Vasario 16 minėjime.

Gen. KAZIUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, mielą JANINĄ ir ALGĮ giliai už

jaučiame ir kartu liūdime

Rudokų šeima

kintus eilėraščius padekla
mavo E. Jurkūnienė. Minė
jimui vadovavo J. Svikla,
pranešėja buvo S. Staškaitė.
Jaunimui skirtas minėji
mas įvyko vasario 25 d., 11
vai. ryto pamaldomis Auš
ros Vartų bažnyčioje. Pa
mokslą pasakė kun. J. Ste
ponaitis vaizdžiai apibudin
damas dienos reikšmę.
Po pietų parapijos salę
užpildė jaunimas, tėveliai ir
gausus būrys svečių. Minė
jimui vadovavo P. Molis ir
Jankauskienė. Kalbas pasa
kė R. Jokubauskas lietuviš
kai ir W. Grigas angliškai.
Programą atliko išimti
nai mūsų jaunieji ir mažie
ji. Daug šokta, dainuota,
skambinta ir deklamuota.
Malonu buvo matyti mūsų
atžalyną taip gražiai pasi
rodžiusį, tačiau būtų dar
maloniau, jei visi atlikti da
lykėliai būtų pritaikyti die
nos prasmei.
Abu minėjimus reikia lai
kyti pasisekusiais, per ku
riuos laisvinimo reikalams
surinkta virš 2,300 dol. Au
kų rinkimą atliko Worcesterio skautai ir skautės.
Vasario 17 d. per televi
zijos stotį buvo perduota
lietuviška programa, kurio
je pasirodė solistai D. Mongirdaitė ir B. Povilavičius,
o taip pat grupė šokėjų.
Programa įvyko P. Šidlaus
ko iniciatyva.
Jubiliejinių Metų progra
ma Worcesteryje tuo nepa
sibaigė. Planuojami įvairūs
minėjimai, šventės ir festi
valiai metų bėgyje. Reikia
tikėtis, kad gausi Worcesterio lietuvių, bendruomenės
tuos darbus parems, (ąz)

CHICAGO
• Inž. Valdas Adamkavičius kalbės Lietuvių Preky
bos Rūmų narių susirinki
me, kuris įvyks kovo 13 d.,
8:30 v. v. Dariaus-Girėno
Legiono klubo patalpose,
4416 So. Western Avė.
Kalbėtojo tema — Chi
cagos Sanitarinio Distrikto
veikla ir uždaviniai.
Kaip jau žinoma, inž. V.
Adamkavičius respublikonų
nominuotas į to distrikto
patikėtinius (trustees).

DĖMESIO DIRVOS
SKAITYTOJAMS
CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir
greitai užpildo įvairus I N C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maplewood, Chicago, III., tel CL
4-7450 arba YA 7-2046.
Kasdien 9-8 vai.

WINDSOR
Pianistė Aldona Kepalaitė kovo 30 d., Šeštadienį, 5:30 vai. p.p.
Town Hali New Yorke duos rečitalį, kuriame išpildys Schumanno,
Chopino, Mendelssohno, Faure ir Prokofievo kūrinius. Apie jos
ankstyvesnius koncertus New York Times yra rašęs "Miss Kepalaite's playing was sensitive and intelligent, and the moods
were softened by a charming ingenuousness"...

palydėtas gausiu plojimu.
Nemažiau įspūdingos buvo
ir vyresniųjų moterų pen
ketuko dainos, kurias pa
ruošė muzikė D. Rautinš.
Solo pianu išpildė Algis Biškevičius ir Vita Balčiūnai
tė. Skautų tautinių šokių
grupė pašoko suktinį ir ku
bilą. Juos akordeonu paly
dėjo M. Yčas ir P. Regina.
Mažosios Lietuvos Mote
BOSTON
rų Draugiją surengusią šį
jaukų pobūvį ir visus jo da
SMUIKO MUZIKOS
lyvius sveikino H. žmuidzi,
REČITALIS
nienė savo ir vyro vardu ir
Sekmadienį, kovo 17. die KLB Krašto Valdybos pir
ną, 3 vai. po piet, Jordan mininkas A. Rinkūnas. Raš
Hali salėje, Boston, Mass., tu ilgą ir gražų pasveikini
įvyks smuikininko Izido mą atsiuntė Kanados Ma
riaus Vasyliūno ir pianisto žosios Lietuvos Bičiulių
Vytenio Vasyliūno trečia Draugijos pirmininkas V.
sis lietuviškosios muzikos Pėteraitis.
koncertas. Bus atlikta Gra
Pabaigai ėjo laimės mė
žinos Bacevičiūtės pirmoji ginimas, kurio dovanų aruo
sonata da kamera, Antano das buvo gana gausus. Dai
Račiūno sonatina a moli ir lininkų H. žmuidzinienės ir
Juozo Gruodžio sonata d J. Dagio paveikslus laimėjo
moli. Programa stipriai re Rožaitienė ir G. Buntinieprezentuoja kiekvieną šių nė, Martyno Jankaus mo
kompozitorių.
nografiją — J. Adomavičie
Bostono ir apylinkių lie nė ir daugelis kitų.
tuviškoji visuomenė kvie
Programą pravedė I. šerčiama nepraleisti taip retos naitė-Meiklejohn.
progos pasiklausyti savų
kompozitorių kūrybos.
KANADOS LIETUVIŲ
FONDO
SUSIRINKIMAS
• Irena Mickūnienėj inž.
Č. Mickūno žmona smarkiai
Lietuvių Fondo visumos
nukentėjo automobilių ka
narių susirinkimas, įvykęs
tastrofoje. Gydosi namuose.
Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje
šių metų kovo 2 d., iš
• Viktoras Kapočius, L.
klausė valdomųjų organų
E. leidėjo J. Kapočiaus bro
pranešimus, patvirtino sta
lis ilgesnį laiką gydosi ligo
tutą, išsirinko valdybą ir
ninėje nuo širdies ligos.
revizijos komisiją ir aptarė
• BALF susirinkimas ko
įvairius tolimesnės veiklos
vo 3 d. neįvyko nesusirin
reikalus.
kus nariams, todėl sekantis
Į valdybą slaptu balsavi
susirinkimas šaukiamas ko
mu buvo išrinkta: V. Bal
vo 30 d., 7 vai. Lietuvių Piliečiu Klubo patalpose.

sys, P. Januška, J. Bersėnas, dr. A. Pacevičius, L.
Balsys, S. Jakūbickas, P.
Lelis ir J. Simanavičius.
Revizijos komisijon: A.
Rudokas, J. Gusteinis ir M.
Meiliūnas.
Prezidiumo pirmin inkų
buvo pakviestas Leopoldas
Balsys ir į sekretoriatą —
Petras Lelis ir Petras Ja
nuška. Susirinkimas užtru
ko apie penketą valandų.
Po to, patalpų šeimininkas
kun. P. Ažubalis pavaišino
kavute ir šiltais užkan
džiais.
Susi rinkime paaiškėjo,
kad Lietuvių Fondas yra
įregistruotas Kanados val
džios įstaigose kaip non
profit organizacija — gau
tas čarteris. Ilgas diskusi
jas sukėlė statuto priėmi
mas. Statute ypatingas dė
mesys buvo atkreiptas į na
rių lygybės principą. Re
miantis pasakymu, kad as
muo įnešę 100 dol. gauna
vieną balsą, buvo ne visų
vienaip suprastas ir aiški
namas. čia lyg ir susidarė
du luomai: patricijų ir ple
bėjų. Patricijai buvo už tai,
kad asmenys įnešę dides
nes sumas, gautų nuo kiek
vieno šimto po 1 balsą, o
vienos šimtinės savininkai
prisibijodami, kad fondo
reikalai nepatektų į kelių
asmenų rankas, siūlė laiky
tis lygybės principo. Atei
nančios į fondą lėšos, jų
manymu, nesą jokie šėrai,
o tik geros valios tautiečių
dovanos būsimai nepriklau
somai Lietuvai, šiuo metu
fondo kapitalas jau yra pa
siekęs 40,000 dol.
fpb)

• Dail. A. Tamošaitienės
kūrinių paroda kovo 16 ati
daroma Windsoro Universi
teto patalpose. Windsoro ir
Detroito lietuviai kviečiami
atsilankyti ir tuo pačiu su
sipažinti su nauju Windsoro Universitetu. Parodą,
kuri tęsis iki balandžio 23
d., organizuoja Windsoro.
Universitetas.

Aukos Dirvai
K. Miškinis, Rochester ... 1.00
P. Jocius, Cleveland ........ 2.00
V. Šukys, Toledo...............5.00
S. Pociulis, Kenosha ....... 1.00
S. BakOnas, Cleveland .... 5.00
V. Katinas, Woodhaven .... 3.00
P. Pakštas, Chicago........ 2.00
Br. Vasys, Cicero............1.00
J. Mačiulaitis, Dearborn .. 2.00
V. Leskaitis, Jamaica......5.00
A. Malakauskas, VVaterbury 3.00
L. Stasiulis, Miami.......... 1.00
V. Raisys, W. Germany ... 4.00
D, Bružas, Columbus........ 3.00
J. Stimburys, Cleveland ... 5.00
K. Morkūnas,Cleveland....2.00
DLK Birutės Draugija
Cleveland .................. 25.00
A. Ciplys, Chicago.......... 2.00
A. Verbickas, Chicago......2.00
K. Žukauskas, Cicero....... 2.00
A. Simonaitis, Chicago .... 2.00
A. Lapšys, Dedham.......... L00
J. Valčys, Albion................ 2.00
A. Matuzas, Chicago .......... 1.00
V. Kiaunė, Easton............... 2.00
A. Balys, Cleveland....
2.00
K. Eidukaitis, Cleveland ... 5.00
J. Kazickas, Cleveland ..... 2.00
P. Kasiuba, Cicero......... ♦. 2.00
S. Kęsgailą, Montreal....... 2.00
V. Paprockas, Brooklyn ... 11.00
J. Petrauskas, Oak Park ••• 7.00
K. Černius, Chicago.......... 2.00

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

• Tautinių šokių grupės,
vad. O. Ivaškienės, vakaras
įvyks balandžio 21 d. John
Hancock salėje.

Brangiam broliui
A. A.
JONUI

VENCKŪNUI

mirus, jo sesutę ir mūsų mieląją klubo narę EMI
LIJĄ NOAKIENĘ ir Jos šeimą nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu dalinamės jos skausmu

LMKF New Yorko Klubas

A. A.

Dipl. Agronomui JUOZUI SODŽIUI
staiga mirus, sielvarto prislėgtą žmoną FLORĄ,
vaikučius ir seserį VALERIJĄ širdingai užjau
čiame ir kartu liūdime
Ona ir Andrius Cieminiai,
Ona ir Jonas Pupininkai

TORONTO
MAŽOSIOS LIETUVOS
MOTERŲ UŽGAVĖNIŲ
ŠIUPINYS

Mažosios Lietuvos Mote
rų Draugijos Užgavėnių pa
ruošimas įvykęs Prisikėli
mo parapijos salėje praėjo
gražiai ir nuotaikingai. Sve
čiams susėdus už stalų prie
garuojančio tradicinio šiu
pinio pirmininkė E. Janku
tė nuoširdžiai visus pasvei
kino ir pakvietė vaišintis.
Meninėje programoje pa
sirodė muz. Dalios Skrinskaitės paruoštas mergaičių
ketvertukas, kuris išpildė
trejetą liaudies motyvais
dainų. Jų pasirodymas bu
vo gana maloniai sutiktas ir

Svečiai apsilankę E. Jankutės ir jos brolio Kristupo bute monografijos apie M. Janky pasirodymo
proga. Nuotraukoje: dr. M. Anysas ir ponia, Jociai, V. Gylienė. Ėdė Jankutė iš Montrealio, Boguželskienė, Kybrancienė, Buntinienė, Yčienė, Brakienė, Tarvydas, Stanaitis, Dičpetrienė, Garbačiauskas,
Tarvydienė ir šeimininkai Elzė su Kristupu.
S. Dabkaus nuotrauka

