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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STUDENTŲ RIAUŠES
PASKUTINĖS VAKARŲ BERLYNO IR VOKIE
TIJOS STUDENTŲ RIAUŠĖS BUVO KILUSIOS 
IŠ PROTESTO PRIEŠ GERO GYVENIMO NUO
BODULĮ. — PAVYZDĮ DAVĖ NE MASKVA, 
BET KALIFORNIJOS BERKELEY UNIVERSI

TETAS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praeitą savaitę Vaka
rų Berlyne ir kituose Va
karų Vokietijos universi
tetų miestuose būta ne
mažų studentų riaušių, 
kurias iššaukė pasikėsi
nimas prieš Vakarų Ber
lyno radikalių studentų 
grupelės vadą Rudi 
Duschke. Tas 27 metų 
sociologijos studentas 
buvo pašautas 23 metų 
vyro Josef Bachmann, 
kuris savo keliu buvo 
vėliau sužeistas susišau. 
dymo metu su policija. 
Atrodo, kad auka ir pa- 
sikėsintojas iš savo su
žeidimų šiaip taip išsi
kapstys ir tai būtų tik
rai ’happy end' tragiško 
nesusipratimo.

Bachmann sakosi, kad 
jį šauti į Duschkę paska
tino dr. Martin Luther 
King nužudymas JAV-bė- 
se. Ironiška, kad ir Dus
chke savo sąjūdžiui turė
jo pavyzdį iš Amerikos. 
Tai Berkelyuniversiteto 
Kalifornijoje 1964 metų- 
rlaušės ir jų vadas, šian
dien jau visų užmirštas, 
Mario Savio.

| ŠIANDIEN IR RYTOJ
ČEKOSLOVAKIJOS Įvykiai tebėra pasaulio dėmesio centre. 

Principai, dėl kurių Dubcek ir jo šalininkai kovoja, yra priešingi 
komunizmo pagrindams. Žmogaus teisių gerbimas, individo ir nuo
monių laisvė, buvimas daugiau politinių partijų ir piliečių demo
kratinis dalyvavimas valstybės reikalų tvarkyme nesiderina su ko
munizmo programa. Dubcek rodo ištikimybę marksizmui-leniniz- 
mui ir Kremliaus tarptautinei politikai,bet nesivaržo užmegsti ry
šius su Vakarų Vokietija ir pasiruošęs su ja derėtis dėl Muencheno 
susitarimų panaikinimo. Tokia Dubceko laikysena, aišku, nepatin
ka Kremliaus patikėtiniui Rytų Vokietijoje stalinistui Ulbrichtui.

Kokia priežastis to skilimo?
Pirmiausiai laikas ardo bet kokius blokus. Negali būti Įtem

pimo, kuris pasiliktų amžinas. Negali būti režimo, pagrĮsto bai
me, kuris nesusilpnėtų. Viskas kas prašoksta saiką, nebūna am
žina.

Kita priežastis tai naujos generacijos atsiradimas, kuri yra 
indiferentiška praeičiai ir yra žingeidi dalykams, vykstantiems pa
saulyje, Ji ieško tautų suartėjimo ir reikalauja laisvės keliauti ir 
pasikeisti nuomonėmis.

Prie to dar prisideda ir ekonominiai nepasisekimai. Ne dėl to, 
kad komunistai nepadarė jokios pažangos, bet dėl to, kad ten žmo
nių pragyvenimo lygis žemas ir laisvieji režimai, pravardžiuojami 
imperialistiniais, tikrumoje yra daug toliau pažengę.

Taip Maskvos satelitams keičiant veidą, ką dėl to galvoja so
vietai? Galima tik spėti. Bet yra užtenkamai žinių, kad galima bū
tų padaryti išvadą, jog sovietų vadai smarkiai susirūpinę esama 
padėtimi. Partijos centro komiteto komunikatas leidžia matyti tą 
jų susirūpinimą. Kosyginas turėjo net sutrumpinti vizitą Irane ir 
skubiai sugrĮžti Maskvon.

Išsiliuosavimo iš vergijos vėjas, šią valandą pučiąs Rytų Eu- 
rojopje, nėra, kaip sovietai bando tvirtinti, vakarų spaudimo ar 
viliojimo išdava. Neramumų kėlėjus pasmerkti, jiems grasinti, 
reikštų kišimąsi J krašto vidaus reikalus. Tai sukeltų dar didesnj 
lyktĮ, sustiprintų sukilimą, pasunkintų padėtĮ ir pačioje Sovietų Ru
sijoje. Bet nusileisti būtų rizika pasukti blogu keliu, vedančiu prie 
galutinio suskilimo. Laisvės judėjimas yra užkrečiantis ir šiandien 
nebėra nė vieno sovietų satelito, kuris daugiau ar mažiau nebūtų 
paliestas to judėjimo.

Atrodo, kad kompartijos centro komitetas, posėdžiavęs Mask
voje, šiuo metu nenorėjo nieko "sudaužyti" ir sutarė laukti tolimes
nio Įvykių vystimosi. Brežnevas vis dėl to kreipėsi Į neramumų 
kėlėjus keliais griežtais žodžiais, primindamas, kad reikia išlai
kyti partijos geležinę discipliną. Kol kas centro komitete vyrauja 
liberallškesnė dauguma, kuri neleidžia pasireikšti griežtiesiems. 
Bet jei griežtieji laimėtų, ar sovietai nebandytų, kaip 1956 metais 
Vengrijoje, imtis jėgos padėti atstatyti su tankų pagalba? Dėl to 
abejojama, nes padėtis kitokia. Pasaulio opinija dėl to protestuo
tų. Ji neleistų Prahoj pražydėjusią laisvę užgniaužti. Sovietai, at
rodo, bus padarę nesugrįžtamą žingsnj ir turės sutikti su tuo ko 
nebegali pakeisti, stengdamiesi kaip galima labiau sumažinti nuo
stolius, nors dėl to Pekinas vėl juos kaltins išdavus revoliucijos 
idėjas.

e
GRErTAJAME traukinyje, einančiame iš Prahos Į Vieną, čeko- 

slovakų pasienio kontrolės valdininkas klausinėja jaunikaičio: 
— Jūs vykstate J Vieną?
— Taip.
— Kodėl? Juk Novotny jau nebėra valdžioje!... (vg)

Kaip Amerikoje, taip 
ir Vokietijoje, o pagaliau 
ir visame pasaulyje, be
simokančio jaunimo tar
pe jaučiamas visai natū
ralus ir iš esmės svei
kas nepasitenkinimas nu
sistovėjusia tvarka. To
kioje Vokietijoje valsty
bės globa žmogų lydi nuo 
lopšio per ligoninės lovą 
iki pat grabo. Ir Ameri
koje po truputį virstame 
tik eiliniai ‘sočiai secu- 
rity’ numeriai — fede
ralinė valdžia čia bando 
nustatyti kokiu santykiu 
turi būti maišomos ra
sės mokyklose ir miestų 
kvartaluose!

Anksčiau jaunimas bu
vo užsikrėtęs revoliuci
ne dvasia tam, kad page
rinus dalies gyventojų - 
darbininkijos - būklę. 
Vienas iš tokių, Karolis 
Marksas, jau 1850 visai 
teisingai pastebėjo: ”In 
der allgemeinen Prospe- 
ritaet kann von einer 
wirklichen Revoliution 
keine Rede sein.” (Bend
roje gerovėje negali bū
ti kalbos apie tikrą re

voliuciją).
Marksas prieš šimtą 

su viršum metų sampro
tavo visai teisingai. Nū
dieniai revoliucionieriai 
kapitalistiniame pasauly
je sukėlė daugiau triukš
mo savo rūbais negu idė
jomis. Kokią revoliuciją 
gali sukelti krašte, kur 
nėra koncentracijos la
gerių, gali daryti ką no
ri ir net prie geriausių 
norų sunku numirti ba
du?

Iš kitos pusės, gerovė, 
kurią įkūnijo valstybės 
globa, žmogų vis tiek sle
gia. Randama, kad val
dantieji sluoksniai daro 
įvairiausias ’manipulia- 
cijas’, kad vienaip ar ki
taip paveikus viešąją nuo
monę ir net parlamentas 
faktinai neatstovauja 
tikrąją krašto nuomonę, 
bet tik partijų, kurios no
rėdamos išsilaikyti val
džioje daro įvairiausias 
kombinacijas, pavyz
džiui krikščionių demo
kratų - socialdemokratų 
koalicija Vakarų Vokie
tijoje. Sudarius tokią ko
aliciją, faktinai išnyko 
opozicija ir valdžia, turė* 
dama solidžią daugumą 
seime gali daryti ką no
ri, nesulaukdama viešo 
protesto. Tokia situaci
ja sukėlė Vokietijos stu
dentų tarpe šūkį: "Ab- 
bau der Herrschaft von 
Menschen ueber Men- 
chen” (Žmonių viešpa
tavimo žmonėms panai
kinimas). Tačiau kaip tai 
padaryti, praktiškai nie
kas nežino, todėl to sie
kiančiųjų idealu staiga 
pasidarė kiniečių Mao 
Tsetungas, kuris visą lai
ką varo savo ‘kultūrinę 
revoliuciją’, kad neleisti 
nusistovėti biurokrati
nei santvarkai, iki šiol 
sekusiai kiekvieną revo
liuciją.

Taip pat gerą progą 
savo nepasitenkinimui 
nusistovėjusia tvarka pa
reikšti davė Vietnamo ka
ras, nes dėl to karo spe
cifinių sąlygų —parti
zanai prieš moderniškiau- 
sius lėktuvus —nuken
čia daug nekaltų civilių 
gyventojų: ir nuo teroris
tų kulkų ir nuo lėktuvų 
bombų. Už tat visur pa
sidarė madoje protestuo
ti prieš Vietnamo karą,

LVS "Ramovė" centro valdyba 1968metams. Stovi iš kairės: vicepirm. K. Dabulevičius, sekr. E. Ven- 
gianskas, pirm. prof. S. Dirmantas, n vicepirm. P. Gaižutis, turto vedėjas K. Mikolajūnas, ižd. J. Rap- 
šys, kultūrinių reikalų vadovas dail. A. Rūkštelė. Nuotraukoje trūksta valdybos nario A. Juškevičiaus. 

V. Noreikos nuotrauka

LVS 'RAMOVE' RUOŠIASI METINEI ŠVENTEI
LVS ” Ramovė” CV-bos 

nutarimu, šiais, Lietuvos 
Nepriklausomybės paskel
bimo 50-čio sukaktuviniais 
metais, lapkričio mėn. 23 
d., visur, kur tik veikia są
jungos skyriai, ruošiamasi 
kiek galima iškilmingiau 
paminėti Lietuvos ginkluo
tų pajėgų atkūrimo metinę 
sukaktį, apjungiančią lietu
vius karius, partizanus, 
laisvės kovų dalyvius ir vi
sus savanorius, kurie, bet 
kur ir kada, su ginklu ran
koje, stojo ginti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę.

Pagrindinis didingas mi
nėjimas ruošiamas Chica- 
goje. Jį rengia LVS "Ramo-

nors jokia protinga jam 
alternatyva dar nebuvo 
rasta.

Dėl viso to susidarė 
tikrai tragikomiška si
tuacija, kai tokiame Va
karų Berlyne, kuris lai
kosi tik amerikiečių per
svaros atominiuose gink
luose dėka, plėšiamos ir 
deginamos amerikiečių 
vėliavos ir šaukiama va
lio Vietnamo Ho-Čimi- 
nui. Už tat nestebėtina, 
kad kai kas sauvališkai 
griebėsi prieš demons
trantus ginklo, o polici
ja, sprendžiant iš tele
vizijos, demonstrantus 
mušė ir vaikė su nema
žu malonumu.

Įdomu, kad pats Dus- 
chke yra pabėgėlis iš ko
munistinės Rytų Vokie
tijos, kur jis baigė gim- 

(Nukelta į 2 psl.) 

vė” CV-ba, Chicagos sky
riaus talkininkaujama, šia 
proga Sąjungos statute nu
matytiems organizaciniams 
ir veiklos reikalams aptar
ti, lapkričio 23 d. įvyks 
CV-bos šaukiamas skyrių 
atstovų suvažiavimas, va
kare — dalyvaujant ir sve
čiams, bendras suvažiavimo 
dalyvių banketas. Pats Lie
tuvos ginkluotų pajėgų at
kūrimo minėjimas, atžymė
tas pamaldomis, iškilmėmis 
prie Laisvės Kovų pamink
lo, specialia akademija su 
oficialia bei menine progra
ma, įvyks lapkričio mėn. 
24 d.

Labai malonu paminėti, 
kad Chicagoje, į šių iškil
mių organizavimo paruo
šiamuosius darbus, jau da
bar aktyviai įsijungė Lie
tuvos Kūrėjų Savanorių, 
Lietuvos šaulių Sąjungos, 
LK "Birutės” Draugijos ir 
LB Chicagos apygardos va
dovaujamieji organai.

Jau pradėti ir paruošia
mieji darbai: buvo sušauk
tas minėtų organizacijų 
bendras posėdis, sudarytos 
specialios komisijos, aptar
tos programos, ruošiami 
pranešimai spaudai ir rei
kiama informacinė medžia
ga LVS "Ramovė” sky
riams. Artimiausiu laiku 
numatomas plataus masto 
visų Chicagoje veikiančių 
visuomeninių, jaunimo or
ganizacijų atstovų bei spau
dos darbuotojų informaci
nis pasitarimas šio minėji
mo reikalams aptarti.

Visiems šios šventės ir 
suvažiavimo planavimo dar
bams vadovauja niekad ne
pailstantis LVS "Ramovė”

CV-bos pirmininkas prof. 
gen. Stasys Dirmantas, CV 
ir Chicagos skyriaus vado
vybių narių talkininkauja
mas. E. V>.

IŠ VISO PASAULIO

• PREZ. L.B. JOHNSONAS, 
tęsdamas savo pasimatymus ir 
konferencijas Honolulu su atsa
kingais pareigūnais P. Vietna
me, susitiko ir su P. Korėjos 
prezidentu Chung Hee Park. Ofi
cialūs komunikatai skelbia apie 
abiejų prezident” vieningą nu
sistatymą siekiant derybų su 
Hanoi. Jie taip pat sutarė, jog 
Pietryčių Azijos kraštų atsto
vų konferencija būtų dar per 
ankstyva dėl to, kad politinė si
tuacija dar neteikia pagrindo 
pramatymui tolimesnių žygių, 
Hanoi vyriausybei delsiant su 
susitarimu dėl vietovės dery
boms.
• ČEKOSLOVAKIJOJE pra

sidėję žygiai išaiškinti J. Ma- 
saryko žuvimo aplinkybėms nu
ėjo ligi to, kad Prahos kompar
tijos oficiozas Rude Pravo vie
šai jau kaltina Sov. S-gos ano 
meto režimą ir Beriją, kaip tie
sioginiai prisidėjusius prie nu
žudymo "garbingo vyro, kad ir 
nesupratusio 1948 m. Įvykių ei
gos, bet kuris būtų sugebėjęs 
padėti išvengti nusikaltimų, Įvyk
dytų tų Įvykių pasėkoje".
• SENAT. Eugene J. McCar- 

thy, demokratų kandidatas Į pre
zidento vietą, vienoje iš savo 
kalbų pareiškė, jog derybose 
su Hanoi vyriausybe jau iš anks - 
to reikia pabrėžti, kad JAV su
tiks su koalicinės vyriausybės 
sudarymu Saigone. McCarthy 
turi galvoje komunistinių par
tizanų atstovų Įsileidimą vy
ria usybėn.
• LENKIJOJE vykstąs "valy

mas" aukštesnių pareigūnų eilė
se vėl palietė apie 60 asmenų, 
daugiausia vadovavusių perife
rijos administracinėms ar ūki
nėms Įstaigoms. Dauguma jų žy
dų kilmės, kaltinamų cionizmu, 
revizionizmu, buvus staKnistais 
ir kt. Be to, visi jie kurstę stu
dentiją neramumams kelti.
• PREZ. DE GAULLE atsto

vai pareiškė, kad paskleistos 
pasaulio spaudoje žinios apie 
Sov. S-gos šnipo buvimą prezi
dento štabe neatitinkančios tik
renybei.
• AUKŠTO RANGO JAV ka

rys, kurio pavardės spauda ne
skelbia, pareiškė: "Ar būdamas 
Ho Chi Minhu, nelauktum, kol 
JAV prezidentu bus išrinktas R. 
Kennedy ar E J. McCarthy? Juk 
jie abu sutinka su koalicinės vy
riausybės su komunistais suda
rymu P. Vietname. Tai reiškia, 
kad š. Vietnamas nebeturi dėl 
to ir derėtis, š. Vietnamas var
gu sutiks su paliaubom, kol ne^ 
paaiškės, kas bus JAV prezi
dentu".
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STUDENTU 
RIAUŠĖS

(Atkelta iš 1 psl.) 
naziją, bet negalėjo stu
dijuoti, nes nebuvo pati
kimas režimui. Už tat 
jis persikėlė į Vakarų 
Berlyną, kur dar kartą 
baigė gimnaziją ir tokiu 
būdu gavo teisę studijuo
ti sociologiją Vakarų 
Berlyno universitete. 
Jis yra vedęs vokiečių 
kilmės amerikietę Gret- 
chen Klotz, kuri studi
juoja teologiją ir rašo 
doktoratą tema ’ Revo
liucinės tendencijos pir
mųjų krikščionių tarpe'. 
Duschke tapo socialisti
nės vokiečių studentų są
jungos (SDS) pirmininku. 
Tas ’studentenbund’ na
rių turi vos kelis šim
tus. Iš viso politinėm or
ganizacijom iš 300.000 
Vakarų Vokietijos stu
dentų priklauso mažiau 
kaip 3%. (Kitos didesnės 
studentų politinės orga
nizacijos yra socialde
mokratų ir liberalų). Bet 
kadangi SDS kėlė didžiau 
šią triukšmą, apie ją ir 
Duschkę buvo nemažai 
rašoma, jie jaunimo tar
pe tapo herojais, ypač 
kai nuo policijos keletą 
kartų gavo mušti. Vie
šai ar slaptai daug kam 
patiko ir jų nusistaty
mas prieš bet kokį auto
ritetą.

Šalia krikščionių de
mokratų - socialdemo
kratų koalicijos, didžiau
sias studentų puolimo ob 
jektas yra laikraščių lei
dėjas Axel Caesar Sprin- 
ger, kuriam priklauso 
70% visos Berlyne išei
nančios spaudos, 5 dien
raščiai Vakarų Vokieti
joje ir daugumas žur
nalų. Jis leidžia didžiau 
šią tiražą Europoje 
(4.000.000) turintį Bild 
Zeitung ir rimtesnį Ham
burgo dienraštį "Die 
Welt" - tiražas 280.000. 
Springeris yra konser
vatyvių pažiūrų, tačiau 
protestuojama ne tiek 
prieš jo pažiūras, kiek 
faktą, kad jo žinioje yra 
didelė visos Vokietijos 
spaudos dalis, kad jis 
siekia visiško spaudos 
monopolio. Tą pažiūrą 
atstovauja ir 'Der Spie
gei' savaitraštis, kuris 
yra spausdinamas... 
Springeriui priklausan
čioje spaustuvėje.

Aš nežinau kokios pa
žiūros Springeris apie 
Duschkę yra dabar, kai 
buvo padegtos jo koncer
no spaustuvės ir sudau
žyti laikraščius išvežio 
ją sunkvežimiai, tačiau 
praeitų metų pabaigoje 
Springeris taip sampro
tavo: "Aš gerai supran
tu Rudi Duschkę. Iš ko- 
gi susidaro mūsų gy
venimo 90 ar teisingiau 
95 procentai? Iš pilko 
pareigų pildymo. Atsi-

Didingas paminklas Washingtone JAV 16-tam prezidentui Linkol- 
nui, negrų vergijos pa naikintojui. Paminklas apstatytas 36 stul
pais, nes tiek valstijų buvo jo prezidentavimo laiku. Viduje yra 
Linkolno didelė iš balto marmuro statula.

Negrų užtarėjų
žudymas K. S. KARPIUS

Negro dvasiškio dr. L. 
King nužudymas bal. 6 d. 
Memphis mieste, pie
tuose, pirmą kartą isto
rijoje išjudino veik visą 
pasaulį ir galingą Ame
riką, bet ta pagarba ati
duota šešėlyje baimės 
įvykių, kurie galėjo pa
sekti tą atentatą.

Dr. King, pakilęs įneg- 
rų vadus kovoje už jų tei
ses ir lygybę su baltai
siais, tą kovą vedė pro
testo demonstracijomis, 
įtikindamas savo pase
kėjus, kad negrai dau
giau laimės taikos prie
monėmis negu ginklais, 
kaip to siekia kiti negrų 
vadai, nes girdi, riaušių 
pasėkose daugiausia nu
kenčia patys negrai.

Jo pagerbimas nepa
tenkino konspiratorių, 
dirbančių svetimos vals
tybės parama ir pagal
ba, siekiančia suplaišin- 
ti šią valstybę, kad Ame - 
rikai susilpnėjus Sovie
tai galėtų tapti pirmau
jančia galybe pasaulyje.

Dr. King žinojo ir ma
tė negrų kurstytojų pa- 
simojimus, girdėjo jų 
grasinimus mirtimi — 
taip priešingai pusei bu
vo nenaudingas jo dar
bas. Po jo nužudymo, 
ana pusė pasišokėjo bal
tuosius dar labiau kaltin
ti, tikrindami kad ta žu- 
dyste baltieji paskelbė 
negrams karą, ir negrai 
privalą keršyti papluk- 
dydami kraštą baltųjų 
krauju.

Tačiau visuotino neg
rų sukilimo, kaip konspi 
ratoriai troško ir skai
čiavo, nesulaukė. Įvyko 
riaušių, ir gana didelių, 
keliuose paskiruose 
miestuose, tarp jų ir 
sostinėje VVashingtone. 
Konspiratoriams paaiš
kėjo, kad dauguma neg- 

minkime tik kiekvieno 
ryto skutimusi ir viską, 
kas po to seka ir vis pa
sikartoja".

rų linkę siekti savo tei
sių praplėtimo taikiu ke
li. Kaip toliau vyks, pa
rodys ateitis.

PREZIDENTO LINKOL
NO NUŽUDYMAS

Sąryšyje su Dr. Kin
go nužudymu priminti- 
nos kitos žudystės, tu
rėjusios bendro su dir
busiais negrų gerovei — 
nušovimas dviejų buvu
sių prezidentų .išrinktų 
lygiai 100 metų protar
piu.

Abraomas Linkolnas 
buvo išrinktas preziden
tu 1860 metais naujai įs
teigtos Respublikonų par 
tijos šiaurėje. Tada jau 
virš 20 metų ėjo gin
čai tarp baltųjų už ir 
prieš negrų vergiją nau
jai į JAV įstojančiose 
pietinėse valstijose. 
Ankstyvesnės pietinės 
valstijos, kurių gerovė 
rėmėsi negrų vergų dar
bu, buvo tuo tarpu nelie
čiamos.

Linkolną išrinkus pre
zidentu, pietinės valsti
jos, baimindamosi, kad 
su laiku vyriausybė gali 
imtis panaikinti vergi
ją ir jų ribose, 1861 me
tais pradėjo iš valstybės 
išsimesti ir paskelbė 
šiauriečiams karą. Lin
kolnas, 1863 metų sausio 
pradžioje, išleido pro
klamaciją VISŲ negrų iš
laisvinimui.

Tada ši valstybė susi
dėjo iš 36 valstijų su 
31,500,000 gyventojų, jų 
tarpe apie 3,000,000 neg
rų, daugiausia pietuose. 
Kare šiauriečiai pagul
dė virš 360,000 gyvybių, 
pietiečiai — apie 140, 
000.

Karas baigėsi 1865 m. 
balandžio 9 d., pietiečių 
sumušimu, o keliomis 
dienomis vėliau, bal. 14 
d., pietiečių pasamdytas 
aktorius prezidentą Lin
kolną nušovė vaidinimo 
metu teatre Mashingto- 
ne.

Linkolnas, gimęs varg

šų prastuolių bakūžėje 
1809 metais, pietuose, 
Kentucky valstijoje, sun
kiai vargęs ir blaškęsis 
darbo ieškodamas kelio
se valstijose, apsigyve
nęs Springfield, Illinois, 
prasimokslinęs ir įgijęs 
advokato diplomą, įsijun
gęs į politiką, pasiekė 
prezidento vietos. 1864 
metais karo eigoje, buvo 
išrinktas antram termi
nui.

Karo laimėjimas ne
daug negrų gerovei pasi
tarnavo. Atsiekta tiktai, 
kad pietų dvarininkai ne
galėjo jau negro pirkti 
ir parduoti, nei pabėgu
sio grąžinti ir už tai jo 
bausti; galėjo mesti dir
bę vienur ir eiti kitur, ir 
laisvai keliauti iš vienos 
valstijos į kitą. Tačiau, 
pakeitimas vietos, jeigu 
gavo kitur dirbti, nebu
vo kuo geresniu, nes vis 
tiek gavo tik paprasčiau- 
sį, sunkų darbą, taigi 
stengėsi laikytis, jei bu
vo galima pakęsti, pas 
savo pirmesnį darbdavį 
prisitaikant prie visų 
nuostatų. Baltieji ama
tininkai niekur jų nepri
ėmė į unijas ir nedavė 
progų amato išmokti.

Į šiaurines valstijas 
negrai pradėjo keltis I 
Pas. karo metu, kai dirb
tuvėse prireikė darbinin
kų. Politiniais išskaičia
vimais pradėjus čia 
jiems pataikauti ir mokė
ti bedarbiams pašalpas, 
negrų plaukimas į šiauri
nius industrinius cent
rus labai pakilo.

Tačiau to karo laimė
jimu Linkolnas išgelbėjo 
valstybę nuo suplėšymo. 
Ji išaugo iki 50 valstijų, 
tokia kokią šiandien ma
tome, su virš 200,000, 
000 gyventojų, kurių apie 
25 milijonai yra negrai. 
Tai jau didelė pajėga.

Už valstybės išgelbė
jimą Linkolnui 1922 me
tais pastatytas šis didin
gas paminklas pačiame 
Washingtone, be daugy
bės šiaip paminklų įvai
riose krašto dalyse. 
(Pietiečiai buvo išstatę 
paminklą žudikui akto
riui Booth).

Kai Linkolno karstas 
buvo traukiniu vežamas į 
Springfield, III., palai
doti, pakeliui miestuose 
buvo daryta sustojimai, 
duoti progą minioms ati
duoti jam pagarbą.
PREZIDENTO KENNE- 
DY NUŽUDYMAS

Negrų "laisvinimo" 
griebėsi čia atsibas
tę po 1905 metų socia
listai revoliucijonie- 
riai. Nepavykus nuvers
ti carą Rusijoje, čia ra
dę laisvesnes sąly
gas veikti, kurstė indus' 
trinius darbininkus nu
versti Amerikos "kapi
talistinę kraugerių val
džią". Negrus pietuose 
kurstė sukilti, įsteigti 
atskirą juodųjų republi- 
ką — kad tik kaip nors

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie- 
ryje, gausiai iliustruotas, gaunamas

DIRVOJE,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose”.

(Redakcinės Komisijos žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.

suplėšius šią valstybę. 
Tie patys revoliucio

nieriai po 1917 metų bol
ševikinės revoliucijos, 
ėmėsi darbo rimčiau, 
siųsdami parinktus bal
tuosius ir juoduosius į 
terorizmo "universite
tus" Rusijoje, vėliau ir 
Kuboje, panaudojant neg
rus norinčius sau plates
nių teisių siekti kruvi
nais sukilimais miestuo
se.

Prezidentą Kennedy 
nušovė baltas žmogus 
pietuose, 1963 metų lap
kričio 22 d. lankantis 
Dalias mieste. Atsimin
sime, išrinktas preziden
tu 1960 metais, Kennedy 
ėmė gausiai tenkinti neg-* 
rų reikalavimus, tuo tap
damas jų garbinamu glo- 
bėju-patronu. Jam pasta
tytas paminklas Arling - 
ton kapinėse.

Konspiratoriai paskel
bė, kad jį nužudė baltie
ji pietiečiai, negrų tei-, 
šių ir gerovės priešai. 
Tuo įvykiu tikėję sukel
ti negrus skersti baltuo
sius, to nesulaukė — 
negrai laikėsi ramiai.

Tuo tarpu paaiškėjo, 
kad žudikas, Oswald bu
vo buvęs Rusijoje, gyve- 
no prie Minsko, ten gi

OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES
To work in 90 bed accredited acute general hospital — located 20 
minules fron> Downtown Detroit — Starting salary $650.00 per month, 
plūs $45.00 paid differentia) for afternoon & night shifts. Excellent 
personnel policies and liberal benefits include:

• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN

FOR FURTHER 1NFORMATION CONTACT
MR. S. B. M1LTON—ADMIN1STRATOR

SUMBY MEMORIAL HOSPITAL
234 VISGER RD. R1VER ROUGE, MICH1GAN

313 — DU 1-6265
(42-48)

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justire 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARUUETTE G1FT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis. žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvi). 
Vedėjai E. ir V. Žl’KAl’SKAI

riose atliko šaudymo pa
siruošimus. Davė jam 
rusę žmoną, kurią leido 
išsivežti į Ameriką — 
labai nepaprastas įvykis 
Sovietų sistemoje.

Nesuėjus nei pilniems 
penkiems metams po tos 
žudystės, dabar atėjo ei
lė statyti paminklus nau
jai konspiracijos aukai.

HELP WANTED MALĖ
WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

GEAR & SPLINE GRINDERS 
AIRCRAFT & TOOL ROOM 

MACHINISTS
Day & Night Shift

100% company paid penaion, paid 
vacation, paid holidays, Blue Cross, 
life insurance & siek & accident 
insurance. Steady work, plūs over- 
time.

CEARCRAFT, INC. 
23349 Deųuindre Avė. 

Hazel Park, Mich. 
313 — 564-5923

(40-46)

WANTED JOURNEYMEN 
TOOL & D1EMAKERS 

Age no barrier.
For days & afternoon shift 

Steady year round work for qualified 
men. Employment office 8:30 A. M. 

INLAND TOOL & MFG. CORP. 
20263 Hoover Detroit, Mich.

(40-45)

ARC WELDERS 
and 

SPRAY PAINTERS 
EXPER1ENCED ONLY.

Immediate openings. Good wages & 
pension plan.

REMKE. INC. 
28100 Groesbeck Hwy. 

Roseville, (Detroit), Mich. 48066 
(45-54)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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.
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ŠVIETIMAS IR REZOLIUCIJA
Iš patiektos rezoliucijos sprendžiant, Chica

gos LB Apygardos suvažiavimas bene bus daug 
dėmesio kreipęs į lietuviškojo švietimo ir auklė
jimo reikalus. Kad taip galėjo būti rodo ir rezo
liucijos sakinys, iškeliąs švietimo klausimą šalia 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo siekio.

"... lietuvių visuomenė kviečiama ateityje skai
tyti lietuviškąjį švietimą bei tautinį auklėjimą pa
čia svarbiausia priemone ir drauge pagrindu vi
siems kitiems lietuvių išeivijos tikslams siekti”, 
kalba rezoliucijos autoriai.

Rezoliucija, nurodydama į eilę priemonių, ku
rių reiktų imtis švietimo reikalams pagerinti, 
kreipiasi į visuomenę, kad skiriami tam reikalui 
pinigai būtų keleriopai padidinti.

Atsižvelgiant į tai, kad vyko L.B. apygardos 
suvažiavimas, kurį sudarė daugumoje L.B. apylin
kių atstovai, rezoliucijos suredagavime stokoja
me konkretesnių tuo reikalu nurodymų L.B. apylin
kėms. Kreipimąsis į visuomenę yra arba rezoliu
cijos autorių liapsusas arba nuplovimas rankų LB 
apylinkių vadovams.

Šiuo atveju batų tikęs įsakmus nurodymas, kad 
LB apylinkės ne mažiau 50% savo pajamų skirtų 
švietimo ir tautinio auklėjimo reikalams. Be tokių 
konkrečių įpareigojimų apylinkėms kreipimąsis į 
visuomenę praranda efektyvų įspūdį ir rezoliuci
ją skaitąs gauna labai jau apibendrintą ir neįpa
reigojantį vaizdą.

Apygardos suvažiavimo rezoliucijų autoriai ba
tų gerai padarę, jeigu rezoliucijų redagavimo metu 
būtų geriau susipažinę su LB įstatais ir įsižiūrėję 
į LB įsipareigojimus švietimo srityje.

Aišku, kad ne rezoliucijoje visos švietimo ir 
tautinio auklėjimo problemos esmė. Esmė glūdi ne 
vien tos ar kitos apygardos veikloje, kiek švieti
mo organų vadovybės kruopštume sekant L.B. apy
linkių darbus ir jų įnašą švietimo srityje. Kai pa
aiškės, kad yra apylinkių, švietimo reikalais visai 
nesidominčių, gal išsirutulios ir priemonės, kurių 
būtina imtis sunkiai švietimo būklei taisyti.

LB Chicagos apygardos 
suvažiavimo rezoliucijos

LB Chicagos apygar
dos suvažiavimas, įvy
kęs 1968 m. kovo 24 d. 
išreiškia savo gilų soli
darumą su visais obal- 
siais bei uždaviniais, 
kuriuos mūsų vadovau
jantys veiksniai paskel
bė ryšium su 50-tai- 
siais Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo 
metais.

Suvažiavimas kviečia 
visą Chicagos apygardos 
ribose esančią lietuvių 
visuomenę ugdyti tarpu
savį solidarumą, remti 
darbu, lėšomis beimora 
line talka įvykdymą tų už

Brighton parko mokyklos mokiniai, dalyvavę LB Chicagos apygardos suvažiavime. Invokaciją skaito 
kun. J. Borevičius. A. Gulbinsko nuotrauka

The Lithuanian Nevapaper 
Eatablished 1915

davinių, kuriuos mums 
šie, Lietuvos laisvės ko
vos metai ypatingai ir pa 
pildomai uždeda.

REZOLIUCIJA LIE
TUVIŠKOJO ŠVIETI
MO BEI AUKLĖJIMO 
KLAUSIMU

Suvažiavimas sveiki
na ir pritaria visom lig
šiolinėms pastangoms 
plėsti ir tobulinti lietu
viškojo švietimo bei tau
tinio auklėjimo darbą. 
Vienok, tuo pačiu metu 
tenka konstatuoti, jog tai 
kas yra daroma, nėra pa 

kankama, jei norima to
limesnei ateičiai užtik
rinti lietuvių išeivijos 
tautinę gyvybę ir jai ten
kančių istorinių uždavi
nių atlikimą.

Ateitis bus prarasta, 
jei mūsų visuomenės dė
mesyje lietuvių švieti
mas bei tautinis auklė
jimas pagaliau bent kar
tą neatsistos pirmon 
vieton šalia Lietuvos 
Nepriklausomybės atsta 
tymo siekio. Tokiam pa
vojui ir tuo pačiu atei
ties praradimui išvengti 
lietuvių visuomenė kvie
čiama ateityje skaityti 
lietuviškąjį švietimą bei 
tautinį auklėjimą pačia 
svarbiausia priemone ir 
drauge pagrindu visiems 
kitiems lietuvių išeivi
jos tikslams siekti.

Konkretus, nelūpinis 
susirūpinimas išeivijos 
tautine gyvybe galėtų bū
ti geriausiai išreikštas, 
jei pirmoje eilėje grieb- 
tumėmės šių priemonių:

1. Visuomeninės aukos 
ir lėšų skyrimas litu
anistiniam švietimui bei 
tautiniam auklėjimui tu
rėtų būti, mažiausiai,ke
leriopai padidintas.

2. Lituanistinės mo
kyklos naudojamų prie
monių, patalpų ir kitų iš
orinių sąlygų prasme tu
rėtų mažai kuo skirtis 
nuo šio krašto mokykli
nės aplinkos.

3. Naujų mokytojų ruo
šimas turėtų būti supras
tas kaip neatidėliotinai 
ir skubiai spręstinas gy
vybinis reikalas.

4. Paspartintu tempu 
turi būti pradėta ruošti 
ir leisti vaikams bei jau
nimui skirtina literatū
ra.

5. Visoms jaunimo or. 
ganizacijoms teikti pa
didintą finansinę, mora
linę ir kitokią talką, kiek 
tik jos reikia.

Išvardintos konkre
čios priemonės sudaro 
tik dalį visų galimų prie
monių, Visas jas orga
nizuoti yra visų visuo
menės grupių uždavinys. 
Tačiau šis suvažiavi
mas negali užmerkti 
akių esamos padėties aki
vaizdoje ir skaito savo 
pirmąja, šventa pareiga 
šaukti lietuvių išeiviją 
ateityje padidinti ligšio
linį dėmesį lietuvių švie 
timui bei tautiniam auk
lėjimui, nuo kurio, galų 
gale, priklausys mūsų 
tautinė ateitis visom 
prasmėm.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

KANADOS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA

AR REIKALINGAS PANAŠUS VEIKALAS IR 
APIE AMERIKOS LIETUVIUS?

Juozas J.

Tik su mažu pavėlavi
mu neseniai pasirodė 
anglų kalba veikalas "Li- 
thuanians in Canada”. 
Tai gero popierio, gra
žiai atspausta 370 pusla
pių knyga kietais virše
liais, išleista kaip vie
nas iš Canada Ethnica 
serijos veikalų, skirtų 
šimtmečio kanadinio gy
venimo proga aprašyti 
įvairias tautines grupes, 
iš kurių yra susidariusi 
dabartinė Kanada.

Laikas ir sąlygos to
kiai knygai pasirodyti bu
vo palankios, nes prie to 
prisidėjo kanadiečių va
dinama Centennial Com- 
mission, sudaryta pra
vesti Kanados Konfede
racijos šimtmečio su
kaktuvėms paminėti. 
Patį didžiausią darbą 
šiai knygai paruošti ir 
išleisti, žinoma, atliko 
Kanados lietuvių bend
ruomenės vadai, kultū
rininkai ir organizaci
jos.

Knygai medžiagą ruo
šė, rinko, rašė ar reda
gavo apie 20 artimiau
sių bendradarbių, kurių 
tarpe talkon atėjo ir keli 
JAV lietuviai. Veikalo 
vyriausiu redaktoriumi 
buvo kun. Pr. Gaida, su 
kitais redaktoriais: S. 
Kairiu, J. Kardeliu, J. 
Puzinu, A. Rinkūnu, J. 
Sungaila, J. Kaškeliu,K. 
Baronu bei eile bendra
darbių. Tai pavyzdinga 
darbo organizacija ir 
talka.

'’Lithuanians in Cana
da'' plačiai ir išsamiai 
nušviečia beveik visas 
Kanados lietuvių gyveni
mo sritis, pradedant nuo 
lietuvių imigracijos 
priešaušrio ir baigiant 
vėliausiomis dabartinė
mis datomis. Išsamiai 
aptariamos Kanados lie
tuvių religinės organi
zacijos, pasireiškimai 
švietimo ir kultūros sri
tyse, menuose, spau
doje, socialiniame ir šal
pos darbe, sporte, aka
deminėse profesijose, 
pramonėje, prekyboje, 
bizniuose. Taip pat tin
kamom progom pateikia
mos bendros žinios apie 
Lietuvą, jos istoriją, kul
tūrą, politines aplinky
bes ir aspiracijas. Labai 
gausu Kanados lietuvių

Bachunas

gyvenimo ir atskirų ryš
kesnių asmenų nuotrau
kų.

Trumpai kalbant, šis 
veikalas man atrodo, 
kaip išsami ir pati ge
riausia Kanados lietuvių 
enciklopedija, sukaupu
si tiek faktų ir davinių, 
kiek jų turbūt negalėtu
me rasti ir didžiojoje 
Lietuvių Enciklopedijo
je. Šioj pastarojoj in
formacijos yra išblaš
kytos per daugybę tomų, 
gi čia — viskas vienoje 
vietoje, kur atitinkamuo- 
se skyriuose greit rasi, 
kas tik reikalinga.

Tokios knygos išleidi
mu atlikta dviguba nau
da. Lietuviai turės vei
kalą, kuriame mūsų iš
eivijos būklė ir gyveni
mas išsamiai apžvelgia
mas Kanadoje, ir ateity, 
je teks tik papildyti kas 
atsitiks naujo ir užaugs. 
Be to, toks anglų kalba 
paruoštas veikalas bus 
labai parankus informa
cijų šaltinis apie Kana
dos lietuvius visiems ki
tataučiams ne tik Kana
doje, bet ir Amerikoje 
ir kituose angliškai kal
bančiuose kraštuose.

Beskaitant šią puikią 
knygą, Amerikos lietu
viui gali kilti "pavydas”. 
Mes jau turime eilę lie
tuvių ir anglų kalbomis 
veikalų apie JAV lietuvių 
istoriją, apie atskirų vie
tų ar lietuviškų parapi
jų istoriją, taip pat pa
vaizdavimo lietuvių pasi
reiškimų visuomeninėje 
ar politinėje veikloje. 
Bet sistemingo ir išsa
maus veikalo apie visą 
lietuvių grupę JAV gyve
nime neturime. Toks vei
kalas ne tik mums pa
tiems ir svetimiems vi
sada būtų reikalingas, 
kaip informacijų ir fak
tų šaltinis, bet kartu ryš
kiau iškeltų į fokusą ir 
visą lietuviškąją tauti
nę grupę Amerikoje, 
kaip neabejotinai "Li- 
thuanians in Canada” pa
kels lietuvius, kaip sa
koma, į aukštesnę ir 

v reikšmingesnę "katego
riją" Kanadoje.

Kadangi Amerikos 
lietuvių ir istorija, ir 
skaičius, veiklos apim
tis ir visa kita yra daug 
didesnio masto, tai mes,

kaip ir kanadiečiai, ne
galėtume visko apimti 
nei vienu, nei dviem to
mais, jeigu ryžtumėmės 
taip išsamiai ir smul
kiai viską sužymėti, kaip 
jie galėjo padaryti. Prak
tiškai gal būtų geriau ap
siriboti vienu tomu, į ku
rį būtų galima kondensuo
tai sutelkti medžiagą ir 
paliesti tik svarbesnius 
atvejus, faktus bei as
menis.

Gal būtų gerai, kad šį 
klausimą draugiškai ap
tartų didžiosios mūsų 
organizacijos ir centri
nės institucijos. Jis galė
tų būti ištiriamas dviem 
kryptim. Ar mums atėjo 
metas pasirūpinti turėti 
anglų kalba Amerikos lie
tuvių, kaip etninės gru
pės, enciklopediją? Jei
gu taip, kas ir kaip dary
tina. Tegul imtų ir 3-4 
metus gerai padaryti.

Arba gal tas uždavinys 
galėtų būti suderinamas 
ir įjungiamas į bendrąją 
sutrumpintą Lietuvišką 
Enciklopediją, kurios 
kelis tomus anglų kalba, 
kaip žinome, yra pasiry
žęs išleisti mūsų pasi
šventęs gabusis organi
zatorius Juozas Kapo
čius, didžiosios Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas?

Reikalas ir klausimas 
svarbus, todėl būtų tiks
linga gerai aptarti ir su
sitarti, norint išvengti 
nereikalingo dubliavimo 
ir išteklių bei darbo skal
dymo.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Lithuanians in Canada — 

Kanados LB leidinys ang
liškai, liečiąs ne tik infor
maciją apie Kanados lietu
vius, bet ir apie Lietuvą. 
Iliustruotas nuotrauko m i s 
ir žemėlapiais, 370 psl. lei
dinys, išleistas 1967 m. 
(Kaina nepažymėta)^ ban
do nušviesti lietuvių bend
ruomenės istoriją ir veiklą 
Kanadoje, tuo prisidedant 
prie Kanados šimtmečio at- 
žymėjimo. Skoningą aplan
ką paruošė dail. Telesforas 
Valius. Leidinį ruošė ir re
dagavo Pr. Gaida, S. Kairys, 
J. Kardelis, J. Puzinas, A. 
Rinkūnas, J. Sungaila.

★
Pavasario Lietus — Alo

yzo Barono romanas. Išlei
do Nidos Knygų Klubas 
Londone 1968 m. 267 psl. 
Kaina — 2.50 minkštais vir
šeliais, 3.75 kietais.

★
Nepriklausomybės Saulėj 

— Mykolo Vaitkaus atsimi
nimų V tomas, pirmoji da
lis. (1918-1940) 295 pusi, 
knyga 1968 m. išleido Nidos 
Knygų Klubas Londone. 
Kaina — 2.50 dol. minkš
tais — 3.75 dol. kietais vir
šeliais.

★
Vilniaus Kraštas Faktų 

ir Atsiminimų šviesoje — 
atskiras atspaudas iš L. K. 
M. Akademijos Metraščio 
III tomo. Autorius — Bro
nius Zumeris, Australijoj. 
Išleista Romoje 1967 m. 
Nei leidėjas, nei leidinio 
kaina nepažymėti.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN
TOOLMAKERS

Muxt have job ahop experience on 
TooN, Gvukc* & Fialurea. Day work. 
Sieady work for ųualified men. 

ENMARK TOOL CO. 
14815 Stephena Drive 
F.aat Detroit, Mich.

313 — PR 6 2721
(42-48)

EXPERIENCED
PRODUCT1ON WORKERS 

PUNCH PRESS OPERATORS 
DRILL PRESS OPERATORS

&
ASSEMBLERS 

Daya & afternoon ahift 
Steady work. Employment office open 
8:30 A M.

1NLAND TOOL & MFC. CORP. 
20263 Hoover Detroit. Mich.

(40-45)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (18)

HITLERIČIO KOMPLEKSAS
Medicinoje nuo seno vartojami ligų pavadini

mai su vienoda galūne, pvz. - artritis, sinusitis, 
bursitis, bronchitis, diverticulitis... Per du pasta
ruoju dešimtmečiu atsirado dar viena panašaus 
skambėjimo liga - hitleritis.

Tai daugiau psichine liga, tiksliau - tam tik
ras psichologinis kompleksas. Ir jį išgyvena, juo 
kankinasi, žinoma, ne Hitleris, kuris žuvo, ir ne 
tiek hitlerininkai, kurių nedaug beliko. Bet kiti, 
daugiausia tie, kurie dėl hitlerizmo žiauriai nu
kentėjo, sąmonėje ir pasąmonėje tebepergyvena 
baimę ir nerimą, kad tik tai vėl kada nors nepasi
kartotų.

Hitlerizmo naikinamų žydų kentėjimai ir nuos
toliai Europoje buvo tokie dideli ir baisūs, jog jų 
baimės ir nerimai yra visai suprantami. Jie šian
dien visame pasaulyje turi talento, galingos įta
kos, priemonių ir pasiryžimo hitleričio komplek
są palaikyti, neleisti jam išgesti, nuolat budėti. 
Šis procesas kartais nueina į kraštutinumus, ieš
kant bei randant hitleričio ir antisemitizmo simp
tomų net ten, kur jų visai nebuvo ir nėra, kur tai 
yra tik normalūs įvairių kultūrinių, politinių ir so
cialinių konfliktų reiškiniai.

Beveik tiek pat aštrų ir kankinantį hitleričio 
kompleksą tebepergyvena Rusija ir bolševizmas. 
Dėl panašių ir dėl kiek skirtingų priežasčių.

Pavojus tauti^ kalėjimui

Jei ne "tūkstantmetinio germanų Reicho" kūrė
jo Hitlerio rasistinių ir imperialistinių utopijų pa
mišimas ir vakariečių, ypač galingiausio sąjungi
ninko, USA, nesugebėjimas ir gal nenorėjimas už
baigti Antrąjį Pasaulinį Karą tautų laisvės princi
po įgyvendinimu, - Sovietų Rusija nė žingsnio ne
būtų pasistūmėjus! į Vakarus ir pati, gal būt, nusto
jusi egzistuoti, kaip smurtiškiausias 20-jo amžiaus 
tautų kalėjimas.

Tai yra esminės reikšmės atvejis Rusijos da
bartinei padėčiai ir jos laikysenai. Už Rusijos impe 
rijos išlikimą ir išplėtimą ji sumokėjo brangią kai
ną, bet iš kitos pusės, kaip praėjusįkartą minėjom, 
"istoriškai" žiūrint, ji galėtų ir turėtų būti tik dė
kinga Hitleriui už tokios progos sudarymą.

Jei Vakarų sąjungininkai amerikiečiai ir anglai 
nebūtų visiškai palaužę vokiečių karo mašinos 
griaunančiais bombardavimais ir sėkmingom inva
zijom, Rusija ne tik nebūtų tapusi pelningiausiai 
karą laimėjusiu partneriu, bet būtų praradusi ir 
bolševizmo sistemą ir savo "daugiatautinės" vals
tybės sudėtį.

Buvo juk visai aišku, kad pati viena, vakarie
čių iš užnugario netrukdoma, Hitlerio Vokietija 
lengvai ir greitai būtų perklupdžiusi Rusijos milži
ną medinėm kojom. Bet užuot reiškusi dėkingumą 
anglų ir amerikiečių imperialistams, sustiprinta, 
grobiu persirijusi, Rusijos meška ir toliau prieš 
juos tebegalanda dantį...

O visa tai ir parodė liūdną vakariečių nesuge
bėjimą ar naivų nesiorientavimą išmintingiau regu
liuoti karo eigą. Jei britų Churchillio laikysenoje dar 
būtų galima rasti pateisinimų jo blaivesnių prama- 
tymų gijoje, tai po Jaltos žymiai sunkiau ką suras
tume Roosevlto globalinėse vizijose. Bet ar ko 
geresnio buvo galima laukti, kai prezidento Roo- 
sevelto įpėdinio patarėjais lemiamu laikotarpiu 
buvo tokie, kaip Alger Hiss ir panašūs?

Pavojinga perdaug apžioti

Mirtinas hitlerizmo pavojus ir jo išvengimas 
turėjo eilę padarinių tolesnėje Sovietų Rusijos lai
kysenoje.

Kaip žinoma, Hitlerio germaniško rasizmo te
oretikai kraujo ir kultūrų pakopose baltosios rasės 
grupėje pačią po žydų žemiausią vietą skyrė sla
vams, ypač lenkams ir rusams. Tai reiškė naują 
pažeminimą ir įžūlų slavų paniekinimą. Iki Petro 
Didžiojo ir dar po jo, ilgai kentėjusi kultūrinės 
menkavertybės kompleksą, dabar laimėjusi karą 
Vokietijos sutriuškinimu, Rusija kontratakavo sa
vos pačios tikro ir dirbtinio slavų rasizmo kėlimu. 
Pradėt liaupsinti rusas, kaip iš senų senovės vy
riausias tarp slavų, kaip išmintingiausias, kultū
ringiausias ir pažangiausias "didysis brolis", kurį 
kitos tautos turi sekti, gerbti ir šlovinti.

Antra "hitleričio" forma pasireiškė politinės 
galybės ir saugumo liguistu troškimu. Rengimasis 
naujam karui, ginklavimasis, erdvių užkariavimo 
technologijos plėtimas tapo pirmaeiliai uždaviniai, 
pagal Goebbelso posakį, atsisakant sviesto patran
kų gamybos naudai. Nuo Baltųjų ligi Juodųjų jūrų 
Rusija uėmė ar savo įtakon paėmė (su vakariečių 
pritarimu) visą eilę nepriklausomų valstybių, kad 
įsteigtų plačią savo "saugumo zoną", kad tik vokie
čius ko toliau nustumtų į Vakarus ir kad niekas iš 
Vakarų negalėtų tiesiogiai Rusijos pasiekti, pir
miau neperžengęs tūkstančio kilometrų skiriamojo 
barjero.

Tas įsibaugimas peržengė ribas, sukurdamas 
naujo pavojaus židinį ir priekabę karui. Nereikia 
daug pramatymo galios suprasti, kad Vokietijos

DIRVA

BRONYS RAILA

1968 m. balandžio 19 d.

perdalinimas, suskaldymas ir okupacinio režimo 
ilgametis palaikymas rytinėje zonoje yra atvira 
pūliuojanti žaizda Europoje ir bus nuolatinė vers
mė vadinamo "revanšo" karui kilti. Vokiečių tauta 
perdidelė, perdaug karinga, pajėgi ir tautiškai jaut
ri, kad tokią anomaliją ilgam laikui galėtų pakęsti.

Lietuvių tautos rudinimas

Sovietų Rusijos laikysenoje ir propagandoje, 
taip pat satelitinėse valstybėse, ypač Lenkijoj ir 
Čekoslovakijoj, kaip lygiai ir okupuotuose Pabalti
jo kraštuose nuolatinis hitlerizmo priminimas ir jo 
pavojaus pabrėžimas yra ne tik įrodymas, kaip hit
leričio kompleksas užvaldė sovietinio pasaulio są
monę, bet ir kaip ženklas, kad jo pasąmonėje nėra 
labai tvirto pasitikėjimo "šviesia ateitimi". Hitle
rio pelenų nebesusemtum, jo partija ir ideologija 
sudegė griuvėsiuose, - bet rusą ir sovietinį žmogų 
tebepersekioja hitlerinė baimė, tebekankina rudi 
košmarai.

Jei apsiribotume tik lietuvišku sektoriumi, tai 
ir čia ilgiau nei per du dešimtmečiu matome nuo
latines pastangas hitleričio kompleksą išlaikyti gy
vą ir vis jį aštrinti. Šios gaidos vis skamba NKVD 
stiliaus rašytojų knygose, politiniuose pareiškimuo
se, taip pat istorijos ir socialinių mokslų veikaluo
se, literatūroje, mene, net muzikoje. Ir tas neri
mas sąmoningai plečiamas ligi įžūlaus absurdo, 
tvirtinant, kad jei kas kovojo prieš bolševikinę oku
paciją, nepritarė ir nepritaria Lietuvos įjungimui į 
Kremliaus "didžiojo brolio" imperiją,-tai tas buvo, 
tebėra ir turbūt visada bus nacis, hitlerininkas, 
jiems parsidavęs banditas ir išdavikas (I).

Kadangi hitlerizmas, kaip minėjom, Krem
liui tikrai buvo mirtina grėsmė, jo nerimą ir ha
liucinacijas dar būtų galima suprasti, net iš da
lies pateisinti. Tačiau, kai ir lietuviai komunistai 
šį maskolių primestą kompleksą nuolat naudoja 
lietuvių tautai niekinti ir įžeidinėti, tai jau skam
ba daug liūdniau ir šlykščiau.

Laisvės siekimas — "naciškas 

nusikaltimas"!...
Nebuvo abejonės, kad Hitlerio pergalės atve

ju lietuvių tauta būtų likusi ne tik pavergta, bet 
skirta išnykti, - kaip lygiai Stalino pergalės at
veju ji tapo skirta rusų kolonizacijai, susovieti- 
nimui ir išmaišymui. Tas pats užmojis, tik gal 
kiek lėtesniu tempu vykdomas.

Lietuvių tauta per trejetą rudosios okupaci
jos metų pakankamai žiauriai prikentėjo. Tačiau ji 
sugebėjo vieningai ir atkakliai priešintis rasistų ko
lonizatorių spaudimui, - tiek pavyzdingai, kaip 
šalia lenkų, jokia kita tauta rytų Europoje. Tą did
vyrišką ir švarią laikyseną, įkvėptą savo tautos 
laisvės ir nepriklausomybės bekompromisiniu sie
kimu, mėginti išversti "tarnavimu Hitleriui" ir 
"parsidavimu naciams" yra retai grubus visos lie
tuvių tautos įžeidinėjimas ir pasityčiojimas. Ne
pateisinamas net ir idėjiniam komunistui, kuris 
turi drąsos deklamuoti, kad šiandien jis "žengia 
vienu keliu su savo tauta".

Ne, toks nėra savo tautos kelias!
Subrendusios ir sąmoningos tautos kelias yra 

jos siekimas, jos noras ir jos teisė savarankiškai 
tvarkytis, kurti savo laimę ir šviesią ateitį, - be 
didžiųjų ponų, globėjų, išvaduotojų ir neprašytų 
brolių. Šį troškimą Lietuvos kompartija savo ap
linkoje gali patikrinti, - ir ji tai, spėju, žino, - 
kad mažiausiai 90 nuošimčių mūsų tautiečių sie
kia laisvės ir savarankumo, įskaitant ir daugelį 
komunistų.

Be to, kraštutinių pavojų ir priešo teroro at
vejais visi turime lygią teisę pamiršti baltas pirš
tinaites. Vergijai nublokšti, nepriklausomybei at
kovoti tokiais atvejais visos priemonės yra geros, 
visos sąlygos ir aplinkybės išnaudotinos. Užteko 
mums būti vis kvailesniais ir liurbiškesniais už 
kitus. Tik imperialistiniams okupantams paverg
tųjų tautinio išsilaisvinimo ir valstybinės nepri
klausomybės kova yra - "parsidavimas", "išdavi
mas" ir mirtimi baustinas "nusikaltimas". Jie vi
suomet taip aiškindavo savo smurtus per visų 
priespaudų žilą istoriją...

Tad kiek beterštumėt, begąsdintumėt ir patys 
vis drebėtumėt, - lietuvių nepersekioja žlugusio 
hitleričio kompleksas. Mes darėm viską, ką galė
jom savo tautos laisvei, garbei ir interesams gin
ti. Hitleričio haliucinacijomis tebegyvena rusai ir 
su jais savo likimą surišę lietuviai janičarai, - 
negausūs, bet vis dar labai rėksmingi tėvynėje ir 
vienas kitas užsienyje. Ta jų propaganda yra tik 
įnašas lietuvių tautai nepaliaujamai teršti, kartu 
liudijant okupacijos dvasinį skurdą ir klaikumą.

Kitame numeryje seka:
KAS BŪTŲ DEMAGOGIJA?

Sukaktuvininkas J. Olšauskas

PAGERBIAMAS ARTISTAS 
JUOZAS OLŠAUSKAS
Atvyko j Ameriką ... pa

galiau Olšauskas, Tautos 
Teatro ir Vilkolakio artis
tas. Tai modernistinės sro
vės aktorius, pasiekęs gana 
aukštos teatro technikos; 
jo vienminčiai netekę jo la
bai daug nustojo ...” (Lai
kraštis "Garsas”, 1924. 11. 
20).

šiais žodžiais sutiko į 
Ameriką atvykusį Juozą 
lietuviškoji spauda. Tiesa, 
jo vienminčiai daug nusto
jo, tačiau lietuviai Ameri
koje turėjo progų per eilę 
metų pasidžiaugti jo daino
mis, puikiu kanklių skam
bėjimu ir jo ruoštais vaidi
nimais.

Juozas Olšauskas gimė 
Dzūkijoje, 1893 metais. Bū
damas tik 14 metų pradėjo 
mokintis muzikos pas komp. 
Aleksą KaČanauską ir vė
liau lankė Naujelio veda
mus vargonininkų kursus 
Kaune. Vargoninkaudamas 
Pažėriuose, Juozas pirmą 
kartą įžengė į sceną, vai
dindamas ir kartu režisuo
damas "Amerika Pirty”. 
Nuo to karto scena pasida
rė jo gyvenimu.

Kilus pirmam pasauli
niam karui, su daug kitų 
lietuvių, jis pasitraukė į 
Petrapilį, kur dainavo 
komp. č. Sasnausko veda
mam profesionalų chore. 
Tačiau svetimam krašte ne
miela. Susitarę su K. Sku
ču, vėliau generolu ir vi
daus reikalų ministeriu, 
grįžta į Lietuvą, čia Vana
gaitis, raginamas prelato 
Mirono, prikalba Juozą per
sikelti į Daugus vargonin- 
kauti prelato parapijoje. 
Bet ir čia ilgai pabūti ne
gali, nes scena jį daugiau 
traukia. Atvykęs į Kauną, 
Juozas tuoj pat įsitraukia 
į Tautos Teatrą; lankė Sut
kaus vedamą Dramos Stu
diją ir įsijungia į Vilkola
kį — satyrinio teatro gru
pę. Kartu lankė muz. Nau
jelio Aukštesniąją Muzikos 
Mokyklą, kuri vėliau virto 
Konservatorija. Kartu ten 
pat dėstė ir tarimą.

Operos solistas Kipras 
Petrauskas jau tuo metu 
rimtai skatino Olšauską 
pereiti j operą, bet dramos 
teatras jam buvo arčiau 
širdies. Susitarę su Vana
gaičiu ir Dineika patraukia 
į Ameriką ir su Dzimdzi

Drimdzi grupe aplanko 
daug lietuviškų kolonijų, 
skleisdami dainas ir juoką 
sielos peno ištroškusiems 
lietuviams. Tai buvo galbūt 
vienas iš linksmiausių ir ge
riausių laikotarpių, pra
džiuginęs ne vieno lietuvio 
širdį.

Juozas Olšauskas vargo,, 
ninkavo keliose parapijose. 
Ilgiau buvo apsistojęs De
troite, Mich., New Britain, 
Conn. ir 1936 metais apsi
stojo Amsterdame, kur ir 
dabar tebegyvena.

1948 metais, J. Olšauskas 
ir adv. A. Stokna įsteigė 
lietuvišką radijo programą 
Amsterdame, kurią labai 
sėkmingai vedė per 12 me
tų. Suminėti jo visus nu
veiktus darbus, koncertus 
ir vaidinimus būtų neįma
noma, tačiau turime pri
minti, kad 1938 metais, Ne
priklausomos Lietuvos vy
riausybė už nuopelnus lie
tuvių tautai apdovanojo J.. 
Olšauską D.L.K. Gedimino 
4-to laipsnio ordinu.

A m st erdamo Amerikos 
Lietuvių Klubas ir visi apy
linkės lietuviai tikrai daug 
nusipelnusiam Juozui Ol
šauskui ruošia pagerbimo 
banketą, kurio metu kartu 
bus atšvęsta jo 75-ji gimi
mo diena. Banketas įvyks 
š. m. balandžio mėn. 27 d., 
7 vai. vak., American Li- 
thuanian Club, Ine. salėje, 
17 Liberty St., Amsterdam, 
N. Y.

Amsterdamas tikrai di
džiuojasi turėdami savo 
tarpe nusipelniusį artistą ir 
dainininką Juozą Olšauską.

(alk)

MUZIEJAUS RETENYBĖ

Nepriklausomos Lietuvos 
monetos pardavimui. 5 litai 
J. Basanavičius. 10 litų Vy
tautas Didysis. 10 litų prez. 
A. Smetona ir kitos. Kai
noraštis pareikalavus. P. 
Zablockis, P. O. Box 4642 
Stn. C. Vancouver 10, B. C. 
Canada.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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PIRMASIS BALTIEČią KALBININKU 
SUVAŽIAVIMAS AMERIKOJE

Dr. J. Balys

Pennsylvanijos valsty
biniame universitete 
(University Park, Pa.), 
balandžio 5-6 d. susirin
ko kalbininkai, daugiau
sia profesoriai ir studen
tai, kurie studijuoja ar 
domisi baltų kalbomis, 
t.y. lietuvių latvių ir 
senp rūsių. Viso dalyva

Dr. W. R. Schmalsteigas, 
Pennsylvanijos valst. univ. 
profesorius ir katedros vedė
jas, suruošęs Balty kalbininkų 
konferenciją balandžio 5-6 d. 
ir jai vadovavęs.

vo apie 30 asmenų. Lie
tuvių buvo penketas: L. 
Dambriūnas, A. Klimas, 
J. Reklaitytė, A. Salys 
ir šių eilučių autorius. 
Latvių dalyvavo trys: B. 
Jegers, J. Lelis ir V. 
Zeps. Be lietuvių, gerai 
lietuviškai mokančių bu
vo tik keli: latvis B. Je
gers, amerikietis W.R. 
Schmalsteig ir mūsų se
nas bičiulis A. Sennas vy
resnysis. Kiti amerikie
čiai (buvo bent po vieną 
iš Chicagos, Cornellio, 
Harvardo, Northwester- 
no ir Yale univ-tų) apie 
baltų kalbas ne daugiau 
turėjo supratimo, kaip 
apie albanų ar išmirusių 
hetitų kalbas.

Buvo skaityta net 14 re • 
feratų. Daugelis jų buvo 
trumpi, apriboti 20 min. 
laiku, be to apsiribojo 
kuriuo labai siauru klau
simu. Žinoma, tokiose 
konferencijose papras
tai reikia duoti progos 
kuo didesniam asmenų 
skaičiui pasireikšti. Ta
čiau iš to naudos maža. 
Turėtų būti mažiau te
mų, jos turėtų būti es
mingos ir kiekvienai rei
kėtų skirti po valandą 
laiko.

Tiesa, lietuvių kalbė
tojų temos buvo reikš

"Conference on Baltic Linguistics" grupė dalyvių.

mingesnės: A. Klimas 
kalbėjo apie lietuvių kal
bos garsus (fonemas) ir 
A. Salys apie lietuviškų 
tarmių išsivystymą. (L. 
Dambriūno referato apie 
kalbinių studijų padėtį 
Lietuvoj neteko išklau
syti, nes kelionėje už
trukau). Žinoma, trum
pas laikas neleido jiems 
šias temas pakankamai 
išryškinti, tačiau buvo iš
dalinti gana platūs spau
diniai. Beje, po bendros 
vakarienės gana ilgą re
feratą paskaitė A. Sen
nas apie lietuvių kalbos 
literatūros ir tautosakos 
studijas nuo seniausių 
laikų iki beveik mūsų 
dienų (maždaug iki 1960 
metų). Jis suminėjo daug 
vardų, datų ir knygų, 
dažnai paminėdamas net 
jų puslapių skaičių, da
vė kai kurių darbų įver
tinimą. Gana plačiai pa
lietė tautosakos studijų 
raidą, tačiau nebūdamas 
tautosakininkas be rei
kalo įterpė klaidingą 
poros mūsų liaudies dai
nų kilmės aiškinimą.

Be paminėtųjų, pridė
jus dar poros latvių re
feratus, visa kita tenka 
pavadinti tuščiomis pas
tangomis. Vienas chica- 
gietis, aiškindamas lie-

Dr. A. Klimas, Rochesterio 
univ. profesorius, kalba apie 
lietuviy kalbos garsus.

tuviško žodžio "ugnis” 
kilmę, lygino jį su he
titų "angiš", sanskrito 
”agnih” ir lotynų "ignis” 
Mes nežinome, kaip tie 
žodžiai buvo tariami ano
se trijose mirusiose kal
bose, tačiau kalbėtojas 
jokiu būdu negalėjo tei
singai ištarti lietuviško 
žodžio ”ugnis", vis jam 
išeidavo "ugnis” ir tiek. 
Su kitu harvai‘d iečių 
buvo dar blogiau: jis ci
tavo tokius tariamai lie—

J. PAUTIENIUS Paplūdimyje (aliejus)

Trijų dailės paroda Worcestery
Worcesterio lietuvių ko

lonija turi nemaža kiekį 
meno mėgėjų, nes per eilę 
metų tenai buvo suruošta 
visas tuzinas dailės parodų. 
Jų dauguma buvo pavienių 
dailininkų, o šiuokart bus 
kai kas naujo, šios koloni
jos mūsų tautiečiai turės 
progos pamatyti grupinės 
dailininkų kūrinių parodą, 
kurioje dalyvauja tapytoja 
S. Smalinskienė iš Detroito,
J. Pautienius iš Chicagos ir 
skulptorius Dagys iš To
ronto.

Ši grupė jau turėjo vieną 
tokią parodą Detroite, kuri 
ten praėjo dideliu pasiseki
mu. Meno parodos ruošėjai 
buvo maloniai nustebinti, 
kai svečiai didžiausią dėme
sį atkreipė ne į tapybas, o 
į skulptūras, tai bene pir
mas toksai atsitikimas mū
sų parodų ruošimo istorijo
je. Toje meno parodoje 
skulptoriaus Dagio buvo 
nupirkta bene 9 kūriniai. 
Kalbant apie šio origina
laus skulptoriaus darbus 
tenka pripažinti, kad jis sa
vo kūriniais moka prakal-

tuviškus žodžius ir jų 
formas, kurių lietuvių 
kalboje iš viso nėra ir 
nebuvo. A. Salys ir A. 
Sennas mandagiai sten
gėsi nurodyti, kad čia 
nelietuviški dalykai, o 
kitiems mažesniems au
toritetams, bet žinan
tiems kalbą, teko tik šyp- 
sotis.

Reikia pasakyti tie
są, kad šiuo metu Ame
rikoje nėra nė vieno 
tikrai aukšto lygio bal
tų kalbų žinovo. Tačiau 
yra geras reiškinys, kai 
dalyvių tarpe teko maty
ti visą eilę jaunų studi- 
ozų. Kas žino, o gal iš 
jų tarpo išeis kitas Bū
ga ar Endzelins.

Suvažiavimą suruošė 
ir jam vadovavo labai 
veiklus ir simpatingas 
jaunas profesorius W, 
R. Schmalsteigas. Lėšų 
davė Pennsylvanijos 
univ-tas ir JAV Sveika
tos, auklėjimo ir gero
vės dep-tas. Reikia pa
sidžiaugti pirmu bandy
mu ir tikėtis, kad atei
tyje panašūs susiėjimai 
bus turiningesni. Svar
biausiu dalyku reikia lai
kyti, kad čia turėjo pro
gos susieiti, susipažinti 
ir asmeniškai pasikalbė
ti bei pasiginčyti tie as
menys, kuriems rūpi 
baltų kalbotyros klausi
mai. Lietuvių galėjo dau
giau dalyvauti. 

bėti į žiūrovus ir ties jo 
darbais žiūrovas ilgėliau 
sustoja ir gėrisi medyje ar 
bronzoje įamžintais kūri
niais.

Worcesterio parodoje Da
gys parodys arti 10 savo 
kūrinių, kurių dalis surišta 
su Lietuvos istorija ir 
tremtinių gyvenimu po sve
timomis padangėmis.

Tapytoja Stasė Smalins
kienė, studijuojanti meno 
mokslus Detroite, jau eilę 
metų priklauso Amerikos 
Lietuvių Dailininkų Sąjun
gai, dalyvauja tos sąjungos 
ruošiamose parodose, o ame 
rikiečių ruoštoje Fordo me
no parodoje Detroite daili
ninke už savo darbus buvo 
atžymėta bene dviem pre
mijom.

L*

DAGYS -- Lėkite j tą ša
lelę (medis).

DAGYS -- Negaliu užmiršti 
(medis).

Šioje parodoje dailininkė 
išstato naujų darbų, kurie 
nutapyti Kanadoje ir Mi- 
chigano valstijoje. Jos dar
bai pasižymi švelniais to
nais, turi polinkio į impre
sionizmą.

Dail. J. Pautienius šioje 
parodoje išstato arti 18 
darbų, kurių tarpe matysi
me figūrines kompozicijas, 
vieną kitą portretą, peiza
žus, kurių didesnę dalį su
daro pražydę pavasariai, 
gėlės ar peizažai su gėlių 
daržais ir žydinčiais me
džiais.

Šioje trumpoje informa-? 
ei j oje nėra įmanoma pla
čiau aptarti trijų dailininkų 
kūrinius, reikia juos pačiam 
žiūrovui pamatyti. Bendrai 
paėmus, ši trijų dailininkų 
paroda žada būti įdomi. Ti
kėtina, kad Worcesterio Lie- 
tuvų Bendruomenės apy
linkės vadovybė, kuri glo
boja šią parodą, susilauks 
iš savo narių palankumo ir 
pritarimo,

Meno paroda bus atidary
ta Maironio parke atremon
tuotoje salėje. Atidarymo 
laikas balandžio 27 d., 6 v. 
v., gi balandžio 28 d. paro
da bus atidaryta 1 vai. ir 
truks iki vėlumos. (až)

• Dail. Romo Viesulo nau^ 
jausiu kūrinių paroda ati
daryta Weyhe galerijoje 
New Yorke, 794 Lexington 
Avė., kurią galima lankyti 
kasdien, išskyrus sekma
dienius ir pirmadienius, nuo 
10 vai. ryto iki 5 vai. vaka-> 
ro. Paroda bus atidara iki 
gegužės 4 d.

• Skulptorius Antanas 
Mončys nuo balandžio 24 
iki liepos 1 d. turės savo 
skulptūrų parodą Paryžiu
je Marais galerijoje, Place 
du Marche Sainte Cathe- 
rine, kur tuo pačiu metu 
vyks Marais festivalis. Pa
rodą paryžiečiams pristato 
Paul Ortoli. Kataloge A. 
Mončį pristato meno kriti
kas Edward F. Foy.

BALTIENĖS IR 
LAURINAIČIO 
PARODA

Prieš porą savaičių 
Bostone, ALTS-gos na
muose, Bostono skautai 
surengė dailininkų-mė- 
gėjų Danos Baltienės ir 
Jurgio Laurinaičio ta
pybos parodą. Įvadinį žo
dį pasakė Kleinienė, žo
dį apie tapytojus tarė 
dail. Špokevičius.

Dana Baltienė savo 
darbuose išpažįsta re
alistinį dailės meną. Ji 
ne kartą jau yra dalyva
vusi to pobūdžio ameri
kiečių rengiamose paro
dose, jos darbai ten susi 
laukė ne vienkartinio pri
pažinimo ir išskyrimo.

GIESMIŲ 
VAKARAS

Antanas Nakas
Verbų sekmadienį, 

balandžio 7 d., Chica
gos Tėviškės lietuvių 
evangelikų liuteronų baž
nyčioje įvyko giesmių 
vakaras.

Pagal nusistovėjusią 
tradiciją, tokie bažnyti
niai koncertai ruošiami 
vieną kartą į metus Ve
lykų metu. Šiais metais, 
kaip ir visada, įkoncer- 
tą susirinko daug žmo
nių. Pavėlavusiems te
ko stovėti.

Jau eilę metų šie kon
certai pasižymi gerai pa
ruošta programa ir or
ganizuotumu. Į progra
mą įtraukiamas ne tik ge
ras bažnytinis choras, 
bet ir solistai.

Šiais metais koncer
to pažiba buvo VI. Jaku- 
bėno sukomponuota kan
tata "De Profundis" miš
riam chorui, pagal B. 
Brazdžionio žodžius.Kan- 
tata buvo atlikta pirmą 
kartą Chicagoje. Šį kū
rinį kompozitoriui buvo 
užsakę Chicagos ateiti
ninkai - sendraugiai Sta
sio Šalkauskio 25 metų 
mirties sukakčiai pami
nėti.

Kūrinys nėra lengvas 
išpildyti, tačiau prieina
mas kiekvienam geres
niam chorui. Mano many
mu, tai yra vienas geriau- 
šių VI. Jakubėno chori
nių kūrinių. Jis giliai su
sijęs su Brazdžionio po
ezija, nepaprastai eks- 
presingas, pakilus, nu
spalvintas nuosaikiai mo
derniška harmonija ir pa
gaunantis savo religine 
dvasia. Šio kūrinio mece
natai turėtų dėti visas 
pastangas, kad jį galėtų 
išgirsti platesnė visuo
menė.

Tėviškės parapijos 
choras, vadovaujamas J. 
Lampsačio, šią kompo
ziciją atliko labai sėk
mingai. Choras pasižy
mi neblogais balsais, ku 
rie skamba išlygintai ir 
darniai. Dinaminė ir me • 
lodinė linija vedama ap
galvotai. Dirigento mos
tai laisvi ir aiškūs. Įsi
dėmėtina dirigento muzi • 
kalinė atmintis. Be pa
minėtos kantatos, gerai 
praskambėjo ir kiti cho
ro išpildyti dalykai, jų 
tarpe "Pilgrimų choras" 
iš "Tanhauserio" su so
listais A. Buntinaite ir
L. Gružu.

Koncertą paįvairino 
latvių smuikininkas Ja
kobsonas, ekspresyviai 
atlikdamas Preliudą — 
Pugnani, Largo — Vara- 
cini ir Maldą — Sobel- 
mano.

Malonu buvo pasiklau
syti nesudėtingo daina
vimo B. Variako
jienės ir L. Bružo due
to bei dvigubo kvarteto,

(Nukelta į 6 psl.)

Ir šioj parodoj ji pasiro
dė rimtai dirbanti.

Jurgis Laurinaitis sa
vo drobėmis veržiasi 
į abstraktinį meną. Kaip 
atrodo, jis dirba ilgas 
valandas, o tas ir lai
mėjimų atneša.
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Giesmių vakaras
(Atkelta iš 5 p si.) 

kurį sudarė A. Buntinai- 
tė, Dudėnienė, Grigalai- 
tytė, Juškėnienė, Pau- 
perienė, Žemaitytė ir 
trys seserys Srugytės.

Solo su choru gerai pa
sirodė bosas J. Jukšai- 
tis Mozarto kūrinyje.

Visą programą labai 
prasmingai paįvairino 
žodiniai kunigo Anso 
Trakio įsiterpimai, ku
rie lyg jungė vienon visu- 
mon solistų ir choro pro
gramą. Savo žodyje apie 
"Laisvės kovos gies
mes" jis labai nuošir
džiai ir subtiliai įžvel
gė į mūsų dainų ir gies
mių prigimtį ir jų reikš
mę mūsų išeivijos gyve
nime. Širdingi ir papras
ti žodžiai rado gilų at
garsį klausytojų širdy
se.

Solistams ir chorui 
pianinu akompanavo VI. 
Jakubėnas. Būtų buvę 
daug įspūdingiau, jei kan
tata "De Profundis" bū
tų buvusi palydėta ne pia
ninu, bet vargonais.

Programos viršelįpie- 
šė Martynas Trakis.

DETROIT

• Balfo 76 sk. vakaras 
įvyks šeštadienį, balandžio 
20 d., 8 vai. vak. Lietuvių 
namuose. Programą atliks

RETA ŠVENTĖ BOSTONE
Bostono Lietuvių D- 

jos salėje kovo 3 d. Lie
tuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Bostono Sky
rius surengė gražų pa
gerbimą O. Ivaškienei, 
jos 30 metų lietuviškojo 
visuomeninio darbo su
kakties proga. Susirinko 
iš Bostono ir apylinkės 
apie 300 įvairaus am
žiaus ir išsilavinimo lie
tuvių: atėjo paprasti
darbininkai, mokytojai, 
gydytojai, rašytojai ir 
kt. Jie visi atėjo pareikš
ti padėką O. Ivaškienei 
už mūsų jaunimo auklė
jimą ir lietuvių vardo 
išgarsinimą Amerikos 
žemėje.

Garbės prezidiumą su
darė: Bostono lietuvių 
parapijos klebonas kun. 
Andrašiūnas, Kennebunk- 
port pranciškonų provin- 
ciolas Tėv. Andriekus, 
adv. Z. Šalnienė — atsto~ 
vavo garbės konsulą Šal
ną, L.B. Tarybos Pre
zidiumo pirm. J. Kapo
čius, L.B. Bostono apyl. 
pirm. A. Matjoška, Bal
fo pirm. kun. Martinkus, 
dr. P. Kaladė, dr. B. 
Matulionis, N. Anglijos

solistė Violeta čižauskaitė- 
Balčiūnienė ir skautų tauti
nių šokių grupė, vad. R. Zo- 
tovienės.

amerikiečių liaudies šo
kių d-jų atstovė ir žino
ma — visada besišypsan
ti O. Ivaškienė.

A. Daukantienė - ren
gimo k-to vardu pradė
dama minėjimą pasvei
kino O. Ivaškienę, padė
kojo už gražų jaunimo 
auklėjimą, lietuvių var
do garsinimą šiame kon
tinente ir visi susirinku
sieji sugiedojo ilgiausių 
metų!

Toliau minėjimui va
dovavo I. Manomaitienė. 
Inž. V. Izbickas, kaip pa
grindinis kalbėtojas, 
trumpai atpasakojo Bos
tono tautinių šokių an
samblio įsikūrimo pra
džią ir svarbesnius jo 
žygius. Šokių nariai kei
tėsi, jų buvo apie 500, bet 
vadovė — O. Ivaškienė 
pasiliko per visus tris
dešimt metų.

Toliau sekė sveikini
mai, o jų buvo gan daug.

Moterų Federacijos 
Klubo Bostono Skyriaus 
pirm. A. Daukantienė 
įteikė O. Ivaškienei or
ganizacijų atstovų adre
są ir dovanų tautinį kos
tiumą p. A. Tamošaitie
nės išaustą.

Meninėje dalyje sol. 
V. Balčiūnienė padaina
vo keletą dainų akomp. 
muz. J. Kačinskui, o pa
baigai vyr. šokėjų grupė

O. Ivaškienės garbei pa
šoko "Kazokėlį".

Paskutinė kalbėtoja bu 
vo O. Ivaškienė. Ji su
jaudinta dėkojo rengė
jams už šį parengimą, 
dėkojo visiems už svei
kinimus ir dovanas. Ji 
taip pat pareiškė, kad jei 
kas gero padaryta mūsų 
tautai iš jos veiklos, tai 
reikia pirmiausiai būti 
dėkingiems mūsų jauni
mui, jų tėveliams, jie 
visi bendrai dirbdami su
darė pynę, o atsiradę iš 
to vaisiai yra visiems 
žinomi. Tai gražaus 
bendradarbiavimo pavyz
dys. Jai baigus kalbėti 
susirinkusieji palydėjo 
ilgu plojimu.

Toliau sekė bendros 
vaišės ir buvo parody
tas filmas, pagamintas 
adv. R. Ivaško iš an
samblio pasirodymų 
įvairiose lietuvių vie
tovėse.

(pm)

RELIGINES MUZIKOS 
KONCERTAS

LOJALUMO DIENOS PARADAS

HARTFORDE
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Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
jvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
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Balandžio 7 d. po pie
tų Šv. Petro liet, para
pijos bažnyčioje buvo su
rengtas religinės muzi
kos koncertas. Progra
mą sudarė chorinės gies
mės (G. Faurė veikalas) 
su solistinėm įtarpomir 
vargonų muzika. Solistai 
— jauni muzikai ameri
kiečiai. Nesunku buvo 
girdėti, kad koncertui rū
pestingai pasirengta, to
dėl visa programa pra
skambėjo dailiai ir įspū
dingai. Koncerto rengi
mo siela — komp. Jer. 
Kačinskas, kuris buvo ir 
šio įvykio dirigentas. Re
liginės muzikos pasi
klausyti prisirinko apy
pilnė Šv. Petro bažny
čia. Naujasis energinga
sis klebonas kun. A. Bal- 
trušiūnas padėkojo kon- 
certantams ir klausyto
jams. Giesmininkai, mu
zikai ir jų bičiuliai po 
koncerto ■ buvo pavaišin
ti kava ir užkandžiais sa
lėjo po bažnyčia. Koncer
to pelnas skirtas nau
jiems Šv. Petro bažn. 
vargonams, kurie jau 
įrengti.

MINĖS PUTINĄ 
BOSTONE

Lietuvoje mirusio poeto 
Putino minėjimą ruošia Bos
tono LB Kultūros Klubas 
balandžio 27 d. Tarptauti
nio Instituto patalpose. 
Apie šį didįjį lietuvių rašy
toją skaitys iš Chicagos at
vykęs poetas Kazys Bradū- 
nas, buvęs jo studentas ir 
pas Putiną parašęs diplo
minį darbą. Taip pat Puti
no kūrybos paskaitys G. 
Karosaitė ir K. Barūnas.

Gegužės 5 dieną, sek
madienį, 1 vai. po piet, 
Amerikiečių Veteranų 
Sąjunga organizuoja di
džiulį Lojalumo paradą 
Hartforde, Conn. Tai pui
ki proga lietuviams pa
rodyti dėkingumą Ameri
kai ir jos kariams Viet
name, paremti amerikie
čių antikomunistinį bal
są ir dar kartą viešumon 
iškelti Lietuvos laisvės 
bylą.

LB Connecticuto Apy
garda priėmė kvietimą 
parade dalyvauti. Lietu
viai žygiuos atskira ko
lona. Rengėjai rūpinasi 
propaganda ir publi
kos - žiūrovų sutelkimu. 
Mums belieka pasirūpin
ti tik savu dalyvavimu.

Kaip plačiai, sėkmin
gai ir skaitlingai lietu
viai pasirodys, priklau
so tik nuo mūsų: nėra 
nustatyta jokių apribo
jimų. Mažiausiai turė
tų dalyvauti atstovai 
iš kiekvienos mūsų ko
lonijos — su atitinka
mais plakatais ir vėlia
vomis. Kviečiama pasi
rodyti su tautiniais kos
tiumais, kas tik juos tu
ri. Taipogi pageidauja
ma kuo daugiausiai ma
žų vėliavėlių ir asmeni
nių plakatų.

Tikimasi, jog parade 
dalyvaus kiekvienas pa
eiti galįs Connecticuto 
lietuvis- lietuvė nuo ma
žiausio iki seniausio: tuo 
sustiprinsime mūsų bal
są šiais Laisvės Kovos 
metais. Talkon kviečia
mi ir kaimyninių valsti
jų lietuviai.

Rengėjai aiškina, jog 
Lojalumo Diena pradė
ta minėti kaip prieš- 
puolis prieš komunistų ii 
kitų prieš Ameriką nu- 
sistačiusiųjų demonstra
cijas gegužės 1-sios pro
ga. Šio parado tema — 
Lojalumas reiškia lais
vę (Loyalty meansliber- 
ty) — pabrėžti patriotiz
mui, meilę kraštui, lo
jalumą Amerikos idea
lams ir tikėjimą į Die
vą.

Mes, žinoma, prie 
šios temos prisidėsime 
su komunizmo pasmer
kimu dėl Lietuvos paver
gimo ir reikalavimu 
LAISVES LIETUVAI!

Smulkesnių informa
cijų bus pateikta vėliau. 
Organizacijoms atskiri 
kvietimai nebus siunčia
mi. Informacijai skam
binti Z. Strazdui: 529- 
4672, Hartford, arba V. 
Bražėnui: 274-5247, Wa- 
tertown.

• Franco Corelli išpildys 
pagrindinį vaidmenį "Ro
meo et Juliette” operoje, 
kurią Clevelande pristatys 
Metropolitan gegužės 3 d. 
Public Auditorium.

Operos sezonas bus pra
dėtas balandžio 29 su Verdi 
kūriniu "Luiza Miller”, Cle
velande dar nerodyta opera.

REIKALINGI 
DARBININKAI ĮMONEI
Pilnam laikui patikimi 

vyrai dirbti prie mašinų. 
Patirtis nereikalinga. Va
landinis atlyginimas su vi
sais draudimais ir priedais. 
Pirmoji pamaina su viršva
landžiais.

Kreiptis į
Tube Form Ine.

6984 Machinery Avė. 
(prie E. 70 gt.)

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų 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.

PLANINGAS TAUPYMAS

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
am> Loan Association of (’hicago 

22I2 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 • TELEPHONE 847-7747 

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed 

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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X.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Modestavičių šeima iš 

Chicagos Velykų proga lan
kėsi Clevelande pas savo 
gimines ir ta proga atliko 
eilę visuomeninių savo įsi
pareigojimų.

Kaip žinoma, Algis Mo
destavičius yra Korp! Neo- 
Lithuania vyr. valdybos 
pirmininkas ir Clevelande 
jis, šalia eilės kitų korpora
cijos veiklą liečiančių klau
simų, sutvarkė ir liuksusi
nio korporacijos leidinio 
platinimo klausimus, dalį 
to leidinio pavedant platinti 
Dirvoje.

Edas Modestavičius, iški
lus mūsų krepšinio žvaigž
dė, yra ir Korp! Neo-Lithu- 
ania Chicagos padalinio pir
mininkas.

Cezaris Modestavičius su 
ponia aktyviai reiškiasi 
Korp! Neo-Lithuania ir ki
tų tautinės srovės organi
zacijų veikloje. Atsilankę 
Dirvoje, jie savo vizito pro
ga matėsi ir tarėsi -su visa 
eile veikėjų, besireiškian
čių tautinės spaudos ir or
ganizacijų veiklos baruose.

Mūsų jaunimo tautinio 
auklėjimo srityje Modesta- 
vičių šeima, ”totališkai” įsi
jungusi į tos srities veiklą, 
yra skatinančiu pavyzdžiu 
ne rezoliucijas rašantiems, 
bet gyvenimišką veiklą re- 
miantiems ir pritarian
tiems.

šia proga norime primin
ti, kad liuksusinis Korp!: 
Neo-Lithuania leidinys, ku
rio dar daugelis pasigenda, 
dabar jau platinamas ir įsi
gytinas Dirvoje. Kaina — 
10 dol.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Už puikią programą šilainės vadovei G. Gobienei dėkoja Mi- 
chigan gubernatorius George Romney. šilainės šokėjų grupė da
lyvaus Vysk. Valančiaus mokyklos baliaus programoje balandžio 
20 d. šv. Jurgio parapijos salėje.

EAST SHORE REALTY

8
I D
8 U

Sav. JUOZAS MIKONIS - Realtor
NAMŲ IR ŽEMĖS PIRKIMO-PARDAVIMO ĮSTAIGA 

UNITED MULTIPLE L I S T I N G SERVICE 
KREIPKITĖS į MŪSŲ DVI ĮSTAIGAS:
780 East 185 gt. 

481-6900
Pardavimo vedėjas — 

BILE MANAK
Įstaigos vedėjas — 

WALTER JURGELIS

25900 Chardon Rd. 
Chardon Rd. at Richmond 

731-9400
Pardavimo vedėja — 

DANA CIPKUS
Įstaigos vedėja —

LA VERNE GOTTRON

E. 185 gt. rajone, Willoughby, Wil-Turime didelį pasirinkimą 
loughby Hills, Richmond Hts., Highland Hts., Cleveland Hts., Euclid, 
So. Euclid, Willowick, Wickliffe, taip pat turim gerų sklypų — žemės. įj

8 
NOTARY PUBLIC

Namų tel. 531-2190
.. Hl

CLEVELANDIEČIAI ARGENTUOJE. Praeitą mėnesj p. Ceičiai ir p. Pauliukoniai su gydytojų 
ekskursija lankydami Pietų Amerikos valstybes Buenos Aires susitiko su vietos lietuviais. Inž. R. 
Pauliukonis ten surado savo seną pažįstamą iš gimnazijos laikų Adolfą Sruogą, kurio nebuvo matęs 
virš 30 metų. Nuotraukoje dr. Viktoras G. Ceičys, dr. Elena A. Ceičienė, dr. Gražina Pauliukonienė, 
pramonininkas Adolfas Sruoga, inž. Ričardas Pauliukonis ir Ona Ožinskienė, Argentinos Lietuvių Bal
so Moterų puslapio redaktorė, Buenos Aires tarptautiniame aerodrome.

CLEVELANDO LB II 
APYLINKES METINIS 
SUSIRINKIMAS

Š.m. balandžio 21 d. 
11 vai. 30 min. (po pa
maldų) Naujosios Para
pijos salėje (Neff Rd.) 
įvyks LB II Apyl. meti
nis narių susirinkimas.

Darbotvarkėje numa
toma: valdybos ir kon
trolės komisijos prane
šimas, naujos v-bos ir 
kontrolės komisijos rin
kimai ir diskusijos.

Taip pat bus spren
džiamas atstovų į naujai 
steigiamą apygardą rin
kimas.

Nariai, kurie dar ne
sumokėjo solidarumo 
įnašų, galės tą atlikti 
prieš susirinkimą.

Valdyba prašo visus 
narius skaitlingai daly
vauti šiame susirinki
me.

Clevelando LB II 
Apylinkės Valdyba

• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
21 d., 12 vai. Lietuvių Klu
bo viršutinėje salėje, 6835 
Superior Avė.

D a r b otvarkėje: Valdy
bos, iždo ir kontrolės komi
sijos pranešimai, diskusijos 
dėl pranešimų, naujos val
dybos ir kontrolės komisijoj 
rinkimai. Taip pat bus ren
kami atstovai į naujai 
įsteigtos LB Ohio Apygar
dos suvažiavimą.

Nariai, kurie dar nesusi
mokėjo solidarumo įnašus, 
galės tą atlikti prieš susi
rinkimą. Nesusimokėję ne
turės sprendžiamo balso.

Apylinkės valdyba prašo 
visus narius gausiai daly
vauti susirinkime, sutikti 
kandidatuoti į Apylinkės 
valdybą bei atstovais į Apy
gardos suvažiavimą.

LB Clevelando I-os 
Apylinkės Valdyba

REIKALINGAS KRAITIS
Šių metų balandžio 28 

d. 4 vai. p.p. Čiurlionio 
namuose rengiama Put- 
namo senelių namams 
paremti popietė. Sene
liams reikalingi rankš
luosčiai, užval ikalai, pa
klodės, pašluostės ir kt. 
Tikime, kad clevelandie- 
čiai rėmė ir dabar rems 
kraičio sunešimo mintį: 
kas kiek gali nuperka mi
nėtų reikmenų ir į po
pietę atsineša.

Ta proga įvyks ir lai
mėjimų traukimas. Di
džiulį paveikslą paauko
jo dail. Jadvyga Paukš
tienė, keramika —Jani
na Glodėnienė, puikus ar
batos servizas, laidytu- 
vas.

Laimėjimams bilietų 
galite gauti "Patria" ir
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"Baltic" krautuvėse ir 
pas komiteto nares: R. 
Čiuberkienę, A, Neima
nienę, A. Sadauskienę, S. 
Stasienę.

• Dr. M. L. King pamink
las bus pastatytas Kultūri
niuose darželiuose, jei visus 
formalumus pavyks pra
vesti to sumanymo autoriui, 
miesto tarybos nariui L. 
Jacksonui.

• Edward F. Katalinas 
dalyvavo lenkų kilmės Cle
velando miesto tarybos na
rių delegacijoje, kartu su 
lenkų organizacijų atsto
vais priimant burmistro 
Carl B. Stokes pasiūlymą 
perkelti Pulaski paminklą į 
tinkamesnę vietą prie rotu
šės.

Paminklas ant Superior 
ir E. 12 gt. kryžkelės dabar 
atsidūrė naujų statybų 
dulkėse ir plytgalių krūvo
se.

Pas kirdamas paminklui 
iškilesnę vietą, burmistras 
C. B. Stokes lenkų atsto
vams pareiškė, jog tai pa
rodo miesto vadovybės dė
mesį toms tradicijoms, ku
rias puoselėja mieste gyve
ną tautybių bendruomenės.

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'j jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3V_> jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 

į kojinių.
| $75.00.
<' VASARINIS 1968. 2.

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 
i medžiaga, 3Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu- 
I tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžid- 
t ga 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 betkurj siuntinį galima pridėti že- 
miaus 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)

421 Hackney Rd., London, 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 į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

• Komp. Darius Lapins
kas, aktyviai pradėjęs reikš
tis ir režisūros srityje, Ve
lykų proga lankėsi Cleve
lande ir Aldonos ir Juozo 
Stempužių namuose aptarė 
artėjančių koncertų Pietų 
Amerikoje reikalus.

• Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Cleve
lando skyriaus valdybos na
riai labai aktyviai ir ener
gingai ruošiasi artėjančiam 
įdomiam lietuvių inžinierių 
suvažiavimui.

Plati ir įvairi jų suvažia
vimo programa reikalauja 
tikslaus ir apgalvoto plana
vimo.

Jau platinami bilietai 
banketui, o suvažiavimo 
programa šį savaitgalį bus 
išsiųsta Centro Valdybai 
Bostone pristatymui vi
siems nariams.

MIRUSIEJI
Anna Janokaitis (buv. 

Andrušaitis), gyv. 6464 
Aylesworth Dr., palaidota 
balandžio 18 Sunset Memo- 
rial Park kapinėse.

Vera Lasky (Lovulis), 
šv. Jurgio parapijos veikė
ja, palaidota balandžio 17 
Kalvarijos kapinėse.

Louise žydonis, gyv. 2121 
W. 11 St., palaidota balan
džio 18 d. Kalvarijos kapi
nėse.

PARMA
1215 Wexford Avė.

5 kamb. namas, 1 aukšto 
plane, ypat. didelis, vaizdingas 
sklypas, garažo. Netoli
krautuvių, bažnyčių ir mokyk
lų.

Galima nedelsiant gyventi.
Tel. ON 1-6125.

(44-45)

ORKESTRAS
”S a i n t s”. Visokiom 

progom muzika, polkos, 
valsai, lietuviški kūri
niai vestuvėms, baliams 
ir t.t. Prieinamos kai
nos.

Daniel Gendrich
tel. 442-8816

(45-50)

PMIAOELPHUOS 
LIETUVIU ŽINIOS

BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMAS

Kovo mėn. 31 d. įvyko 
metinis JAV LB Philadel- 
phijos Apylinkės susirinki
mas. Susirinkimą atidarė 
apylinkės pirmininkas J. 
Stiklorius. Pagerbti mirę 
apylinkės nariai inž. M. Mi
las, J. Jakimavičius ir kt. 
Susirinkimui pirmininkavo 
V. šaudzis ir sekretoriavo
H. Misliauskas.

Susirinkimas buvo ne
gausus, vos apie 20 bend- 
ruomeninininkų. Kas gi liks 
kai šie jau pavargę pasi
trauks? Kas gi judins lie
tuvišką veiklą Philadelphi- 
joje? O darbų šios apylin
kės valdybos nudirbta daug. 
Nors yra ir kitų organiza
cijų, kurios kartais ką nors 
suorganizuoja, bet bendra 
veikla visų organizacijų, 
koordinuojama bendruome
nės.

Susirinkimo metu išklau
syti apylinkės pirmininko 
J. Stikloriaus, iždininkų — 
P. Didelio ir G. Dragūno, 
kontrolės komisijos — P. 
Mitalas, Bendruomenės Bab 
so vyr. red. H. Savickas, 
Jubiliejinių Metų Komiteto 
pirm. A. Gečys, Finansų 
Komisijos pirm. J. Ardys, 
šeštadieninės mokyklos at
stovo ir kiti pranešimai.

Kad daug apylinkės val
dybos nudirbta, liudija iždo 
pajamos. Pajamų per perei
tus metus turėta (apylin
kės iždo, radijo valandėlės, 
šešta dieninės mokyklos) 
virš 15,000 dolerių. 1967 m. 
paaukota po 500 dol. Vilkui, 
Altui ir Bendruomenės Cen
tro Valdybai. Iš 1968 m. 
rengto Nepriklausomy b ė s 
šventės minėjimo pajamų, 
jau pasiųsta Centriniam Fi
nansų Komitetui — 1000 
dol. Taip pat paremta tau
tinių šokių grupė "Žilvi
nas” — 50 dol. Rezoliuci
joms Remti Komitetas 50 
dol. Lituanus — 25 dol. Ra
dijo valandėlė 100 dol. ir kt.

Susirinkimo metu aptar
ta radijo valandėlės, šešta
dieninės mokyklos, vietos 
choro, spaudos ir informa
cijos klubo, 1968 m. veiklos 
planas ir kiti klausimai. 
Taip pat nutarta pareikšti 
viešą padėką šv. Andriejaus 
parapijos klebonui J. Degu
čiui už nuolatinį rūpinimąsi 
lietuviška veikla ir už šeš
tadieninės mokyklos globą.

Į 1968 m. Apylinkės Val
dybą įėjo: P. Didelis, G. 
Dragūnas, A. Gečys, A. Im- 
polėnas, V. Klemas, H. Mis
liauskas, H. Savickas, J. 
Skladaitis, J. Stiklorius, 
Aušra Zerr ir šeštadieninės 
mokyklos atstovas. į Kont
rolės Komisiją: J. Gečiaus- 
kas, P. Mitalas ir V. šau
dzis.

Nors šių metų valdyboje 
ir nėra daug jaunimo atsto
vų, bet reikia pasidžiaugti, 
kad Jubiliejinių Metų Ko
mitete, kuriame yra 29 as
menys, jaunimas yra dau
gumoje.

P. U.

A. M. D. REALTY
Turime vienos šeimos na

mų N. parapijos rajone.

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai :
Ant. Mikoliūnas ir 

Mike Sekara 
1123'/z Norwood Rd.

432-1322

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE
DELEGACIJA IR RAŠTAS 
FEDERALINĖS VOKIE
TIJOS VYRIAUSYBEI
P r i s įmindama Lietuvos 

valstybės atstatymo 50 me
tų sukakti, Bendruomenės 
Krašto Taryba prisiminė 
kai kuriuos reikšmingus 
faktus iš Lietuvos ir Vokie
tijos santykių, priėmė ati
tinkamą projektą rezoliuci
jos, kuri turėtų būti įteik
ta Federalinės Vokietijos 
vyriausybei ir tam reikalui 
išrinko šitokios sudėties de
legaciją:

KV pirmininką J. K. Va-

IEŠKOMA TARNAUTOJŲ
Vasaros sezonui Cape Cod 

lietuviškai vasarvietei ieš
koma

DVI TARNAUTOJOS 
(2 mergaitės arba moterys) 
vasarvietės darbams.

Dėl sąlygų kreiptis raštu 
Marija Jansonas, 15 Rose- 
dale St., Dorchester, Mass. 
02124.

THOMAS MARLAS, 
akcijų biržos brokeris.

Perka-parduoda akcijas, tei
kia visas biržos informaci
jas. Pirkėjams veltui siun
čia savaitinius biržos biule
tenius, taip pat ir S & P lei
dinius.

Adresas: Paine, Webber, 
Jackson & Curtis Co., 208 
So. LaSalle St., Chicago, 11- 
linois 60604. Phone: FI 
6-2900. 

Lietuvių Dantų Gydytojų Sąjungos narės, susirinkusios pirm. dr. 
A. Ruibienės namuose, vadovaujant dr. P. Vaitaitienei dirba gėles, 
kurios puoš stalus kartūno baliuje, {vykstančiame š{ šeštadienį,ba
landžio 20 d. 8 v.v. Jaunimo Centre Chicagoje.

Vilties Draugijos narius ir tauti

nės srovės veikėjus NORĄ ir PETRĄ 

MITALUS, savo brangios motinos ir 

uošvienės

SOFIJOS UŽACKIENĖS

netekus, -giliai užjaučia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Mylimam broliui VIKTORUI Lietuvoje stai
ga mirus,

p. A. JUODVALKIENEI,
jos sūnums ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

K. ir E. Gaižučiai, 
J. ir A. Kubiliūnai, 
S. ir K. Lazdiniui, 
S. ir M. Slabokai

liūną, Katalikų Sielovados 
direktorių prel. dr. J. Avi
žą, buv. min. dr. P. Karve
lį, Vokiečių - Pabal t i e č i ų 
Draugijos lietuvių sekcijos 
pirmininką W. Banaitį ir 
Jaunimo sekcijos atstovą 
A. Lingę.

GIMNAZIJOS BENDRA
BUČIO REIKALAI

Kadangi Rennhofo pilis, 
kur yra Vasario 16 gimna
zijos bendrabutis, yra se
na, nepritaikyta bendrabu
čio tikslams ir reikalinga 
pagrindinio, daug kainuo
jančio remonto, Krašto Ta- 
hyba svarstė naujo bendra
bučio statybos reikalą. Ji 
pareiškė principinį pritari
mą tokiai statybai ir išrin
ko specialią komisiją, kuri 
ištirtų visas ūkines sąlygas 
bendrabučiui statyti. Į šitą 
komisiją buvo išrinkti:

KV pirmininkas inž. J. K. 
Valiūnas, tėv. A. Bernato
nis ir dr. P. Karvelis.

ATSTOVAI Į PLB SEIMĄ 
NEW YORKE

Į Pasaulio Lietuvių Sei
mą, įvykstantį š. m. rugpiū- 
čio pabaigoj — rugsėjo pra
džioj, Bendruomenės Kraš
to Taryba Vokietijoj išrin
ko 5 atstovas. Tą delega
ciją sudarys šie asmenys:

KV pirmininkas inž. J.
K. Valiūnas, Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius, dr. J. Grinius, 
tėv. A. Bernatonis ir A. 
Lingė.

"Fidelio" operos baigminė scena. Priekyje solistai: D. Mongirdaitė - Marcelina, Stefan Wicik - 
Jaquino, Dana Stankaitytė - Leonora, Stasys Baras - Florestanas ir Jonas Vaznelis - Rocco. Gilu
moje -- operos choras. Z. Degučio nuotrauka

"FIDELIO" - VERTINGA DOVANA 
SUKAKTUVINIAMS METAMS

Chicagos Lietuvių Ope
rai intensyviai ruošian
tis Beethoveno "Fidelio" 
premjerai, visuomenėje 
vyko svarstymai: ar ši 
opera tinka atžymėti su
kaktuviniams metams, 
kodėl Operos vadovybė 
pasirinko nepažįstamą 
operą, kodėl statoma sve
tima, o ne lietuviška ope
ra?

Šie pokalbiai visuo
menėje sukėlė ir tam tik
ro susidomėjimo. Todėl 
visai nenuostabu, kad 
"Fidelio" trys spektak
liai, kovo 23, 24 ir 30 
d.d. Marijos aukšt. mo
kykloje sutelkė 3600 ope
ros mylėtojų.

Su dideliu įdomumu 
stebime šios operos 
vyksmą. Prie pulto ra
mus, kiek susimąstęs il
gametis Operos vyr. me
no vadovas Aleksandras 
Kučiūnas, savo kieta ran
ka ir didele patirtimi šią 
operą išvedęs tikrai į me
nines aukštumas. Emil 
Vandas skaitlingas or
kestras uvertiūra Jau žiū
rovą nukelia į nepažįs
tamą, bet gražų "Fide
lio" pasaulį.

Uždangai prasisklei-

PLB IR VLIKO 
SANTYKIAI

Nepatenkinta PLB Cent
ro Valdybos (Clevelande) 
laikysena Pasaulio Lietuvių 
jaunimo kongreso rezoliuci
jų atžvilgiu, Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės Tary
ba priėmė (10 balsų iš 13) 
šitokią rezoliuciją:

1. Taryba pritaria Pasau
lio Lietuvių jaunimo kong
reso rezoliucijai dėl lietuvių 
politinės organizacijos ir 
kviečia PLB Centro Valdy
bą Clevelande rūpintis mi
nėtai rezoliucijai įgyvendin
ti;

2. Taryba mano, kad 
VLIKas ne tik reikalingas 
jaunesnių darbininkų, bet 
taip pat turėtų savo tarpe 
turėti atstovų nuo lietuvių, 
gyvenančių laisvajame pa
sauly ir veikiančių dėl Lie
tuvos n e p ri klausomybės. 
Todėl reikalinga, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė siųstų į VLIKą žymų 
skaičių savo atstovų, per 
kuriuos nuolat galėtų atsi
naujinti vyriausias Lietu
vos laisvei atstatyti orga
nas ;

3. Taryba įpareigoja vi
sus savo atstovus, kurie 
bus išrinkti į Pasaulio Lie
tuvių Seimą New Yorke, 
vadovautis šia rezoliucija 
Seimo darbuose ir pasitari
muose. 

dus dėmesį patraukia 
dail. A, Kurausko pui
kiai išbaigtos, operos 
charakterį atitinkančios 
dekoracijos, kuriose įs
kaitai dailininko talentą.

Operos vyksmas vyks
ta kalėjimo kieme ir pa
čiame kalėjime, kur vei
kėjai Ispanijoje, aštuo
niolikto šimtmečio laike 
gyvena, kenčia, myli, įka
linti neteisingai bevil
tiškai ilgis laisvės ir gy
venimo saulės.

Ir čia drauge su ope
ros veikėjais išgyveni ir 
mūsų tautos likiminę dra
mą. Įkalinti kaliniai iš
vedami akimirkai į die
nos šviesą iš požemių 
tiesia pavargusias ran
kas į dangų ir šaukia 
laisvės šauksmu ir gie
da himnus laisvei ir sau
lei. Kalinių scena pri
minė kacetuose matytus 
žmones, darbo stovyk
los vergus, vos bepaei
nančius ir fiziniai sunai
kintus, bet gyvenančius 
laisvės ilgėsiu, o kali
nių choro himnai ir pas
kutiniojo veiksmo išsi
laisvinimo scena negrei
tai bus pamiršta.

Kaip tik visa tai ir liu
dija, kad ši opera nusako 
ir šių dienų pasaulio tra
gizmą,tautų ir žmonių ka
linimus vergijoje. Si ope
ra priminė ir mūsų tau
tos likimą ir ne vienam, 
išgirdusiam ir pamačiu
siam kalinių sceną ir lais 
vės himnus, suspaudė 
širdį ir akyse sužvilgo 
ašara.

Ir ši opera, galima 
sakyti, yra puiki dovana 
šiems mūsų tautos su
kaktuviniams metams.

Operos intriga žiūro
vui taip pat patraukli. 
Operoje gausu duetų, 
trio, kvartetų, kurių 
skambėjimas besiklau
santį neretai užburdavo 
savo grožiu.

Operos vadovybė "Fi
delio" pastatymui sutel
kė veik visas pajėgiau
sias mūsų menines jė
gas. Marcelina, kalėji
mo prižiūrėtojo duktė - 
Daiva Mongirdaitė, Ja- 
ąuino, kalėjimo prižiū
rėtojas Stefan Wicik, Le
onora, pasivadinusi Fi
delio vardu — Dana Stan
kaitytė, Rocco, kalėjimo 
sargas — Jonas Vazne
lis, Pizarro, kalėjimo 
viršininkas — Algirdas 
Brazis, Kalinys I — Ju
lius Savrimas, Kalinys 
II —Vaclovas Momkus, 
Florestanas, kalinys, Le

onoros vyras — Stasys 
Baras ir Don Fernando, 
valstybės ministeris — 
Valentinas Liorentas 
(veikėjai pagal progra
moje sužymėtą pasiro
dymo tvarką).

Visi solistai tiek vai
dybos tiek ir dainavimo 
atžvilgiu sukūrė daug 
gražių, giliai išgyventų 
ir besiklausantį žiūrovą 
užburiančių scenų.

Apie jų pasiektus dai
navimo ir vaidybos lai
mėjimus plačiai kalbėjo 
amerikiečių kritikai ir 
mūsų šios operos pasta
tymo vertintojai. Gi ei
linis operos mylėtojas 
širdyje Išsinešė daug 
gražių išgyvenimų ir ne
užmirštamą įspūdį.

"Fidelio" pastatymas 
dar kartą įrodė Lietuvių 
Operos žmonių ryžtą, su
siklausymą, neįkainuoja
mą darbą. Operos pa
ruošimo darbus su mei
le ir pasiaukojimu atli
ko chormeisteriai Al
fonsas Gečas, AliceStep- 
hens ir Alvydas Vasai- 
tis. Libreto puikus verti
mas Birutės Pūkelevičiū- 
tės.

Spektaklio visumos 
efektingumui išgauti 
daug sumanumo parodė 
scenos technikinis va
dovas Česlovas Rukui- 
ža, apšvietėjas Kazys Ci- 
jūnėlis ir scenos tech
nikinis patarėjas Kazys 
Oželis. Grimas ir peru
kai — E.J. Meekin.

Dvi su viršum valan
dos prabėgo gražių išgy
venimų "Fidelio" pasau
lyje. Širdyje jautei dė
kingumą Operos admi
nistratoriams, solis
tams, muzikos vado
vams o ypač choro daly
viams, kurių darbu, au
ka ir pasišventimu dar 
kartą lietuvių scenon su
grįžo šauni "Fidelio" 
opera.

Kaip ir dera po spek
taklių, kovo 31 d. Vete
ranų posto salėn susirin
ko Operos kolektyvas, 
talkininkai, solistai ir 
operos rėmėjai šauniom 
pabaigtuvėm. Svečių 
virš 300. Vakarienei va
dovauja dr. Petras Ki
sielius. Gražių linkėji
mų ir sveikinimų Ope
ros kolektyvui pažeria 
gener. kons. dr. P. 
Daužvardis, ALT pirmi
ninkas inž. E. Bartkus 
ir raštu JAV LB Cent
ro Valdybos pirminin
kas inž. Br. Nainys. Kal
bėtojai gėrėjosi Lietuvių 
Operos nueitu keliu ir 
šaunia dovana lietuvių 
kultūrai kelti.

Pats Operos vyr. me
no vadovas Aleksand

ras Kučlūnas savo šilta
me žodyje prisiminė 
kiekvieną solistą, techni
kinius darbuotojus, iš
kėlė chorų pasiaukoji
mą, dail. A. Kurausko ta
lentą, darbščią Operos 
Valdybą, su kuria taip 
sutartinai dirbęs. Pažy
mėjo, kad jam buvęs vie
nas malonumas per eilę 
metų dirbti su Lietuvių 
opera ir pažadėjo savo 
talką ir ateityje.

Trumpu žodžiu prabi
lo ir dail. A, Kuraus- 
kas, išsakęs "Fidelio" 
sėkmę ir dirbančiųjų 
kantrybę.

Baigiamąjį padėkos žo
dį Operos valdybos var
du tarė pirmininkas inž. 
Vilius Juška. Jis padė
kojo visiems darbu pri- 
sidėjusiems prie "Fide
lio" pastatymo, nusakė 
darbo sėkmės ir nesėk
mes, dėkojo lietuvių vi
suomenei už ypatingą dė
mesį ir pareiškė, kad 
Lietuvių Opera išaugo iš 
visuomenės ir ji visuo
menei priklauso ir nėra 
bet kieno vieno nuosavy
bė. Skaitė ilgą sąrašą 
Operos rėmėjų - mece
natų, kurių šiais metais 
buvę daug daugiau nei 
praeityje. Tas rodo, kad 
lietuvių visuomenė sa
vą operą myli ir jos pas
tangas remia. Mecena
tams ir visiems talki
ninkams kolektyvas su
giedojo Ilgiausių Metų.

Vaišės tęsėsi keletą 
valandų labai jaukioje ir 
nuoširdžioje nuotaikoje. 
Keliems asmenims, iš
dainavusiems Operoje 
dešimtį metų, ir šiais 
metais buvo įteikos do
vanėlės. Operos kolekty- 
vo žmonės džiaugėsi gra
žia darbų baigme, ryžo
si paplanuoti ateities dar
bus. Artimiausioje atei
tyje kimba pakartoti 
"Gražiną" ir birželio 2 
d. ją stato koncertinėje 
formoje New Yorke.

Baigdamas šias kelias 
trumpas užuominas apie 
"Fidelio", kaip eilinis 
operos lankytojas ir mė - 
gėjas, nesuklysiu išreiš
kęs ir daugumos lietu
vių visuomenės linkėji
mą Lietuvių operai: Li
kite ir ateinančių me
tų slinktyje tokie pat 
nuoširdžiai darbštūs, su
siklausę, su meile ir pa- 
siaukojimu dirbą kilnų 
kultūrinį darbą, o lietu, 
vių visuomenė jūsų pa
stangas supras, šiltai 
įvertins ir stipriai pa
rems, kaip ir praeities 
metuose kad parėmė.

O ar "Fidelio" tiko 
šiems sukaktuviniems 
metams - randame atsa- 
kumą Chicagos Lietuvių 
Operos žodyje: "Minė
dami 50 metų Lietuvos 
Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį, šios 
operos p statymą ski
riame lietuvių tautos ka
liniams: tiems, kurie, 
mirdami kalėjimų tam
soje, veltui šaukėsi švie
sos, tiems, kurių dangus 
buvo ir tebėra suraižy
tas grotų virbais, sudras
kytas spygliuotomis vie
lomis. Ir tiems, kurių 
rankos nebuvo surakin
tos, bet lūpos užčiauptos 
tiesos žodžiui išpažinti, 
o siela sugniuždyta ne
laisvėje.

Su atgimstančio pava
sario daigais ir finaline 
pergalės giesme tegu ir 
mūsų širdyse suplazda 
viltis — jaunoji Lietu
va, gražiausius savo 
metus praleidusi kalėji
me, numes vergijos gran
dines!"

J. Janušaitis
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