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AMERIKOS KARO LAIVAI KONGO PAKRANTĖSE
Keturis karo laivus, vy

kusius draugiškam vizitui į 
Pietų Afrikos Uniją, JAV 
nukreipė į Kongo pakran
tes, kad jie būtų netoli, jei 
Jungtinėms Tautoms Kon
ge prireiktų pagalbos. Lai
vuose esą apie 500 marinų 
ir keliolika helikopterių. 
Laivų grupę sudaro vienas 
naikintojas, vienas amfibi
nių valčių iškėlimui ir vie
nas tankų iškėlimui pritai
kytas laivas bei vienas tan
klaivis.

JAV valstybės departa
mento spaudos šefas Lin- 
coln White pareiškė, kad 
„mes nepriduodame per
daug reikšmės tam įsaky
mui”, bet diplomatiniai ste
bėtojai tą akciją sieja su 
p a s k u t iniaisiais įvykiais 
Kongo uoste Matadi, kur 
kelias dienas vyko kauty
nės tarp Jungtinių Tautų 
Komandos (sudaniečių) ir 
Kongo kariuomenės.

Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Jungtinės 
Tautos nėra prašiusios JAV 
pagalbos, bet laivai pasiųs
ti pramatant, jog tokios pa
galbos gali būti prašoma.

Penktasis grupės laivas, 
naikintojas su 274 vyrų įgu
la, tuo tarpu plaukia į Pie
tų Afrikos Uniją, kur jis 
paims paštą, kurą ir kitus 
reikmenis minėtai laivų 
grupei.

Sudanas paskelbė atšaukiąs savo Kailių KViiniųįeii- 
tą iš Jungtinių Tautų Ko
mandos sudėties, nes įvy
kiai parodė, jog Jungtinės 
Tautos yra nepajėgios sprę
sti Kongo problemos. At
šaukimas paskelbtas, pasi
baigus mūšiui Matadi uoste, 
kur sudaniečiai buvo pri
versti nusiginkluoti ir pasi
traukti. Iš jų tarpo yra ma
žiausiai du žuvę, trylika su
žeista ir dvylika dingusių 
be žinios. Nuostolių turėję 
ir kongiečiai, kurių skaičius 
buvęs bent šešis kartus di
desnis už sudaniečių grupę.

Jungtinių Tautų Koman
da pradėjo derybas su Kon
go administracijos atsto
vais, kad jai būtų leista už
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lietuvių sporto varžybose laimėjusi pirmąją vietą. Klūpo iš kairės: Danguolė Prunskytė, kapitonė irpna Riitbaiieboi* A « . . _ v . 7 ’

Toronto lietuvių sporto klubo Vytis moterų krepšinio komanda sausio 28-29 Hamiltone įvykusiose 
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Irena Rutkauskaitė, Ona Balsienė ir Taida Supronaitė. Stovi: Elė Žėkaitė, Lilė Kilotaitytė, komandos 
vadovas Juozas Balsys, Vita Zolpytė, Sofija Kasperavičiūtė ir Aldona Biškevičienė.

• Prane ūzijos-Baltijos 
Draugijos pirmininkas se
natorius gen. Ganeval su 
žmona surengė pietus Pa- 
baltijos valstybių ministe- 
rių Paryžiuje garbei. Iš lie
tuvių pusės pietuose dalyva
vo S. ir V. Lozoraičiai, J. ir 
E. Baltrušaičiai ir pik. J. 
Lanskoronskis.

imti Matadi, vienintelį Kon
go didesnį uostą. Po mūšio 
miestas yra visiškoje Kon
go kariuomenės kontrolėje.

Jungtinės Tautos kaltina, 
kad įtampą pradėjusi Kongo 
kariuomenė, kuri pradėjusi 
blokuoti kelius ir trukdyti 
JT karinių vienetų judėji
mą; tie jų veiksmai priver
tę sudaniečius imtis apsau
gos priemonių, ir tada kon
giečiai pradėję šaudyti. Bet 
netoli miesto radijo stotį 
aptarnavę kanadiečiai labai 
kritikavo sudaniečius ir ne
žiną, kas paleido pirmąjį 
šūvį. i

Kongo įstaigos kaltina, 
kad šaudyti pradėję suda
niečiai. Kongo vyriausybė 
pasiuntusi JT gen. sekr. 
Hammarskjoldui pasiūlymą 
reorganizuoti Kongo armi
ją. Pagal tą pasiūlymą, visi 
kariniai Kongo daliniai turį 
pereiti prez. Kasavubu ži
nion; ta reorganizacija tu
rinti paliesti „visus” Kongo

MAROKAS GALIS REIKALAUTI 
JAV BAZIŲ LIKVIDAVIMO

Politiniai stebėtojai būkš- 
tauja, kad Maroko karalius 
Hassan II galįs siekti pa
skubinti JAV karinių bazių 
į&ykto™ RuoM ''mtenaušSos 
partijos lyderiui spaudoje 
paskelbus, kad „paskubin
tas išvykimas” iš keturių 
likusių karinių bazių butų 
„geriausias kelias apsaugo
ti JAV-Maroko draugystei”.

JAV yra pasižadėjusios iš 
tų bazių pasitraukti 1963 
metų pabaigoje. JAV karo 
aviacija sako, kad strategi
nių bazių trikampis negalė
tų efektingai veikti, jei bent 
kuri iš tų bazių būtų likvi
duota. Komp e t e n t i n g i 
sluoksniai nurodo, kad tos 
bazės esančios nepaprastai 
svarbios gynybos sistemai, 
kol dar nėra paruošta jų pa
kaita. Panaši reikšmė tei
kiama ir laivyno bazei, kuri
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karinius dalinius, įskaitant 
ir Gizengos kontroliuojamo
se provincijose; toliau tu
rinti būti sudaryta „tauti
nės gynybos taryba” iš kon- 
giečių ir JT atstovų su „ne
utraliu” karininku prieky
je; reorganizaciją siūloma 
pradėti galimai greičiau, 
kai tik bus dėl jos susitarta, 
bet centrinė vyriausybė no
ri pasilaikyti teisę priimti 
ar atmesti svetimus kari
nius technikus, siūlomus 
per Jungtines Tautas.

Sekmadienį Mala g a s į o 
sostinėje turėję prasidėti 
pasitarimai tarp politinių 
Kongo vadų buvo atidėti, 
kad į juos galėtų atvykti ir 
komunistų auklėtinis Gizen- 
ga, kurį į tuos pasitarimus 
įpiršo JT įgaliotinis Daja- 
lis. Esama spėliojimų, kad 
Gizengos atvykimas turįs 
tikslą sugriauti konferenci
ją anksčiau, negu įvairūs 
Kongo politiniai vadai spė
tų sudaryti bendrą frontą.

+

JAV ir Sovietija užkulisi
nėse derybose nepasiekė su
tarimo eliminuoti „šaltojo 
karo temas” iš penkiolikto
sios Jungtinių Tautų plenu
mo sesijos, kuri atnaujinta 
kovo 7 dieną. Patikimų šal
tinių informacijomis, pasi
tarimai tarp Adlai E. Ste- 
vensono ir sovietų užs. reik, 
min. Gromyko prieš sesijos 
pradžią tęsęsi 70 minučių, 
bet juose nepasiekta jokios 
pažangos

Neutralistų delegatai jau 
nuo gruodžio pradžios spau- 
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PARYŽIUJE
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės proga min. S. 
Lozoraitis ir V. Lozoraitie
nė surengė Paryžiuje pri
ėmimą, į kurį atsilankė 
daugiau kaip 120 žmonių. 
Be Lietuvos Pasiuntinybės 
narių patarėjo J. Baltrušai
čio, pulkininko J. Lansko- 
ronskio ir sekretoriaus A. 
Liutkaus su žmonomis, sve
čių tarpe buvo Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeri
jos valdininkai, parlamento 
nariai su senatoriais gen. 
Genevaliu ir J. Marette pry- 
šaky, Prancūzijos - Baltijos 
Draugijos vadovybė, Pran
cūzų Akademijos narys 
Julės Romain, mokslo, kul
tūros, spaudos ir radijo 
žmonės, gausingi kiti Lie
tuvos draugai prancūzai, J. 
A. Valstybių Ambasados 
nariai su M. Cody ir jo žmo
na ir Free Europe atstovas 
L. Metz. Priėmime dalyvavo 
Paryžiaus lietuvių kolonija 
su Bendruomenės Valdybos 
pirmininku kun. J. Petro
šium ir Tarybos pirmininke 
S. Pagnier - Jokubauskaitė. 
Sovietų pavergtąsias tautas 
atstovavo Estijos ministe
ris K. R. Pusta ir Latvijos 
ministeris O. Grosvald su 
žmonomis ir bendradarbiais, 
Lenkijos ambasadorius K. 
Moravski, estų bei latvių 
d r a ugijų pirmi n i n k a i, 
ACENo Delegacija Paryžiu
je, Laisvosios Mokslų Aka
demijos pirmininkas C. Ma- 
rinesco bei gen. sekretorius 
E. Lajti ir Kultūros Lais
vės Kongreso nariai.

yra gyvybiškai svarbi JAV 
šeštojo laivyno ryšiams pa
laikyti Viduržemio jūroje.
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kartą paskubinimo jas lik
viduoti pareikalavo konser
vatoriai, kurie pastaruo
siuose rinkimuose surinko 
45% visų balsų. Straipsnis 
buvo paskelbtas kartu su 
pranešimu, kad prancūzai 
sutiko dalinai pasitraukti iš 
savo karinio apmokymo mo
kyklų, nelaukdami 1963 me
tų pabaigos, kaip ankstes
nėse sutartyse buvo numa
tyta. Straipsnyje nurodyta, 
kad „amerikinių bazių likvi
davimas” esąs reikalingas 
„visiškai prancūzų evakua
cijai” pasiekti.

JAV karinės bazės buvo 
ten įsteigtos 1950 metais.

•Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str» 
E-Chicago,Ind*

Nijolė, 7 metų amžiaus, ir Arūnas, 13 metųamž., Omahos lietuvių bendruomenės valdybos sekretoriaus 
Stasio Misiūno vaikai, buvo liudininkais svarbaus įvykio. Vasario paskutiniąją savaitę Omahos mero 
pareigas einąs A. V. Sorensen , paskelbė "Brolybės savaitę", į iškilmes pakviesdamas tuos du jau
nuosius liudininkus. Nuotraukoje prie stalo sėdi: teisėjas J. P. O’Brien, mero pareigas einąs A. V. 
Sorensen, Nijolė ir Arūnas Misiūnai.

ŠALTOJO KARO’ TEMOS IT OARBOTVARKĖIE
blokus, kad jie susitartų ir 

, iš Jungt. Tautų plenumo 
darbotvarkės išimtų keturis 
kontraversinius klausimus: 
sovietų kaltinimus dėl JAV 
„agresyvių veiksmų” — 
lėktuvų U-2 ir RB-47 skri
dimų ; Kubos kaltinimus dėl 
JAV agresijos; sovietų in
tervenciją Vengrijoje ir 
„žmogaus teisių respektavi- 
mą” Tibete, kur prieš kele
tą metų įsiveržė komunisti
nė Kinija.

JT plenumo išvakarėse 
soyietų vyriausybės orga
nas Izvestija paskelbė, kad 
sRFiatiia._ųereikalautų dis- 
ją, jei „antroji pusė atsiim
tų iš darbotvarkės klausi
mus, kurie didina šaltąjį 
karą”.

Bet pasitarimuose Gro- 
myko .reikalavo, kad JAV iš 
darbotvarkės atsiimtų ir 
penkių punktų pagalbos Af
rikai programą, kurią sesi
jos pradžioje paskelbė prez. 
Eisenhoweris. Sovietija už 
tai žadėjo atsiimti arba į 
sesijos pabaigą nukelti dis
kusijas dėl Chruščiovo pa
siūlyto nusiginklavimo pla
no.

ŽINIOS IŠ VISO PASAKUO
• Nelauktas Vakarų Vo

kietijos markės ir Olandijos 
gilderio pabranginimas dau
gely Europos piniginių 
biržų iššaukė laikinę maiša
tį, pvz. doleris tomis dieno
mis sustiprėjo Frankfurte 
ir Londone, bet kartu su ki
ta užsienine valiuta susilp
nėjo Ziuriche, kur buvo lau
kiama ir šveicarų franko 
pabranginimo. Vakarų Vo
kietija ir Olandija savo va
liutą pabrangino apie 5% 
dėl daugiau ar mažiau chro
niškų perteklių tarptauti
niuose balansuose. Dabar 
Vak. Vokietija už dolerį mo
ka 4 markes, vietoj anks
čiau mokėtų 4.20 markių. 
Šveicarija paskelbė kad sa
vo franko kurso nekeisianti.

• r.Japonijos premjeras 
Hayato Ikeda lankysis Wa- 
shingtone ir tarsis su prez. 
Kennedžiu birželio 20-22 
dienomis. Prezidento spau
dos sekretorius Pierre Sa- 
linger atsisakė komentuoti, 
ar tuose pasitarimuose bus 
nagrinėjamas komunistinės 
Kinijos klausimas.

• Varšuvoje atnaujinta 
„tylioji diplomatija” su ko
munistine Kinija, susitikus 
JAV ambasadoriui Jacob D. 
Beam su komunistinės Ki-

South Omaha Sun nuotrauka

Izvestija taip pat pradė
jo kaltinti, kad Stevensonas 
sukąs buvusios administra
cijos delegato Henry Cabot 
Lodges keliu. Stevensonas 
savo pirmajame pareiškime 
pastebėjo, kad jis Jungtines 
Tautas laikąs „ne vieta šal
tajam karui tęsti, bet ins
trumentu, kuris pagelbėtų 
jį baigti”.

Ištisus mėnesius buvo ti
kima, kad Chruščiovas, ku
ris suardė viršūnių konfe
renciją Paryžiuje, sušvel
ninsiąs savo liniją JAV at
žvilgiu po prez. Kennedžio 
inauguracijos. Kai kurie 
stebėtojai iš dabartinių Iz- pianuujcjo ----
prez. Kennedžiu, todėl ne
norįs suteikti perdaug reikš
mės Jungtinėms Tautoms.

Bet pagrindinė priežastis, 
dėlko Maskva siūlosi nekel
ti „JAV agresyvios akcijos” 
klausimo Jungtinėse Tauto
se, yra ta, jog nesitiki gauti 
reikalingos dviejų trečdalių 
balsų daugumos.

Stebėtojai taip pat sako, 
kad delegacijų daugumas 
ieškos švelnių rezoliucijų ir 
Vengrijos bei Tibeto klausi
mais.

nijos pasiuntiniu Wang 
Ping-nan. Prieš tai ambasa
dorius Beam tarėsi su spe
cialiai į Varšuvą nuskridu
siu Kinijos reikalų specia? 
listu Ralph Clough. Tuo tar
pu tėra žinoma, kad JAV 
kelianti Kinijai du klausi
mus : penkių amerikiečių 
kalinių paleidimą ir laikraš
tininkų apsikeitimą tarp 
Washingtono ir Pekino; bet 
stebėtojai tiki, kad tie susi
tikimai galį vesti į ”atodrė
kį JAV santykiuose su ko
munistine Kinija”.

• Estijos sostinėje Talinę 
triukšmingai pradėta byla, 
kurioje trys asmenys kalti
nami 125,000 žydų išžudy
mu per II Pas. karą.

• W. Averell Harriman, 
keliaujantis prez. Kenne
džio administracijos amba
sadorius, užtikrino Vak. 
Vokietijos kanclerį Aden- 
auerį, kad JAV karinė jėga 
ten nebūsianti mažinama 
nei skaičiumi, nei ginklais, 
nesumažinant atominių gin- 
klų vaidmens Vakarų Vo
kietijos gynyboje. Tuo Vak. 
Vokietijos vyriausybė buvo 
apraminta dėl ankstesnio 
valst. sekr. Rusko pareiški
mo apie gynybos politikos 
posūkį.
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Peru valstybėje įsikūrusios lietuvės seselės globoja našlaites. Kadangi bendrabuty nėra vandens, 
baltinius tenka skalbti upelyje. Nuotraukoje: auklėtinės ir lietuvės seselės darbo metu. Krante matosi 
Tėvų Pranciškonų namas.

Komunistu agrarinė politika ir-jos atpirkimo ožiai (1)

RUSIJOJ JAU
1961 metų sausio mėnesį 

vykęs komunistų partijos 
centro komiteto plenumas 
visam pasauliui atidengė ne 
tik sunkiausią Sovietijos 
agrarinę krizę nuo Stalino 
kolektyvizacijos laikų, bet 
ir oficialiai deklaravo di- 
•džiausius, plačiausio masto 
valymus pokariniame laiko
tarpyje.

Oficiali centro komiteto 
rezoliucija, išskaič i a v u s i 
blogybes žemės ūkyje, sau
sai konstatuoja, kad „parti
nių ir valstybių organų va
dai siekė ko žemesnių pylia
vų kvotų’’, kad „buvo nema
ža atvejų, kada vadovaujan
tys asmenys pasirinko vals
tybės apgavimo kelią, nusi
kaldami fiktyvių skaičių 
operavįrny^

”Jie įsibrovė į partiją, su
taršė partiją, juos reikia 
išmesti iš partijos ir atiduo
ti teismui”.

Tokio reikalavimo dar ne
buvo priėmęs joks partijos 
centro komiteto plenumas 
nuo Stalino didžiųjų valy
mų, vykusių prieš dvidešimt 
kelerius metus. Jau paste
bimos ir pirmosios tos rezo
liucijos pasėkos: pirmasis 
partijos sekretorius ir mi
nisteris pirmininkas Chruš
čiovas važinėja po „respub
likinių” partijos komitetų 
posėdžius, paskelb damas 
kaltais dėl agrarinės krizės 
vietinius partijos sekreto
rius ir juos nušalindamas, 
kaip pvz. Ukrainoje, Kau
kaze, centrinėje Rusijoje.

Tuo būdu buvo pripažin
tas neįvykdomumas tos že
mės ūkio politikos, kurią 
Chruščiovas paskelbė 1955 
metais, po Malenkovo nu
vertimo. Tai buvo „naujų 
dirbamos žemės plotų lai
mėjimo politika’’, kuri eilei

PRASIDĖJO DIDU
Kazakstano komunistų par
tijos sekretorių kaštavo 
postų ir karjerų praradimą, 
negalint įvykdyti pirmojo 
partijos sekretoriaus utopi
jų.

Kai 1959 metais plenu
mas konstatavo pirmąjį di
dįjį nederlių naujose „plė- 
šininėse’’ žemėse, atsakyti 
už tai turėjo ne Chruščio
vas, o Kazakstano partijos 
s e k r e t orius Bieliajevas. 
1960 sausio 20 jis buvo de
graduotas, keliais mėnesiais 
vėliau nušalintas ir iš ištrė
mimo metu duoto posto ir 
nuo to laiko nieko apie jį 
nebegirdėti. Bieliajevas 
anksčiau buvo pilnas cent
ro komiteto narys. Tą pačią 
dieną panašiai buvo nuša- 

Ūk? ’seKretorius Kiri- 
čenko, kuris buvo pakeistas 
Aristovu. Dabar jau žlugo 
ir Aristovas.

Taigi, prieš metus Chruš
čiovas pasitenkino tik kelių 
aukštųjų savo valdininkų 
nušalinimu, jiems suversda
mas atsakomybę už nesėk
mes. Tada dar nereikėjo 
„valymų” įprastine to žo
džio prasme.

Bet šiemet, kai plenume 
buvo konstatuota, jog „mė
sos, pieno, sviesto ir kitų 
maisto produktų pareikala
vimas nėra pilnai padeng
tas”, Chruščiovui nusiplauti 
reikėjo griežtesnių priemo
nių. Anksčiau vadinamos 
„nepajėgių valdininkų klai
dos” dabar jau virto „kri
minaline, planinga apgau
le”. Nuo šios formulės jau 
tik mažas žingsnelis iki gy
vybei pavojingo apkaltini
mo „planingu sabotažu”.

Iš Rytų Europos šaltinių 
patiriama, kad 1960 metų 
gruodžio viduryje grupė 
partijos centro komiteto na
rių, kurių tarpe minimi Pod-

MOKAME.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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II VALYMAI
gornij, Polijanski, Mazuro- 
vas ir Aristovas, įteikė me
morandumą dėl agrarinės 
krizės. Joje tarp kita ko bu
vę siūloma: sumažinti atly
ginimus ir imtis panašių 
priemonių, kad sumažėtų 
gyventojų perkamoji galia, 
įvesti priverstines paskolas 
žemės ūkiui finansuoti ir t. 
t. Tuo būdu būtų buvusi su
mažinta agrarinių produktų 
paklausa. Chruščiovas į tą 
memorandumą atsakė „že
mės ūkio politikos tezėmis’’, 
kurios ligšiol nėra viešai pa
skelbtos. bet partijos prezi
diumo plenume buvo nekar
tą minėtos.

Partijos prezidiumo posė- 
džiuosę ^Skiu
centro komiteto plenumą, ši 
priemonė jau kartą išgelbė
jo Chruščiovo kailį 1957 me
tų pavasarį, kada buvo iš
mesti „partijos priešai’’ Mo
lotovas, Malenkovas, Kaga- 
novičius ir šepilovas. Chruš
čiovas, kuris, būdamas pir
muoju partijos sekretoriu
mi, vadovauja plenumui, 
pasinaudojo statute leidžia
ma galimybe — „ekspertų 
išklausymu’’ ir sušaukė vie
šą posėdį su šimtais eksper
tų, kurie ne tik buvo išklau
syti, bet ir dalyvavo visoje 
posėdžių eigoje. Tokiomis 
sąlygomis Chruščiovo kriti
kavimas ne tik būtų pažei
dęs 1921 metais priimtą ir 
vėliau Stalino plačiai nau
dotą politinių priešų likvi
davimui frakcijų draudimo 
nuostatą, bet ir būtų iškėlęs 
Chruščiovo pozicijos klausi
mą. Tai pagal sovietinę 
tvarką yra neįtikima gali
mybė. O Chruščiovas tuo 
tarpu, nuolat pertraukinė- 
damas kalbančiuosius, „de
maskavo” pavardėmis „kal
tuosius” ir taip tapo „žemės

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus* ekonomines 

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

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

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

Mutual Ąvfoud Savings
am/ -f oati
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Žmogus, kuris išgelbėjo Londoną... (18)

Išdavimas artėja
Kas gyvena, kaip Michelis Hol-. 

lardas, tas žino, kad anksčiau 
ar vėliau reikia laukti katastro
fos. Jis žinojo, kad amžinai ne
galės jam "gerai sektis". Jo į 
geriausieji talkininkai buvo vie
nas po kito sugaunami, nežmo- I 
niškai kankinami, deportuojami, 
sušaudomi. Tik stebuklu jis, la
biau už kitus eksponuotas taip 
ilgai išvengė susekimo ir areš
tavimo.

1943 metų pabaigoje, ypač po 
Andrės pabėgimo, jis jau nebe
galėjo įsivaizduoti, kad ilgai taip 
galės tęstis. Kaip mirti pasmerk
tasis, ir jis priprato l žmones 
ir daiktus jau žiūrėti taip, lyg 
juos matytų paskutini kartą.

Paryžiuje jis jau kuri Iaū<4 
jautėsi sekamas, tačiau nuo savo 
persekiotojų pasprukdavo, stai
giai įšokdamas l požemini trauki
ni arba dingdamas minioje. Deja, 
priešas turėjo vieną ginklą,prieš 
kuri jis buvo bejėgis: išdavimą.

Metų gale ponią Simone Boi- 
rel, viešbučio savininkę ir vieną 
geriausių Michelio agenčių, ap
lankė sena jos draugė Laure 
Lescane. Laure buvo apie 35 
metų amžiaus, elegantiška, gra
ži moteris, ir Simone labai džiau
gėsi, susitikusi mokyklos dienų 
draugę.

Ji papasakojo jai apie savo 
rezistencinę veiklą, minėjo Mi
chelio vardą ir kvietė draugę 
įsijungti l "rėseau". Laure Les
cane buvo labai sužavėta. Iš savo 
pusės ji patikėjo draugei, kad 
jos sužieduotinis, grafas Ker- 
goat, norjs užmegsti ryši su są
jungininkais dėl vieno savo iš
radimo. Ar Michelis Hollardas 
negalėtų pagelbėti?

Michelis nebuvo sužavėtas,kai 
ponia Boirel jam apie tai papa
sakojo, tačiau sutiko būti supa
žindinamas su Laure Lescane. 
Bet atsargumo sumetimais at
sisakė susitikti su jos sužieduo
tiniu, vietoj to, netikėtai ji ap
lankydamas jo prabangiame bute 
netoli Bois de Boulogne.
rieu arroaąs vidutinio amžiaus 
vyras plačiais pečiais ir Miche- 
liui iš karto sukėlė blogą {spūdi. 
(Jo tikra pavardė buvo Henri 
Marette. Po karo jis, kaip ges
tapo agentas, buvo nubaustas ka
lėjimu iki gyvos galvos). Jis sa
kėsi nor{s sąjungininkams par
duoti išradimą - lėktuvams nu
sileidimo metu reikalingą stabdi 
- ir nudavė tesidomls tiktai pi
nigais. Michelis patarė jam savo 
pasiūlymą aprašyti ir pažadėjo 
tarpininkauti. Tolimesniems ry
šiams davė savo kontoros adre
są, kur jis dar tebeprekiavo ge- 
neratoriniais motorais.

ūkio gelbėtoju”.
Po triukšmingų partijos 

viršūnių nušalinimo, prasi
dėjo „respublikiniai” ir ra
joniniai partijos komitetų 
posėdžiai, kuriuose viskas 
vyksta ta pačia schema, pa
čiam Chruščiovui dalyvau
jant. Valymai jau pasiekę 
gana plačius sluoksnius ir 
kasdien plečiami. Pravda 
prieš porą savaičių paskelbė 
ilgą žemės ūkio „kenkėjų” 
sąrašą. Tas išsireiškimas 
partijos žargone reiškia, 
kad „kaltieji” bus teisiami. 
Pats partijos centro komite
tas savo rezoliucija to pa
reikalavo, ir nereikės ilgai 
laukti, kol pirmosios bylos 
prasidės.

Dar viena valymų prie
žastis: už kelių mėnesių, 
1961 spalį, prasidės XXII 
partijos kongresas. Centro 
komiteto rezoliucija, reika
laujanti „tokius asmenis iš 
partijos išmesti ir teismui 
atiduoti’’, suteikia gerą pa
grindą delegatams atsijoti 
ir „monolitinei vienybei’’ už 
Chruščiovo nugaros sudary
ti. Tik prieš tą kongresą dar 
turįs įvykti vienas partijos 
ck plenumas (jame turi bū
ti priimta 1956-61 metų 
apyskaita, paruošti rinkimų 
pasiūlymai ir tolimesnės 
veiklos programa) galėtų 
kiek sumaišyti Chruščiovo 
planus, jei susidarytų prieš 
jį pajėgi opozicija.

Ateinančiomis savaitėmis 
Kergoat ir nepažįstama moteris 
kelis kartus bandė susirišti su 
Micheliu, bet jo sekretorė Ma- 

I deleine Boulanger, kuri pati pri
klausė rezistenciniam sąjūd
žiui, visada atsakydavo, jog Mi
chelis išvykęs, kas dažniausiai 
ir atitikdavo tiesą.

Paskutinę sausio savaitę, jis, 
kaip paprastai, perėjo sieną. Tuo 
metu jis jau žinojo apie sėkmingą 
V-bazių sistemos suardymą, ir 
gausėjo pranešimai apie vokiečių 
nervingumą. Hitlerio viltys buvo 
sudužusios.

Tai buvo kulminacinis Hollar- 
do veiklos punktas. "O.P." jam 
prasitarė, kad jis esąs pasiū
lytas aukščiausiam pasižymėji
mo ženklui, kuri britai duoda 
užsieniečiams. Dabar jis galėtų 
atsikvėpti. "O. P.” jam pasiūlė 
dviejų savaičių atostogas Švei
carijoje britų vyriausybės lė
šomis.

Tai buvo didelė vilionė. Mi
chelis nuo nemigo naktų ir ner
vus ardančių dienų buvo pusiau 
liguistas. Bet jo bendradarbiai 
tebebuvo savo postuose, jis ne
galėjo jų apleisti. Giliai sujau
dintas, jis padėkojo už pasiū
lymą ir - jo atsisakė.

Snigo, kai jis po dvi valandas 
trukusio žygio iš Ženevos pasie
kė pasienio sargybas. Valdinin
kas, kuris ji gerai pažinojo, pa
siūlė jam puoduką garuojančios 
kavos.

Atsisveikindamas Michelis jau 
nujautė artėjančią nelaimę.

— Kad bent šiandien nereikėtų 
per tą prakeiktą sieną, -- pra
sitarė jis.

Pasienio sargybos valdininkas 
niekada jo nebuvo matęs tokioje 
nuotaikoje. Jis parodė susirūpi
nusi veidą.

— Gal tai yra blogas ženklas, 
— tarė jis. --Ar neneorėtumėte 
kelionės atidėti?

musų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his „Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

DĖMESIO! DĖMESIO!
NAUJA LTM ČIURLIONIO ANSAMBLIO

DAINŲ PLOKŠTELĖ

”MES PADAINUOSIM”
(HI-FI ir STEREO 33 RPM).

su solistais A. Stempužiene, J. Krištolaityte, V. 
Veri kaičių, kanklėmis bei lumzdeliais, vadovau

jant muzikui A. Mikulskiui.
16 dainų ... Klaipėdužė, Ar vėjai pūtė, Kurteliai, 

Melnikas...
Kaina Hi-Fi $6.50, Sterep $7.50. Užsakantiems 

daugiau 10 plokštelių duodama nuolaida.
Kreiptis: V. Urbaitis, 1892 Hillside Rd., 

East Cleveland 12, Ohio. 
Telef. PO 1-3180.
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— Et, praeis ta nuotaika* -- 
atsakė Michelis. -- Netrukus jau 
nebegalvosiu apie tai.

Rankos paspaudimas, ir Mi
chelis pradėjo kelionę miško ta
ku. Vėliau, prie upės, kuri su
darė sieną, jis sutiko sargybini. 
Tai buvo nekalbus, beveik ne
draugiškas tipas, bet §| kartą 
jis pasveikino Michelį beveik 
draugiškai ir palinkėjo jam daug 
laimės.

Michelis vėl pajuto aną keistą 
artėjančios nelaimės jausmą.

— ŠI kartą, --tarėjis,duočiau 
10,000 šveicariškų frankų kad 
nereikėtų per tą upę.

— Graži krūvelė pinigų, -- 
tepasakė šveicaras.

Atsidūręs Prancūzijos pusėje, 
Michelis atsiminė, kad tai buvo 
94 nelegalus sienos perėjimas. 
Kažkas jam kalbėjo, jog tai bū
siąs paskutinis.

Už poros dienų po sugrįžimo 
Michelis buvo susitaręs susitik
ti su dviem savo agentais ir 
sekretore vienoje mažoje kavi
nėje netoli savo biuro. Jie no
rėjo j{ susitikti 9 valandą ryto; 
tai buvo 1944 vasario 5 diena.

Tą nakt{ jis praleidęs su savo 
šeima, kas nedažnai atsitikdavo. 
Kadangi savo žmoną labai retai 
matydavo ir buvo atsiradę tiek 
daug apkalbėtinų reikalų, jis 
paskambino sekretorei, kad su
sitarimą atšauktų. Jie sutarė 
susitikti vakare ir kitoje vie
toje, kur jau buvo sutartas susi
tikimas su kitais dviem agentais.

Madaleine Boulanger, kuri tą 
rytą buvo viena likusi įstaigoje, 
netikėtai vėl susilaukė grafo Ker
goat ir nepažįstamos moters vi
zito. Ji pasakė jiems, kad Miche
lio nėra. Ar jie nenori jam ką 
nors perduoti?

Bet š{ kartą jie nesileido at
kalbami. Moteris reikalavo pa
simatymo su Hollardu, nes rei
kalas esąs nepaprastai svarbus. 
Jos vienas pažįstamas atsidūręs 
dideliame pavojuje, ir tik Hol
lardas galjs j{ išgelbėti. Reika
las einąs apie gyvybę ar mirti.

(Bus daugiau)
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Mūsų politinių siekinių 
pristatymas kitataučiams

J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos sumanymas 
pradėti leisti anglų kalba žurnalą LITUANUS, lietuvių 
tautos kultūrai ir politiniams siekiams propaguoti kita
taučių tarpe, buvo labai geras.

žurnalas pradžioje buvo kuklios išvaizdos ir jo tira
žas buvo nedidelis. Kitaip ir nėgalėjo būti: reikėjo pa
tiems. išmokti žurnalą tvarkyti, o pirmieji takai visada 
yra sunkiausi praskinti.

Per pirmuosius ir antruosius LITUANUS žurnalo 
ėjimo metus, palaikydamas mūsų studentų gerą suma
nymą, parėmiau jo išleidimo kaštus 50 nuošimčių. Kitą 
pusę išlaidų sudėjo ar surinko patys studentai arba gavo 
šiek tiek paramos iš kitų šaltinių.

Tie, kurie turėjo progos ir noro atidžiau sekti žur
nalo gyvenimą, galėjo be pagyrų įsitikinti, kad LITUA
NUS kiekvienais metais gėrėjo savo išvaizda ir turiniu, 
o taip pat didino savo tiražą. Lietuviai studentai vis ge
riau išmoko paruošti kultūringą leidinį, palaikyti jo dar
bui gabesnius filisterius ir pritraukti mūsų pasireiškusius 
šviesuolius iš vyresniosios kartos tarpo.

Žurnalo tiražas žymiai padidėjo. Normaliomis sąly
gomis tai reikštų, kad turėjo padidėti ir žurnalo pajamos 
iš skaitytojų. Bet ši taisyklė, deja, negalioja LITUANUS 
leidimui. Jis siuntinėjamas, daugiausia, nemokamai įvai
rioms svarbioms amerikiečių ir kitų kraštų mokslo insti
tucijoms, universitetų profesoriams, bibliotekoms, val
džios pareigūnams, laikraštininkams ir kitiems įtakin
giems viešosios nuomonės formuotojams. Taigi, ir jo tira
žo padidėjimas reiškia, kad jis tik išplečia savo akiratį ir 
įtaką. Ir tai reiškia tik išlaidų, o ne pajamų didėjimą.

Ar tai verta, ar tai „apsimoka”? Man atrodo, kad 
tai ir reikalinga ir visada apsimoka, atsimenant ir dabartį 
ir dar daugiau lietuviškų reikalų ateitį. Juk tuo dedami 
pagrindai plačiajame pasaulyje ir ypač Amerikos Jung
tinėse Valstybėse lietuvių tautos laisvės idėjai gyvai iš
laikyti.

Amerika visada palankiai žiūrėjo į pavergtų tautų 
išsilaisvinimo troškimus. Po Pirmojo Pasaulinio Karo 
toks jos nusistatymas daug padėjo ir Lietuvai nepriklau
somybę atgauti. Atsakingi politikai, ir tie, kurie stovi jų 
užpakalyje bei teikia patarimus, yra irgi žmonės, kurie 
pasensta, keičiasi. Kas dešimtmetis ateina nauja karta, 
kurią iš naujo reikia išauklėti, nuteikti, informuoti.

O tai pirmoje vietoje gali atlikti LITUANUS, jau 
nuo dabar pastoliai informuodamas įtakinguosius ame
rikiečius ir kitų tautų intelektualinį elitą apie Lietuvą ir 
reikalingumą atstatyti sovietų sužlugdytą jos nepriklau
somybę.

Mūsų studentų ir kitų akademikų sėkmingai pradėtą 
darbą reikia palaikyti ir pastoviai remti. Kaip iš metinių 
vajų ir kitų spaudos pranešimų žinoma, žurnalas yra nuo- 

" Utiniuose finansiniuose sunkumuose ir vos vos gali at
likti tik dalį savo užsimojimų. Jau ne kartą buvau pri
vačiai ir viešai pasisakęs, kad šitokia parėtis nepateisi
nama ir kad čia neužteks tik „privačios iniciatyvos” ir 
aukų prašynėjimo.

Turime daryti žygių, kad LITUANUS leidimas būtų 
nuolatiniu uždaviniu visų Lietuvos laisvinimo veiksnių ir 
kad jo išlaikymui kasmet turėtų būti sudaromos bent 
minimalinės realios sąmatos. Ko dar stigtų ir kitiems pa
gerinimams pasiekti reikėtų, būtų galima kreiptis tiesiai 
prašant paramos iš lietuvių visuomenės.

Lietuvių tautos gyvybę išlaikys ir Lietuvai nepri
klausomybę iškovos pirmoje eilėje tie, kurie ir dabar 
Tėvynėje sudaro lietuvių tautos kamieną. Bet mes iš už
sienio galime daug ir kai kada lemiamai padėti. O pir
miausia palaikydami Amerikos ir kitų kraštų įtakinguose 
sluoksniuose gyvą Lietuvos laisvės bylą. Ir mes turime 
jiems įtikinamai ir pastoviai įrodyti, kad lietuvių tauta 
politiškai ir kultūriškai tebėra gyva, kad ji yra nepaly
ginamai daugiau verta nepriklausomybės, negu visa eilė 
puslaukinių ir primityvių tautų, kurioms dabar suteikia
mos nepriklausomybės.

Tad patys paremkime LITUANUS ir padėkime su
daryti sąlygas, kad mūsų bendriniai tautiniai iždai jį pa
stoviai ir būtinai palaikytų.

Kalpas Uoginius Dirvos Nr. 
24, vasario 27 d., rašydamas 
apie Vasario 16 minėjimą Chi
cagoje, rašo: "Vasario mėnuo 
Chicagoje slenka 43-jų Lietuvos

*---

nepriklausomybės atstatymo su
kaktuvių minėjimo ženkle. Ta
čiau, čia noriu pabrėžti tik apie 
Chicagos Lietuvių Tarybos Va
sario 16-tosios minėjimą, kuris 
pradėtas 16-tą dieną puošniame 
Bismarko viešbutyje, kur be gra
žaus būrio lietuvių visuomenės 
elito, dalyvavo net 72 užsienio 
konsulai ir įvairių rangų kiti 
pareigūnai ir didžiosios Chica
gos mėras",

šiuo pasakymu teigiama, būk 
tai Chicagos Lietuvių Taryba su- 
ruošusi Vasario 16minėjimąBis-

Minint Vasario 16 sukaktį Jaunimo Centre Chicagoje, visos įplaukos buvo skirtos žurnalui Lituanus 
remti. Nuotraukoje mažytė aukotoja įteikia penkinę, tik gaila, kad mūsų foto bendradarbis neužsirašė 
tos mažytės aukotojos vardo nei tą gražią auką priėmusių studentų pavardžių.

A. Gulbinsko nuotrauka

GELEŽINIU FONDU NAUDOS IR NENAUDOS
1961-mieji metais bus atėję 

į mūsų spaudą, "inteligentiniu" 
žargonu betariant, "geležinio 
fondo ženkle". Dr. Razmos per
eitų metų pabaigoje pagarsintas 
pasiūlymas kurti neliečiamą mi
lijono dolerių fondą, kurio tik 
palūkanos tebūtų naudojamos mū
sų visuomeniniams reikalams ir 
kurį valdytų bei vartotinąsias 
lėšas skirstytų pačių fondo su
darytojų seimas ar taryba, už- 

mark viešbutyje. Tas neatitinka 
tikrovei.

Tikrieji faktai yra šie:
1. Vasario 16-tosios konsulą -

riniam korpusui priimti Chica
gos Bismark viešbutyje dar per
eitų metų rudenį įi.skūrė spe
cialus komitetas,_ susidėjęs iš
šių asmenų: Prel. L Albavičiaus, 
E. Bartkaus, S. Balzėko, Dr. 
S. Biežio, Dr. S. Budrio, J. 
Gribausko, J. Jurkūno, J. Ka- 
zanausko, D. Kuraičio, J. Mac
kevičiaus - ^Metropolitan Statė 
Banko, J. Pakelio, V. Olienės 
ir L. Vanagaitienės ir V. Šim
kaus. Šis komitetas su Lietuvos 
konsulo Dr. Petro Daužvardžio 
pritarimu ir talkinimu užsian
gažavo suruošti tokį priėmimą 
Bismark viešbutyje garantuoda
mas visas susidariusias išlaidas 
padengti iš savo kišenių.

2. Šis priėmimas suruoštas 
išimtinai šio komiteto iniciatyva 
ir pastangomis bei visos su tuo 
susijusios išlaidos jau padengtos.

3. Šis komitetas nesikreipė į 
jokią organizaciją dėl finansinės 
paramos ir neėmė aukos iš jo
kios organizacijos.

Dr. S. Biežis, 
Komiteto pirmininkas.

Jonas Kazanauskas, 
Komiteto iždininkas.

PATAISYKIT PORĄ KLAIDŲ
Rašinyje "Eilinis partizanas 

nenorįs matyti tiesos" įsibrovė 
sekančios klaidos:

Parašyta - Tik gaila, kad toks 
žinovas, kaip A. šemeta, nepa
aiškino, kaip buvo galima iš
vengti to supuvusio Rusijos im
perijos įstatymų rinkinių - pa
baiga turėtų būti - kaip būtų 
buvę galima išvengti to supuvu
sio biurokratizmo, kada reikėjo 
vadovautis supuvusiu "Rusų im
perijos įstatymų rinkiniu".

Parašyta - Toliau A. Šemeta 
tvirtina, kad gruodžio 26 -30 d. 
- turėtų būti - kad lapkričio 
26 - 30 d.

P. Žilys, 
Chicago, III.

REIKIA PATAISYTI
Vasario 15 d. Dirvos 19 N r., 

3 puslapyje, po nuotrauka pa
rašyta: "1919 metais Lietuvos 
kariai pas valstybės prezidentą 
Antaną Smetoną. Iš kairės prie 
prezidento sėdi gen. Liatukas, 
o dešinėje pulk. P. Saladžius". 
O man atrodo sėdintieji šitaip: 
kavai, pik. Pranas Jackevičius, 
gen. Jonas Galvydis-Bikauskas? 
prezidentas Antanas Smetona, tuo 
metu pik. ltn. o vėliau gen. Kazys 
Ladyga ir tuo metu pulk, ltn., 
vėliau pulk. Mykolas Gedgau
das. Yra ir daugiau pažįstamų 
veidų, bet pik. Saladžiaus šioje 
nuotraukoje iš viso nėra.

S. Griežė - Jurgelevičius, 
Dorchester

V. RASTENIS
kūrė ilgą atsiliepimų grandinę, 
pakaitomis sproginėjančių tai 
sumanymo gyrimais, tai jo kri
tika arba ir atmetimais.

Dvi tiesos tuose atsiliepimuo
se tai tikrai yra: kad neliečiamo 
arba "geležinio" fondo mintis 
keliama jau nebe pirmą kartą 
ir kad iš visos tokių sumanymų 
eilės dar nei vienas neįgyven
dintas ir nei nepradėtas gyven
dinti.

PAVARGUSIŲJŲ IR 
ABEJOJANČIŲJŲ 

SUMANYMAS
Neliečiamo fondo mintis grei

čiausia vilioja tą, kam darosi 
jau įkyru kasmet po kelis ar 
kelioliką kartų davinėti aukų vi
sokiems tautiniams ir visuome
niniams reikalams. Be to, min
tis apie neliečiamą fondą ateina 
ir tam, ką ima graužti abejonė 
dėl duodamųjų aukų tikslingumo 
ir iš viso dėl visų tų reikalų 
reikalingumo. Esą, jei būtų 
tikrai didelis reikalas, 
tai būtų vienas malonumas au
koti. O dabar --vis tik kažin- 
koki smulkūs prasimanymėliai: 
pinigą išleidžia, o nei naudos, 
nei žymės...

"DIDYSIS REIKALAS"
O koks gi visuomeninis rei

kalas tikrai būtų didelis rei
kalas?

Atsakymų būna visokių. Vie
nam kitam, žiūrėk, atrodo, kad 
reiktų turėti tokį fondą, iš ku
rio, atitinkamam laikui atėjus, 
būtų galima nupirkti laivų ar 
lėktuvų okupantams iš Lietuvos 
vyti. Kitas vėl numato, kad, Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
reiks gi lėšų pirmosioms val
stybės išlaidoms, todėl reikia 
sudėti fondą bent pirmųjų metų 
valstybės biudžetui...

Reikalai tikrai dideli, nebe mi
lijoniniai, o šimtamilijoniai ar 
net bilijoniniai.

Dar kitų užsimojimai kiek 
kuklesni, bet iš esmės panašūs. 
Sudėkim, sako, stambesnę sumą 
ir laukim, kada bus rimta pro
ga jai panaudoti - tiesiogiai pa
dėti Lietuvai išsilaisvinti arba 
atsikurti.

Tokių visų sumanymų tuo tar
pu niekas nei nepradėjo vykdyti. 
Ne tik dėl lietuviams nepasiekia
mo reikiamų sumų dydžio, bet 
ir dėl sumanymų keistumo. Juk 
tokie sumanymai kuklias lietuvių 
turimas lėšas visiškai atitrauktų 
nuo šiandien gyvų reikalų. 

NEBENT BŪTUMĖM PERTEKĘ 
TURTAIS

Toki neliečiami fondai būtų 
pateisinami nebent tada, jeigu 
mes jau turėtumėm lėšomis ap
rūpinę visus gyvuosius visuo
meninius kultūrinius bei politi
nius reikalus, kuriais reiškiasi 
ir kuriais laikosi mūsų tautinė 
gyvybė šiandien. Jeigu ir tada 
dar jaustumėm kišenėse nerims
tančių lėšų, kurias dar norėtųsi 
iš tenai išimti ir atiduoti lie
tuviškiems visuomeniniams rei
kalams, tai jau būtų protinga 
dėti tas lėšas ir į atsarginius, 
tuo tarpu neliestinus fondus, nu
matomus naudoti tik sėkmingai 
priartėjus prie dabar dar nepa
siektų tikslų.

Bet dabartinėse sąlygose ne

liečiamų fondų siūlymai yra lyg 
sumanymas, sakysim, šįmet 
nevalgyti, o maistą, kuris 
liks nesuvalgytas, krauti šaldy- 
tuvan... darželį tebelankančių 
vaikų būsimai vestuvių puotai! 
Ar sulauktumėm vestuves, taip 
joms besirengdami?

FONDAS, KURIS UŽ MUS 
AUKOTŲ

Šiuo metu svarstomasis fondo 
sumanymas yra kiek kitoks. Jis 
nėra nukreiptas į kokią neįžiū
rimą ateitį. Priešingai, jis pla
nuojamas skirti kaip tik da
bartiniams reikalams. Bet jis 
grindžiamas kapitalistiniu dės
niu. Jis primena Vaižganto ap
rašytąją skudurų pirklio tūks
tantinę.

Kan. J. Tumas - Vaižgantas 
dar prieš Pirmąjį Pasaulinį ka
rą išleistoje knygelėje vardu 
"Ten ger, kur mūsų nėra", pa
sakodamas savo įspūdžius apie 
lietuvių išeivijos gyvenimą Ame
rikoje (kurių jis prisirinko be
rinkdamas aukas "Saulės" drau
gijos namams Kaune statyti), ly
gino lietuvių ir žydų būdo skir
tumą versluose. Lietuvis sako, 
net ir geresniame versle, nėra 
kantrus, nemėgsta spaustis: jei 
geriau uždirba, tai gerai ir iš
leidžią. Todėl ir neturtėja. Jei
gu viskas gerai, tai laikosi vieno
dai, o jei koks nepasisekimas, 
tai ir smunka. Kas kita žydas. 
Tas, sako, koks nors skudurų 
ar stiklų pirklelis, gyvena duo-

Graži dovana visiems 
Nauju metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai

pagamintos 
LITHUANIAN . AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Records

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
„MA'NO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child. 

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida.

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. 

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse 

na su vandeniu, kada nekada sil
kės uodegą ar bulvę su svogūnu 
prisidurdamas, bet deda skatiką 
prie skatiko tol, kol sukala bent 
pirmąjį tūkstantį (dolerių, 
ar anuometinių rublių). Tada pa
vadina tą tūkstantį lenkiškai — 
tysiąc (taria kaip "tysionc"). 
Bet lenkiškai visiškai taip pat 
skamba ir t y siądz, reiškia 
"tu sėskis", Atseit, tas sutau
pytas pinigas ("tūkstantinis fon
das") tarytum sako savininkui: 
"Tu dabar sėskis, atsikvėpk,nes 
dabar aš, kapitalas, už tave dirb
siu".

Dr. Razmos (arba ir Liet. 
Bendruomenės) planuojamas fon
das irgi "žydiškas". Siūlo kartą 
pasispausti, sudėti milijoną- do
lerių, o tada tegu jau tas mili
jonas už mus "aukoja" kam tik 
reikės, ir tegu -jau tada tie visi 
reikalai palieka mūsų kišenes 
ramybėj...

Labai patrauklu. Ir gana pro
tinga.

Tiesa, vienas kritikas pagrįs
tai pastebėjo, kad čia gi ne iš
radimas. Ar būtinai reikia, kad 
tūkstantis žmonių išimtų iš savo 
taupomųjų sąskaitų po tūkstantį 
dolerių ir sudėtų tas tūkstanti
nes į vieną vietą ir tik tada 
imtų iš ten palūkanas? Ar ne 
paprasčiau būtų, jei tas tūks
tantis tautiečių savo tūkstanti
nes pasiliktų savo sąskaitose, 
bet tik sutvarkytų taip, kad tų 
tūkstantinių palūkanos kiekvieną 
sausį ar vasarį būtų įneštos į 
tą pačią vietą, į kurią turėtų 
eiti numatomojo milijoninio fon
do palūkanos. Rezultatas turėtų 
būti tas pats... Tik mažiau ga
rantijos. Palūkanų davėjai gali 
pakeisti savo nusistatymą, gali 
pabėgti iš tos "sudėtinės", pa
galiau, gali numirti, testamentu 
reikalo nesutvarkę... Saugiau, kai 
pats palūkanų šaltinis atiduotas.

KOKS SKIRTUMAS TARP 
VIENKARTINIO IR 

"IŠBARSTYTO" 
AUKOJIMO?

Kitas kritikas dar štai kaip 
samprotauja. Gerai, sako, iš mi
lijono visuomeniniai reikalai 
kasmet gaus, sakysim, 5% palū
kanų, tai yra 50,000 dolerių. 
Tam tikslui reikia dabar iš kar
to pakloti visą milijoną. O kas 
iš to? 50,000 dolerių kas metai? 
Bet argi mums ne lengviau kas 
metai patiems sudėti po 50,000 
dolerių, negu iš karto dėti visą 
milijoną? Visuomeniniams rei
kalams juk tai bus visiškai tas 
pats, ar ne?

Taigi, kad ne. Visų pirma, iš 
milijono (iš fondo) gauti 50,000 
kasmet būtų jau labai paprastas 
dalykas. Nebereikėtų vargingų ir 
išlaidingų rinkliavų tai sumai 
surinkti. Tai labai svarbu. Iš 
karto visam milijonui surinkti 
gal pakaktų tik dukart tiek pas
tangų ir išlaidų, negu jų reikia 
50-čiai tūkstančių surinkti. Na, 
gal triskart daugiau, bet tikrai 
ne dvidešimts kartų daugiau !Tai 
jau didelė fondo nauda.

Bet yra dar ir didesnė nauda. 
Darant "lietuviškai”, per 20 me
tų po 50,000 tikrai būtų sudėtas 
milijonas, bet jis per tą laiką 
visas būtų ir išleistas, ir iždo 
21-mais metais švilptų vėjas ly
giai Šauniai, kaip ir pir
maisiais... O darant, anot Vaiž
ganto, "žydiškai", tai yra, pa
sistengus sudėti milijoną iš 
karto, per 20 metų galėtų būti 
sunaudotas toks pat milijonas, 
kaip ir pirmuoju atveju, bet už
tat ir po 20 metų pagrindinis, 
dabar sudėtasis milijonas tebe
būtų ne tik nepaliestas, bet netgi 
pasiruošęs ir toliau "aukoti ir 
aukoti" po kokias 50,000 kasmet, 
tegu tik bus kas tas jo "aukas" 
ima ir gerai naudoja! Tai jau 
labai didelė nauda. Tokia nauda, 
kuri rimtai gundo jos vardan 
dabar vieną kartą pakrapštyti 
kišenes giliau, negu paprastai.

Tačiau reikia prisiminti, kad 
kai čia kalbama apie "giliau”, 
tai tas turi reikšti ne taip sau 
"bent kiek giliau", o visiškai 
rimtai: dvidešimt kartų 
giliau, negu paprastai...

šis priminimas, galbūt, bus 
akstinas stabtelėti ir dar 

1 kartą pasvarstyti tokio fondo 
naudas ir nenaudas.

(Bus daugiau)

Kas Dinas atskaito
- daag atstoja!

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ.
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Ilona apėmė nerimas...
,m< Korp! Gintaras ruošia trečią meno parodą

Dail. I. Akstino ir V. Remeikos darbai jau Chicagoje

Ir Bartokas, apsivilkęs chala
tą, jau stovėjo prie bandymų 
stalo, kai Ilona grįžo.

— Aš tikėjau, kad mano vieta 
jau senai užimta.

Bartokas žvilgterėjo į laikro
dį.

— Dar keturios minutės.
— Laikraščiai, — klausė Ilo

na, slėpdama savo sumišimą, 
— ar laikraščiai nieko nerašė 
apie profesorių Nyjersą?

— Tik žinutę su pastaba: dėl 
priešvalstybinės veiklos. AVO 
terorą gretinti su kunigų vieš
patavimu senajame Egipte prieš 
pusę metų dar buvo perdrąsu.

Rankas užsikišusi už chalato 
juostos, Ilona susimąsčiusi žiū
rėjo, kaip eterio garai tirštėjo 
prie stiklinės aušintuvo sienos 
ir plonu, ryškiu spinduliu tekėjo 
į reakcijos mišinį.

-- Ar profesorius Nyjersas 
turėjo dukterį? -- paklausė ji.

— Taip.
-- Kokio amžiaus?
-- Devyniolikos, ne daugiau.
Ilona nęnorėjo tikėti savo 

nujautimu.
-- Aš turiu dar šį tą paklausti: 

kaip vadinosi faraono Echnatono 
duktė?

-- Echnatono, -- galvodamas 
kalbėjo Bartokas, --Echnatonas, 
tai ne tas, taip, Echnatonas Jau
nesnysis palaužė kunigijos galią; 
jis bus turėjęs keletą dukterų; 
žinomiausia jų, taip, tvirtai pri
leidžiama, kad ji buvusi Echna
tono duktė, yra Anches-es-Amun.

Ilona užmerkė akis. Echnato
nas, ten rūsyje, tas klaikus bal
sas: Anchess-es-Amun, faraono 
dukra, tave tėvas šaukia! Tai 
buvo profesorius Nyjersas I

— Ką galvojate? -- paklausė 
Bartokas.

— Dabar žinau, kad profeso
rius Nyjersas buvo tame pačia
me kalėjime, kaip ir aš. Jis 
save laikė faraonu Echnatonu, 
AVO sargybinius jis vadino Amo- 
no kunigais ir netikrųjų dievų 
bernais.

— Ar jis buvo pamišęs?
-- Tai sunku pasakyti. Jį vertė 

tikėti, kad jis bus nužudytas, ir 
tik prisipažinimas galįs išgelbė
ti jo gyvybę. Jie nuveda kalinius 
į kartuves, uždeda virvę ant 

Visad šviesesnis, švelnesnis, labiau gaivinantis

Kadangi STRO H 'S yra
Amerikoj vienintelis ugnim 

virtas alus!

tiesiai iš krano

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

ugnim verdant iki 2000° Stroh’s alus duoda 
puikumo. padaro šviesesnį, švelnesnį, dau
giau gaivinantį ! šiandien reikalauk Stroh’s 
alaus bonkose, dėžutėse ar 
jūsų mėgiamoj užeigoj.

kaklo; o prieš tai į salę ateina 
dvasiškis.

-- Kunigas?
-- Taip, kunigas, apsivilkęs 

sutana; tikras - netikras; to ne
žinoma. Kas lyg pamišęs neįsi4 
kimba į ką nors kita, tą metodas 
palaužia. Kaip pamišusiam reikia 
tikėti į ką nors kita.

Bartokas stebėjo Iloną.
-- Jūs kalbate, lyg pati tai 

būtumėte pergyvenusi.
Ilona nieko neatsakė.
-- O kaip jūs visa tai iš- 

tvėrėte?
Ilona tylėjo. Ji negalėjo at

sakyti, ji nežinojo; nežinojo net, 
ką kunigui pasakė; jis išlėkė 
iš celės, tartum užpultas; gal
būt ji visai jieko nepasakė. Jis 
įsiutino ją su .savo: gailėkis, 
išpažink ir amžinas gyvenimas. 
Ta pati eilė, kaip AVO meto
duose, iki žodžio "amžinas" - 
tai ją įsiutino; ji visai nenorėjo, 
bet nervai tiesiog neišlaikė. Ji 
juk'ir buvo kaip pamišusi, buvo 
į ką kita įsikibusi, kaip'pami
šusi tuo tikėjo.

Bartokas paslėpė savo rankas 
apsiausto kišenėse.

— Kuo tamsta tikėjai? -- pa
klausė jis.

-- Substancija, aš tikiu, kad 
substancija gali būti izoliuota, 
pasakė Ilona ir, pagriebusi lėkš
telę, nubėgo.

Ji atnešė ledo, kurį suskaldė 
į gabalėlius. Bartokas apdėjo 
jais - stiklinį rutulį. Lempa ant 
bandymo stalo skleidė melsvą 
šviesą, ir smulkios profesoriaus 
rankos atrodė išblyškusios, vaš
kinės, permatomos, jos priminė 
Ilonai jos motinos negyvas ran
kas. Ji net krūptelėjo, kai Bar
tokas paėmė jos ranką.

— Jau vėlu, -- tarė jis, -- 
mes užšaldysime reakcijos mi
šinį

Rutulys buvo uždarytas azoto 
atmosferoje. Ilona nunešė jį 
į šaldytuvą, ir Bartokas sustab
dė ventiliatorių. Paskui jie su
sėdo jo raštinėje. Sienos buvo 
iki lubų apkrautos chemijos va
dovėliais ir metraščiais. Tomai 
skendo prieblandoje. Tik rašo
mojo stalo lempa degė. Bartokas 
ramiai stebėjo Iloną, lyg bandy
damas kažką atspėti.

— Kaip‘gerai, — pradėjo jis,
— kaip gerai, kad chemines re
akcijas galima užšaldyti.

--.Ne vien tik chemines.
— Manote?
-- Reikia tik surasti tinkamas 

priemones.
— Ne visose srityse reakci

jos leidžiasi visam laikui nu
slopinamos.

-- Apie politiką nenoriu kal
bėti.

— Aš galvoju apie reakcijas, 
kurias kartais atpalaiduoja vie
nintelis pažvelgimas.

Ilona nieko neatsakė.
-- Arba pirmasis žvilgsnis,

— tęsė jis, -- panašiai, kaip 
einant per galeriją. Galima vi
sus paveikslus praeiti arba juos 
stebėti, kol norima, jie tavęs 
nepaguos, ir staiga sustosi, lyg 
žaibo kliudytas, prieš vieną pa
veikslą.

Ilona sėdėjo tylėdama.
— Kodėl staiga tapote ne

kalbi?
— Anksčiau, -- tarė Ilona,

— anksčiau niekada su manimi 
taip nekalbėjote.

— Reikėjo man senai tai 
padaryti.

Iloną apėmė nerimas.
-- Aš nuo pradžios tamsta 

žavėjausi, -- kalbėjo jis, 
supraskite mane teisingai; ne 
vien gabumai mane nustebino, 
už juos teikiami pagyrimai, bet 
ne susižavėjimas.

Ilona buvo savo akis nukrei
pusi į kambario prieblandą, ta
čiau staiga patraukta šviesos, 
savo žvilgsnį nukreipė į Bartoko 
rankas, kurios gulėjo lempos ap
šviestame rate ant stalo. Bet 
jis pažiūrėjo į Iloną ir pasitei
sino, kad negalįs susižavėti mo
terimis, kurios žinojimą nešioja 
blankiuose veiduose ir su pieš
tuku bei užrašų knygele krūtinės 
kišenėse dengia savo krūtų ak
lumą. Ir jis pasakė:

-- Norėjau daug kartų kalbė
ti su tamsta, kaip dabar, bet 
visada tai buvo tik monologai, 
ir pabaigoje jų atsistodavo tas 
pats klausimas, į kurį aš pats 
negalėdavau atsakyti. Paskaitų 
metu, kai tamsta būdavai savo 
laboratorijoje arba kur nors ki
tur, aš kalbėdavau mintimis su

Tik prieš trejetą metų 
Chicagoje įsikūrusi akade
mikų jūros skautų korpora
cija Gintaras spėjo užsire
komenduoti tikrai gražia 
kultūrine veikla, kiekvienus 
savo gyvavimo metus, be 
kita ko, atžymėdama lietu
vių dailininkų meno parodų 
suruošimu. Prieš porą metų 
chicagiečiai turėjo progos 
pamatyti dail. Vytauto Ig
no kūrinius, pernai — Frei- 
burgo Ecole Dės Arts et 
Metiers studijavusiųjų dar
bus, gi šių metų kovo mėn. 
11 dieną Jaunimo Centre 
bus atidaryta dviejų jaunų 
Kanados lietuvių dailininkų

tamsta, ir tamsta negalėdavai 
duoti atsakymo į klausimą, ar 
tamsta tapsi mano žmona. - Ko
dėl tamsta atsistojai?

Ilonai išėjus, Bartokas sėdėjo 
prie rašomo stalo. Priešais jį 
gulėjo jo naujojo mokslinio dar
bo rezultatai... Jis neskaitė. Lyg 
mūru apsupo jį prieblandoje, to
mais ir metais surikiuoti anor- 
ganinės, organinės, analitinės, 
taikomosios ir teoretinės che
mijos vadovėliai, juodai įrištos 
"Chemijos centrinio laikraščio" 
ir "Chemijos metraščių" eilės, 
kur vieną dieną bus ir Bartoko 
vardas. Tuo jis buvo tikras, bet 
negalėjo nusikratyti jausmo, kad 
jo gyvenimas praloštas. Vėlai 
po vidunakčio jis atidarė langą. 
Oras buvo labai rudeniškas. Mig
loje plaukė šviesios dėmės: e- 
lektros lempos naktį

Migla dieną krito lietumi, o 
vakare viena moteris pareiškė 
laikraštininkams:

-- Mane ir mano vyrą areš
tavo 1949 gegužės 30. Tai buvo 
ryto valandomis. Jie ištraukė 
mus iš lovų, o kadangi arešto 
įsakymas lietė ir mūsų penkių 
mėnesių sūnų, ištempė iš lopšio 
ir jį Vienas policininkas dingo 
su juo. Aš jį vėl tepamačiau tik 
po penkerių metų, kai buvau pa
leista.

Lijo ir naktį, o tai kas buvo po 
septynerių metų likę iš jos vyro 
ir kitų trijų kaltinamųjų, buvo 
lyjant ištraukta iš kalkių duo
bės; nes partijos centro komi
tetas buvo paskelbęs, kad esąs 
nutaręs:

"Kareiviai ir revoliucionieriai 
suteikia priklausančią paskutinę 
pagarbą tiems draugams, kurie 
praėjusių metų politinėse bylose 
nekaltai nuteisti ir nužudyti, bet 
partijos centro komiteto reabi
lituoti ir vėl įrašyti į partijos 
narių sąrašus..."

Lijo srovėmis.
(Antrosios dalies pabaiga)

Kazimieras Narakas ir Irena Montvilaitė sausio 14 d. susituokę 
Chicagoje, šv. Jurgio parap. bažnyčioje. Irena Montvilaitė priklauso 
daugeliui lietuvių draugijų ir reiškiasi dainavime.

— Juozo Akstino ir’ Vytau
to Remeikos — sukurtų pa
veikslų paroda.

—. Kodėl pasirinkote kaip 
tik šiuos dailininkus? — 
prie progos užklausiau kor
poracijos kultūrinės sekci
jos vadovę Dalią Lukošiū- 
naitę, bene daugiausia rū
pesčių {dedančią į šių paro
dų rengimą.

— Norime supažindinti 
lietuvių, (o taipgi ir ameri
kiečių) publiką su mūsų 
jaunesniųjų dailininkų kū
ryba. Skaitant populiariąją 
lietuvių spaudą, dažnai gali 
susidaryti įspūdis, kad mū
sų visuomenė neatplėšiamai 
prisirišusi prie konservaty
viųjų meno formų ir į mo
dernųjį meną, kuriuo neiš
vengiamai visi jaunieji dai
lininkai yra užsikrėtę, žiūri 
su nepasitikėjimu arba net 
pašaipa. Iš arčiau pasižiūrė
jus, neatrodo, kad tai būtų 
šimtaprocentinė tiesa. Visi 
dalyvavusieji pernai mūsų 
suruoštoje Freiburgo auklė
tinių parodoje dailininkai 
didesne dalimi yra moder
nistai, negu taip vadinami 
realistai, vienok publika 
jais parodė tikrai didelį su
sidomėjimą. Kanadiečių, J. 
Akstino ir Vyt. Remeikos, 
kūrinius bematant išpirko. 
Po parodos susilaukėme 
daug laiškų ir užklausimų 
iš žmonių, norinčių įsigyti 
šių dailininkų kūrinius, ar
ba pageidaujančių išsames
nės jų parodos. Tai ir buvo 
vienas iš paskatinimų šią 
parodą surengti, — aiškino 
D. Lukošiūnaitė.

Juozas Akstinas yra gi
męs 1924 metais Lietuvoje. 
Tapybą studijavęs Freibur- 
ge pas dailininkus V. Viz
girdą ir A. Valešką. šiuo 
metu gyvena ir dirba Mont- 
realyje, Kanadoje. Yra ne 
kartą dalyvavęs grupinėse 
kanadiečių dailininkų paro
dose. Jo vieno kūrinių pa
roda, suruošta pernai Mont- 
realyje, praėjo su dideliu 
pasisekimu.

Vytautas Remeika yra ir
gi Lietuvoje (1930) gimęs 
menininkas. Freiburge pas 
dailininkus V. Kasiulį, V. 
Jonyną ir A. Krivicką jis 
atudijavo paišybą, o pas 
skulpt. Marčiulionienę ir J. 
Bakį — keramiką. Nuo 1952 
iki 1957 metų studijas tęsė 
Montrealyje, Ecole Dės Be- 

aux Arts. Dalyvavo keliose 
apžvalginėse parodose.

— Ruošdami kasmet po 
parodą turėjote įgyti šioje 
srityje nemaža patirties. 
Kokie rūpesčiai daugiausia 
vargina rengėjus? — vėl 
paklausiau Gintaro kultūri
nės sekcijos vadovę.

— Tenka nemažai ner
vuotis dėlto, kad veik visi 
dailininkai paveikslus į pa
rodą pristato tik paskutinę 
minutę. Na, kad ir dabar. 
Paveikslai jau yra muitinė
je, bet jų mums neduoda. 
Ir tai dėl vieno, rodos ne
reikšmingo, dalyko: jie bu
vo siųsti ne Čiurlionio Gale
rijos vardu, kuri yra ame
rikiečių pripažinta ir pas 
juos užregistruota, bet tie
siog į Jaunimo Centrą. Iš 
mūsų reikalauja apie pen
kis šimtus dolerių muito. 
Turėjome skubiai susisiekti 
su dailininkais, kad jie pri
statytų atitinkamus pažy
mėjimus, jog yra dailinin
kai, jog jų darbai origina
lūs ir t.t. Jeigu laiku tų pa
žymėjimų negausim — rei
kės muitą mokėt.

— Nereikia taip galvot, 
— įsiterpė Liudas šleinys, 
dabartinis korpo racijos 
Gintaras pirmininkas ir vie
nas iš steigėjų. — Nueisim, 
ginčysimės, kovosim ir gau
sim! — Jis vyrukas pilnas 
optimizmo ir visada apsi
krovęs devyniais darbais.

— Mums gana sunku ir 
reklamą pravesti, — tęsė 
toliau Dalia. — Tenka pa
rašyti krūvas individualių 
laiškų, nes spaudoje rekla
muotis neturim lėšų, gi pa
rodose surinktų aukų vos 
pakanka būtiniausioms iš
laidoms padengti. Todėl ir 
džiaugiamės, jei į talką 
ateina koks spaudos žmo
gus.

— Kokie Gintaro korpo
racijos kultūriniai užsimoji
mai numatomi artimoje 
ateityje?

— Dar šį rudenį norime 
išleisti Liūnės Sutemos poe
zijos antrąją knygą ir savo 
veiklos trijų metų sukaktu
vinį metraštį. (Prašyčiau 
neužmiršti, kad visa tai at
liekam šalia pagrindinio sa
vo darbo, kuris yra galimai 
daugiau laiko skirti jaunų
jų jūros skautų auklėjimui 
stovyklose, pramogose ir t. 
t.). Galvojame ir apie ke
lias kitas meno parodas, ta
čiau kol nieko konkretaus 
nepadaryta, nesigirsiu.

Korporacija Gintaras tu
ri virš 50 narių. Neseniai 
įsikūrė jos skyrius Urbano- 
je, prie Įllinois universiteto. 
Dabartinę valdybą sudaro: 
Liudas šleinys (pirm.), Ma
rija Gumbinaitė (sekr.), 
Vytautas Putris (tėvūnas), 
Benys Urbonas (laivūnas) 
ir Antanas Levanas (ižd.).

Dailininkų Juozo Akstino 
ir Vytautos Remeikos kūri
nių paroda, kaip jau minė
ta, bus atidaryta šeštadienį, 
kovo 11 d., 7 vai. vakare ir 
tęsis iki kito sekmadienio 
(kovo 19). Ją aplankyti bus 
galima ir šiokiadieniais nuo 
6 iki 9 vai. vakaro.

kęst, reik.

DETROIT

Bendruomenės susirinkimas
L. B. Detroito apylinkės 

metinis susirinkimas šau
kiamas kovo 12 d., 12 vai. 
15 min. Hispanos Unidos 
mažojoje salėje, 25 gatvė ir 
W. Vernor. Bus patiekta 
1960 metų apyskaita ir ren
kama nauja valdyba. Pra
šome skaitlingai dalyvauti.

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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IŠ KAIRĖS IR DEŠINĖS ū
APIE LABAI BINTUS IR LINKSMUS GYVENINO ĮVYKIUS '

■-------------------------Redaguoja: TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJA -----------------------------------

MOTERIS IR VYRAS

KULTŪRINIS MAINIKAVIMAS

Plintant kultūrinio mainikavimo su kraštu idėjai ir 
didėjant kultūrmainių (dėkojam Jeronimui Cicėnui už 
naują terminą) skaičiui, negalime ir mes nuošaliai stovėti, 
tarytum skvernus prisimynę. Reikalas yra svarbus, tai 
gal čia praverstų ir mūsų kukli nuomone bei patarimai.

Ką mes tuo tarpu galėtume tarybinei Lietuvai pa
siūlyti? Kadangi jau pradžioj reikia gana stipriai užsire
komenduoti, mes siūlytume nuvežti į Vilnių svarbiausiųjų 
koegzistentų ansamblį, kuris ten padarytų tikrai smo
giamą įspūdį. Juk neabejojame, kad ten mūsų tautiečiams 
būtų tikrai įdomu pamatyti tuos, .kurie kadaise buvo pa
bėgėliai, tremtiniai, kovotojai, kentėtojai, buržuaziniai 
nacionalistai, tautos atplaišos ir atgyvenos, o dabar vėl 
atsimainė į tarybinius ambasadorius.

O ką mes už tai mainais gautume? Norime tikėti, 
kad po didelio pasisekimo grįždami į New Yorką, čia 
mūsų atstovai parsivežtų bent jau pagrindinius tarybinio 
gyvenimo reikmenis — kūjį ir pjautuvą amerikoniškam 
kalakutui valgyti. Ir tik įsivaizduokite, kaip jau pirmąją 
turkės dieną mums puikiai pavyktų suderinti buržuazinį 
turinį su tarybine forma, neatsisakant pagrindinių savo 
idealų!

Šitaip palengva ir nuosekliai pradėjus, vėliau jau 
būtų galima išsimainyti amerikoniškus batus į kolchozi- 
ninko nagines, dolerius į rublius, niekingą buržuazinį pasą 
į kiaulių šėrėjo diplomą ir prakeiktą kapitalistinę vergiją 
į tarybinę "Laisvę”. Gal tiktai beatniko barzdos nerei
kėtų mainyti į visasąjunginę kacapo barzdą, nes jos vis- 
tiek labai panašios.

Taigi pirmyn, jaunieji pirmūnai!
■' " .... i 1 ■ ■ ——— i i, ,

KALBOS KRAITELĖ
v

Žodžio AS taisyklingas vartojimas
Kaikurie tautiečiai, susirūpinę 

lietuvių kalbos grynumu, jau ke
lintą kartą laiškuose mus klau
sia, ar savęs apsičiulbėjimuos, 
taip dažnai girdimas žodis aš, 
yra tikrai lietuviškas.

Remdamiesi mūsų žymesnių
jų kalbos mokovų autoritetu, 
skrupulingiems savo skaityto
jams galime čia drąsiai patvir
tinti, kad jų minimas godelis 
daugeliu atvejų yra lietuviškes
nis už jo vartotoją bei kartotoją. 
Žodis aš mūsų kalboj jau iš 
seno užima tiesiog pirmaujančią 
vietą ir įgudusio kalbėtojo lūpose 
gali pilnai pakeisti tokius žmogų 
kuklinančius niekinius įvardžius, 
kaip mes, jūs, jie ar jos.

Jaunosios kartos atsto
vas: "Argi mes neturime 
savo veido? Tai įžeidimas! 
Mes jį turime, ir net charak
teringą,tik mūsų senoji kar
ta, vis nukreipusi savo akis 
į negyvą praeitį, nesugeba 
ar nenori jo įžiūrėti”.

(Iš kalbos studentų 
susirinkime)

Pavyzdžiui, ten, kur rusai sa
kydavo: "Mes, Imperatorius A- 
leksandras Trečiasis”... taisyk
lingai kalbąs lietuvis būtinai tars 
"Aš, Bonifacijus Kriukauskas, 
Buvęs Trečiosios Nuovados Vir
šininkas ir 1.1."

Šia proga verta įsidėmėti, kad 
daugelis senesniųjų žodžio aš 
vartojimo formų mūsų kasdieni
nėj kalboj jau seniai išnyko, ir 
šiandien visai negirdimi tokie 
archaiški posakiai, kaip - "Aš 
apie šį dalyką nieko neišmanau... 
Aš L. Enciklopedijoj fotografi
jos dar nenusipelniau... Aš at
siprašau... Aš esu kaltas... Aš 
sutinku su jūsų nuomone..."

Šių kerėpliškų kalbėjimo for
mų vietoj mūsų spaudoj ir atsi
minimų literatūroj dabar jau už
tinkame daugybę lanksčiausių 
naujų gyvosios kalbos sakinių, 
kur stilingai pavartotas žodely
tis aš nauju spindėjimu papuošia 
ne tiktai kūrinį,bet ir patį auto- 
rių.Antai,mes vis dažniau gau
name pasigėrėti netgi tokiais ne- 
pamėgdžiojimo stiliaus deiman
čiukais:

"Aš buvau numatytas Minis - 
teriu Pirmininku. Aš jau 1918 
m. įspėjau tautą, kad 1940 m. 
prarasim Nepriklausomybę. Aš 
pirmas ėmiausi iniciatyvos ir 
ėmiau vadovauto pogrindiniam 
judėjimui. Aš, tik rizikuodamas 
savo gyvybe, pasitraukiau į už
sienį. Aš pradėjau rašyti pir
muosius eilėraščius dar gulėda
mas lopšelyje, pasivilgęs pirštą 
Į pieno buteliuką."

O žodžiu ar raštu kalbant apie 
didžiąsias mūsų tautos asmeny
bes, žodelį aš patartina pavarto
ti bent keturis kartus tam pačiam 
sakiny, nes tik tuo būdu galima 
tiksliai išreikšti savo pagrindinę 
mintį. Pradedantiems kūrėjams 
mes drįstume pasiūlyti kad, ir 
tokį kuklų pavyzdį:

"Tumas Vaižgantas yra vienas

Irvis Nemaronis

NORĖČIAU 
PRIKELTI

Norėčiau prikelti nors vieną senelį, 
Prikelt iš tėvynės kapų milžinų, 
Parodyt seneliui nors vieną sūnelį, 
Nušertą konjakais, alum ir džinu.

Senelis, iš kalno ant žirgo išjojęs, 
Vanotų mūs priešus, graudentų draugus, 
Sūnelis, tų priešų pro sapną bijojęs, 
Kilotų už laisvę midučio ragus.

Ir lietus žodeliai, kaip lietūs pratrūkę, 
Kaip liejas šaltinio šventoji srovė, 
Kiek vargom nevalgę, negėrę, nerūkę, 
Kas vakar dar buvęs, kas šiandien esmi.

Ir laime nušvistų blakstienai užtinę, 
Pakiltų mūs gretos su giesme garsia, - 
Papuoštų žvaigždelė sūnelio krūtinę, 
O širdį uždegtų senovės dvasia.

Ir jeigu pro dūmą, grėsmingą ir rūstų, 
Išauštų gimtinėj rytojus šviesus, - 
Sūnelis senelį vėl žemėn įgrūstų
Ir vienas valdytų visus.

APOKALIPSINIAI REGĖJIMAI

Rašytojas Jurgis Gliaudą, už
kopęs į Parnaso kalną ir nuo 
jo viršūnės apsidairęs ir į rytus 
ir į vakarus, šiomis dienomis 
savo straipsny "Esmė ir silue
tai" mums apreiškėtikrai nepap
rastai baisius regėjimus.

Pagal jį, "miriadai izmų, kaip 
uodai lietingą dieną, apniko Par
nasą". Mūsų dailėje jaučiamas 
"geltonojo velnio kvėpavimas" ir 
"žiedai nepalieka aromato..." 
Mūsų prozoj ir peozijoj "nuosai
kus patriotizmas jau tėra ap
vytęs žiedas".

"Lietuviai partizanai kastruo
jami..." Vakarų horizontą, kaip

šviesiausių mūsų tautinio atgi
mimo laikotarpio atstovų. Kai 
jis dėstė Vytauto Didžiojo Uni
versitete, aš jau buvau savo 
korespondencijom iš provincijos 
prasiveržęs į pirmąsias mūsų 
kultūrininkų eiles, nes aš intui
tyviai pajutau, kad manyje yra 
toks aš, kurio polėkių neturiu 
teisės savyje slopinti, kad aš 
nebūčiau apkaltintas būsimųjų 
kartų, ko aš, būdamas iš pri
gimties gabus, ryžtingas, jaut
rus ir pilnas netūralios išmin
ties, nebūčiau galėjęs sau at
leisti."

smala, užliejo "maištaujanti" 
beatnykų kartaj Pulgis Andriu
šis paskelbė "lietuvišką pasiu
timą", o trečioji karta, kaip di
delė mįslė, jau stovi ant slenks
čio. Gi "ties praeities ir atei
ties riba stovime mes, nelaimin
ga šios dienos karta, perkirsta 
pusiau..."

Žinoma, tai labai baisu! Taip 
baisu, kad net pats autorius, iš
sigandęs savo sukurto vaizdo, 
ima visiškoj desperacijoj gar
siai šaukti į tamsą:

"Ar liks ateičiai svetur gy
venančios kartos palikimas? Ar 
liks ateičiai palikimas, kuris ku
riamas po baisiu išnykimo sve
tur ženklu?... Ar tie perkirstos 
kartos intelektualinio gyvenimo 
reiškiniai nerodo mums, kad jau 
ne tik mūsų karta, bet ir visa 
tauta įžengė J savo šermenis?*

Išgirdę tokias apokalipsines 
dūdas, mes irgi buvome užšokę 
ant garažo stogo, bet įdėmiau 
apsižvalgę, pamatėme tik vieną 
mūsų laureatų, bandantį savo 
naujo automobilio signalą. Va
dinasi, galime gerbiamą rašyto
ją tuo tarpu nuraminti.

Svetur gyvenančios kartos(tai- 
gi ir straipsnio autoriaus) pali
kimas tikrai išliks ateičiai, nes 
jis yra surašytas popieriuje, o,

Iki šiol dažnai pasitaikydavo, 
kad kaikurie nesaikingi svečiuose 
nugėrę trumparegiai, nesugebė
dami moksliškai atskirti vyro 
nuo moters, imdavo bučiuoti 
barzdotą šeimininką, begėdiškai 
kuždėdamas į ausį tai, ką buvo 
skyrę slaptai pasakyti tik jo 
žmonai. Tokiem nesusipratimam 
išvengti, d r. M. Paplauskienė - 
Ramūnienė dabar išspausdino 
rimtą studiją, kurioje lyčių skir
tumus jau mums tikrai išdėsto 
kaip ant delno.

"Moteriškas pradas -- tarp 
kitko rašo ten daktarė -- yra 
pasyvus, laukiantis. Vyriškas 
pradas aktyvus, veikiantysis.ieš- 
kąs, žadinantis... Vyriškas pra
das pratęs veikti ir todėl jam 
daug sunkiau laukti, kol įvykiai 
išsivystys...

Liemens ir rankų judesiai pas 
vyrą nukreipti iš centro į išorę... 
Pas moterį jie nukreipti į cen

trą: artimoj aplinkoj daiktus sau
goti... Vyro vertikalinė kaktos 
raukšlė, sučiauptos lūpos, pri
merktos akys reiškia dvasinės 
energijos sukaupimą į vieną 
svarbiausią tašką... Vyro va
lingas veržimasis įveikimą. Mo
ters kūno išraiška savy ilsin
tis, ramus pilnumas... Moteris 
kalba švelnesniu ir melodinges
nių balsu... o... a... oi!"

Be visų tų naudingų žinių, au
torė savo veikale ištaria ir mums 
labai priimtiną pagrindinę tiesą, 
kad - "kūnas apsprendžia jaus-' 
mą, mąstyseną ir pažiūrą J bui
tį".

Nuoširdus ačiū! Dabar žino
sime.

♦

Mokslai yra dviejų rūšių: vie
ni jų tamsuolį veda į šviesą, 
o kiti - didžiai šviesų žmogų 
sugundo žengti Į tamsą.

Thomas Moore

Pabūki# mano teisėjais!
Iš anksto prašau atleisti, kad 

čia viešumon keliu, palygina
mai, nesvarbų reikalą, liečiantį 
tiktai kelis asmenis, nes manau, 

-kad ir mažuos dalykuos turi būti 
didelė teisybė.

Giliai sielodamiesi mūsų kul
tūros reikalais, mažas būrelis 
labiau pasiturinčių tautiečių 
prieš kelis mėnesius sumetėm 
928 dolerius kuriam nors žy
mesniam kūrėjui paremti ir jo

kūriniams išleisti. To fondelio 
valdytoju tada vienbalsiai buvau 
išrinktas aš. Nors per visą šį 
laiką veikiau nepaprastai uoliai 
ir sąžiningai, paskutiniam mūsų 
susirinkime buvau savo buvusių 
draugų bjauriai apkaltintas ir

(Nukelta į 6 psL)

kaip žinome, popierius išsilaiko 
net ilgiau, negu jams išklostytas 
menas.

Lietuvių tauta, jau ne kartą 
istorijoj marinta svetimųjų, vi
sai nesirengia žūti ir savųjų 
iš anksto pelenais barstoma. Tai
gi net patartume be reikalo var
pais neskambinti ir į gyvos tau
tos šermenis mūsų nekviesti. 
Užuot išgąstingai lakstę su ple- 
vėsuojančiom kelnėm rankose, 
to paties autoriaus pirmesniais 
žodžiais tariant, geriau — "Tai
sykime Viešpačiui kelią. Gal tuo 
keliu ateis į mus išeivių kartos 
žydėjimas, iš kurio žiedų bus 
ir vaisių."

PASKUTINIS TREMTINIO KENTĖJIMŲ ATDUSIS

— Tavo balso šaukiamas, išvaikščiojau daugelį Europos kaimų 
ir miestų, pusalkanis lindėjau niūriose tremtinių stovyklose, pakol 
atklydau į šį tolimą užjūrio kraštą.

(Pr. Alšėno "Maži žodžiai")
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IŠ kairės ir dešinės... BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS
PABŪKIT MANO TEISĖJAIS!

(Atkelta iš 5psl.)

suniekintas dėl veiklos apyskai
tos, kuri yra visiškai tikra ir 
paremta nesuklastotais parašais 
patvirtintom sąskaitom.

Apyskaita
1. Per steigiamąjį susirinkimą suaukota ______________ $928.00
2. Fondo steigėjų pavaišinimui tą pat vakarą išleista___ $138.00
3. Mano kelionė iš New Yorko į Chicagą kūrėjo ieškoti su

nakvynę viešbuty ir kūrėjo pavaišinimu _____________$143.00
4. Mano ir dviejų ekspertų kelionė į Chicagą kūriniui

parinkti ir įvertinti_______________________________$320.00
5. Nusifotografavimas su kūrėju_____________________ $ 5.00
6. Tautinė lėlė ir gintariniai karoliai, ta proga įteikti mums

• palankaus senatoriaus žmonai Lietuvos vardui pagarsinti $ 72.00
7. Už prakalbos parašymą žurnalistui sumokėta_________$ 3.00

Taip nenupelnytai nukentėjęs 
įsitikinau, kad tremties sąlygose 
betkuriam idealistui jau neįma
noma ką nors didesnio nuveikti. 
Šia proga atsižegnodamas viso
kių kultūrinių darbų, tenoriu tik
tai krikščioniškai tarti paskutinį 
žodį savo niekintojams:

PASTOVIAUSIOS TREMTIES DIENU VERTYBES
Yra klaidingai manančių ir 

kitus įtikinėjančių, kad brangiau
sios ir pastoviausios tremties 
gyvenimo vertybės yra mūsų li
teratūros, muzikos ar dailės kū
riniai bei mūsų mokslininkų vei
kalai. Tai gryna nesąmonė, nes 
daugelis šių dalykų jau pirmąją 
savaitę po sukūrimo nueina už
marštin ir pakeičiami kitais. O 
iš tikrųjų pastoviausios brange
nybės yra Free Europe. pirmi
ninkas ir veikėjai, Voice of 
America darbuotojai, aukščiausi 
Bendruomenės, Lituanistikos ir 
kitų Institutų vadai, partijų va

visada padidina sutaupąsNOW %
g ) BASEMENT "'. Mi y CEDAR CENTER —- RIDE AND RIDGEWOOD DRIVEDOWNTOWN — PUBLIC SQUARE

NAUJAS PIRKINYS!VISAI

Mokėjimo terminai gali būti sutarti 
NEREIKIA {MOKĖJIMO

Pilnas TRIJŲ DALIŲ

Hollywood lovos 
komplektas

• Vidurinis matracas
• Atitinkanti spiruoklinė dalis
• Galinė lenta

Eagle Stamps

Jūs metais galvojote pirkti miegojimui patogumą, taigi dabar ateikite 
ir sutaupykite! Ateikite pažiūrėti puiku lovos komplektą, įskaitant vi
durinį matracą, atintikančią spiruoklinę. dalį ir galinę lentą. Ateikite 
dabar... pirkite ir sutaupykite!

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... šaukit CH 1-3070

BASEMENT BEDDING DEPARTMENT... THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES

Iki šios dienos niekaip negalė
damas suprasti kilusio aukotojų 
nepasitenkinimo priežasties ir 
jausdamasis didžiai nuskriaus
tas, tą savo veiklos apyskaitą 
čia skelbiu visuomenės žiniai 
ir prašau visus taurius lietuvius 
būti mano teisėjais.

Iš viso išleista: $681.00

Kasoj kūrėjui liko; $147.00

"Broliai ir vienos motinėlės 
vaikai, neraičiokime, tarytum 
kokie piemenys, žmonių akivaiz
doj viens kito į dirbtiną purvyną’”

A. L.
Buv. Fondelio Pirmininkas 

New York, N.Y.

dovaujantieji veiksniai, Ansam
blių vadovai ir iškilmingų mi
nėjimų prakalbininkai.

Jau beveik dešimt metų, kaip 
jie vis tie patys, tad yra tvirtos 
vilties, kad tiktai juos ir būs- 
imom kartom paliksime.

♦
Gerbkime save tiek, kad joks 

bendruomenės pirmininkas nie
kad nedrįstu prie tavęs prisi
artinti ir paprašyti nario mo
kesčio.

♦
Tegul per amžius šviečia 

mums viliojanti laisvės saulutė,

DIRVA

Tautinės Sąjungos Bosto
no skyriaus naujoji valdy
ba, vadovaujama inž. Juozo 
Dačio, aplankė garbės pir
mininką Joną Kasmauską ir 
su juo aptarė aktualius 
Tautinės Sąjungos reikalus. 
J. Kasmauskas palinkėjo 
valdybai geriausios kloties 
ir pažadėjo visokeriopą pa
ramą.

*

Inž. Aleksandras čeplikas, 
čia gimęs lietuvis, aktyvus 
sandarietis, ALTo narys 
Bostone, organizuoja eks
kursiją į Lietuvą.

*

Mass. valstijjos senatais 
gražiai paminėjo Lietuvos 
Neprkl. šventę. Senato pir
mininkas John Powers spe
cialiai pasakė kalbą atida
rydamas posėdį. Senate in- 
vokaciją atliko prel. Pr. Jū
ras. Senato posėdy dalyvavo 
nemaža ir lietuvių.

*

Vasario 16 d. minėjime, 
kurį ruošė ALT skyrius 
Bostone, surinkta $1615.00.

tegaivina ir teaugina ji mus to
kius, kokie esame: su kreivomis 
šaknimis, storu limeniu ir įvai
riaspalviais žiedeliais velnio 

(Iš veikėjo prakalbos)

"FLUXIIS”
Mūsų prenumeratoriai teirau

jasi, ką reiškia žodis "Fluxus" 
to tariamai būsimo kultūrmai- 
nių žurnalo pavadinimas.

Mūsų filologas • aiškina, kad 
šiame viename žodyje telpa dvi 
reikšmės: žurnalo tikslas ir ve
damoji linija f..., o būsimasis 
redaktoriaus gyvenimas - luxus. 

Tai mažiausia suma iš visų 
praėjusių rinkliavų. Bosto
no inžinieriai ir architektai 
vieni sudėjo $340.00;

*

Lietuvių Mokytojų Drau
gijos valdyba šaukia narių 
susirinkimą kovo 5 d., 3 vai. 
p. p. Tautinės Sąjungos na
muose. Visus mokytojus 
kviečia dalyvauti. Bus ir va
karienė.

♦

Poetas Juozas Mikuckis, 
paviešėjęs keletą dienų Bos
tone, išvyko atgal į Balti- 
morę.

*

Lietuvos Neprikl. Fondui 
aukojo:

Jonas Adomonis — $25, 
E. Cibas — $10, A. Bačiu
lis — $7. Po $5.00 aukojo: 
Dr. V. Čepas, Br Bajerčius, 
VI. Mickūnas, P. Vaičaitis, 
A. Puskepalaitis; K. Duse- 
vičius, A. Andriulionis, X.
Y., Mykolas Miklošius.

Po $3.00 aukojo T. Janu- 
kėnas, T. Stankūnaitė, V. 
Izbickas, D. Nikolskis.

Po $2.00 aukojo: Br. Ma- 
kaitis, V. Kapočius, J. Bru- 
notas.

Aukas siųsti Bostono at
stovybės kasininkui Romui 
Jasiūnui — 253 Gold St., 
So. Boston, Mass,

JAV Lietuvių Bendruo
menės Naujosios Anglijos 
Rinkiminė Komisija suda
ryta iš šių asmenų: pirm. 
— Mockus Kazimieras, vi- 
cepirm. — Cibas Edmun
das, sekret. — Kapočius 
Juozas, nariai: Končius Ig
nas ir Sonda Jackus.

Rinki minės Komisijos 
kaip ir Apygardos Valdybos

.90
KOMP

LEKTAS

il
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Jau kuris laikas Putname veikia lietuvių seselių įsteigtas moks
leivėms ir studentėms mergaičių bendrabutis, kuriame duodamas 
lietuviškas, religinis ir kultūrinis auklėjimas. Pragyvenimas mė
nesiui kainuoja 45 dol. Bendrabučio adresas: Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. Dėl informacijų kreiptis į seserį Paulę. 
Nuotraukoje: bendrabuty gyvenančios studentės išpildo meninę pro
gramą Annhurst College, Woodstock, Conn. Iš kairės: Aldona 
Kvietkauskaitė, - Elizabeth, N.J., Aušra Domeikaitė - Fairfield, 
Conn., Marija Eidukevičiūtė - London, Kanada, Genovaitė Nutautaitė 
- Woodhaven, N.Y.

būstinė: 35- W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. Telef.: 
AN 8-5040.

JAV Liet. Bendruomenės 
Naujosios Anglijos Rinki
minei Komisijai priklauso: 
Connecticuto, Maine, Mas- 
sachusetts, New Hamp- 
shire, Rhode Islando ir Ver- 
monto valstybėse gyvenan
tieji lietuviai.

Į Tarybą kandidatų sąra
šus, pasirašius 10 rinkėjų, 
prašom siųsti Rinkiminei 
Komisijai. Kandidatai yra 
statomi tik iš minėtose vals
tijose gyvenančių lietuvių 
ir ne jaunesnių, kaip 21 me
tų. Rinkėjais gali būti visi, 
kuriems jau suėjo 18 metų.

, ♦

Mirė Juozas Arlauskas, 
vienas iš nuosaikiausių vy
resniosios kartos veikėjų. 
Juozas Arlauskas priklausė 
ar vadovavo SLA, Sandarai, 
Liet. Pil. D-jos valdyboje, 
ALT, BALF ir kt.

*
Korp! Neo Lithuania val

dyba sudarė savo veiklos 
planą. Turi gražiausių norų 
vystyti glaudesnį bendra
darbiavimą su Bostono aka
deminiu jaunimu. Numato
ma surengti finis semestri 
su gražia programa. Vasarą 
ruoš iškilas, rengs jaunimo 
literatūrinius bei meninius 
konkursus.

Į Korporacijos eiles jau 
yra įsijungęs būrelis gra
žaus akademinio jaunimo: 
V. Čepaitė, G. Malėnaitė, V. 
Makaitytė, J. Rauktys, Lau
kys, Svilas ir k. Baigiantie
ji šiais metais vidurines 
mokyklas ir norintieji toliau 
mokytis, kviečiami įsijung
ti į Neo Lithuania eiles.

Korp. valdybą sudaro:

PADĖJUS $500.00
AR DAUGIAU

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 Iki 5 v. v. 
Aeit. 9 Iki 1 v. p.p.

SAUSIO IR VASARIO 
MENESIAIS 

JOSEPH F. SRIBAUSKAS, v.d i j a •

į y yr Niekiai mž 

/ e/V tiapiams!

AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 4 I t|COURT, CICERO 50, ILL./BI 2-13 S7, T 0 3-1131

pirm. Br. Makaitis, sekr. T. 
Janukėnas, ižd. T. Stankū
naitė. Artimiausiu laiku 
valdyba numato kviesti tė
vūną. Pareiškimai įstoti į 
Korporaciją gaunami pas 
sekretorių: 161 I St., So. 
Boston, Mass

*
Onos Ivaškienės tautinių 

šokių sambūrį pakvietė kon
certuoti į St. Catherines, 
Ont., rugpiūčio 5 d.

*
Mečys Kavaliauskas, jau

trus visiems lietuviškiems 
reikalams, remiąs kiekvieną 
gerą lietuvišką veiklą, jau 
gerokai yra prasimušęs pre
kyboje. Jo firma MKV di
delėj daly N. Anglijos at
stovauja Andriulio sūrius, 
kurie turi didelį pasisekimą. 
Jis yra atstovas įvairių im
portuotų maisto produktų. 
Vokiškų dešrų, kumpių, uo
gienių. šveicariškų saldai
nių ir k. Jis aptarnauja šiais 
produktais per 100 krautu
vių.

♦
Boston Instrument, Ine., 

Jono Kasmausko sukurta 
įmonė, kuri, per keliasde
šimt metų gamina medici
nos špricus, numato pasi
statydinti savo patalpas ne
toli Bostono, šiuo metu Jo
nas Kasmauskas tam reika
lui projektuoja pastatą.

Įmonei vadovauja jo sū
nus John J. Kas.

KAS DIRVOS NESKAITO 
DAUG NUSTOJA!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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CLEVELANDE
Ir triakėse

• LB Clevelando I-os apyl. 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 26 d., 11:30 vai. (po 
liet, pamaldų) Lietuvių sve
tainėje. Darbotvarkėje — 
apylinkės valdybos apyskai- 
tiniai pranešimai, kontrolės 
komisijos pranešimai, val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai, kiti svarbūs 
valdybos pranešimai ir t.t. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Kas dar neužsimokėjo LB 
solidarumo mokesčio, pra
šome tai atlikti. Primena
me, kad LB Tarybos rinki
muose galės dalyvauti užsi
mokėję LB solidarumo įna
šą apylinkei.

Apylinkės valdybai ir 
kontrolės komisijai rinkti 
rinkiminę komisiją sudaro:

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 StL ~jJ Tel- 70 11673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body’’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jųsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

OPEN EVERV SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

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 
EN 1-1763

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

J. A. V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CLEVELANDO I APYLINKĖS 

Teatro "VAIDILA”

PREMJERA

"ŽMOGUS KURĮ UŽMUŠIAU“
MAURICE ROSTAND trijų veiksmų drama su prologu.

1961 M. KOVO MĖN. 18 D.
Dalyvauja: Z. Dučmanas, J. Gailiušytė, V. Gatautis, J. Kazėnas, D. 

Mackialienė, V. Plečkaitis, E. Skujeniekas, V. Žilionytė.
Režisorius — I. GATAUTIS.
Dekoracijos — Dail. V. RAULINAIČIO.

Bilietai — $2.50, $2.00 ir $1.50 gaunami iš anksto pas Pirmosios Apy
linkės Valdybos narius ir vaidinimo dieną prie įėjimo.

Po vaidinimo veiks bufetas su užkandžiais ir gėrimais.
Pradžia — punktualiai 7:30 valandą vak. LIETUVIŲ SALĖJE.

J. Mikonis — pirm., V. Kas- 
peravičiūtė, G. Gudėnas ir
Z. Tarutis.

• Clevelando skautės ir 
skautai visus kviečia į tra
dicinę Kaziuko mugę, kuri 
įvyks kovo 12 d., 11:30 vai. 
ryto. Mugėje veiks valgyk
la (apatinėje salėje) su šil
tais lietuviškais valgiais, 
saldumynais ir gaivinan
čiais gėrimais. Viršuje bus 
daug stalų su įvairiausiais 
skaučių ir skautų padary
tais rankdarbiais, medau- 
ninkais, saldainiais ir kt.

5 vai. vak. bus scenos 
vaizdelis ”Subatvakarėlis’’ 
paruoštas Z. Peckaus. Vaiz
delis labai linksmas ir nuo
taikingas, vaizduojąs jauni
mo gyvenimą. Bus taip pat 
ir kiti programos įvairumai.

Prašom visus, senus ir 
jaunus atvykti. Visiems bus 
įdomu praleisti sekmadienio 
popietę skautiškoje nuotai
koje.

936 East 185 SI.
Kfi 1-7770

DIRVA
Ilgai laukta staigmena!
Po trijų metų EIectrolux 

šeimž, susilaukė vėl naujos 
staigmenos. Tai naujasis 
”G” automatiškas luksusi- 
nis modelis, su visom šių 
dienų technikos tobulybėm.

Šis valytuvo modelis jau 
parduodamas nuo kovo 1 
dienos. Jeigu dar ir nema- 
nytumėt įsigyti, tai bent 
pamatyti tikrai verta.

Firmos atstovas H. Sta- 
sas visuomet pasiruošęs jus 
su šia technikos tobulybe 
supa žindyti. Skambinkite 
IV 6-2111. (28, 30)

BALTIMORE
Lietuvių Bendruomenės 

veikla
Baltimoriečiai šį sekma

dienį, kovo 12 d., 4 vai. po 
piet, renkasi Lietuvių salė
je išklausyti apylinkės val
dybos pranešimo, kas nu
veikta per pereitus metus, 
kokios problemos kyla toli
mesnėj veikloj, ir išrinkti, 
arba teisingiau pasakius 
prašyti, kad kas nors su
tiktų dirbti valdyboje se
kantiems metams. Mat, 
amerikonišku tempu sku
bant uždirbti daugiau dole
rių, visi jau labai užimti ir 
maža beatsiranda pasišven
tėlių, kurie sutiktų darbuo
tis ir rūpintis bendruome
nės reikalais. Ir ne tik dar
buotis be atlyginimo, bet 
dar pridedant ir savo pini
gų, nes nemažai išlaidų su
sidaro bevažinėjant, besi
kalbant telefonu, besusira- 
šinėjant, kurių niekas ne
skaičiuoja ir niekas neatly
gina.

šiais metais Baltimorės 
apylinkės valdyba, vadovau
jama inž. Vytauto Volerto, 
labai daug nudirbo. Pir
miausia, Velykų pirmą die
ną buvo suruoštas jaunimo 
vakaras. Vėliau įvyko liūd
nų birželio mėn. įvykių mi
nėjimas Mary lando sostinė
je Anapolyje. Ten, Seimelio 
rūmuose (Statė House), 
įvyko iškilmingas posėdis, 
taip pat apeigos prie Lietu
vos ąžuolo, kurs buvo paso
dintas 1934 metais tų rūmų 
sodelyje. Dabar jis jau yra 
didelis medis. Po iškilmių 
sode pašokta tautinių šokių.

Toliau, ankstyvą rudenį, 
apylinkės valdyba suruošė 
gražų koncertą su solistė
mis Bičkiene ir Mastiene. 
Spalio 22 d. buvo pakviestas 
Philadelphijos Tautinis an
samblis su solistėmis, smui
kininke Pumpolyte ir sopra
nu Matiošaityte, chorui va
dovaujant Kauliniui.

Liet, kariuomenės ir Žal
girio mūšio sukaktį minint, 
kurią ruošė apylinkės val
dyba kartu su Ramovės Bal- 
timorės skyriumi, buvo pa
kviestas baritonas Arnoldas 
Vokietaitis, stipraus balso 
ir didelių vaidybinių gabu
mų artistas. Gruodžio pra
džioj įvyko prof. Salio pa-

Nr. 28 — 7

Detroito Vilijos draugovės skautės ruošiasi Kaziuko mugei. Iš kairės: Danutė Miškinytė, Ramutė 
Misiūnaitė, Gailutė Anužytė, Marytė Sukauskaitė, Vita Bulgarytė.

J. Gaižučio nuotrauka

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
Nepriklausomybės šventės 

minėjimas
Lietuvos Nepriklausomy

bės sukakties minėjimas 
Omahoje įvyko vasario 19 
d. Tą dieną Nebraskos gub. 
Fank B. Morrison paskelbė 
Lietuvos dieną.

Patį minėjimą pradėjome 
pamaldomis šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, kur 
šventei pritaikytą pamoks
lą pasakė kun. dek. Taut
kus. 12:30 per radijo stotį 
KOOO buvo perduotas lie
tuviškos muzikos pusvalan
dis amerikiečiams. Pusva
landžiui žodžius parašė J. 
Šarka jun., tekstą įkalbėjo 
A. Cigleris. Techniškąjį 
pusvalandžio darbą atliko 
A. Pocevičius.

Gerai parašytas ir pui
kiai interpretuotas tekstas 
deja, nepajėgė atsverti pa
čios muzikinės pusvalandžio 
dalies. Maždaug pusė pasi
rinktųjų plodštelių ameri
kiečiui klausytojui buvo ir 
nubodi ir techniškai blogai 
atlikta. Tas gerokai sumaži
no pačią pusvalandžio vertę.

3 vai. Indian Hill mokyk
los salėje įvyko pati iškil-

skaitai Lietuvių kalba pa
vergtoj Lietuvoj.

Vasario 16 minint vėl bu
vo pakviestas Philadelphi
jos choras su solistėmis. Jis 
dainavo iš vakaro per ban
ketą ir kitą dieną per iškil
mingą posėdį.

Apylinkės valdyba šiemet 
įregistravo 410 narių ir su
rinko 430 dol. solidarumo 
mokesčio, kurių 215 dol. iš
siuntė centro valdybai. Ten
ka padėkoti apylinkės val
dybai už gražų pasidarba
vimą lietuviškam reikalui ir 
palinkėti, kad ir naujai iš
rinktai valdybai Dievas 
duotų jėgų nemažiau nu- 
nudirbti.

K. Pažemėnas 

Paukštytė ir Danilevičius, Rasa ir Laimutis Degučiai, Daiva 
Valaitytė ir Saigūnas Degutis Marąuete Parke Chicagoje, parengime 
atlieka žaidimą "Bitutė pilkoji".

mingoji minėjimo dalis. Mi
nėjimą atidarė anglų ir lie
tuvių kalba Omahos Liet. 
B-nės Valdybos pirm. — 
Ben. Šulskis, invokaciją' 
skaitė kun. dek. J. Tautkus.

Ta proga buvo gauta ga
na daug sveikinimų. Asme
niškai sveikino Omahos 
latvių pirmininkas Arveds 
Vinovskis ir dviejų Ameri
kos ukrainiečių organizaci
jų atstovai.

T e 1 e gramomis sveikino 
abu Nebraskos. valstijos se
natoriai : oman L. Hruska ir 
Carl T. Curtis. Panašius 
sveikinimus prisiuntė ir vi
si keturi Nebraskos kon- 
gresmanai: R. F. Beermann, 
D. Martin, P. Weaver ir G. 
Cunningham.

Ben druomenės valdyba, 
dar prieš vasario 16 d., Val
stybės Departamentui pa
siuntė specialų pareiškimą, 
kuriade buvo išdėstyti pa
vergtosios Lietuvos reika
lai. Į tai atsiliepė Offile of 
Publię Services direktorius 
Temple Wanamaker, man
dagiu padėkojimu,.

Minėjimo kalbėtoju buvo 
ALTo sekr. P. Grigaitis, 
kurs savo neilgoje kalboje 
nupasakojo pastangas ir 
būdus, kuriais ALT remiasi 
dirbdamas Lietuvos labui.

Minėjime meninę progra
mą išpildė Omahos lietuvių 
choras, patiekdamas po vie
ną vyrų ir moterų choro 
dainą ir keletą dainų atliko 
mišriame sąstate. Deklama
vo J. Kartanaitė ir R. Micu- 
taitė. Prie pianino visiems 
talkininkavo O. Damaitė.

Minėjime lietuvių buvo 
gausiai susirinkę, šių metų 
iškilmėse pasirodė šiek tiek 
daugiau ir senųjų lietuvių. 
Pats minėjimo pravedimas 
buvo gana sklandus ir neiš- 
testas. Dalyvių buvo nusi
stebėta anglų kalbos vyra
vimu pranešinėjant, nors 
salėje tebuvo tik apie 10 as
menų, kurie lietuviškai ne-

Z. Degučio nuotrauka 

suprato.
Minėjimas pradėtas JAV 

himnu, kuri sugiedojo J. 
Šarkaitė, ir baigtas Lietu
vos himnu atliktu muz. Br. 
Jonušo vedamo Omahos lie
tuvių choro.

Lietuvos vadavimo reika
lams abu fondai surinko ar
ti 600 dolerių.

CHICAGO
Te skamba mūsų dainos ...

Nešdamas sunkų vergijos 
jungą tautietis pavergtoje 
tėvynėje ju lengvina daina. 
Ir kituose kraštuose gyven
damas tautietis stiprina lie
tuvišką dvasią skambančia 
daina. Kol lietuviška daina 
skambės mūsų lūpose, tol 
mūsų tauta bus gyva.

Lietuvių Mokytojų Sąjun
ga savo jėgas aukoja, kad 
jaunoji karta nenutoltų nuo 
lietuviško kamieno. Maty
dama visus rūpesčius ir trū
kumus, negali nurimti, šiuo 
metu lietuviai mokytojai 
sunkiai pergyvena lietuviš
kų vadovėlių trūkumą litua
nistikos mokyklose. Jei ir 
toliau tokiu tempu eis vado
vėlių spausdinimas, mes 
niekuomet negalėsime lai
kytis nustatytos progra
mos. Mokytojo darbas mo
kykloje nebus našus.

LMS rengia koncertą, 
kad gautas pelnas paskatin
tų vadovėlių išleidimą. To 
koncerto pasisekimas pri
klausys nuo lietuviškos vi
suomenės. Jei gausiai atsi
lankys į rengiamą koncertą, 
greičiau aprūpins lietuviš
kas mokyklas vadovėliais. 
Neprašome pinigų nemoka
mai, norime jums už juos 
atsiteisti gražia daina, štai 
truputis informacijų.

Koncertas vyks Chicago
je, kovo 12 d., 3 vai. 30 min. 
po pietų, Jaunimo Centre 
(56 gatvė ir Claremont). 
Koncertas turės 2 dalis — 
klasikinę ir tautinę. Pirmą
ją dalį atliks solistai: A. 
Druktenytė ir J. Maliaus- 
kas, akomponuojant muz. 
A. Nakui. Antrosios dalies 
programą atliks lietuvių 
studentų ansamblis, nese
nai susiformavęs. Jam va
dovauja muz. J. Bertulis ir 
A. Braždienė. Pasirodo pir
mą kartą lietuviškai visuo
menei.

Dar trumpas žodis apie 
solistus. A. Druktenytė stu
dijavusi dainos meną Itali
joje. Laimėjusi premijų. 
Atestacija kuo puikiausia. 
J. Maliauskas jaunas teno
ras — kylanti žvaigždė. Jo 
profesorius Karrisso jam 
pranašauja gražią ateitį. 
Taigi solistai ne eiliniai ir 
turbūt nedaugeliui girdėti.

Dalyvaukite gausiai — 
neapvilsime. Vieningai dirb
dami daug padarysime. Iki 
pasimatymo koncerte’
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KAS IR KUR?
• Dail. T. Valiaus grafikos 
darbų paroda vyksta Toron
te nuo kovo 1 d. iki 13 d. 
Paroda vyksta Dailiųjų Me
nų Galerijoje.
• Dabartiniu metu dail. A. 
Mončys atlieka didžiausios 
Prancūzijos šampano fir
mos ”Mercier” užsakymą — 
skulptūrą "Bachus” ir kele
tą dekoratyvinių darbų.
• J. Račkus, prieš keletą 
metų gilinęs meno studijas 
Ecole dės Beaux Arts Pary
žiuje ir čia surengęs savo 
darbų parodas 1954 m. ir 
1959 m., sausio 9-28 d. tu
rėjo savo kūrinių parodą 
Londone. Prieš išvykdamas 
į Londoną, keletą dienų pra
leido Paryžiuje, aplankyda
mas senus savo prietelius.
• Rašančiam dizertaciją iš 
lituanistikos reikalingi vo
kiečių okupacijos metu 
(1941-1944 b.) Lietuvoje 
ėjusieji laikraščiai.

Jei kas turėtų ir norėtų 
paskolinti moksliniam dar
bui panaudoti, prašoma 
siųsti šiuo adresu: Pasaulio 
Lietuvių Archyvas, 2601 
West Marųuette Rd., Chica
go 29, III. Panaudojus, tuoj 
bus grąžinti, jei nebus pa
rašyta, kad tie leidiniai do
vanojami Pasaulio Lietuvių 
Archyvui.

Jei skaitąs šį pranešimą 
neturėtų prašomos spaudos, 
bet žinotų kas turi, labai 
prašomas pranešti to as
mens adresą.
■> Gydytojų Veronikos ir 
Vlado Adomavičių šeima 
Akrone, vasario 11 d. padi
dėjo naujagime dukrele Ži
vile.-
• Inžinierių ir architektų 
Chicagos skyriaus valdybą 
sudaro: Bronė Lukštaitė — 
pirm., Burba, Mačiulis, 
Traškienė ir Jokubauskas.
• Rožė Rinkevičienė, iš Chi
cagos, Dirvai paremti at
siuntė $10.00 auką.
• Janina Daunorienė, iš Chi
cagos, kaip vardinių dovaną 
Dirvą metams užsakė Ka
zimierui Dauniui.
• Pranas Machulis iš Brook- 
lyn, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

• Kovo 11 d., šeštadieni, 7 
vai. vakaro Jaunimo Centre, 
Chicagoje, įvyksta Laiškų 
Lietuviams metinė šventė. 
Jos metu bus įteiktos kon
kurso laimėtojams premi
jos. Meninę šventės progra
mą atliks Velbasio Baleto 
Studija, kuriai priklauso 
apie 40 jaunų balerinų. Taip 
pat programoje dalyvauja 
pats studijos vedėjas Simas 
Velbasis, buvusi Kauno Te
atro balerina Irena Eidrige- 
vičiūtė-Sprindienė, dramos 
aktorius Alfonsas Brinką, 
E. Radvila ir J. Ilčiukas. 
Apompanuoja prof. Vladas 
Jakubėnas ir J. Bertulis.

Programoje bus atlikta 
Užburtoji Fleita (R. Grigo 
muzika) ir įvairūs kiti ba
leto dalykėliai. Visa progra
ma tęsis dvi valandas. Bi
lietų kainos nuo 1 iki 3 do
lerių. Studentams ir vai
kams pusė kainos. Bilietus 
jau iš anksto galima įsigyti 
Jaunimo Centre. Pelnas ski
riamas paremti "Laiškams 
Lietuviams”.

Tad visus maloniai kvie
čiame atsilankyti, kultūrin
gai praleisti vakarą ir pa
remti Tėvų Jėzuitų darbus.

• Ieva Trečiokienė, aktyvi 
lietuvių visuomenės veikė
ja, gyv. Orange, New Jer- 
sey, susilaužė ranką ir il
gesnį laiką turės laikyti 
gipse.
• Ponia Kibirkštienė, pulk. 
Kibirkščio našlė su sūnum 
Justu, iš Montrealio, Kana
dos, vasario 27 d. buvo at
vykusi į New Yorką daly
vauti L. Šileikienės laidotu
vėse.
• LB Cypress Hills apylin
kės metinis narių susirinki
mas įvyks kovo 11 d., Bru- 
čo svetainėje, Woodhavene, 
N. Y. Be veiklos apžvalgos, 
naujų organų rinkimo ir ki
tų bendruomenės reikalų 
svarstymo Jokūbas Stukas 
rodys filmą iš pavergtos 
Lietuvos.

Tautinės Sąjungos Chica
gos skyriaus vasdyba kovo 
11 d., šeštadienį, 7 vai. va
kare, Balio Pakšto svetainė
je, 3800 So. California Avė., 
šaukia visuotiną skyriaus 
narių susirinkimą.

Dienotvarkėje, be eina
mųjų reikalų, numatyta:

Daug žadančios Toronto lietuvių sporto klubo Vytis jaunosios krepšininkės: Zita Žolpytė, Judita 
Jonaitytė, raida Supronaitė, Kristina Kruminaitė, Jolanda Renkauskaitė, Birutė Bilkštytė ir Kristina 
Cirvinskaitė.

V. Bubelio nuotrauka

LAIŠKAS IŠ 
LONDONO

— BR. DAUBARAS —

TĘSIA MIRUSIOJO DARBA...

LAUKIA LIETUVIŠKOS STUDENTIJOS
Fordhamas ir šiais me

tais organizuoja lituanisti
kos semestrą. Lietuviškas 
jaunimas privalėtų pilnai 
išnaudoti šia puikią ir da
bartinėmis sąlygomis tikrai 
sunkiai prieinama progą. 
Gilesnis lietuvių kalbos, li
teratūros ir istorijos paži
nimas padarys jaunosios 
kartos lietuviškumą sąmo- 
ningesnį, o tuo pačiu sustip
rins ir pačia lietuvių visuo
menę. Kelių metų patyri
mas rodo, kad lietuviai stu
dentai ne tik naudingai, bet 
ir labai jaukiai praleidžia 
tas kelias studijų savaites 
gražioje akademinėje aplin
koje ir smagiame lietuviš
kos nuotaikos jaunimo ra
telyje, studijų laiką paįvai
rindami bendromis iškylo
mis ir pramogomis.

Vasaros semestro metu 
dėstoma lietuvių kalba, lie
tuvių tautos ir kultūros is
torija, literatūra ir tautosa
ka. Dėstytojais kviečiami tų 
sričių specialistai. Už litua
nistikos dalykus studen
tams duodami kreditai. Ne
jaugi studentijos tarpe ne
atsiras nei 25 idealistai!

Norintieji ateinančią va-

sąrą studijuoti turi užsire
gistruoti (pirmoji registra
cija) iki kovo 30 d. (laikas 
pratęsiamas 15 dienų). Pir
majai registracijai užtenka 
parašyti direktoriui laišką 
ir prisiųsti 36 dolerių čekį 
registracijos mokesčio. Dėl 
kurių nors priežasčių se
mestrui neįvykus, pinigai 
bus grąžinami.

Tik užsiregistravus pa
kankamam (minimum 25) 
studentų skaičiui galėsime 
pradėti paruošiamu o s i u s 
darbus. Todėl, nedelskite, 
u ž s įregistruokite. Studen
tams už mokslą sumokėti 
stengsimės surasti stipendi
jų. Pragyvenimui jokių sti
pendijų nenumatom.

Mokslas prasidės liepos 3 
d. ir tęsis iki rugpiūčio 14 
d. Visais reikalais rašyti: 
Lithuanian Program, Ford- 
ham University, New York 
58, N. R.
Kun. Prof. VI. Jaskevičius,

Instituto direktorius

E. CHICAGO
—> - - -______ _______ __ _____

i

ARTĖJA VEEYKĮT 
ŠVENTĖS...

Tai gražiausio metu laiko Įdomiausios šventės. Ir 
jose malonu savo artimuosius aplankyti, pavasariu ir 
Velykoms pasidžiaugti. O taip pat ir jų prisiminimui bei 
draugiškumui sustiprinti prasmingą dovaną Įteikti.

Geriausia dovana — gera lietuviška knyga, gražiai 
išleista ir skoningai j kietus viršelius Įrišta. Tokia yra 
rašytojo R. Spalio ALMA MATER. Išleista Vilties, 434 
psl., su persiuntimo išlaidomis kaštuojanti $5.00.

ALMA MATER dovanodami padarysit didelĮ džiaugs
mą. O ypač, jei ją pasiųsit savo artimiesiems Į Vokietiją 
ar kitus kraštus, kur lietuviškų knygų maža ir jas nusi
pirkti dėl mažų uždarbių sunku.

Taigi, Velykos čia pat, o ALMA MATER yra geriau
sia šventinė dovana.

ateities veikla; informacija 
apie ruošiamą žibuoklių ba
lių, kuris įvyks balandžio 
mėn. 22 d., Midrest Hotel 
patalpose, 6 Hamlin Avė.; 
nesenai iš Lietuvos atvyku
sios Rudaitytės pranešimas 
apie padėtį Lietuvoje, ypač 
nūdienį jaunimą.

Po visų pašnekėsiu — ka
vutė. Skyriaus nariai prašo
mi skaitlingai dalyvauti. 
Laukiami svečiai ir iš Cice
ro bei E. Chicagos skyrių.

Rimkaus ir solistė N. Aukš- 
tuolienė.

Iškilmingas aktas-minėji- 
mas ir užkandžiai įvyko 6 
vai. vakare šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos patalpo
se, Gary Indiana.

Minėjimą atidarė ALT 
skyriaus pirmininkas Al
bertas Vinikas, kuris pa
kvietė kun. Ignacą Vichurą 
sukalbėti maldą. Lietuvos 
ir Amerikos vėliavas įnešė 
Vytauto legioneriai. Pa
grindiniu minėjimo paskai
tininku buvo pakviestas iš 
Chicagos, Illinois prof. Ba
lys Vitkus, kuris peržvelgė 
Lietuvos istorijos svarbes
nius Įvykius, kvietė visus iš
silaikyti gerais ir susipra
tusiais lietuviais, o ypatin
gai nepamiršti savo gimto
sios kalbos ir papročių. Mi
nėjimui pirmininkavo šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos klebonas kun. J. W. Da- 
niels.

Buvo priimtos ir pasiųs
tos rezoliucijos Amerikos 
valdžios pareigūnams, iš
reikšta jiems nuoširdi padė
ka. Meninę programą išpil
dė Nerija Linkevičiūtė, 
akamponuojant muz. Faus
tui Strolai. Padainavo: Kur 
bakūžė samanota, Ar žinai 
šalį tą, šauksmas. šv. Kazi
miero parapijos pradžios 
mokyklos mokinės pašoko 
tautinius šokius: Kalvelį ir 
Noriu miego. Jūratė Taut- 
vilaitė padeklamavo eilėraš
tį (Svetima pastogė). Indi
ana Harbor tautinių šokių 
šokėjų grupė, vadovaujanti

(Biblioteka Prestone — 
rėmėjas Chicagoje)

Anglijoje, Prestono mies
te, prieš trejetą metų mirė 
Vladas DZIKAVIČIUS, at
vykęs į Angliją 1947 me
tais. Velionis buvo vienas 
nedaugelio lietuvių, kuris 
pirko kiekvieną naujai pasi
rodžiusią lietuvišką knygą 
ir prenumeravosi beveik 
kiekvieną periodinį leidinį, 
išeinantį laisvajame pasau
lyje. Prestoniečiai lietuviai, 
jo atminimui pagerbti įstei
gė Vlado Dzikavičiaus var
do bibliotekėlę, turinčią per 
du šimtus leidinių. Vienas 
tos bibliotekos steigimo ini
ciatorių buvo Vladas PA
LIULIONIS, tuo laiku gy
venęs Prestone, bet vėliau, 
sulaukęs eilės, išvykęs Chi- 
cagon. Tačiau ir Chicagoje 
gyvendamas V. Paliulionis 
savo lėšomis nuolat papildo 
naujai pasirodžiusiomis lie
tuviškomis knygomis Dzi
kavičiaus vardo biblioteką, 
esančią Prestone. Jis taip 
pat moka ir už Liet. Enci
klopedijos pranumeratą, ku
rią kadaise užsisakė a. a. V. 
Dzikavičius.

V. Paliulionis

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo*ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Vasario 16 d. minėjimas
East Chicagos ir apylin

kių ALT skyriaus pastango
mis Vasario 16 d. minėji
mas buvo pradėtas pamal
domis, įvykusiomis vasario 
19 d. Šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos bažnyčioje, 
Harbor, Indiana. Prieš pra
dedant pamaldas East Chi- Genės Markevičienės, pašo- 
cagos Jūrų skautai įnešė 
bažnyčion Lietuvos ir Ame
rikos vėliavas. Pamaldas at
laikė ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Dr. 
Petras Celiešius. Pamaldi! 
metu giedojo parapijos cho
ras, vadovaujamas Antano

Nors Prestone gyvena la
bai kuklus būrelis lietuvių, 
tačiau jie mirusiam lietu
viškos knygos mylėtojui, a. 
a. V. Dzikavičiui, savo lėšo
mis pastatė ypatingai gra
žų ir prasmingą paminklą 
Prestono kapinėse.

Šiuo metu bibliotekėlės 
reikalus tvarko A. Kontri
mas ir kiti prestoniečiai, V. 
Paliulionio patariami... iš 
Chicagos.

ko tautinį šokį (šiaudelis), 
ir pabaigai šv. Kazimiero 
lietuvių moterų choras pa
dainavo liaudies dainas: Te
ka skaisti saulutė ir Supin- 
siu dainužę.

Lietuvos laisvinimo rei
kalams suaukota $362.00.

Pakenė

Tamara Kelvytė, prieš porą metų baigusi Vasario 16 gimnaziją 
ir dabar studijuojanti Oldenburge aukšt. pedagoginėje mokykloje, 
J. Bačiūno rūpesčiu gaunanti Dirvą, džiaugiasi laikraščiu, nes 
tai vienintelis ryšis nenutrukti nuo lietuvių. Nuotraukoje ji su 
tėveliais ir seserimis Bremene. Iš kairės Kelvis, Jadvyga, Tamara, 
Elena, Elzė ir Kelvienė.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami. Dir

vą aukomis parėmė:

P. Babickas,
Worcester ............. $2.00

I. Šulcaitė, Detroit .... 2.00
M. Dalinkevičius, Phila. 2.00
J. Jakubauskas, Clev. 2.00
S. Kęsgailą, Montreal 5.00 
Dr. T. Palionis,

Mihvaukee............. 5.00
Dr. P. Rasutis, Chicago 5.00 
V. Shiečkus, Cleveland 2.00 
Pr. šalpukas, Flushing 3.00
A. šošė, Chicago ....... 5.00
I. Varnas, Hamilton .... 2.00
A. Verbickas, Chicago 5.00
A. Balys, Cleveland .. . 1.00
J. Agurskis, Omaha .... 2.00

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Kas dar vakar buvo leista, 
šiandien jau nebegerai. Pirmai
siais sovietų okupacijos metais 
Kirdeikių šventoriuje, Utenos 
apskr., ant kun. Breivos kapo 
buvo pastatytas paminklas su 
kukliu įrašu, kuris šiandien oku
pantams jau nebepatinka ir buvo 
nuskustas.
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