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Grumtynės dėl mokesčių
ADMINISTRACIJOS SIŪLOMAS MOKESČIŲ SU
MAŽINIMAS IR SU JUO SUSIJUSIOS MOKES
ČIŲ REFORMOS SUSILAUKĖ KRITIŠKO ĮVER
TINIMO KONGRESE IR VISUOMENĖJE. — VIS 
DAUGIAU ĮSIGALI NUOMONĖ, KAD MOKES
ČIŲ NUOŠIMTIS BIS SUMAŽINTAS. TAČIAU 
NEBUS GALIMA PRAVESTI REIKALINGOS 

REFORMOS.MOKESČIŲ

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
"Kas turi teisę uždėti mokes

čius, tas turi galią ir sunaikinti". 
Tas posakis yra priskiriamas 
vieham žymiausių JAV juristų 
John Marshall (1755-1835 1? Šian
dien atrodo, kad jo teisingumas pa- tekti visų rūmų balsavimui. Tuo 
sitvirtino viso krašto mastu. JAV laiku, kai tas komitetas pradėjo

ministracija pasiūlė juos suma
žinti. Tie pasiūlymai jau pradėti 
svarstyti galingame atstovų rūmų 
tvarkos (*ways and means') komi
tete, tik per kur{ perėję jie gali pa.

sitvirtino viso krašto mastu. JAV
mokesčių sistema virto kliūtimi liudininkų apklausinėjimą, spau- 
krašto ūkiniam pulsui. Kad j{pa
gyvinus, prezidento Kennedy ad- tiškų nuomonių. Vieni teigia, kad

doje pasirodė visa eilė pesimis-

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
* JAV ARMIJOS VADOVYBE 

PRANEŠĖ, kad 19 Lot. Ameri
kos valstybių kariai yra apmo- 
kinami partizaninės kovos tak
tikoje specialioje nokykloje, įs
teigtoje Kanalo Zonoje.

Dalinys JAV parašiutininkų 
taip pat sudaro kovos branduol| 
toje zonoje.

Ir JAV laivyno komanda ati
dengė paslaptį, kad Virginų sa
lose vyksta pasiruošimai parti
zaninių kovų veiksmams.

* SITUACU^ KUBOS KLAU
SIME DAR LABIAU PAAŠTRINO 
Kubos karinio lėktuvo ataka ant 
JAV žvejų laivelio. Kubos vyriau
sybei {teikta griežta protesto no
ta, gi JAV karinė vadovybė gavo 
{sakymą sekant} kartą reaguoti.

* VIEŠĖJUSIAM WASHINGTO- 
NE VENEZUELOS PREZIDEN
TUI BETANCOURT buvo pažadė
ta visokeriopa parama jo kovoje 
su komunistų teroru.

» KELI ŠIMTAI ŽMONIŲ ŽUVO 
Libijoje, pasikartojus stipriam 
žemės drebėjimui.

* JEI ŽĖNEVOJE IR PAVYK
TŲ SUSITARTI su Sov. Sąjunga 
dėl atominių ginklų kontrolės, 
didesnė kova lauktų JAV sena
te, siekiant tą sutartj ratifikuo
ti. Tai būtų dar sunkesnė kova, 
nei su Versalio sutarties ratifi
kacija.

* KAD GREIČIAU PAMIRŠTI 
KRUVINŲ KOVŲ VAIZDUS AL
ŽIRE, Prancūzijos vyriausybė pa
siryžusi suteikti visą galimą pa
ramą naujos valstybės kariniam 
stiprėjimui. Atidaromos net 
Saint-Cyr karo mokyklos durys 
Alžiro karininkams. Tai mokyk
la, kurią baigė de Gaulle ir gene
rolai, pasipriešinę jo Alžiro po
litikai.

* LEIPZIGO FILHARMONIJOS 
IR DRESDENO VALSTYBINIS OR~

tie pasiūlymai eina nepakankamai 
toli, kiti aiškina, kad jei kartu 
su mokesčių sumažinimu nebus 
sumažintos ir valstybės išlaidos, 
kraštas tik bus pastūmėtas bank
roto linkme. Viešosios nuomonės 
tyrinėtojai teigia, kad numatomas 
mokesčių sumažinimas nesukėlė 
jokio plataus entuziazmo, o linkę 
pranašauti tvirtina, jog mokes
čiai bus sumažinti, tačiau kongre
sas apkarpysiąs visus administra
cijos pasiūlymus reformuoti mo
kesčių sistemą.

Reikalas tame, kad, ypač karo 
metu, kongresas didino mokes
čiams skirtų {monių bei atskirų 
asmenų pajamų dal|, tačiau kartu 
{vairios interesų grupės išsiko
vodavo sau teisę nuo tam tik
riems reikalams skiriamų sumų 
mokesčių nemokėti. Sakykim, kad 
pagyvinus namų pirkimą, nuo mo
kesčių atleidžiamos procentų su
mos, mokamos už paskolas, vė
liau tas pat pritaikinta visom pa
skolų operacijom, kad paskatinus 
pirkimą. Laikui bėgant tų išimčių 
susidarė tiek daug, kad mokesčių 
labirinte gali susiorientuoti tik 
keliolika labai gerųadvokatų-spe- 
cialistų. Nuo mokesčių yra atleis
tos religinės organizacijos. Dėl 
to vienuolynas gaminąs vyną ne
turi mokėti mokesčių, lygiai kaip 
ir Septintos Dienos Adventistų 
vegetarinio maisto Įmonės, tuo 
tarpu tą pat| gaminančios priva
tinės bendrovės turi valdžiai ati
duoti savo pelno 52f7o! Vėl skriau
da, kai pvz., boksininkas, kuris 
už vieną kovą pelno kelis šimtus • tjes. 
tūkstančių dolerių turi valdžiai 
atiduoti 91% savo pajamų, tas pats 
ir su artistais, tačiau labai gali 
būti, kad po tos kovos jis kokius 
penkiasdešimt ar daugiau metų 
neturės jokio kito uždarbio. Nuo 
mokesčių atleidžiamos sumos ski 
riamoš meno šelpimui. Tas pri
vedė prie nepaprastos klasiškų 
paveikslų kainos išpūtimo,tačiau 
iš to pasipelnė ne menininkai, o 
tokių meno kūrinių pirkliai. Visa 
tai jau seniai šaukte šaukia re
formos, tačiau ją pravesti nėra 
taip lengva.

Vienas iš žymiausių mokes
čių žinovų, chicagiškis advoka
tas George T. Altmann, kairiųjų 
savaitraštyje The Nation, kuris 
turi daug idesnę Įtaką kairiaja
me demokratų partijos sparne, ne 
gu iš jo kuklios išvaizdos galima 
spręsti, patiekė Įdomų apskaičia
vimą. Pagal jĮ prezidento planas 
sumažinti mokesčius labai mažai 
padės mažiesiems mokesčių mo
kėtojams. Jis duoda tokĮpavyzdĮ. 
Šeimai iš keturių asmenų, kuriai 
po mokesčių palikdavo:

(Nukelta Į 2 psl.)

Denverio lietuvių delegacija pas Colorado valstijos gubernatorių John A. Love, kuris Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 45 metų sukakties proga pirmą kartą Colorade Vasario 16 paskelbė Lietuvių 
Diena. Nuotraukoje proklamacijos pasirašymo metu gubernatoriaus kabinete, iš kairės: Juozas Latai- 
tis, Albertas Vaitaitis, Karolina Zaweckytė ir Colorado valstijos gubernatorius John A. Love.

Sauliaus Pliuškonio nuotrauka

LIETUVIŲ DIENA C0L0RAD0 VALSTIJOJE
Denverio lietuviai turi tik 

vieną organizrciią Lietu
vių Bendruomenę. Tik ant
rus metus veikianti L. B. 
Denverio Apylinkė, palygi
nant, jau šį tą nuveikė. 
Svarbiausias tikslas buvo ir 
yra sujungti Į vieną viene
tą plačiai po miestą ir apy
linkės išsisklaidžiusius lie
tuvius. Steigiamajame susi
rinkime į organizaciją įsto
jo, rodos, 35 nariai, šian
dien narių skaičius jau 
padidėjęs maždaug iki

yra
OR

Rocky Mountains čia 
visų pasididžiavimas, 
savo veikla kalnų čia nuver
sti niekas nežada. Nebuvo, 
tačiau, apsiribota vien tik 
gegužinių ar slidinėjimo iš
kylų rengimu. Štai pirmą 
kartą Colorado istorijoje š.

yra 
bet

m. Vasario 16 d. buvo gu
bernatoriaus paskelbia Li- 
thuanian Day In Colorado. 
O tai be abejo sveikintinas 
dalykas, ypač atsiminus, 
kad Denveryje, pvz., gyve
na daug daugiau latvių, len
kų, ukrainiečių ar čekoslo- 
vakų, neskaitant jau gau
sios vokiečių kolonijos, ku
rie nieko panašaus nepada
rė.

Be lietuvių audiencijos 
pas gubernatorių vasario 13 
d., kada ir buvo paskelbta 
Lietuvių Diena, Lietuvių 
Bendruomenės valdybos pa
stangomis buvo paruošta ir 
rezoliucija, kuri pasiųsta 
JAV prezidentui, Colorado 
senatoriams, kongreso at
stovams, gubernatoriui, bei

vietinei spaudai, radijo ir • 
televizijos stotims. Lietu
vos vardas buvo išneštas į 
viešumą čia pirmą kartą.

Visais proklamacijos ga
vimo ir rezoliucijos paruoši
mo reikalais nuoširdžiai 
bendradarbiavo ir visoke
riopai padėjo Amerikos Lie
tuvių Tarybos centrinis biu
ras Chicagoje.

Lietuvių Bendruome n ė s 
valdybą sudarė pirmininkas 
Juozas Lataitis, sekretorius 
Algis Vosylius ir iždininkas 
Benedict Covey. šiais me
tais senoji valdyba vėl buvo 
perrinkta, tik, vietoj tarny
biniais reikalais į Chicagą 
persikėlusio Algio Vosy
liaus, išrinktas Albertas 
Vaitaitis. fvpa)

NAUJASIS PIRMININKAS

APLANKĖ VASARIO 16 AKTO SIGNATARĄ...

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKOS

KESTRAS kaltinami R. Vokieti
jos režimo kaip "pūvą klasinių 
autorių repertuare", vengiant 
"demokratinių kompozitorių dar
bą". ’

* PRANCŪZŲ DIPLOMATI
NIUOSE SLUOGSNIUOSE bando
ma rasti nauja frazė de Gaulle 
politikos pateisinimui -- kaip, 
esą, James Monroe savo doktri
na siekęs "Amerikos ameriko
nams", taip de Gaulle norĮs "Eu
ropos europiečiams".

• Nepriklausomos Lietu
vos pasiuntinybėj Washing- 
tone, Vasario 16 šventės 
proga suruoštame priėmime 
dalyvavo JAV vyriausybės 
aukštieji pareigūnai ir am
basadoriai iš Nikaragos, 
Peru, Argentinos, Kombb- 
džio, Tautinės Kinijos, Kip
ro, Gabono, Etiopijos, Jor
dano, Korėjos, Mali, Saudi 
Arabijos, Tailando, Vietna
mo, Vokietijos, šv. Sosto 
delegatas ir kt.

Vasario 16 akto signatarą prof. J. Kaminską-KairĮ, sulaukusi 84 metų amžiaus, šiomis dienomis 
poilsio namuose netoli New Yorko aplankė kons. Anicetas Simutis, dr. Vaclovas Paprockas ir kiti pa
žįstami. Nuotraukoje prof. J. Kaminskas vežimėlyje tarp svečių A. Simučio ir dr. V. Paprocko.

V. Augustino nuotrauka

Dr. BRONIUS NEMICKAS,LietuvosNepriklausomybėsTalkosnau
jasis pirmininkas. G. Peniko nuotrauka

Lietuvos Nenrikl >usomy- 
bės Talkos (LNT) Tarybas 
suvažavime. jvvku šiame 
New Yorke vasario 23 d. 
buvo išrinkta nauja Talkos 
vadovybė.

LNT pirmininku vienbal
siai išrinktas Dr. Bronius 
Nemickos. Į naują valdybą 
išrinkti: Juozas Maurukas, 
Vincas Rastenis, Kazys So

liūnas ir Bronius Bieliukas.
Savo deklaraciniame žo

dyje Dr. Br. Nemickas pa
reiškė, kad ieškosime ir iš
naudosime visus kelius į 
Lietuvos laisvinimo fronto 
vienybę.

Plačiau apie LN Talkos 
Tarybos suvažiavimą sekan
čiame Dirvos numeryje.
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BOLŠEVIKŲ SIAUTĖtIMAS ZARASUOSE (7) »■ ŪBOMIS

KAS BUVO MARMA MELNIKAITĖ
Lietuvos komunistams reikėjo 

herojų. Falsifikuodami tiesą,Za
rasų krašte jie sufabrikavo he
roję Mariją Melnikaitę.

•Apie ją dabar susuko filmą, su
kūrė eilėraščių, apdainavo... O 
prie Zarasų mokyklos pastatė jai 
paminklą. Saltupės gatvelėje esan
tį namelį, kur gyveno Melnikaitė, 
pavertė komunistine šventove. Iš 
tolimųjų''broliškų respublikų’va- 
žiuoja ekskursantai. Mūsų bolše
vikai aiškina, kokius stebuklus ji 
padarė kovodama su vokiečiais ir 
lietuviais. Klauso išsižioję eks
kursantai melo ir gailisi, kad jie 
tokios didvyrės savo respublikoj 
neturi. Pasakojama apie baisų 
Melnikaitės tėvų skurdą, kad ga
bi Marija, troškusi mokslo dėl 
duonos trupinio sau ir tėvams, tu
rėjo eiti buožėms ganyti galvijus. 
Esą tik komunistinė ranka ištrau
kė Melnikaitę iš lietuviškųjų buo
žių skurdo ir dumblo. Kaune ji 
griebėsi mokslo. Išrenkama liau
dies seimo deputate ir atsistojo 
ginti darbo žmonių reikalų. Ma
rija sprogdina vokiečių kariuome
nės būstines, traukinius, trans
portus. Kur tik ji nepasisuko, vo
kiečiai sutriuškinti bėga... Bet 
štai piktadariai suuodžia Gaidės 
miškuose Melnikaitės grupės de
santus. Vokiečių kariuomenės 
dalinys iškviečiamas iš Daugpi
lio. Dūkšto stotyje stabdomi vo
kiečių traukiniai su vykstančiais 
kariais į rytus. Išalkę žmonių 
kraujo, jie apsupa mišką. Užvirė 
baisi kova prasidėjusi rytąirpa- 
sibaigusi vakare. Visi komunistų 
desantininkai žuvo iki vieno...

Tokią pasaką apie Melnikaitę 
pasakoja bolševikai.

Kokia gi Marijos Melnikaitės 
tikroji medalio pusė? Anksčiau 
jau rašiau, kad bolševikiniai de
santai Zarasų krašte slėpėsi 
miškuose ir duobėse, bet ne bun
keriuose, kaip jie aiškina. Grupė, 
kurioje buvo Melnikaitė slapstėsi, 
Žagarynės ir Gaidės miškuose. 
Dažnai per miškus nueidavo į 
svečius pas Atajevą į Gražutės 
mišką nugerti naminės lašelį, 
ar šviežesnės dešros užkasti.

Gaidės apylinkėje buvo Zara
sų apskr. policijos pagalbinis 
būrys kovai su bolševikų desan
tais. Tąją garsiąją 1943 m. lie
pos m., prieš kautynes naktį, 
Melnikaitės grupė apiplėšė du 
Rimšės vals. ūkininkus. Rimšės 
policijoje buvo gauti du praneši
mai, kad i netoli Girdžiūnų kai
mo Rimšės valsč. vieno ūkininko 
miškelyje yra susispietę bolševi
kiniai desantai. Rimšės policijos 
pareigūnai, darydami žvalgymą 
desantus užtiko. Vienas polici
ninkų buvo sužeistas. Apie tai 
tuojau pranešė Dūkšto žandarme
rijos vyr. vachm. Schuhkneckt, 
kurį lietuviai policistai vadino 
Sunka. Apie tą patį įvykį Gaidės 
policija pranešė ir Zarasų apskr. 
policijos vadui. Iš Dūkšto ir Za
rasų atvyko lietuvių policija ir vo
kiečių vachm.Sunka. Dūkšto lie
tuvių policija išsirikiavo piet
ryčių pusėje, o zarasiečiai šiau
rinėje pusėje. Dukštiečiai savo 
kulkosvaidį įtraukė į vieno ūki
ninko namo pastogę ir iš čia la
bai gerai matė kiekvieną desan
tininko pajudėjimą iš miškelio į 
rugių laukus. Po apšaudymo, de
santininkai pradėjo trauktis at
gal Į miškeli. Buvo atvykus ir 
viena vokiečių tanketė, bet ji įs
trigo į griovį ir nedalyvavo ko
voje. Iš viso šiose kautynės da
lyvavo tik apie 50 lietuvių polici

GRUMTYNĖS DĖL MOKESČIŲ...
(Atkelta iš 1 psl.)

dabar

$ 4.580
8,628

15.876
31.706
68.318

143,454

pagal naują 
projektą

4.704
8.932

16.718
35.458
99.438

382.450

Iš to Altmanas išveda, kad 
praktiškai iš naujos mokesčių 
tvarkos laimės tik turtingesni 
sluoksniai, o tie apsaugotus nuo 
mokesčių įstaigos pinigus nepa
leis apyvartos padidinimui, bet 
pirks vertybes, kurių kainos kils, 
o pinigų vertė tuo pačiu kris. Tuo 
tarpu neturtingesni savo apsau
gotus nuo mokesčių pinigus in

ninkų ir keli vokiečiai, tai visa 
bolševikų išgarsinta vokiečių ar
mija. Jei ne tie keli vokiečiai, 
Melnikaitė šiandieną būtų lais
vame pasaulyje. Yra žinių, kad 
Melnikaitei įgriso būti "šeimi
ninke" miško duobėse.

Ne viena Melnikaitė pasidavė į 
nelaisvę, pasidavė dar ir vyrų. 
Žuvo 6 desantininkai. Melnikaitė, 
išėjus iš krūmų rugių lauko pa
kraštyje, pasidavė lietuviams. 
Prieš ją visai arti rugiuose buvo 
pasislėpęs Igorius Kazanas, ku
ris ją tuoj pažino. Jis ją pažinojo 
asmeniškai.

Susikūprinęs jisbėgo prieMel
nikaitės. Tuo tarpu keturi desan
tininkai, pasprukusieji pro apsu
pimo žiedą, paleido seriją šūvių 
Melnikaitės ir Kazano kryptimi. 
Kazaną sužeidė. Vežamas į Zara
sų ligoninę jautėsi gana gerai, 
tikėjosi greit pasveikt. Jis labai 
nuosekliai atpasakojo kovos ei
gą. Staiga jo sveikata ėmė blo
gėti ir mirė. Palaidotas Zara
suose su didelėmis iškilmėmis. 
Ant jo kapo buvo pastatytas ypa
tingai gražus paminklas. Bolše
vikams grįžus į Lietuvą, pamink
las buvo sunaikintas..

Igorius Kazanas buvo baigęs 
Zarasų gimnaziją ir anksčiau bu
vo savo tėvo kapit. Kazano par
tizanų būryje.

Pasidavusi į nelaisvę, Marija 
Melnikaitė nerodė susijaudinimo 
ir baimės. Net užsimezgė pašne- 
kėsys. Bet nelaimei Schuhkneckt 
su kitais dviem vokiečių žanda
rais prisistatė ir iš lietuvių Ma
riją Melnikaitę išplėšė.

Melnikaitė turėjo automatą, 
daug šovinių ir granatų, tad jei 
būtų norėjusi,galėjo nusižudyti, 
bet ji atsiskyrė nuo kitų kovoto
jų, nesiveržė pro pralaužtą apsu
pimo žiedą sekdama kitus ketu- 
rius desantininkus. Bolševikai 
skelbia, kad šioje kovoje visi de- 
santininkau žuvo. O kur tie ketu
ri,kurie pabėgo?

Kitame numery: Tikrasis Mel
nikaitės gyvenimas.

LIETUVOS ISTORIJA 
GERIAUSIA DOVANA
Visomis progomis geriau

sia dovana yra Tėvynės My
lėtojų Draugijos išleista 
Lietuvos Istorija, parašyta 
Dr. V. Sruogienės, didelio 
formato, 1,000 puslapių su 
430 paveikslų, tvirtais gra
žiais apdarais. Jos kaina su 
prisiuntimu tik 12 dolerių. 
Užsakymai išpildami sku
biai. Siunčiant užs.kvmus, 
prašomz pažymėti, kad su
žinojote per Dirvą. Kreiptis 
šiuo adresu: M. Kasparaitis, 
1827 Linden Avė., Ratine, 
Wisc.

• Ir gynybos sekretorius 
McNamara neįtikino ameri
kiečiu visuomenės, kad Ku
boje esanti rusų kariuome
nė nesudaro grėsmės. Tuo 
labiau, kad vis kalbama tik 
apie rusų karius, kai tuo 
tarpu neminimi nei čekų, 
nei kiniečių nei kitų komu
nistinių kraštų "instrukto
riai”.

Prezidentas Kennedy taip 
pat nepatenkintas, kad vi
suomenė nėra Įtikinta, jog 
Kubos, Kongo ir kt. klausi
mais' tauta gali būti rami.

Vasario 16 proga jaučiame pa
reigą pranešti lietuvių visuome
nei Fondo padėtį, nes visi mūsų 
darbų balansai, nežiūrint kuria
me lietuviško darbo barebedirb- 
tume, eina Lietuvos labui.

Šiuo metu Fondas turi 126 na
rius, kurie yra sudėję $52,000.00 
Kai skaitysite šį pranešimą, da
viniai bus jau netikslūs, nes Fon
do narių skaičius didėja kasdien.

Pastarieji metai galima sakyti 
praėjo organizavimosi ženkle. Da 
bar jau beveik visose lietuvių ko
lonijose į darbą yra įsijungusios 
LB apylinkės, daug kur sudaryti 
net specialūs komitetai. Yra ir 
pavienių asmenų savanoriškai atė
jusių į Fondo talką. Aišku, kad 
dirbdami dideliu būriu,pasieksi
me ir didelių rezultatų.

Nenorėdami liesti Fondo gar
sinimui pagrindinio kapitalo pel
no, negalėjome išvystyti plates
nės spausdintos informacijos. O 
vis tik Fondas augo ir darėsi 
populiaresnis. Už tai esame dė
kingi mūsų periodinei spaudai,ku
ri mielai spausdino straipsnius

pajamos 
padidės °lo

U
3,5
5,3
11.8

45,4
166,5

vestuos į draudimą, pensijų pla
nus ir taupymo sąskaitas, kurių 
vertė smuks kartu su pinigų ver
te. Už tat kairiesiems siūloma 
mokesčių reforma nėra prie šir
dies. Dėl viso to ir vyrauja nuo
monė, kad mokesčiai bus kiek 
sumažinti, tačiau dėl kitų refor
mų nebus susitarta.

Philadelphijoje Pen Art Center galerijoje vasario 15 buvo atidaryta dail. J'. Bagdono darbų paroda.
Nuotraukoje dail. J. Bagdonas kalbasi su Vaškeliu. Gilumoje stovi A. Gruzdienė. Kovo 2 d. paroda bus 
perkelta į Chicagą, Čiurlionio galeriją.

52,000,000 DOLERIŲ SUDĖJO 126 NARIAI
(

ir pranešimus Fondo reikalu. To
dėl visą pelną — 1200 dol. —ga
lėjome paskirti lietuviškojo švie
timo reikalams.

Šie metai Fondui bus patys 
reikšmingiausi. Gegužės 18 d. 
Chicagoje įvyks pirmasis Lietu
vių Fondo narių suvažiavimas. 
Į šį suvažiavimą žiūrime, kaip į 
svarbų lietuviškos veiklos įvykį. 
Pasaulio lietuvių istorijoj tokio 
pobūdžio fondo dar nėra buvę. 
Viena, šis Fondas yra tvarko
mas pačių aukotojų per jų rink
tus organus, antra — jis yra nuo
latinis, tai yra nesibaigiąs vienu 
kuriuo nors atliktu uždaviniu. 
Fondo aukotojai - pradininkai 
tikrai džiaugtųsi, jei šis suva
žiavimas galėtų kalbėti 100,000 
dolerių balsu. Tai būtų jau de
šimtadalio milijono balsas. Mes 
tikime, kad tai įvyks.

Ta pačia proga norėtume pri
minti visiems pasižadėjusiems 
tapti Fondo nariais, kad šis su
važiavimas būtų geriausia proga 
pasižadėjimą įgyvendinti. Taip 
pat ir dalimis pradėję įnašus mo

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

Alaus gaminimas tiesioginiu virimu ant ugnies su
kuria sąlygas lengvesniam, švelnesniam ir geresniam 
alaus skoniui pagaminti... ir Stroh’s yra vienintelis 
Amerikoje ugnimi darytas alus! Ragaukite Stroh’s. 
Visuomet geriausia kokybė ... populiarios kainos!

so lighf, so right, and oh, so rufrvshing!

y'*

cnjoy STROH’S 
and tastc what 
fire-brcwing does 
for beer flavor!

Wd wherever quMinęou»rc

AMERiCA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

kėti turėtų nedelsti, nes tik pil
nas šimtas dolerių duoda balso 
teisę. Fondo narys suvažiavime 
gali būti atstovaujamas ir per 
savo įgaliotinį.

Apie suvažiavimo laiką ir vie
tą kiekvienam Fondo nariui bus 
pranešta raštu. Todėl tie Fondo 
nariai, kurie yra pakeitę adresus 
po Įnašų {mokėjimo, turi apie tai 
pranešti Fondo Valdybai šiuo ad
resu: Lietuvių Fondas, 7243 S. 
Albany Avė., Chicago 29, III.

Kviečiame visus į didžiąją tal
ką.

Lietuvių Fondo Valdyba

• Lietuviu Fondą yra nu
sistačiusi stipriai paremti 
LB Hartfordo, Conn., Apy
linkė, įsijungdama j fon
do narius stambesniu įna
šu. šiuo metu įmokėjo pir
mąją šimtinę, šalia to, apy
linkės pavyzdžiu po šimtą 
dolerių įmokėjo LF sąskai- 
ton sekantieji Hartfordo 
bendruomenininkai: Tomas 

ir Teklė Sereikai, Juozas ir 
Emma Tijūnėliai, Dr. James 
Gailun, Juozas Vitkus, Jur
gis Dragunevičius, Valeri
jonas Balčiūnas ir Justinas 
Guntulis, įmokėjęs pusę pa
žadėtos sumos $50.00.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS _ _

KOVO 2 D. 5 vai. p.p. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas ruošia
mas Dainavos stovyklos Chica
gos komiteto Marijos mokyklos 
salėje.

KOVO 9 D. Laiškų Lietuviams 
koncertas ir premijų įteikimas 
Jaunimo Centre.

KOVO 10 D. Korp! Giedra Pa
vasario Madų Paroda Jaunimo 
Centre.

KOVO 12 D. 7 vai. 30 min. vak. 
Kelionių filmai -- Puerto Rico, 
Domininkonų Respublika, Kuba, 
Jamaica -- Dariaus Girėno Pos
to salėje.

KOVO 16 D. Dr. Stepono Bie- 
žio visuomeninės veiklos 50 me
tų suskakties minėjimas Jaunimo 
Centre. Ruošia Chicagos Skauti
ninkų Ramovė.

KOVO 17 D. Literatūros ir 
muzikos vakaras ruošiamas Li
tuanus žurnalo vajaus Chicagos 
komiteto Jaunimo Centre.

KOVO 19 D. 7 vai. 30 min. vak. 
Kelionių filmą --CentrinėAmeri- 
ka, Dariaus Girėno Posto salėje.

KOVO 23 D. solistės Birutės 
Kemėžaitės rečitalis Jaunimo 
Centre.

KOVO 24 D. Draugo romano 
premijos įteikimas Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje.

KOVO 26 D. 7 vaL 30 min. vak. 
Kelionių filmą -- Britų Hondū
ras -- Dariaus Girėno Posto sa
lėje.

KOVO 30 D. 8 v.v. Chicagos 
Lietuvių Operos pastatymas "Ca- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai" 
Studebaker Teatre, 410 So. Mi
chigan Avė.

KOVO 31 D. Tėvų Marijonų 
bendradarbių metinis seimas.

KOVO 31 D. 3 v. p.p. Chicagos 
Lietuvių C^erospastatymas "Ca- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai" 
Studebaker Teatre.

BALANDŽIO 7 D. 3v. Chicagos 
Lietuvių Operos pastatymas "Ca- 
valleria Rusticana" ir "Pajacai" 
Studebaker Teatre.

BALANDŽIO 21 D, Kunigaikš 
tienės Birutės Dr-jos Chicagos 
skyriaus ruošiamas literatūros- 
muzikos vakaras Jaunimo Cent
re.

BALANDŽIO 27 D. Lietuvos 
Vyčių Jubiliejinis vakaras Vyčių 
salėje. Programoje Vyčių cho
rai, Šaulių Sąjungos ir "Atei
ties" šokėjai.

GEGUŽĖS 4-5 D, Jaunimo Cent
re Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos šimtmečio sukakties 
minėjimas.

GEGUŽĖS 11 D. Martyno Maž
vydo 400 metų sukakties minėji
mas Jaunimo Centre. Ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.

GEGUŽĖS 18 D. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Fondo narių metinis susi
rinkimas ir vakare pobūvis Jau
nimo Centre.

GEGUŽES 19 d. 3 vai. p.p. To
ronto Varpo choro koncertas ruo
šiamas LB Kultūros Fondo Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje.

GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų 
Draugijos "Lietuva" ruošiama 
Filatelijos paroda Dariaus- Gi
rėno 30 metų žuvimo sukakties 
paminėjimui Jaunimo Centre.

BIRŽELIO 2 D, Adv. Antano 
Olio panekių metų mirties su
kakties minėjimas Jaunimo Cent
re. Ruošia ALTS Chicagos sky
rius.

LIEPOS 6 D. Tautinių šokių 
šventės šokėjų pobūvis Jaunimo 
Centre.

LIEPOS 7 D. II JAV ir Kana
dos Tautinių šokių Šventė Inter- 
national Amphitheatre salėje.

LIEPC6 20-21 D. Pabaltiečių 
lengvosios atletikos, plaukymo, 
lauko teniso ir futbolo pirmeny
bės.

RUGSĖJO 28 D. sol. Nerijos 
Linkevičiūtės dainų ir arijų re
čitalis Jaunimo Centre.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ



1963 m. vasario 27 d. DIRVA Nr. 24 — 3

DIRVA *•'
The Lithuanian Newspaper Established 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6344 
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.

Published every Mon., Wed., and Fri. except in case-of 
Holidays by Ameriean Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Inc. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis. 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikunaf,

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras. 
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.06. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

NEPRIBRENDIMAS KRITIKAI
Plečiantis kriminalinių nusikaltimų skaičiui, į juos {skaitant ir 

fizinius žmonių sužalojimus, kai kurie amerikoniškieji laikraščiai, 
kitų priežasčių tarpe, randa, kad ne tik jaunimas, bet ir senimas 
ieško fizinio keršto priemonių atsakymui Į kritišką pastabą dėl vieno 
kito nepasisekimo, dėl menko suklupimo. Visa tai aiškinama augan
čių žmonių nesugebėjimu šaltai priimti kriticizmą.

Žmonių temperamentas niekad nebuvo matuojamas jųamžium, lai
ko dvasia ar kritiko įžulumu. Tai individualus reiškinys, priklausąs 
nuo žmogaus būdo, nuo to būdo savitvardos, pagaliau, nuo žmogaus in- 
teligėncijos bei išsilavinimo.

Taip, kaip iš vėžių išvažiavusi kritika, taip lygiai "palaidi barš
čiai" adresato sąmonėje, jei ir neiššaukia fizinių peštynių, bent vi
suomeniniame gyvenime yra ir gali būti kenksmingesniu reiškiniu, 
nei fizinis sužalojimas.

***
-Kažin kodėl (ne redakcijų, o psichologų reikalas tai tirti) ir mūsų 

visuomeniniame, o ypatingai kultūriniame (!) gyvenime, ne vien tik 
kritika, bet netgi kitokia nuomonė veikia, kaip peilis Į širdį. Atskira 
nuomonė traktuojama, kaip priešo nuomonė, skirtinga pažiūra degra
duojama iki tokio laipsnio, kuris nedaug kuo skiriasi nuo peštynių

Z. ir R. Sukauskai deklamuoja Maironio "Suolelis miške .
J.Gaižučio nuotrauka

LIETUVA - TAU NEPRAŽUSIM!
Virginijos kalnų kaimuose. Keršto priemonės formuojasi užvirusio 
kraujo katile ir, jei ne fizinis, tai bent moralinis nužudymas sten
giamasi įvykdyti bet kokia kaina.

Amerikoniškieji laikraščiai kritikos nepriimlumo problemą svars
to ne visuomeninio/bet kasdieninio gyvenimo plotme. Mes gi su ta 
problema dažniausia susiduriame kaip tik visuomeniniame mūsų gy
venime.

Kuo paaiškinti tą nepaprastą jautrumą, ar gyvenimo sąlygomis, 
sunkiais išgyvenimais ar kitomis priežastimis, sunku pasakyti, Bet 
kaž kur kaž kas yra negerai. O tai bene bus viena skaudžiausių ir 
nuostolingiausių mūsų visuomeninio gyvenimo problemų.

(j.č.)

SKAITYTOJU
LAIŠKAI

AUKOS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMUI

Visose lietuvių kolonijose, Va 
sario 16 atžymėti kasmet rengia
mi minėjimai, kuriuos rengia 
ALT bei kitos lietuviškos organi
zacijos.

Minėjimus rengti lygią teisę 
turi visi susipratę lietuviai, ta
čiau aukų rinktiniu Liętuvos iš
laisvinimui yra lyg ir ALT mo
nopolis.

Toks "įsisenėjimas” nebeati
tinka mūsų bendrinių organiza
cijų naštos svoriui. Tikrumoje 
tuos pinigus turėtų rinkti ne ALT 
bet Bendruomenė. Kodėl taip, pa
rodys jų atliktieji darbai.

Bendruomenei priklauso visos 
svarbiausios institucijos, todėl ir 
jos veiklos uždavinys yra dide
lis. Ji rūpinasi lietuvybės išlai
kymu, lietuviška kultūra, lietuvių 
bendradarbiavimu bei jų gerbū
viu. Aišku, atitenka jai ir lietuvių 
politinis atstovavimas.

Tam ji rengia lietuvių dainų 
bei tautinių šokių šventes, Kul
tūros kongresus, Lietuvos vardu 
pavilijonus Tarptautinėse paro
dose.

B-nė turi dar naujų darbų bei 
sumanymų; tačiau jų įgyvendini
mui ji neturi lėšų, nes jos kasa 
tuščia.

ALT per visą savo veiklos lai 
kotarpį išleido 2 knygas anglų 
kalba apie Lietuvą.

Ryškesni ALT žygiai, tai dele
gacijų bei memorandumų siunti
nėjimas į Baltuosius Rūmus.

Delegacijas į Baltuosius Rū
mus ar į Jungtines Tautas ge
riau pritiktų sudarinėti ne vien 
tik iš ALT narių ir iš srovinių 
grupių, bet iš profesinių ir aka
deminių.

Tokiomis delegacijomis pa- 
sirodytumėm jog esame verti sa
vo tėvynę atgauti, kadangi turi
me šviesuolių darbuotojų, kurie 
sugebės greitai atkurti sugriau
tą tėvynę.

Išlaisvinimo darbe labai pa
dėtų mūsų lietuviškos mokyklos. 
Užtat čia išeivijoje reikalinga įs
teigti pastovias lietuviškas mo
kyklas. Nors tai ir sudarytų di
džiausias išlaidas; tačiau nereik
tų dėlto gailėtis, nes tai suteiks 
didelę naudą.

Lietuviškose mokyklose pa- 
ruoštumėm naujus lietuvybės 
skleidėjus bei tėvynės gynėjus. 
Ir tomis lietuviškomis mokyklo
mis išgarsintumėm Lietuvos 
vardą ir tuo pačiu praplėstume 
kelią į jos atgavimą.

Visa tai rodo, kad turime ieš
koti vis naujų kelių, kad tik 
greičiau savo tėvynę atgautu- 
mėm.

Spaudoje buvo rašyta, jogB-nė 
neturinti teisės dirbti politinį dar
bą ir joje pasireikšti. Tai netie
sa. Čia Amerikoje visos organi
zacijos gali dirbti politinį darbą 
ir tam iš vyriausybės nereikalin
ga jokio leidimo gauti.

Ir niekas niekam jokių teisių 
negali atimti be pagrindo. Teisės 
tik tam atimamos,kas jas praran
da, kas tėvynei prasikalsta, kas 
ją priešui išdavinėja.

Mes turime pagrindinę orga
nizaciją, kuri su tyra sąžine ir 
visa siela atsidavusi dirba lietu
vybės išlaikymui. Tai yra mūsų 
Bendruomenė.

Todėl turime jai padėti vi
somis išgalėmis. '

Marija Stankevičienė 
Cleveland

Detroito neolituanai pasirinko 
Vasario 16-tosios datą sudėti
niam literatūros vakarui. Sudė
tinės korporantų jėgos buvo iš 
Clevelando, Chicagos ir pačio 
Detroito. Labai gražu, kad tokią 
brangią mums lietuviams die
ną, mūsų jaunimas kultūriniu pa
rengimu prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo. Mūsų literatūra 
yra neišbaigiamas šaltinis mū
sų kultūriniame gyvenime. Otaip 
pat yra vienas iš faktorių lietu
viškumui sustiprinti. Pati litera
tūros apimtis yra plati ir jaunas 
žmogus visuomet ją gali pasinau
doti, joje save rasti. Ir jeigu 
jaunam žmogui rasis kas nors 
artimo mūsų literatūroj, jis ją 
pamils, jos ieškos, tada atpuls 
ir reikalas, kaip iki šiol, per jė
gą ir dideles pastangas ją per- 
tiekti jauniesiems.

Privesti jaunuolį prie mūsų li
teratūrinių lobių daug padeda ruo 
šiami literatūros vakarai. Pir
mieji bandymai, vien tik jaunimo 
jėgomis, suruošti literatūros va-

Ramunė Jurkūnaitė deklamuoja 
Putino poeziją.

jaunimas, pagal naują formą ir 
sugebėjimus atliko. Tokio vakaro 
uždavinys: supažindinti jaunimą 
su mūsų autoriais bei jų veika
lais ir pasigerėti pertiekimu.

Sekančiais metais, Clevelande 
neolituanai, rež. P. Maželiui va
dovaujant, pasinešė literatūros va
karą suruošti, paimdami temą 
"Jaunystė lietuvių literatūroj". 
Vakaras praėjo dideliu pasise
kimu, išpildyme kai kurie jau
nuoliai parodė net stiprius vai
dybinius gabumus. Einant tuo ke
liu, jaunimo tarpe ugdysis talen
tai, o be to ir po mažą trupinė
lį mūsų literatūros, kiekvienas pa
sirengimas, jaunuolio atminty pa
liks.

Panašia forma ir Detroite pra
ėjo literatūros vakaras. Tos die
nos proga neolituanai parinko li
teratūros deimančiukus, kurie

Šokėja Danutė Miškinytė.

landiečių pasirodymas tautiniu 
šokiu, kuris buvo įtrauktas į Že
maitės raštų ištrauką-vaizdelį 
"Gegužinė". Sis vaizdelis buvo 
humoristinis, bet kartu parodęs 
anų laikų lietuvių jaunimą tiek kai
mo, tiek studentų kartu veikti 
lietuvybės išlaikymui. Šios "Ge
gužinės" mintys yra ir mūsų jau
nimui labai artimos, iš labai pa
našių lietuviams apystovų. Putino 
"Tėvų Šalis" praskambėjo su jaus
mu ir pakiliai, atliktas R. Jurkū
naitės iš Chicagos. Dalė Macke
vičiūtė su romantišku įsijautimu 
kalbėjo B. Pūkelevičiūtės lūpo
mis iš "Aštuoni lapai" Ir Vytė 
Nemunėlis - B. Brazdžionis už
baigė vakarą neolituanių kvarte- 

' tui išpildžius "O atsimenu name
lį".

Šį vakarą neatsiliko nei jauni
mas su savo kūryba. Chicagos neo- 
lituanė J. Gliožerytė parašė refe
ratą "Kaip aš įsivaizduoju Lietu
vą", kurį įsijausdama išpildė 
Kristina Sabaliauskaitė, irgi iš 
Chicagos. Prie vakaro progra
mos prisidėjo ir Korporacijos 
orkestras.

Birutė Augustinavičiūtė, kuri 
buvo šio vakaro pranešėja,labai 
gabiai, stipria orentacija ir kal
bos lankstumu pasirodė šiose pa
reigose. Užbaigdama literatūros 
programą, ji, viso neo'ituaniško 
jaunimo vardu, pareiškė: Kol mes 
dainuojam lietuviškas dainas, kol 
šokam tautinius šokius, kol prie 
krūtinės segam trispalvę, kol kal
bam mūsų poetų lūpomis, kol pri
klausom lietuviškom korporaci
jom, tol Lietuva, Tėvyne Mū
sų, Tau nepražūsim.

(k)

Dalis publikos Detroite neolituanų suruoštame Vasario 16 proga meno ir literatūros vakare. Sėdi iš 
kairės: Jaunius, Dalia, Regina ir Mindaugas Gilvydžiai, Čečkai, inž. N, Miškinis, G. Čekauskienė ir dr. 
M. Miškinienė. T ----- -—

/
karą, buvo pradėti Clevelando neo> 
lituanų. Pradžia buvo sunki ir jau
nimas pusėtinai parodė tobulo at
bulumo. Bet įsitraukus į paruoši
mo darbus ir pačiam jaunimui pa
stebėjus, kad mūsų literatūra 
kalba ir jų lūpomis, nes tema 
pirmam literatūros vakarui buvo 
paimta "Meilė lietuvių literatū
roj". Meilė turi labai daug ben
drumo su jaunu žmogų, tad apie ją 
kalbėti literatūros vakare ir jau
nimui pasidarė įdomu ir sava. Jie 
pamatė, kad ir mūsų literatūra 
gali būt kitokia, negu kad jie buvo 
įpratę lietuvių kalbos pamokose 
girdėti. Taip pat literatūros va
karo pertiekimo forma buvo įvai
ri. Buvo bandyta: gražiu kalbė
jimu, deklamacija, trumpu vaidi
nimėliu, daina, muzika, šokiu, tau
tiniais šokiais pertiekti temą 
"Meilė lietuvių literatūroj". Pra
nešėjai labai trumpai pristatė au
torius bei jų veikalus, o taip pat 
ir vakarui skirtą ištrauką, kurią

Popieriai Clevelando neolituanai šokėjai dalyvavę Detroite literatūros ir me
no vakare. J. Gaižučio nuotraukos

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratorių . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar:
Calcinator/Caloric/ Duramatic a Majestic / Martin Į Sears- 
Kenmore/Warm Morning w the eastohio gas company

kalbėjo tėvynės meilę. Štai:
Maironio "Miške Suolelis" at

liko broliukas ir sesutė Rimas ir 
Zita Sukauskai — detroitiškiai. 
Zita tik prieš du metus yra atvy
kusi iš Lietuvos. Ištrauką iš "Kęs
tučio Mirties" labai gražiai išpil
dė clevelandiečiai D. Mackevi
čiūtė ir A. Gasparaitis, o kolegių 
chicagiškių kvartetas padainavo 
"Tėviškėlę". Binkio "Gėlės -iš 
šieno" buvo pertiektos šokiu ir 
deklamacija. Detroitiškė Miški
nytė Danutė, nebe pirmu kartu 
pasirodė savo dideliu gabumu 
šokio mene, o L. Mingelaitė — 
stipriais aktorės gabumais, iš- 
pildant deklamaciją "Gėlės iš šie
no", o taip pat vykusiu skaitymu 
ištraukos iš V. Alanto "Tarp dvie
jų gyvenimų". Toliau sekėcleve-

EGLUTĖ — sausio mėn. Pir
masis 1963 m. Eglutės numeris 
lyg ir svaresnis, atrodo, lyg 
naujų jėgų ir pastangų nepagai
lėta, kad kiekvienas žurnalo nu
meris sudarytų pakankamai me
džiagos įdomesniems ir patrauk
lesniems lituanistikos kursams 
kiekvienos Šeimos "mokykloje 
prie ratelio". Svarbu dar, kad at
sirastų pakankamai močiučių - 
verpėjėlių, kurios nenusibostų 
vaikams, o juos suįdomintų me
džiaga, kuria Eglutė ateina {šei
mas didelių pastangų ir rūpesčio 
dėka. Turinyje, nuo eilėraščių iki 
pasakų, virš 20 įvairių objektų 
įvairaus amžiaus vaikų suįdomi- 
nimui, paskatinimui pamilti dailų 
lietuvišką žodį.
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BALTIMORE
• ALT S-gos Baltimorės 

skyriaus narių susirinkimas 
įvyko vasario 10 d. Susirin
kimą atidarant, skyriaus 
pirmininkas M. Karaša pa
kvietė narius minutei susi
kaupti ir prisiminti žuvu
sius ir nukankintuosius dėl 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės.

Perskaičius pereito susi
rinkimo protokolą, buvo pa
tiektas svarstyti šių metų 
darbų planas — 1) filmai, 
2) meno paroda, 3) koncer
tas, 4) išvyka.

Užmegztas ryšys su AL 
Veteranų S-gos Centro Val
dyba dėl filmo ’ Pagarba 
žuvusiems” ir su Vanagai- 
tiene dėl filmo "Antanas 
Vanagaitis”, šiuos filmus 
norima parodyti Baltimorės 
lietuviams.

Skyrius yra pasiūlęs me
nininkei VI. Stančikaitei- 
Abraitienei suruošti jos kū
rinių paroda Baltimorėje.

Susitarta su "Rūtos” an
sambliu dėl koncerto Balti
morėje. Koncertas įvyks š. 
m. gegužės 4 d. Lietuvių 
Svetainės salėje. Kartu su 
"Rūtos” choru dainuos ir 
jaunas solistas Stukas. šio 
ansamblio bus pirmoji vieš
nagė Baltim'orėje.

Nusistatyta šios vasaros 
metu suruošti vieną iškilą.

Ligi šiol buvusi trijų na
rių valdyba padidinti 
dviems nariais. Naujai iš
rinkti K. Pažemėnas ir VI. 
Bačanskas. Išrinkti atstovai 
j Tautiškąjį knygyną ir į 
Lietuvių Organizacijų Ta
rybą.

Prieš paskutiniame susi
rinkime pereitų metų gale 
skyrius nutarė pareikšti pa
dėką savo nariams, gerai 
suorganizavusiems BALFo 
seimą Baltimorėje; Dr. E. 
Armanienei BALFo sk. ir 
seimui ruošti komiteto pir
mininkei, VI. Bačanskui 
BALFo sk. sekretoriui ir 
seimo banketo komisijos 
pirmininkui. Taip pat padė
ka — stambių sumų auko
tojams BALFui skyriaus 
garbės nariams Jonui Lie- 
tuvnįnkui$50C,00 ir Vincui 
Velžiui .$100.00.

• Lietuvių Svetainės šė- 
rininkų ir direktorių susi
rinkimai įvyko- pirmasis 
sausio 27 d. ir antrasis va
sario 14 d. šėrininkų susi
rinkime priimta 1962 m. 
apyskaita. Metai užbaigti 
su nedideliu pelnu. Išrinkti 
28 direktoriai, šis metinis 
susirinkimas skyrėsi nuo 
ankstyvesniųjų. Jame daly
vavo daug čia gimusių lie
tuvių ir žymus skaičius iš 
naujųjų ateivių. Nutarta 
paruošti taisykles senajai

Australijos lietuviai per J. Bachuną siunčia 
JAV lietuviams linkėjimus ui

M. Yasėnas, 34-21 80 Str.,
Jackson Heights 72, N.Y., ma
no brangieji, daug daug linkė
jimą nuo Mamos, Adelaide .

Ieško pusseserių: Angelinos ir 
Danutės Laurinaityčią ir Aldo
nos Vizgaitytės iš Kauno. Gyve
no Danijoje. Danutė ir Aldona 
emigravo iš Danijos J Angliją, 
apsigyveno Manchester. Aldonos 
tikslas emigruoti Į Ameriką, ten 
turėjo giminių. Ieško -- Povilas 
Laurinaitis, 42 Horton St., Ya- 
goona, N. S.W., Australia.

Povilo Aninkevičiaus iš Kėdai
nių, gyvenusio Estado, Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, ieško se-

konstitucijai vykdyti, arba 
ją papildyti

Direktorių susirin k i m e 
priimta sausio mėn. apy
skaita ir išrinkta valdyba, 
bei revizijos komisija. Vie- 
nuoliką metų pirmininkavęs 
Jonas Kairys atsisakė būti 
renkamas. Valdybon išrink
ti B. Brazauskas — pirm., 
A. Burkus — vicepirm., A. 
Juškus — iždin., K. Dūlys 
— finansų sekretorium, J. 
šilgalis — protokolų sekret. 
Revizuos Komisijon J. Aus
trą, J. čiučiulis, M. Šimkus. 
N utarta vasarą suruošti ge- 
gužinę-pikniką. M. K-a

šuo Jane Aninkevičiūtė - But
kus, Royal Newcastle Hospital, 
N.S.W. Australia.

Mikulskiams, Aukštuoliams, 
Giedraičiams (Sulpicijus), Stem- 
pužiams, abiem, Petraičiams 
(Faifui), Juodvalkytei, Kavaliū
nams (Untaniui), Raulinaičiams 
(Raului), Olicinkai ir Juliui Ka
zėnams, Marytei ir Kaziui Mar
cinkevičiams, Valytei, Leonui 
Kazėnui, Johansonui, Cepkams, 
Sagevičiams (Sagiams), Jamei- 
kienei, Liutkutei, Savrimavičiui 
(Žiogui), Bernatavičiutei.Sadčiai 
Balčiūnienei (Daumenes) - -už vi
sus Australijos Ciurlioniečius -- 
Senis. Visiems seniesiems Čiur- 
lioniečiams — gražiausius svei
kinimus siunčia iš Melbourno: 
Milvydienė, Jonis(milvydas), Al
dona ir Leonas Baltrūnas (Žir
gas), V. Savaitis -- Senis, 38 
Walpole St., Kew E 4, Victoria, 
Australia.

Buivydui, Brooklyn, Jokubaus- 
kienei, Chicago, Gasparaičiui, 
Clevelande, nuo Ivaškevičiaus; 
Daktarui Zenonui Mingėnui, 1339 
Statė St., Lemont,III., nuo sesers 
Ivaškevičienės; K. • Motuzui nuo 
A lėk. Bratavičiaus, Mikulskiui 
nuo Adomavičiaus, Mikulskienei 
nuo Debesėlių; Mykolui Maksy- 
čiui nuo sesers Tamočiunienės, 
Alantu, BareiŠių šeimoms, Det
roite, Simky šeimai. Slėnių šei
mai, Chicago, Skirmuntų šei
mai, Kenosha -- Pyragių šei-

ma — krikšto dukrai Raselei 
Šimkutei, Chicago, krikšto ma
ma iš Australijos; Pranui Saba
liauskui nuo Jūratės Pyragytės; 
Valei ir Domui Sabaliauskams, 
Chicagoje nuo Juozo ir Emy Kal
nėnų; Mečiui Šimkui, Pranui Sa
baliauskui ir St, Orentui nuo Py- 
ragiaus.

Cousins Vyt., 53 metų, nori 
žinoti kur yra Kuizinas, P. La
banausko draugas, VVashingtone; 
praneškite seseriai Alekna (Ig
nas), 5 Lynch St., Briton, Vic., 
Australia; Dalyla Niparaitė, 1608 
E. Broadway, Glendale 5, Calif. 
nuo Medzianų, Melbourne; dakta
rui ir sūnui -- Bartkam, gen. 
Plechavičiui nuo Garbaliauskie- 
nės; Atgimimo Sąjūdžio nariams 
nuo Mikėliūno, Taunio, Šerelio; 
Petkūnui, Gudaičiui, Martinui, 
Ratkevičiui, Bildušui, daktarui 
Skardžiui, daktarui Starkui nuo 
Pocių, Adelaide; Vincą AbraitĮ, 
Treigį, seniorą ir jr., Andrių 
Shatą, 147 Lake Avė., Worcester 
Mass., Justą Vaičaitį su žmona 
sveikina Stefa Bogvilaitė-Bartuš- 
kienė ir vyras Vytautas, Jų ad
resas -- Vyt. Bartuška, 5 Den- 
mark St., Kew. Vic., Australia.

J. Virbaliui, J. Vasaičiui, A. 
Kaulėnui, K. Oželiui,B. Pūkeliui, 
A. Rimui, P. Tyruliui ir B. Navic
kienei, na ir visiems kitiems Chi-

ATSIUSTA PAMINĖTI

• Mūsų Vytis — dvimė- 
nesinis skautiškos minties 
žurnalas. Redaktorius Vy
tautas Germanas, 3418 W. 
66th St., Chicago, III.

Akademinio pobūdžio žur
nalas, šiuo (gruodžio . . .) 
numeriu rodo duomenų, kad 
dar kiek pasispaudus, galė
tų virsti įdomiu ir vertingu 
lietuvių akademinio jauni
mo žurnalu išeivijoje. Nu
sikratęs skautiškų palapi
nių skersvėjų, žurnalas turi 
visus davinius kilti, plėsti 
savo akiratį ir užimti tinka
mą vietą augančios lietuvių 
inteligentijos eilėse. Tai bū
tų lietuviškojo Lituanuš 
brolis.

• Laiškai Lietuviams — 
vasario mėnesio numeris. 
Reprezentatyviai leidžiamas 
tėvų jėzuitų žurnalas, žvel
giąs į religines ir tautines 
problemas, remiantis kata
likybės koncepcijomis. Re
daguoja Juozas Vaišnys, S. 
J. Redakcijos adresas — 
2345 W. 56th St., Chicago 
36, III.

cagoje ir kitur gyvenantiems 
pažĮstamiems nuo Igno Taunio, 
30 Hughes St., Mile End, So. 
Australia. Juzei Augaitytei, Br. 
Railai, V. Rasteniui, Banaičiui, 
rašytojui Gustaičiui su ponia nuo

Gučių; Vytautui Grybauskui ir 
Valdui Adamkavičiui nuo R. Si
dabro: inž. Krulikui nuo Jono 
Strakausko; Vaškevičiams, Bal
čiūnams— nuo Kučinskų iš Ade
laidės,

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS! 

51/Of MOKAME UŽ BONU 
f4h TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS MAUTOS 
DOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS

Pavasariui (pusėjus buv. Bailey’s krautuvė bus nugriauta ir toj 
vietoj May Co. žada Įrengti savo klijentams automobiliams pasista
tyti pastatą.

DIRVOJE GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:

Gen. V. Nagius - Nagevi
čius, gyvenimo ir darbų 
apžvalga .....    $6.00

Stasys Santvaras —
Aukos Taurė — autoriaus 
penktoji lyrikos knyga $2.50 
Leave Your Tears

in Moscow............... $3.95
Alg. Gustaitis — Kova

su gaidžiu (mažiesiems) 
.................. ..................  $2.00

Alg. Gustaitis — Užpuola 
bitės (mažiesiems) .... $2.00

sukūriuose «
Sis A. Smetonos straipsnis buvo trimitas, šaukiąs lietuvius į kovą 

Klaipėdos kraštui išlaisvinti ir prijungti prie Lietuvos. Daugumai jis 
galėjo atrodyti keistas savo drąsa, ir tik labai maža kas jo tikrąją pras
mę tesuprato.

Sukilimas buvo pradėtas sausio 9 d., paskelbiant Šilutėje susida
riusio Krašto Gelbėjimo Komiteto atsišaukimą, kuriame pranešama, 
kad: 1) krašto direktorija ir valstybės tsryba atstatytos, 2) Gelbėjimo 
Komitetas perima krašto valdžią, 3) buvusiam direktorijos nariui E. 
Simonaičiui pavedama per tris dienas sudaryti penkių narių naują direk
toriją. 4) abi krašto kalbos turi lygias teises, 5) visiems senosios direk
torijos nuteistiems politiniams kaliniams gražinama laisvė. 6) valdinin
kai privalo pasilikti savo vietose ir sąžiningai eiti pareigas. 7) algos bus 
mokamos aukso valiuta, 8) krašto tvarkai išlaikyti skelbiamas išimties 
stovis, 9) nusikaltėlius viešajai tvarkai ir naujajai valdžiai baus išimties 
teismas. Po šiuo Krašto Gelbėjimo Komiteto ats’šaukimu pasirašė Mar
tynas Jankus, Jurgis Strekys. Jurgis Lėbartas, Vilius Šaulinskis ir Jur
gis Bruvelaitis.

Krašto Gelbėjimo Komiteto atsišaukimas klaipėdiečių buvo palan
kiai sutiktas, ir sausio 10 d. beveik visas Klaipėdos kraštas sukilėlių 
buvo užimtas. Sausio 11 d. sukilėlių dalinys pasiekė ir pačią Klaipėda. 
Sukilėlių vadas J. Budrys, neturėdamas parankiui pakankamai jėgų ir, 
be to, norėdamas išvengti kautynių, p siuntė i prefektūrą parlamentarą 
pranešti, kad sukilimas esąs ne prieš prancūzus, bet prieš vokiečių direk
toriją. ignoruojančią lietuvius, ir todėl reikalauja perduoti miestą suki
lėliams. Komisaras Petisnė atmetė sukilėlių reikalavimą ir pareiškė, 
kad. prasidėjus kero veiksmams, v lūžią p rėmęs Klaipėdos prancūzų 
ginkluotų pajėgų viršininkas mjr. Thibaut. Sulaukęs neigiamo atsakymo, 
sukilėlių vadas J. Budrys pasiuntė komisarui Petisnė ultimatumą: jeigu 
sukilėliai nebus įleidžiami į miestą, jis įsakysiąs pradėti kautynes. Tuo 
tarpu abi šalys skubiai joms ruošėsi. Sukilėliai telkė stipresnes jėgas 
Klaipėdai apsupti ir be didesnių nuostolių ją greičiau paimti.

Po kelių dienų kautynių, sausio 15 d. kpt. Mykolo Kalmantavičiaus. 
tuomet save vadinusio Bajoru, trijų kuopų dalinys atžygiavęs iš Pagėgių, 
įsiveržė į Klaipėdą ir paėmė prefektūrą, kur buvo susitelkusi prancūzų 
įgula ir vokiečių žandarai. Kautynės buvo baigtos, ir Petisnė sukilėlių 
vado J. Budrio paprašė paliaubų. Dėl, jų buvo susitarta, prancūzų ka
reivius paliekant laisvus kareivinių rajone ir jiems grąžinant ginklus.

Kiek Klaipėdos krašto sukilimas kariškai pasisekė, tiek diploma
tiškai jis surizgo, tapdamas painiu tarptautinės politikos įvykiu, kuriuo 
buvo suinteresuoti ne tik Aliantai, bet taip pat Lenkija, Vokietija ir 
Tarybų Rusija. Iš pradžių Aliantai Lietuvos vyriausybei reagavo demar-

Demokratijos

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

CHICAGO PHONE ............. 242-4395
SUBURBAN PHONE ........... 656-6330
CHICAGO PHONE ............. 242-4395
SUBURBAN PHONE ........... 656-6330

ALEKSANDRAS MERKELIS
Ištrauka iŠ spausdinamos monografijos ANTANAS SMETONA

šais, o vėliau notomis, kurios nuol .t griežtojo. Sausio 13 d. į Lietuvos 
ministerio pirmininko paneigimą, kad esą netiesa, jog Lietuvos sava
noriai ruošiasi peržengti Klaipėdos siena.. Ambasadorių Konferencijos 
pirmininkas Prancūzijos premjeras Raymond Poincarė Lietuvos vyriau
sybę griežtai įspėjo, reikalaudamas sustabdyti sukilimą, kuriuo norima 
paveikti Klaipėdos klausimo sprendimas ir įžeidžiama Aliantų suverenu
mas. Sausio 15 d. E. Galvanauskas atsakė R. Poincarė. kad Lietuvos 
vyriausybė nedaranti spaudimo Ambasadorių Konferencijai dėl Klaipė
dos sprendimo ir tikinti, kad jis būsiąs Lietuvai palankiai išspręstas, 
kaip to reikalaujanti Versalės sutartis. Be to, jis pažymėjo, kad Lietuvos 
vyriausybės turimomis žin!omis, sukilimas esąs nukreiptas ne prieš 
Aliantus, bet prieš direktoriją, kuri per trejus metus nepaisiusi daugu
mos krašto gyventoji) interesų.

Ministerio pirmininko ir užsienio reikalų ministerio E. Galvanausko 
atsakymas kiek sušvelnino Ambasadorių Konferenciją, ir jos įgaliotas 
Prancūzijos pasiuntinybės atts.chė Jern Marie Gabriai Padovani sausio 
17 d. žodžiu paprašė min’šterį pirmininką ir užsienio reikalų ministerį 
inž. E. Galvanauską, kad Lietuvos vyriausybė padėtų atstatyti Aliantų 
autoritetą Klaipėdos krašte, ir pranešė, kad Ambasadorių Konferencija 
siunčia į Klaipėdą savo ypatingą komisiją, kuri sudarysianti laikinę val
džią krašto tvarkai atstatyti. E. Galvanauskas Lietuvos vyriausybės var
du pažadėjo palengvinti komisijos darbą ir pranešė, kad Lietuvos vy
riausybė tam tikslui taip pat pasiųs savo specialų atstovą. Juo buvo 
numatytas autoritetingas ir plačiai Europoje žinomas žmogus, pirmasis 
Lietuvos valstybės prezidentas A. Smetona.

Ambasadorių Konferencjos nusiteikimą Lietuvos atžvilgiu švelnino 
dar ir tai. kad iš Aliantų Japonija ir Italija Klaipėdos klausimu buvo 
nesuinteresuotos. Prancūzija turėjo rūpesčių su okupuotu Ruhro kraštu, 
į kurį sausio 4 d. įžengė jos kariuomenė, o Didžioji Britanija Klaipėdos 
atžvilgiu buvo gana palanki Lietuvai. Daugiausia triukšmavo Lenkija, 
kurios spauda Lietuvai grasino net karu. Laikraščiai siūlė Lenkijos vy
riausybei gauti iš Aliantų mandatą Klaipėdos krašto sukilimui mal
šinti. Tam tikslui Lenkijos vyriausybė j Klaipėdą pasiuntė ir savo spe
cialų emisarą T, rnowskį, kad paruoštų sukilimui likviduoti planą. Ta
čiau lenkų karinga nuotaika lab :i greit atvėso, kai Tarybų Rusija Len
kijos pasienyje pradėjo koncentruoti raudonąją armiją. Mat, ČiČerinas 
1922 m. gruodžio 22 d. buvo įteikęs Didžiosios Britanijos. Prancūzijos ir 
Italijos vyriausybėms notą, kurioje Aliantai įspėjami, kad Tarybų Ru
sija nepripažinsianti jok o Klaipėdos klausimo sprendimo, kuris būsiąs 
padarytas be jos sutikimo.

(Bus daugiau)
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AKIMIRKOS

Dirigentai ir iškamšos
Jaunosios kartos Metmenų 

žurnalo redaktorius, tarp kitko, 
aiškino pašalinius motyvus, ko
dėl kaikas jungiasi j Vienybės 
"nekomunistinio trečiojo fronto 
ieškotojų eiles".

Jų esančios dvi grupės. Pir
mieji, tokie kaip visų temų di
dėjantis autoritetas V. Sirvy
das, -- tai kai kurie senieji Ame
rikos lietuviai, neišgyvenę ir ne
patyrę sovietinio teroro, todėl juo 
netikintieji ir dypukų informaci
jomis nepasitikintieji. Antrieji, 
-- tai tie dypukai, pas kuriuos iš
sivystęs aukščiausias "aukštai
tiškas sentimentalumas", net 
"tėvyniškas sentimentalumas" ir 
"žemės mitologija'',..

Kavoliškai tariant, "giliausioje 
psichologinėje plotmėje” tokie 
išvedžiojimai atrodytų labai gilūs 
ir moksliškai komplikuoti. Bettų 
visų ieškojimų vaisiai buvo visai 
paprasti. Metmenų redaktorius 
čia pat pripažįsta j kad "ši savy
bė jungia "trečiojo fronto" žmo
nes su tokiais iš jo prokomunis- 
tinin frontan pasitraukusiais Ame
rikos lietuvių veikėjais, kaip dr. 
Algirdas Margeris"...

J ei "giliausioje psichologinėje 
plotmėje" šis margas sentimen
talių ieškotojų blokas jungiasi su 
komunisto Margerio "tėvynišku 
sentimentalumu", -- taijuknieko 
kito mes pernai ir nejrodinėjome.

Tačiau Metmenyse V. K v. 
prunkščia pasipiktinimais, kad 
vistiek tik mes, rašiusieji apie 
Vienybės trečiafrontinkus, buyo- 
me "fantastiškai muziejiniai spe- 
cimenai", mūsų reakcija dėlkul- 
tūrbolševizmo buvo ne tik konser
vatyvi, bet -- smerktinai kraš
tutinė ir džingichaniškalMažato, 
mus veikė "politinė aistra", "as
meniški kerštavimai", ir paga
liau mes nešame atsakomybę už 
"trečiojo fronto" gausėjimą, nes 
mes stumte stūmėme "intelek
tualiai smalsiuosius trečiafron- 
tininkus" į Tysliavienės-Narke- 
liūnaitės sterbles, o draugą Šal
čių šalčiausiai nustūmėme j 
"Laisvės" bendradarbių eiles...

C’est a rire, cher monsieur. 
Bet apie tai gal vėliau.

•
Tai, kas pernai užpernai vy

ko su Vienybe ir kokios po to bu
vo mūsų visuomenės reakcijos, 
supratimai, nesusipratimai ir 
pasipiktinimai, -- visa tai nėra 
nei nauja, nei labai nuostabu. To
kių atvejų matė ir nekartą išgy
veno laisvoji Lietuva. Buvo eilė 
nuotykių, kur J panašias istorijas 
ir kvailiausius akligatvius įsivel
davo asmenys ir figūros, mūsų 
kultūros ar politikos gyvenime 
Žymiai svaresnės ir Įmantresnės 
net už Širvydą ir KavolĮ.

Vienas iš tokių buvo trumpai 
sužibėjęs taip pat žurnalas, var
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du "Literatūra". Jo pirmas 
numeris pasirodė 1936 m. vasa
rą. Redaktorium buvo pasirašęs 
Vincas Krėvė-Mickevičius, lei
dėju -- Humanitarinių mokslų 
fakulteto profesorių draugija 
"Universitas", o žurnalo adre
sas paduotas nemažiauorus:Kau
nas, Vytauto D. Universitetas, 
Humanitarinių Mokslų Fakulte
tas...

Tautininkų žurnalo Vairo re
daktoriaus prof. Iz. Tamošaičio 
paprašytas, tada parašiau ilges
nę "Literatūros" recenziją ir pa
sirašiau niekad nevartotu slapy
vardžiu. Ne atsakomybės veng
damas, bet stačiai nenorėjau duo
ti progos perkelti diskusiją Į as
menišką plotmę ir pigiai aiškin
ti, kad tai gal prieš penkerius 
metus buvusio trečiafrontininko 
kerštavimas naujos laidos tre- 
čiafrontininkams. Turėjusiam 
progos gerai pažinti kultūrbol- 
ševizmo metodus ir gudravimus 
tautinei ir buržuazinei visuome
nei mulkinti, man to "universite
tinio” žurnalo pobūdis, spalva ir 
dvasia buvo iš karto kristališkai 
aiški. Faktais ir citatomis smul
kiau išryškinęs visus tos dvasios 
davinius, recenziją užbaigiau 
klausimu: kas tokĮ trečiąjį inter
nacionalą išleido ir suredagavo? 
Ir nusistebėjimu: nejaugi tai atli
ko Žymus lietuvių tautinis rašyto
jas Vincas Krėvė-Mickevičius, 
Humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanas?...

Ir tada prasidėjo debatai, — 
tiksliau būtų sakyti, karas, tru
kęs ištisus metus. Tai man da
vė apsčiai naujų patyrimų ir iš
vadų visam likusiam gyvenimui. 
Apie "Literatūrą" buvo prirašy
ta daug daugiau žodžių, negu ji 
talpino savo puslapiuose.

Pirmiausia atsiliepė Krėvė -- 
labai iš aukšto, išdidžiai ir pik
tai. Visai nesileido Į diskusijų 
esmę (kaip ir dabar Amerikoje 
"Vienybė"i bet puolė recenzentą, 
Įtardamas, kad tai, nemoralaus 
persimetėlio darbas, o sutokiais 
nediskutuojama ir tt. Aš atsilie
piau plačiau apie tris Krėvės po
litinius "persimetimus" ir disku
sijas pagriežtinau naujais kalti-
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nimais. Tada vienas po kito Lie
tuvos ir net Amerikos lietuvių 
spaudoje stojo Krėvės ginti ir re- 
cenzentą sudirbti labai ilgais iš
vedžiojimais prof. Balys Sruoga, 
prof. Mykolas Biržiška, prof. 
Albinas Rimka ir dar kai kas. 
Nors tais metais jau buvau iš
vykęs užsienin, visiems atsa
kiau ne mažiau ilgais straips
niais per Vairą. Ir jau nebe juo
kais, o smūgiu už smūgĮ, dan- 
čiu už dantj.

Kaip dabar Amerikoje, taip 
anuomet Lietuvoje, visuomenė 
irgi, bendrai paėmus, laikėsi nė 
mur-mur. Žiūrėjo pramogiškai, 
kaip Į pajacų kautynes. 1 visos 
dramos dydį nesigilino,debatų es 
mės neišgyveno, idėjinių verpe
tų gelmės nesuvokė, įsipareigo
jimų ateičiai nejuto, subtilių bol
ševikinės subversijos priemonių 
neiŠmatė. Taip buvo, deja, su la
bai mažomis išimtimis.

Vienintėlis to smarkaus karo 
padarinys tebuvo grynai adminis- 
tratyvinis ir gana bukas. Po antro
jo numerio cenzūra žurnalą užda
rė (nors viešai per Vairą pra
šiau, kad to nedarytų ir leistų 
"Universitui" dar universaliau 
pasireikšti), o valstybės prezi
dentas nebepatvirtino Krėvės nau 
jam terminui fakulteto dekanu.

•

Kaip apie "Trečią Frontą", taip 
ir apie "Lieteratūrą"būtųnema- 
ža geros medžiagos paruošti 
stambesni veikalą, dargi pusėti
nai aktualų šiems laikams, ypač 
jaunajai kartai susipažinti, kas 
jau kitų patirta, ir išvengti nau
jų nesąmonių kartojimo.

Bet akimirksniškai kalbant, gal 
tuo tarpu užtektų tik vienos ci
tatos iš sovietų ką tik Vilniuje 
išleisto "Lietuvių Literatūros is
torijos" UI tomo, pirmos dalies 
apie "kapitalizmo epochą" (130 
Psl.):

"1936 m. buvo pradėtas leisti 
žurnalas "Literatūra" (išėjo 
2 numeriai). Žurnalo oficialiu re
daktoriumi pasirašė V. Krėvė - 
Mickevičius, bet iš tikrųjų j| re

dagavo K. Korsakas (Nr. 1) ir P. 
Cvirka (Nr. 2). Žurnalas subūrė 
apie save nemaža literatūros ir 
kultūros darbuotojų, kritiškai ver
tinančių buržuazinę tikrovę, prie
šiškų fašizmui. "Literatūra" bu
vo ryškiai antifašistinės kryp
ties, demaskavo buržuazinę nacio
nalistinę literatūrą. Žurnale iš
spausdintuose straipsniuose lie
tuvių rašytojai buvo skatinami 
griežtai kritikuoti buržuazinę tik
rovę, vadovautis kritinio realiz
mo metodu, kurti idėjiškai pažan
gius kūrinius".

Šiandien gal jūs jau žinote, ką 
šis bolševikinio žodyno žargonas 
reiškia? Kaip tik tą ir taip apie 
žurnalą anuomet aš buvau rašęs 
Vaire. Rašydamas tada visai ne
žinojau, kad "iš tikrųjų" žurna
lą paeiliui redagavo Korsakas ir 
Cvirka, o jo administratoriumi 
Krėvės buvo pasikviesta ką tik iš 
kalėjimo išėjusi žinoma komu
nistė Mikalina Navikaitė - Meš
kauskienė, mūsų raudonoji "pas- 
sionaria", vėliau sovietinės oku
pacijos ministerė.

Kaip praėjusio karo metu Ame
rikoje užsimaskavę komunistų 
agentai Hissas ar Weissas-White

KVIESLYS | KAZIUKO MUGĘ
Artėja vėl Kaziuko mugė. Šis 

tradicinis turgus kasmet apdo
vanoja chicagiškius puikiais ran
kų darbais ir nepamirštamai sma - 
giu popiečiu. O rengėjai, nagin
gieji skautai, savo svečius pasi
tinka su gerai atlikto darbo 
džiaugsmu veiduose. Ar nemiela 
juos matant Žinoti, kad dar tu
rime tiek kūrybingų ir darbš
čių jaunuolių, nesiruošiančių už
migt "ready made” aplinkos mo
notonijoj?

galėjo insifiltruoti {aukščiausius 
administracijos postus, taip bol
ševikai pas mus sugebėjo ir turė
jo sąlygų paimti | savo kontrolę 
net Universiteto profesorių lei
džiamą ir "redaguojamą” žurna
lą. Jie buvo dirigentai, o Krėvė 
bei jo gynėjai su visais "univer- 
sitais" ir iškilmingais adresais 
buvo tik iškamšos.

Kad "minkštapilviai liberalai” 
dėl savo naivumo kartais patar
nauja bolševikų subversyvinei 
veiklai dengti, tai be abejo nebu
vo nei pirmas, nei paskutinis at
vejis. Bet mane ilgai stebino ir 
giliai liūdino faktas, kad tokiu 
iškamša sutiko būti ir šarūniš- 
kame užsispyrime kelis metus lai 
kytis mano paties pasaulinės li
teratūros mokytojas Vincas Krė
vė. Paskirdamas j| pirmosios oku
pacinės vyriausybės ministerių 
pirmininku, Stalino įgaliotinis 
Lietuvos okupacijai pravesti De
kanozovas atsilygino uz pašiau 
gas. Ir tik po to Krėvė, labai pa
vėluotai, praregėjo, — karčiai, 
tragiškai, skaudžiai, priverstas 
pasirinkti tą pat| kelią, kaip ir 
mes daug ankstyvesni "persime- 
tėliai"...

Gal ta proga atleistumėt mažą 
asmenišką atsiminimėll.

"Literatūra" padėjo ne tik Krė
vei, bet ir man.

1940 m. vasarą trečią dieną 
po okupacijos bolševikai pasky
rė "Lietuvos Aido” vyr. redakto 
riumi Joną Šimkų, mano jaunys 
tės kolegą iš "Trečio Fronto" 
redakcijos kolektyvo. Jis turėjo 
{sakymą mane tuojau pat at
leisti iš dienraščio užsienio po
litikos redaktoriaus pareigų, ir 
tai atliko per penkias minutes.
Vėliau išsikvietė intymiam pa 
sikalbėjimui tarp keturių akių ir 
prašė neoficialiai toliau rašyti 
Aidui jo vadovybėje.

Pareiškiau abejonių: gal oras 
dabar bus man netikęs?

-- Tiesa, -- patvirtino Šim
kus. -- Tavo reikalai blogi. Va
kar naktį vyriausybės narių pasi
kalbėjime buvo prisiminta "Li
teratūra" ir tavo nusikaltimai. 
Turi daug priešų, bet aš darysiu 
viską juos sušvelninti...

-- Jeigu taip, tai gal man ge
riau būtų kuriam laikui prading
ti iš Kauno?

Šimkus galvojo gerą minutę. 
Jis buvo vienintėlis iš smarkių
jų trečiafrontininkų ligi tol "Lie 
tuvos Žinių” redakcijos sekreto
rius, su kuriuo niekad nebuvau 
asmeniškai susipykęs. Pagaliau 
labai tyliai ir ramiai, beveik 
šnibždėdamas pasakė:

-- Taip. Gal bus ir geriau,kad 
pradingsi kuriam laikui.

Ir aš sekanti rytą "pradingau" 
-- ilgam, ilgam laikui. Jei nebū
čiau pasinaudojęs šia draugiška 
sugestija, neabejotinai būčiau 
greit dingęs NKVD rūsiuose ar 
Sibire.

Gal tai būtų ir geriau, nes da
bar nereikėtų dalyvauti debatuo
se dėl šių visų jaunosios kartos 
žurnalo "liberališkų” filosofavi
mų...

Dar viena Kaziuko mugės do
vana -- prisiminimai. Daugelis 
mugės lankytojų, užsikabinę pir
mąją Kaziuko širdelę ant kaklo, 
vėl atsidurs pasiilgtame Vilniuje, 
kur Lukiškių aikštėje triukŠmau 
davo anų dienų turgai. Atmini

muose vėl stiepsis Vilniaus bokš
tai, rikiuosis baltos katedros ko
lonos, kurių šešėlyje vyko pa
tys pirmieji šv. Kazimiero at
laidai ir, ryšium su jais, pirmie 
ji Kaziuko prekymečiai. Tie pre
kymečiai tęsdavosi net tris die
nas. | juos suvažiuodavo būriai 
ūkininkų beveik iŠ visos Aukš
taitijos prisikrovę vežimus {vai
riausių prekių. Vieni atveždavo 
medžio dirbinius: ratus, grėb
lius, kubilus, geldas, šaukštus, 
pintines. Kiti -- audinius, siuvi
nius, indus. Dar kiti -- kvapių 
vaistažolių glėbius, kepsnius ir 
žaislus. Visas prekes išdėstyda- 
vo būdose,, ant stalų ir vežimų, 
kurie ilgomis eilėmis išrikiuoti, 
traukdavo ak| savo gėrybių mar
ga gausybe. Ir mugės lankytojai 
rasdavo čia viską, ko tik širdis 
geidė! Šimtai verbų viliojo švel
niomis kačpėdėlių ir sausiukų 
spalvomis, dėmesį traukė gėlė-
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mis išrašyti puodukai, pilvoti 
ąsočiai, vazos, vazelės, lėkštės, 
lėkštelės. Vaikai neatsiplėšdavo 
nuo molinių švilpynių ir nuo ska
nių Kaziuko širdelių. O kas galė
jo nesusigundyt Smurgainiųries
tainiais? Šviežios, geltonos, 
barškančios jų virtinės suposi 
sukabinėtos ant ienų. Ką ten vir
tinės’ Ištisi kalnai riogsojo, ir 
niekas nebandė grįžt iš turgaus 
be kelių eilių riestainiu ant kak
lo.

Taip, Kaziuko mugė su savo 
garsais, kvapais ir prekėmis, su 
perkančiais ir parduodančiais, bu
vo neatskiriama Vilniaus dalis, 
kaip Gedimino kalnas, ar senos 
bažnyčios; kaip ir pats Šventasis, 
kurio vardu ją žmonės pavadino.

Dabar, Vilnių belankant tik min 
tyse ir atminimuose, ypač malo-
mi atsidurt aplinkoj, kuri nukelia 
mus ten nors vienam popiečiui... 
Kaziuko Mugė! Gyva, spalvinga, 
linksma, triukšmingai Nors tas 
triukšmas neaidės po Lukiškių 
aikštę ir tų verbų nešiurens pane 
rių vėjai, tačiau sėkmingai tę
siama tradicija vėl švystelės chi- 
cagiškiams maloniais pragiedru
liais.

Todėl Chicagoslietuviųskauti- 
ja kviečia visus kovo mėn 3 d. 
(nuo 12 iki 5 vai.) | Kaziuko mu
gę Jaunimo Centre. Tą dieną vi
somis spalvomis žydės verbos, 
geltonuos gintaras, marguos 
juostos, šypsosis tautiniais pa
sipuošusios lėlės ir jų linksmos 
pardavėjos. Atvykusieji nustebs 
tradicinių prekių gausumu ir {vai
rumu.

Ši mugė žada būti {domi i r pil
na netikėtumų. Neveltui Chicagos 
skautai ją kruopščiai ruošia jau 
nuo Kalėdų. Atvažiuokit pirkti, 
derėti, pasižmonėti. Čia susitik
sit su Donelaičio būrais ir Vaiž
ganto kaimietėmis: persimesit žo - 
dėlių su pažįstamais prie kavos 
puoduko puošniai dekoruotose 
skautų kavinėse ir skaniai užką
sk svetingose valgyklose.

Tad, iki smagaus pasimatymo 
beperkant Kaziuko širdeles!

Vilniaus Verba

(parašas)
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Solistė Valentina Kojelienė kovo 9 d. 7 v.v. Jaunimo Centre Chi
cagoje duos pilnį koncertą "Laiškai Lietuviams" žurnalo metinis - 
me parengime. Po koncerto įvyks vakarienė. Bilietus J koncertą ir 
vakarienę patartina Įsigyti iš anksto.

baigs universitetą, susižiedavo 
su inž. Anatolijum Garbausku iš 
New Yorko. Nors šalia studijų ji 
dirba kaip mokytoja gailestingų
jų seserų mokykloje, bet suran
da laiko ir lietuviškoje veikloje. 
Ji yra aktyvi L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania korporantė.

... STASYS LOZORAITIS, JR. 
kuris viešėjo Chicagoje ir be 
jam surengtų Dr. L. Kriaučelifl- 
no ir Dr. Stp. Biežio oficialių 
priėmimų turėjo tiek pakvieti
mų aplankyti šeimas, kad būtų 
reikėję ilgos viešnagės, norint 
visur paviešėt. Vizituodamas ofi
cialius ir žymesnius asmenis, jis 
aplankė buv. Nepriklausomos Lie
tuvos. krašto apsaugos ministerĮ 
gen. K. MusteikĮ ir jo šeimą.

... VYTAUTAS RAČKAUSKAS, 
uolus Dirvos bendradarbis buvo 
sunegalavęs, bet dabar sveiksta 
ir vėl netrukus griebsis plunks
nos ir foto aparato.

... TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 
PARENGIMAS VYKSTA PILNA 
SPARTA. Vasario 18 d. savo dar
bą oficialiai pradėjo finansų ko
misija, nes tą dieną finansų ko
misijos garbės pirmininkas, ban
kininkas Antanas Gribauskas pri
ėmė spaudos atstovus ir pats pir

masis pasirašė ant aukų lapų. 
Kiek nulių bus pridėta prie pir
mojo skaičiaus, netrukus pama
tysime. Iki šio laiko jis labai 
dosniai rėmė lietuviškąją veik
lą. Po to prasidės aukų vajus. 
Jei visi aukosime, rėkiamą su
mą lengvai sukelsime.

... CHICAGOS AUKŠTESNIOJE 
LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE 
vaikų skaičius mažėja. Šiais me
tais mokinių skaičius yra 231. 
Pirmame semestre iš viso pra
leista 1438 pamokos, pavėluota 
237 kartus. Tai išdava tėvų ap
sileidimo, motinų noro vaikelius 
pamigdyti, o mokinių nerūpestin
gumo. Pamokos prasideda 9.30 
vaL ir baigiasi 2 vai. po pietų. 
Iš viso vaikas mokykloje moko
si tik 3 1/2 valandos, turi 5 pa
mokas ir 1 vai. pertraukų. Daug 
tėvų nesumokėjo mokesčio už pir
mą pusmetĮ. Taip ir sudūžta mo
kytojų didelis pasiaukojimas, ide 
alizmas Į tėvų kietas širdis. Pa
lyginkime, kas buvo prieš dešimt 
metų ir kas dabar yra, tada ži
nosime ir kas bus 1973 metais. 
Oi liūdna, liūdna!

.. SOLISTĖS BIRUTĖS KE- 
MĖŽAITĖS dainos rečitalis, ku
ris Įvyks kovo 23 d. Jaunimo

centro salėje laukiamas su di
deliu susidomėjimu. Tai bus di
dysis naujos dainininkės egzami
nas; kuriam ji su dideliu atsidė
jimu, su mažomis pertraukomis, 
ilgą laiką ruošėsi.

... SOLISTE MONIKA KRIP- 
KAUSKIENĖ, ŠĮ pavasarĮ dainuos 
Los Angeles lietuvių rengiamame 
parengime.

... INŽINIERIAI EUGENIJUS 
BARTKUS IR JONASJURKŪNAS 
miesto centre Atidarė "Consul- 
ting Engineering" Įstaigą. Eug. 
Bartkus prieš eilę metų pradėjęs 
dirbti Meissner Engineering kom
panijoje mažą Įstaigą iškėlė Į 
vieną iš pačių didžiausių visoje 
Amerikoje. Meisssneris likvida
vosi, liko Bartkaus patirtis, di
deli organizaciniai gabumai, nau
ji užsimojimai. Belieka linkėti 
sėkmės. Inž. J. Jurkūnas anks
čiau dirbo plačiai išsišakojusio
je Venta Engineering Co., kurios 
savininkai buvo 3 lietuviai inži
nieriai, jų tarpe ir Jonas Jurkū
nas.

... SKAUTŲ KAZIUKO MŪGĖ 
ĮVYKS kovo 3 d. Skautininko K. 
Tijūnėlio namuose jau kelintas 
mėnuo kai buriasi skautai ir

skautininkai ir kažką paslaptin
go daro. Ką? — pamatysite at
vykę Į Jaunimo Centrą. Viena 
akimi matęs galiu pasakyti, kad 
pamatysime nematytų dalykų, o 
jie sako, kad bus nematytų ir 
negirdėtų... tik turėkime kant
rybės.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HEARING AIDS

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.

VIEŠĖDAMI CHICA60JE PIRKITE VUMIE MODERNIOJE

CHICAGOS PAVIETAS
—■ Vytautas Kasniūnas -

... O TIE RŪMAI, iš kur dau
giausia tų spindulių sklinda, yra 
Jaunimo Centras, Tėvų Jėzuitų 
(kurtas, išlaikomas. Čia renkasi 
jaunimas ir senimas septynias 
dienas savaitėje, po kelias valan
das kas vakarą, o šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo ryto iki va
karo. Lituanistinė mokykla, Pe
dagoginis Institutas, posėdžiai, 
pasitarimai, parodos, repetici
jos, susitikimai, paskaitos, paro
dos, kultūriniai parengimai ir po
litinių nuomonių pasikeitimai, vi
sokių mūsų veiklos sumanymų 
pradžia ir vyksmas randa čia sau 
vietos.

... IR SUGUŽĖS ĮJaunimoCent- 
rą žmonių šimtai,bus pilna salė 
ir balkonas (gailėsis neatvykę bei 
pasivėlavę), kai čia už kelių sa
vaičių kovo 9 d. 7 vai. vakare 
Įvyks Laiškai Lietuviams tradi
cinis metinis parengimas - kon
certas. Kodėl toks didelis susi
domėjimas? Tai populiarumas Tė
vų Jėzuitų, jų leidžiamo religinės 
ir tautinės kultūros žurnalo Laiš 
kai Lietuviams, jo redaktoriaus 
kun. Juozo Vaišnio, S.J., kuris 
be spaudos darbo daug dirba su 
jaunimo organizacijomis ir yra 
pagarsėjęs pamokslininkas. O ir 
rengiamas koncertas neeilinis. 
Jo programą išpildys solistė Va
lentina Kojelienė, dainavusi di
džiose koncerto salėse ameri
kiečiams New Yorkeir Chicagoje 
ir dabar pirmą kartą lietuviams. 
Štai kur glūdi šio rengiamo kon
certo pasisekimas.

jimas Įvyks kovo 16 d. Jaunimo 
centro salėje. Dr. Stepono Bie
žio visuomeninio darbo kelias 
labai platus, nuveikti darbai mil
žiniški, tad ir pats minėjimas 
bus labai didingas. Apie Dr. Stp. 
Biežio siekius, laimėjimus, 
džiaugsmus ir audras teks dar 
rašyti.

Algimantas Mackus

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ............................... 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ................. ....... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ................... - -5th$3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas...................................5th $0.98

EAGLE STAMPS ADD MORE TO YOUR SAVINGS

MA1M4 BASEK1ENT
D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

Kun. J. Vaišnys, S.J.

... PO KONCERTO Įvyks va
karienė. Čia poilsiaujant, šneku
čiuojant ir smaguriaujant pro
gramą praves jaunosios kartos 
iškilusis žurnalistas Vladas Bu- 
tėnas - Ramojus, kuris gražiai 
valdo ir sakytinĮ žodĮ, yra pil
nas puikaus sąmojaus be beletris
tikos rašąs ir feljetonus. Beje, 
Į š{ koncertą vietos numeruotos, 
tad verta tiek Į jĮ, tiek vakarie
nei bilietus užsisakyti iš anks
to.

... PRANAS NEDZINSKAS, 
Skautininkų Ramovės pirmi
ninkas, padedant dr. St. Bud
riui ir architektui Kereliui 
ėmėsi iniciatyvos surengti Dr. 
Stepono Biežio 50 metų visuo
meninio darbo sukakties paminė
jimą. Šio minėjimo rengimo ko
mitetą sudaro 15 organizacijų at
stovai, kurie vasario 15 d. buvo 
susirinkę pirmo posėdžio. Minė

... MARGUČIO ŽURNALAS, 
kaip ir dera jo vardui, laikas 
nuo laiko keitėsi, ypatingai pasi 
keičiant redaktoriams. Ypač do
mėjomės juo, pradėjus redaguo
ti naujam redaktoriui, jaunosios 
kartos rašytojui Algimaųtui Mac
kui. Neabejota jo pajėgumu, bet 
buvo daug galvota, kur link suks, 
kokiu keliu eis, kokią vietą su
ras ir užims tarp esamų žur
nalų. Šių metų pirmas numeris 
pasikeitė ir išviršiniai. Sutikome 
jĮ su džiaugsmu ir viltimi. Ma
lonus pažiūrėti ir gaivinantis, 
šviežias savo žodžiais. Belieka 
linkėti sėkmės.

... SAULIUS GREBLIŪNAS bai
gė Roosvelto universitetą. Bet 
ši žinia ypatingai džiugi dar tuo, 
kad jis visą savo studentavimo 
laiką buvo labai aktyvus skautas 
ir studentų sąjungoje. Jo tėvas 
Vincas Grėbliūnas, kuris didele 
energija, nepaprastu idealizmu 
dirba Lietuvių Bendruomenėje, 
gali didžiuotis susilaukęs sau 
padėjėją, o ir mums garbė susi
laukiant šviesios žvaigždės iš 
jaunimo tarpo.

Živilė Žemgulytė.

... ŽIVILĖ ŽEMGULYTĖ, bai
gusi gailestingųjų seserų mokyk 
lą, dabar studijuoja ir netrukus

Gražūs kostiumai šiam 
neįtikėtinam vyrų 

priešpavasariniam kostiumų 
įvykiui!

ĮMOKĖJUS $5.Oo\
Jūsų pasirinktos prekės bus \ 
laikomos iki pareikalavimo /

Klauskite apie patogias / 
išsi mokėjimo sąlygas /

VYRAI: išrinkite iš daugiau nei 1.500 puikios išvaizdos, 
gerai dėvimu kostiumu ... kiekvieną su papildoma pora 
kelnių šiam sezonui parinktomis naujausiomis spalvo
mis ir audiniais ... Kostiumus, kuriuos dėvėsite su pasi
didžiavimu ... naujausi 1963 stiliai ir medžiagos! Pasi
rinkimas lygių ir su klostėmis kelnių.

BASEMENT MEN'S ( 1.OTH1NG DEPARTMENT...
THE MAY CO., ALE 1 STGRES, INCI.l'DING SOL’THGATE

Proporcingi 
geresniai• v • I •išvaizdai

Rinktines 
pavasarines 
medžiagos

Natūralios išvaizdos, fasono 
išlaiko švarkai!

MEDŽIAGOS:
• Dirbtino šilko gerai dėvimo 

acetato medžiagos
• Vyraujančių 

amerikietiškų 
audyklų

SPALVOS:
• Tamsiai pilkos • Juodos
• Alyvinės • Rudos
• Pilkos • Mėlynos

AUDINIAI:
• Solidnų tonų
• Dryžuoti, su 

paspalvinimais,
• Tonas ant tono,
• Spygliuoti

DYŽIAI;
• Normalūs — 36 iki 46
• Trumpi — 36 iki 44
• Ilgi — 37 iki 46

Ryšium su tokia žema kaina, imamas mažas 
mokestis už pataisymus.



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

Neužmirškit pakeisti 
adresą

Socialinės apsaugos val
dyba praneša, kad tūkstan
čiai gaunančių socialinės ap
saugos čekius negauna jų 
taip greitai, kaip jie turėtų 
gauti vien tik dėlto, kad jie 
nepraneša savo naujo ad
reso socialinės apsaugos 
įstaigoms.

Clevelando socialinės' ap
saugos įstaigos skyriaus ve
dėjo John Pederson prane
šimu, pašto įstaiga negalin
ti pakeisti atitinkamo as
mens adreso socialines ap
saugos dokumentuose. Ge
riausias būdas užsitikrinti, 
kad kiekvieną mėnesį socia
linės apsaugos čekis pasiek
tų greitai ir garantuotai, 
tai pranešti naują adresą 
Socialines apsaugos valdy
bai tuojau pat po to, kai jūs 
nutarta keltis j naują vietą.

Pranešimas naujo adreso 
pašto įstaigai įgalina gauti 
tuos čekius, kurie jau buvo 
pasiųsti, bet neužtikrina se
kančių čekių gavimo.

Savo naują adresą galima 
pranešti Socialinės apsau
gos valdybai užpildant ir 
pasiunčiant pašto atviruką, 
kuris prisiunčiamas jums 
su pirmuoju čekiu, arba pa
informuojant Socialines ap
saugos išmokėjimų centrą, 
nurodant savo pavardę ir 
adresą, kortelės numerį, 
naują adresą ir kada galvo
jate persikelti į naują vietą.

Išmokėjimų centro adre
są galite rasti ant jūsų Cer- 
tificate of Award, arba pa
skambinti savo vietinės so
cialinės apsaugos įstaigai ir 
paprašyti to centro adreso.

Nr. 24 — 71963 m. vasario 27 d. DIRVA
MECHANIC

LEAR SIEGLER, INC.

HELP WANTED FEMALE

Dalis publikos šokių metu čiurlioniečių suruoštame koncerte-baliuje. J. Garlos nuotrauka

4901 Lakeside Avė.

■F ■ 
Į &. r JI■•M

HELP WANTED MALĖ

Immediate opening for well- 
rccommended married man 
able to perform fleet main- 
tenance. Truck overhaul ex- 
perience helpful. Continued 
company growth insures 
steady income with advanc- 
ement opportunities.

Apply Personnel
Department

United Parcel 
Service Ine.

VIRŠUJE: Praeitą šeštadienj, 
vasario 23 d.,clevelandiečiaibu
vo liudininkais reto gražumo kon- 
certo-baliaus, kuriame Čiurlio
nio ansamblis ir solistė Aldona 
Stempužienė išpildė nuostabiai 
puikią programą. Nuotraukoje an 
samblis su nepavargstančiu diri
gentu A. Mikulskiu.

,T. Garlos nuotrauka

daryta Šv. Jurgio parapijos sa
lėje, šeštadienio vakare, kovo 9 
d. 8 vai. vak. Paroda tęsis visą 
dieną sekmadienj ir bus pratęs
ta dar sekančiomis dienomis. Or
ganizacijų valdybos kviečiamos 
dalyvauti atidarymo vakare. Į pa
rodą {ėjimas bus aukojant paro
dos surengimo kaštams padeng
ti. Paroda gausi vaizdais prade
dant Stalino-Hitlerio sąmokslu 
okupuoti Pabaltijo kraštus, bol
ševikinės kariuomenės {žygiavi
mas { Lietuvą; sovietų kariuo
menės bei NKVD dalinių padary
ti žiaurumai naikinant Lietuvos 
žmones. Vaizdai iš Vokietijos, ku 
rią bolševikų nagai irgi neaplen
kė ir komunizmo išugdymas iki 
tiek, kad Kremliaus budeliai jau

m
■ J. ‘J

'P
1

Industrial Engineers
!E’s with degree and expęrience in 
methods, standards and plant layout. 
aasembly.
Send resume to
Salafy Office.

LEAR SIEGLER, INC. 
Power Eųuipment Division 

Post Office Box 6719 
Cleveland 1, Ohio 

Phone: MOntrose 2-1000
AN LQUAL OPPORTUNJTY

EMPLOYER

TOOL GR1NDER
kXPr.RII.NCI D ON REAMkitS 

DRILLS I.TC.. AS USI-.D ON (ON.
OMAnc MACIIINT.S ĖST.;, 
PLANT NI.W BLIkDING 

SEND RI.SUMI. TO BOX 200 
Al T: BIl.L.

1935 WARRI NSVILLI CENTF.R RD..
CkF.VI.kVNIJ 21, OHIO

(24, 25)

REGISTERED
NURSES

3-11
* TAUTINIŲ KULTŪRINIŲ 

DARŽELIŲ organizacijos meti
niame bankete, vasario 23, d,, gf.ąsįjaj>ačjai Amerikai. 
~ . Dr/Jono Paukštelio ir jo tal

kininkų padėtas didelis darbas 
šią parodą surengti, sudokumen
tuoti ir nuotraukomis ir diagra
momis pavaizduoti yra tiesiog 
stebinantis.

Benediktinų auditorijoje, Lietu
vių Kultūrinio Darželio Sąjungą 
atstovavo Miščikai, Karpiai, 
Praškevičiai, Brazauskai. Gaila, 
kad tas vakaras supuolė kartu su 
Čiurlionio Ansamblio koncertu, 
tačiau neatstovauti toje tarptau- 
tinėjo organizacijoje būtų buvusi 
lietuviams negarbė.

dara anksčiau. Vietos rezervuo- « NAUJOJE PARAPUOJE, gra- 
tos, po $2.50, $2.00 ir $1.50, ga_- jįU pokiliu, dalyvaujant virš 200 
.Urna gauti Lįętuvių Prekybos na-. ,svegjŲ, sekmadien{, vasario24d.

.... ĮVairių asmenų sveikinimais, me
nine programa, pagerbtas naujai 
priskirtas tai parapijai vikaras 
kun. Jonas Grigonis.

GENOCIDO PARODA

LB I Apylinkės rengiama Ge
nocido paroda bus formaliai ati-

"GATVES VAIKAS"
Dideliu pasisekimu statytą Chi

cagoje komediją "Gatvės vaikas" 
čia matysime šv. Jurgio parapi
jos salėje šeštadienį,kovo 16,pra
džia 8 vai. vakare. Salė bus at-

muose, pas F. Eidimtąir A. Kar- 
soką.

Vaidina Liet. Scenos Darbuoto
jų Sąjunga Chicagoje, režisorius 
Algimantas Dikinis. Kviečia juos 
{ Clevelandą LB I Apylinkė. Vie
tos Vaidilos teatro artistai Pet
ras Maželis, Ignas Gatautis ir 
Zigmas Peckus talkininkaus tech
niniai svečiams pagelbėti.

Pajamų mokesčių blan- 
pildo Edvardas Karnč- 
Baltic Prekybos Na-

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

JN TOWN OFFICE — 6712

. SUPERIOR
1% SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

SUPERIOR AT EAST M ST

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-2597 nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL .ESTATE” 
įstaiga yra narys "N0RTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

• Jonas Kazlauskas paja
mų mokesčių blankas pildo 
importuoto ir vietinio mais
to prekybos PATRIA — 794 
East 185 g. raštinėje kiek- 

• vieną šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų. Te
lefonas Patrijoje 531-6720.

kus
nas
muose, 6905 Superior Avė., 
šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro. Kitomis 
dienomis prašoma šaukti 
telefonu ER 1-4732.

PRIVALO PARDUOTI!!!

3 miegamų mūrinis bun- 
galąw, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l’/2 gara
žo.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 11763

936 East 185 St.
KE 1-7770

• UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms —. vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FR1ENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvėj, —. 431-6339 Cleveland 3, Ohio

Positions available in Medical 
Surgical Division. Mušt be Ohio 
registered or eligible for reeip- 
rocity. Starting salary eom- 

’mensurate with experience. Ex- 
cellent fringe benefits. Shift 
diffenrential.

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road 
Cleveland 6, Ohio

SW 5-5030, Ext. 205

HOUSE FOR SALE
RE 1-917(1

* I

i
Vi o*

e i

Clevelando lietuviai budžiai su vėliava išsirikiavę šv. Jurgio para
pijos salėje, prieš einant i Vasario 16 iškilmingas pamaldas.

FAIRFAX, ST. ANN’S
Colonial, 4 bedrooms, I 1 j baths, fani* 
ily room, newly decoruled, 
$1200
ALSO 
derful 
Chuck

movė in 
down, $140 inonthly puys aU, 
4 bedroom bungalow in won* 
condilion, u burgant $20,900. 
Murphy e veš. YE 2’^272.

THE KENNY CO.
Realtors FA 1-1111

SOUTH EUCLID
NFAV

3 & 4-BEDROOM 
RANCHES and SPLIT LEVE! S

FROM $19,900

G & G BUILDERS
Days EV 2-0777

Eves.-Weekends EV 2-8437

HI 9-5894
EV 2-0777

MAYFIELD HEIGHTS 
NEW

3 and 4-BEDROOM 
Ranches and Split Lcvels 

from $21.900
Kaulai

Goldberg Bldrs.
Eves. -W eekends
Days, EV 2-0040

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratorių . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar:
Calcinator/ Caloric/ Duramatic a Majestic / Martin /Sears- 
Kenmore/Warm Morning v the east ohio gas company

DRFAFR
DRI YI R. I KAM I .S I).. Inb.V' r 
vvife of the buh‘ < . Shih, molhet oi 
Ihnl df ( alilo.i n i a and Hoby, I I I 
uranflniolher and ;real • urandnio 
Ihvr, lalv it adence, Alca/.ar I lolvl 
»•■«•!>. 21- I aii<ilv wi|| recuive Ir,-i»d> 

I ROM 7-l(i P. M. SAILROAY AM* 
2-4 AM) 7-In P M. SLNDAY - 
the Brickman ind Son* I.Utį.II 
Funeral limite. 219011 l.uclid Avė. 
\vliere seivice 'vilt l»e hehl Mond..?
Feb. 25, • »< 2 P M li-lefini'iH Lak- 
Vicvv Ci'inelcry.
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KAS IR KUR?
• Dirvos vyr. redaktorius 

Jonas Čiuberkis, vasario 23 
— 24 d. buvo atvykęs į New 
Yorką ir dalyvavo Lietuvos 
N e p riklausomybės Talkos 
Tarybos suvažiavime.

Ta proga įvyko pasitari
mas su ALT S-gos valdyba 
ir Korp! Neo-Lithuania Fi
listerių S-gos valdyba, da
lyvaujant ir filisteriui Me
čiui Valiukėnui iš Chicagos.

• Vytautas Abraitis, ALT 
S-gos pirmininkas, apmokė
jo prenumeratą Vasario 16 
Gimnazijos mokiniui.

• Giacenta Tra navičienė, 
66 m. amžiaus Vilniuje, va
sario 18 d, mirė. Nuliūdime 
liko vyras Andrius ir Ame
rikoje gyvenantys vaikai: 
Birutė Paprockienė ir Vin
cas Trainis.

• Lietuviškos skautijos 
45 m. sukakčiai atžymėti 
bus išleisti specialūs žymi
niai ženklai (panašūs j paš
to ženklus) ir vokai su ati
tinkamomis a n t g alvėmis. 
Projektai jau yra pagamin
ti. šiais reikalais rūpinasi 
Romas Pakalnis iš Water- 
bury, Conn.

DR. VACLOVUI PAPROCKUI, mirus Lietuvoje 
sausio 18 d. Zarasuose, jo tėveliui

STASIUI PAPROCKUI
ir vasario 18 d. mirus Vilniuje BIRUTĖS PAPROCKIE- 
NĖS mamytei

JACERTAI TRAINAVIČIENEI.
DR. VACLOVUI ir BIRUTEI PAPROCKAMS liū

desio valandoje reiškiame giliausią užuojautą
Dr. Vaclovas ir Emilija čekai

BIRUTĘ PAPROCKIENĘ, šeimą ir artimuo

sius,

MIELAI MOTINAI mirus,

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Stella ir Vytautas 
A b r a i č i a i

BIRUTEI PAPROCKIĖNEI, šeimai ir artiniesiems,
MIELAI MOTINAI mirus,

gilią užuojautą reiškia
Korp! Neo-Lithuania 

New Yorke 
ir

Keru! Neo-Lithuania 
Filisteriu Sąjunga 

New Yorke

Mielai DAGMARAI JURGIENEI, šeimai ir

artimiesiems, brangiai motinai

ERNESTINAI PUODŽIŪNIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Danutė ir Antanas Senikai

A. SMETONOS MONO
GRAFIJOS PRENUME

RATORIŲ ŽINIAI
Antano Smetonos mono

grafija, numatyta išleisti š. 
m. vasario mėnesį, d ė 1 
susidariusių kliū
čių, pasirodys š. m. ge
gužės mėnesį.

ALT S-GOS 
VALDYBA

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje rengiamas Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo 45 metų sukakties 
minėjimas įvyks kovo mėn. 
3 d., 3 vai. 30 min. p. p. B. 
Pakšto salėje, California ir 
W. 38 gatvės kampas, Chi
cagoje. Minėjiman laukia
ma visi korporacijos nariai, 
studentai, bei svečiai — 
korporacijos artimieji. Kal
bės fil. Antanas Kalvaitis, 
jaunieji korporantai išpil
dys meninę programą, jau
nosios korporantės vaišins 
svečius kava bei pyragai
čiais grojant Hi-Fi muzikai. 
Korporacijos padalinio val
dyba stengsis sudaryti jau
kią aplinką bei malonią nuo
taiką.

Dail. Telesforas Valius, gyvenantis Toronte, Kanadoje, kovo mė
nesio pabaigoje išvyksta keturiems mėnesiams j menininkų sostinę 
Paryžių, kad iš arčiau galėtų susipažinti su naujausia menininkų kū
ryba. v. Noreikos nuotrauka

• Jokūbas Stukas, žino
mas New Yorke lietuvių 
veikėjas, radijo valandėlėm 
direktorius, išleidęs visą ei
lę lietuviškų plokštelių, ga
bus ir ryžtingas prekybinin
kas, įteikė, red. J. čiuber- 
kiui viešint New Yorke, 15 
dol. auką Dirvai.

Jokūbui Stukui už tokį 
nuoširdų dėmesį lietuvių 
spaudai Dirvos vardu nuo
širdus ačiū!

• Pavasaris Madų Pasau
lyje, bus atskleistas Jauni
mo Centre kovo 10 d., 3 vai. 
p. p. Parodą rengia Korp. 
Giedra! Atsilankę galėsite 
ne vien tik gėrėtis puošniais 
rūbais, atgabentais iš New 
Yorko, bet kartu ir pasigė
rėti skanumynais. Staliukus 
prašome iš anksto rezervuo
ti susidarius 10 žmonių 
kompanijai po 6 vai. vakaro 
pas O. Eringytę 925-6428.

• Akt. Henrikas Kačins
kas šiomis dienomis įkalbės 
į plokštelę visą eilę lietu
viškos beletristikos kūrinių; 
Ši vertingą darbą atliks P. 
Jasiukonis iš New Haven, 
Conn., talkininkaujant akt. 
Alg. žemaitaičiui ir kt.

• Ne vien puošnūs rūbai, 
bet ir šukuosenos bus mo
deliuojamos. Kovo 10 d., 3 
vai. p. p. Jaunimo Centro 
patalpose — Madų parodoj. 
Modeliai bus sušukuoti 
”Fantasy”, grožio salione.

• Dr. Arvydas ir Birutė 
Klioriai, iš Los Angeles, 
lankėsi New Yorke, kur jie 
visą savaitę viešėjo pas tė
vus Petrą ir M. Ulėnus.

• JAV Lietuvių Bendruo
menės Kultūros Fondui au
kojo: M. Rėklaitis $25.00, 
LB Philadelphijos Apylin
kės Valdyba $50.00, Mar- 
ųuette Parko apylinkės val
dyba $50.00, dr. L. A. Dirda 
$5.00 ir kun. A. A. Sušins- 
kas $7.00 Gimtajai Kalbai.

Kultūros Fondo iždininko 
adresas: Jonas Bertašius — 
2642 Mest 15th St., Chicago 
8, Illinois. LB Centro Val
dybos iždininko adresas: 
Zigmas Dailidka — 5921 So. 
Fairfield Avė., Chicago 29, 
Illinois.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
stato

"CAVALLERIA RUSTICANA“ 
ir 

"PAJACUS“
1963 m. kovo 30 d., 8 vai. vak., 

kovo 31 d., 3 vai. po pietų, 
balandžio 7 d., 3 vai. po pietų

Fine Arts Blgd. Studebaker Theatre,
410 So. Michigan Avė., Chicago, III.

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4, ir 3 dol. 
Gaunami "Marginiuose”, 2511 W. 69 St.

Paštu bilietai užsakomi, kartu siunčiant sau ad
resuotą voką su pašto ženklu ir če
kiu, šiuo adresu:

Lithuanian Opera of Chicago 
2511 West 69th Street 
Chicago 29, III.

Newarko lietuvių delegacija pas Netvarko burmistrą Hugh J. 
Addonizio, kuris Vasario 16proga pasirašė deklaraciją. Nuotraukoje iš 
kairės: 1. Trečiokienė, J. Balchunas, burmistras H. J. Addonizio, kun. 
P. Totoraitis ir M. Stoniutė.

LOS ANGELES

* .Tonas Ulėnas, iš New 
Yorko, buvo vienas iš pa
skaitininkų Los Angeles, 
Kalifornijoj įvykusioj Mili- 
tary Electronics konferen
cijoj. Ta pačia proga ap
lankė gimines ir draugus, 
gyvenančius Los Angeles ir 
apylinkėse.

* LEONASJASIUKONIS išrink
tas SLA 75 kuopai atstovauti Tau
tinių Namų bendrovės susirinki
muose.

* JUSTINAS BAKUTIS, Marija 
Boreišienė ir Albertas Boreišis 
vasario 3' d. Įsirašė į SLA 75 
kuopą. Kuopa turi 241 narj. Ka
sos apyvarta 1962 m. $7144.49.

PADĖKA

Los Angeles Tautinių Namų 
ruoštas Naujųjų metu sutikimas 
pareikalavo daugelio darbo va
landų ir skaitlingų darbo rankų. 
Malonu pažymėti, kad talkos buvo 
susilaukta ir iš savo narių dali
ninkų, o taip pat ir iš mūsų mie
lų bičiulių - rėmėjų.

Tautinių Namų V-ba Širdingai 
dėkoja vyr. šeimininkei S, Bat- 
kienei ir jos gausiam talkininkų 
štabui:

Batlienei, Dūdienei, Gedimi- 
nienei, JurkOnienei, Kairienei, 
Kiršonienei, Latvėnienei, Nau- 
siedienei, Mažeikienei, Oksie- 
nei, Raibienei, Statkienei, Skir- 
mantienei, Valavičienei, Waitek, 
Yličienei, Žilinskienei.

Talkininkavusiems vyrams: 
Balkui, Gauronskiui, Kmitui, Lat- 
vėnui, Liaudanskui, Markevičiui, 
Miglinui, Petkui, Racevičiui, 
Raibiui, V. Šimoniui, VVaitek.

Jei Tautinių Namų ruoštas 
Naujųjų metų sutikimas buvo ir 
nuotaikingas, ir tvarkingas, ir 
finansine prasme (Tautinių Na
mų V-bai nesivaikant iš Naujų, 
jų metų sutikimų ypatingų pel
nų), turėta ir čia svaraus pasi
sekimo, tai reikia laikyti visų 
bendro darbo pastangų vaisiumi. 
Reikšdami visiems gilią padėką, 
turėkime vilti, kad ir kitais me
tais sveiki ir gyvi susirinksime 
vėl Tautiniuose Namuose palydė
ti senuosius ir pasitikti ateinan
čius metus.

Lietuvių Tautinių Namų 
Valdyba

Mielai kolegei

DAGMARAI JURGIENEI

ir jos šeimai, brangiai molinai mirus, nuoširdžią

užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania.
Chicagoje

Filisterei DAGMARAI JURGIENEI ir jos 

šeimai, jos

BRANGIAI MOTINAI mirus,
širdingą užuojautą reiškia

Lietuviu Tautinis Akademinis
Sambūris

Nuoširdžiausia mano užuojauta

Bičiuliui STASIUI VIDMANTUI, 
jo gilaus liūdesio valandoje, brangiai motinai Lie

tuvoje mirus

Ignas Andrašiūnas

ERNESTINAI PUODŽIŪNIENEI
mirus, jos dukrai ir žentui DAGMARAI. TADUI

JURGIAMS ir sūnui MINDAUGUI reiškiu gilią 

užuojautą

Stasys Mankus

Kol. inž. VACLOVUI MAŽEIKAI

ir jo šeimai, jo motinai mirus, reiškiame gilią 
> |. į . -y, - ■

užuojautą ir kartu liūdime

Leokadija ir Juozas 
Ž v y n i a i
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