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UŽSIENIO POLITIKOS PROBLEMA
PROFESORIAUS BORGHOORNO SUĖMIMAS, ATRODO, BUVO RŪPESTIN

GAI SUPLANUOTAS. - TAI EILINIS AMERIKIEČIŲ NUOTAIKŲ BANDYMAS-

Liaudis sako, kad kvailą ir baž
nyčioje muša. Tą patarlę prisi
miniau patyręs, kad Yale profe
sorius Frederick C. Barghoorn, 

52 m. sovietinių klausimų spe
cialistas ir profesorius, užsi
manė patirti Sovietų Sąjungoje, 
kaip ten susidaro "viešoji nuomo
nė". Kaip žinia, profesorius pa
kliuvo į kalėjimą ir prezidentas 
J.F, Kennedy turėjo nemažai pa
triukšmauti, kol sovietai jį pa
leido. Atrodo, kad profesoriui tos 
porą savaičių sovietų kalėjime 
išėjo į naudą, nes jis tikrai patyrė 
kaip sovietijoje formuojama 
"viešoji nuomonė" -- grįžęs jis 
atsisakė leistis į platesnius aiš
kinimus apie jo areštą, pirmiau 
nepasitaręs su Valstybės Depar
tamentu. Atrodo, kad jis užmiršo 
amerikiečių teisę laisvai pareikš
ti savo nuomonę ir persiėmė so
vietų papročiais -- viskas ten tu
ri eiti per valdžią ir su valdžios 
žinia, įskaitant ir "viešąją nuo
monę."

Profesoriaus suėmimas iššau
kė daug komentarų, daugumoje 
nepaprastai naivių, jei nepa
vartoti čia griežtesnio termino. 
Esą, sovietai norėję patirti, su 
kuo profesorius turėjęs kontak
tą, tam tikslui jie net pamušalą 
iš jo skrybėlės išėmę! Atrodo, 
kad iki šiai dienai Amerikoje ne
trūksta komentatorių, kurie ne
žino, kad ką nors suėmus visų 
pirma padaroma labai nuodug
ni krata ir ne tik pas sovietus! 
Gudriau aiškino britų kremlinolo- 
gistas Edwardas Crankshaw, ku
rio nuomone profesoriaus areš
tas buvo iš anksto nutartas. Juo 
buvo siekiama įspėti sovietų pi
liečius per daug nesibroliauti su 
vizitoriais iš kapitalistinio pa
saulio, buvo numatyta ir paleidi
mo galimybė uždedant ant Chruš
čiovo galvos geradario aureolę, 
padariusio asmenišką paslaugą 
prezidentui Kennedy, nes, šiaip 
ar taip, ir pats profesorius Barg
hoorn sutiko, kad pagal sovietų

ŠIANDIEN IR RYTOJ
SOVIETŲ saugumiečiai ruošiasi tylomis paminėti savo 46 

metų kruvinos veiklos sukaktį.
Kaip žinia, tuoj po spalio revoliucijos, bolševikai Lubiankoj 

įrengė savo "teisingumo įstaigą". Gilūs požemiai tam labai tiko 
ir juose gavo galą ne tik "liaudies priešai", bet ir komunizmo 
"bonzos", kaip Rikovas, Bucharinas, Jagoda ir kiti. Stalino prak
tikuojama "raudonoji inkvizicija" susirado virš milijoną aukų tarp 
valstiečių, darbininkų ir intelektualų. Vienos plunksnos pabrau
kimu Sovietijoj buvo likviduota milijonai "buožių", lygiai kaip ir 
armijos kariškių (per "valymus" buvo nužudyti 3 iš 5 raudo
nosios armijos maršalai ir 180 iš 295 generolai).

Ta "teisingumo įstaiga" pradžioj pasivadinusi Čeką, už 
poros savaičių buvo pakeista nauju vardu GPU, iš kurio vėliau 
pasidarė NKVD, o dabar vadinasi MVD. Bet vardų kaitalioji
mas nei kiek nepakeitė tos įstaigos brutalaus charakterio, ko
kį sukūrė jos įsteigėjas lenkas Felix Džeržinskis. Jo įpėdinis 
Viačeslav Menčinskis (1926 m) pasirodė dar geresniu žmogžu
džiu. Jis dirbo tyliai, bet žiauriai. Jam mirus dėl nežinomos 
priežasties, 1934 m. įstaigos priešaky atsistojo Jagoda, o po jo 
Ježovas ir tas kruvinasis laikotarpis buvo pavadintas "ježov- 
čina". Bet netrukus horizonte pasirodė nauja žvaigždė -- kauka
zietis Laurentijus Beria, kurio metodai buvo panašesni į Menčins- 
kio. Liubianka pasidarė ne tik centriniu kalėjimu, bet skirstymo 
punktu į koncentracijos stovyklas, kur milijoninės armijos poli
tinių kalinių nešė istorijoje negirdėtą jungą.

Pasaulis šiandien stebisi Sovietijoj padaryta pažanga ir lai
mėjimais erdvėje, užmiršdamas, kad daug kas buvo padaryta su 
Berios nieko nekainuojančių vergų pagalba.

Šiandien, prisimenant tuos kruvinus epizodus, Chruščiovo 
režimas daug kam gali atrodyti liberališkesnis, bet tikrumoje ir 
jis yra kruvinas, tik vartoja rafinuotesnius metodus ir saugumo 
policijos vardas, kaip ji besivadintų, Sovietijos gyventojų tarpe 
tebekelia baimę.

★

VOKIETUOJE gyvenąs Jurgis P. kas mėnesį iš Lietuvos nuo 
motinos gauna laišką, kurį ji baigia prierašu: "Kad tu mane prisi
mintum, įdedu savo žilą plauką".

Jurgio draugas vokietis klausia:
— Ar sovietų cenzoriai nepameta plauko?
-- Ne. Apleidžiant Lietuvą su motina susitarėm, kad ji nie

kad nedės plauko...
— Tai ko jaudiniesi?
-- Nes laiške visad randu plauką, kas yra ženklu, kad cen

zoriai skaitė laišką...

Vytautas Meškauskas

pasaulėžiūrą viešosios "nuomo
nės tyrinėjimas" ten priklauso 
prie špionažo, kaip ir pašto ženk - 
lų rinkimas. Gal tai padės ir 
mūsų ‘kultūrinio* ir kitokio bend
radarbiavimo šalininkams? Bet 
tai jau kita tema.

Grįžtant prie Washingtono - 
Maskvos santykių, reikia kon
statuoti, kad paskutinieji inci
dentai rodo, jog Chruščiovas ne
nori per gerų santykių ir kad 
jam reikalinga tuose santykiuo
se tam tikra įtampa. Galimas 
daiktas, kad tuo jis nori duoti su
prasti, jog dar ne viskas su
tvarkyta taip, kaip jis norėtų.

Reikia pastebėti, kad JAV už
sienio politika, arba tiksliau — 
jos nebuvimas -- nervina ne tik 
"gerąjį" Nikitą Sergejevičių. Štai 
visai neseniai iš ambasadoriaus 
posto Belgrade pasitraukė kitas 
žinomas amerikiečių profesorius 
ir kremlinlogistas George F. Ken
nan. Pasikalbėjime su Look žur
nalo redaktorium J. RobertMas- 
kin, Kennan iškėlė klausimą, ko 
iš tikro JAV nori? Ar norima 
iššaukti vidujinių pasikeitimų ko
munistiniame pasaulyje, ar nori
ma priversti jį pasiduoti ameri
kiečių norams, ar, pagaliau, no
rima karo? JAV tuo reikalu nė
ra vienodos nuomonės. Visai tei
singai Kennan pastebi, kad JAV 
politiką nulemia vidaus politikos 
išrokavimai, pasisakoma už tai, 
kas geriau tiktų šiuo metu rinki
minei propagandai. Pagal jį, JAV 
politikai kliudo trys jėgos:

1. Kongresas. Skirdamas lė
šas, kongresas bando varyti sa
vo užsienio politiką. Kiekvienas 
atstovas ar senatorius čia išeina 
iš savo rinkikų nuotaikų ir joms 
pataikaudamas.

2. Biurokratija. Labai sunku 
susikalbėti su Valstybės Depar
tamento valdininkais, ypač sku

biais atvejais.
3. Sąjungininkai. Jų egoizmas 

kliudo bet kokias reformas.
Už tat G,F. Kennan konstatuo

ja:
"Kennedy administracija už

sienio politikoje neturi jokios 
veiksmo laisvės. Aš galiu įžiū
rėti svarbius pakeitimus krašto 
apsaugos politikoje, bet užsienio 
politikoje administracija nega
lėjo pajudėti".

"Prileiskime, kad tie stabdžiai 
atkrinta — aiškinasi Kennan ir 
teigia -- tada mes galėtumėm 
persvarstyti mūsų laikyseną Vo
kietijos problemoje, taip pat san
tykius su de Gaulle ir savo Rytų 
Europos politiką".

Pirmučiausia, reikią apsi
spręsti, ar amerikiečiai nori su
naikinti komunistinius režimus ir 
tuo pačiu ryžtis karui, ar pasi
naudoti tokiais elementais, kurie 
veda prie nuosaikumo, stipri
nant pasaulinės taikos galimybes.

Jei JAV nenorinčios griežtai 
vadovauti laisvajam pasauliui, 
jos turinčios geriau apleisti tarp
tautinės politikos areną, nes grį - 
žimas į izoliacionizmą yra ge
riau, negu dabartinis chaosas. 
Griežtesnei politikai netinka ir 
JAV santvarka, kur visos galios 
yra per daug suskaldytos. Paga
liau, skubiai reikalingos diskusi-

(Nukelta į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* JAV VYRIAUSYBĖS ATSTO

VAI ir įtakingi politinės strate
gijos vairuotojai buvo susirinkę 
Honolulu, kad nustatyti tolimes
nės JAV politikos bruožus Piet
ryčių Azijoje.

* LUDWIGASERHARDAS,nau- 
jasis Vak. Vokietijos kancleris, 
lydimas užs. reikalų ministerio 
Schroederio ir gynybos minis
terio Kai-uwe Von Kasselio šį 
sekmadienį atvyksta trijų dienų 
vizitui įWashingtoną. Pasitarimų 
programoje įeina visa eilė gyvy
binių politinių klausimų.

* KUR DINGO JAVŲ SIUNTA — 
klausimas dėl kurio, didelį susi
domėjimą parodė senator i usjohn 
J. Williams. Arti 25 mil. buše
liu javų suinta iš JAV turėjusi 
atsidurti Austrijoje pasikeičiant 
strateginiais mineralais. Šiomis 
dienomis šen. J. Williams pareiš
kė turįs tikrų davinių, kad dalis 
tos javų siuntos pakeliui "nu
krypo" į Sov. S-gos satelitinius 
kraštus. 370.000 bušelių atsi
dūrė Rytų Vokietijoje, viename 
iš aršiausių JAV oponentų už ge
ležinės uždangos.

JAV įstatymai aiškiai pabrė
žia, kad tokiose transakcijose 
prekės privalo eiti į paskirtą 
joms kraštą. Tuo tarpu aiškiai 
nustatyta, kad jau Vokietijos Bre-

Tarp Pekino ir Kremliaus jokių nuomonių skirtumų, šią misiją atliekant.

Hamiltono lietuvių sporto klubo Kovas krepšininkai, laimėję Kanados krepšinio meisterio vardą. 
Nuotraukoje žaidėjai su vadovais. Stovi iš kairės: klubo ižd. Svilas, žaidėjai Bakaitis, Breichmanis, 
Enskaitis, Kybartas, Meškauskas, kanadietis treneris, komandos globėjas prel. dr. J. Tadarauskas, 
žaidėjai Vinerskis, Vindašius, Bulionis (vadovas) Blekaitis. Juraičio nuotrauka

LIETUVIAI KREPŠININKAI KANADOS MEISTERIS
Hamiltono lietuvių sporto klu

bui Kovas šiais metais iškovojus 
garbingą pergalę , Hamiltono 
miesto burmistro Vic Copps ini
ciatyva šis sporto įvykis buvo 
oficialiai atžymėtas miesto rotu
šėje. Hamilton burmistras jau 
anksčiau buvo pareiškęs: "Jūs, 
Hamiltono lietuviai, pasiekėte 
nepaprastų rezultatų savo laimė
jimais, suteikėte garbę netik sa
vo tautai, bet suteikėte garbę ir 
pasididžiavimą ir man, kaip Ha
miltono burmistrui, laimėjus 
prieš visas Kanados komandas. 
Man malonu jus pasveikinti as
meniškai, o miesto vardu jūsų lai
mėjimą atžymėsime oficialiai"

Savo pažadą Hamiltono burmist
ras įvykdė miesto rotušėje įteik
damas kiekvienam komandos žai
dėjui ir globėjams po specialiai 
užsakytą auksinį žiedą su pažy
mėjimais.

Apžvelgiant Hamiltono lietuvių 
sportinę veikląrnegalimepraleis
ti jaunųjų sportininkų ir globėjų, 
kur'.e rūpinasi jaunimo reikalais 
įr sudaro sąlygas, kad jaunimas 
skintų laurus, iškeliant viešumon 
mūsų kenčiančios tautos vardą. 
Jų tarpe ryškiausia asmenybe yra 
prel. dr. J. Tadarauskas. Jis glo
bojo ir finansavo komandą, lai
mėjusią Kanados meisterio var
dą. Pagarbos ir padėkos užsitar
navę Svilas, Bulionis (krepšinio 
vadovas) ir Stanaitis, kurie ne
paprastai daug laiko atiduoda lie
tuvių sporto srityje.

Garsieji krepšininkai beveik 
visi yra gimnazijos 13-je klasė
je, tad daug laiko tenka skirti 
ir mokslui.

Linkime jiems gražiausios 
sėkmės tiek moksle, tiek ir spor
te. (vp) 

meno ir Hamburgo uostuose mi
nėtoji javų siunta buvo išskirsty
ta spekuliantų pasirinktiems kli
entams. Tuo tarpu nei Žemės 
Ūkio nei Valst. departamentai 
neparodė jokio noro tuo reikalu 
pravesti kvotą, nors tai aiškus 
nusižengimas įstatymams ir su
tartims.

"Kas blogiausia", pareiškė 
šen. Williams, "kad visa tai ne
galėjo įvykti be žinios šiapus At
lanto esančių institucijų".

Hamiltono miesto rotušėje, miesto savivaldybės atstovas įteikia 
krepšininkams auksinius žiedus. Juraičio nuotrauka

Lietuvos okupantas vėl reikalauja 
mūsii kraujo

CHICAGOS LIETUVIAI, PROTESTUOKIM!
Praėjusį pavasarį Maskvos 

tarnai, prisidengdami kova prieš 
mirusį nacizmą, mėgino sukelti 
viešąją opiniją prieš pavergtųjų 
tautų atstovus, gyvenančius lais
vajame pasaulyje. Nevykėlio žur
nalisto propagandine brošiūra 
pasinaudodami, jie mėgino į savo 
pinkles įtraukti net tokius žmones, 
kurie nenori prisipažinti komu
nistais, bet dėl savo naivumo ne
pažįsta Kremliaus siekimų. Ta
čiau jų sušauktas Sherman vieš
butyje mitingas neatnešė jų lau
kiamų rezultatų, nes lietuvių ir 
kitų pavergtųjų tautų demonstra
cijos amerikiečių visuomenei pa
rodė tikruosius komunistų kės
lus.

Lapkričio 24 d., tie patys Krem
liaus tarnai vėl šaukia naują mi
tingą Hamilton viešbutyje. Čia vėl 
jie mėgins tuos pačius propagan
dinius metodus -\- suniekinti lie
tuvių vardą, kad galėtų prieš lais
vąjį pasaulį nusiplauti savo kru
vinas rankas ir savo nusikaltimus 
suversti vergijos pančius nešan
čių tautų atstovams.

Kremlius vėl pristigo mūsų 
kraujo. Ir jo iš naujo reika
lauja, norėdamas mums įvaryti 

baimę ir uždaryti mūsų lūpas. 
Bet mes tylėti negalime. Lietu
vai ir mums padarytos skriaudos 
yra perdaug didelės, kad mes 
galėtume ramiai žiūrėti į komu
nistų kėslus. Todėl mes vėl rink
simės viešoms demonstracijoms 
ir savo aktyviu dalyvavimu bei aiš
kiais šūkiais atidengsime tikrąjį 
komunizmo veidą, parodydami 
amerikiečių visuomenei išžudy
tus mūsų brolius, kalėjimuose pū
domus pavergtųjų tautų geriau
sius sūnus ir dukras, dėl savo 
vaikų išlietas motinų ašaras ir ko
munizmo didžiąją grėsmę visos 
žmonijos laisvei.

Mes nenorime suniekinti jokios 
tautos, bet mes taip pat nelei
sime, kad Maskvos kraugeriai nie
kintų mūsų tautą ar mus pačius. 
Mūsų šventa pareiga ginti savo 
kankinamos tautos vardą ir jos 
teises. Ne mes esame krimina
listai ir karo nusikaltėliai, bet 
tie Maskvos tarnai, kurie suda
rė suokalbį su Hitleriu ir kartu 
su juo naikino ištisas tautas.

Todėl šį sekmadienį, kaip ir 
anksčiau, mes turime visi, kas 
tik galime dalyvauti demonstra
cijose - piketavime, kad parody
tume savo meilę Lietuvai, jos 
laisvei ir sovietų vergijoje kovo
jantiems mūsų broliams. Kai mū
sų tauta yra žudoma ir kryžiuoja
ma, kiekvieno lietuvio šventa pa
reiga -- ginti Lietuvos vardą. Iro 
dykime, kad mes tremtiniai esa
me gyvas tautos kūnas, kuris nie
kam neleis niekinti Lietuvos var
do ir garbės!

PROTESTO PIKETAVIMAS 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 
mėn. 24 d. 1 vai. p.p. prie Ha
milton viešbučio Dearborn St. 20 
(prie Dearborn ir Madison gat
vių kampo). Važiuojant iš pietų į 
miesto centrą traukinėliu (Ele- 
vated) -- išlipti Monroe susto
jimo vietoje ir eiti Madison gat
ve į vakarus iki pirmo skers
gatvio. Važiuojant Archer gat
ve autobusu, išlipti Statė ir Ma
dison gatvių sankryžoje ir eiti 
Madison g-ve į vakarus.

Visi dalyvaukime protesto pi
ketavime.

Lietuvių Delegacija prie 
Antibolševikinio Pavergtųjų 
Tautų Bloko.
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KALBOS KERTELĖ
- Rašo STEPAS VYKINTAS ------------------

AUGŠTAS AR AUKŠTAS?
"Lietuvių kalbos vadovas",ku

rį sudarė prof. dr. Pr. Skardžius, 
St. Barzdukas ir J.M. Laurinai
tis, rašo šiuos žodžius iš kilmės: 
augštas, Augštadvaris, Augštai- 
tija, augštaitis, augštakalnis, 
augštybė, augštielninkas', augšti- 
ninkas, augštis, augštuma, augš- 
tuolis, auštupis (?) etc. Tačiau 
"Dabartinės lietuvių kalbos žody
nas", kurį redagavo prof. J. Bal
čikonis ir kiti redaktoriai, rem
damiesi Lietuvos nepriklauso
mybės laikų priimta rašyba, 
kitaip rašo tuos pačius ir jiems 
giminius žodžius: aukščiau, 
aukšlė, aukšliauti, aukšlys (iš 
medžio žievės padarytas indas 
uogoms rinkti), aukštaičiai, aukš
takrosnė (krosnis ketui gaminti iš 
rūdos), aukštamiškis (aukštų me
džių miškas), aukštapelkė (aukš
tumos pelkė), aukštas, aukšta
ūgis, aukštavertis, aukštenybė, 
aukštėti, aukštielninkas, aukšti- 
matis (prietaisas aukščiui ma
tuoti), aukštinė, aukštininkas, 
aukštinis (dūminės pirkios ar pir
ties langelis lubose dūmams išei
ti), aukštinti, aukštis, aukštys (pa - 
veikslinė dviejų akių korta; gal- 
vinis), aukštkaupais (prv. žem. 
su dideliu kaupu, labai daug, pvz.: 
sniego visur priversta aukštkau
pais), aukštuma, aukštuolis,aukš
tuomenė, aukštupys (3a), aukštu
tinis etc. Taigi, tremtyje mūsų 
kalbininkai pakeitė šių žodžių ra
šybą ir suklaidino rašytojus, žur
nalistus, mokytojus ir mokinius. 
Vieni rašo vienaip, kiti --kitaip. 
Kaip rašytina?

Nėra abejonės, kad žodis 
"aukštas" yra kilęs iš lotynų žo
džio augeo, auxi, auctus --augti. 
Tačiau jau romėnai nerašė viso- 
•se šio žodžio formose g, bet g ir 
k. Ir kitų žodžių formose lietuvių 
kalba pakeičia g į k. Pvz: bėga, 
bėgo, bėgti, tačiau liepiamojoje 
nuosakoje bėk. Jablonskis, matyt, 
remdamasis lotynų kalbos ra
šyba, priėmė, kad "aukštas" bū
tų rašomas su k, bet ne su g.

Užsienio politikos 
problema...

(Atkelta iš 1 psl.)
jos užsienio politikos reikalais, 
kad tauta galėtų suprasti prieš 
ją iškilusias problemas.

šiuose Kennano samprotavi
muose yra daug teisybės, nors 
jo pažiūros į komunizmą dauge
lyje atvejų pasirodė esančios kiek 
naivios. Bet tai palikus, aišku, 
kad JAV politika vistiek reikalin
ga skubaus peržiūrėjimo. Ir ne 
tik Chruščiovo naudai.

Su kokiu pavojingu naivumu 
JAV politikai leidžiasi "tvarkyti" 
užsienio reikalus, aiškiai parodo 
vice-prezidento Lyndon B. John- 
son nesena viešnagė Vakarų Eu
ropoje. Olandijoje JAV vicepre
zidentas rado reikalo gatvėse pa
dalinti penkis tūkstančius margų 
paišelių ir žiebtuvėlių! Amster
damo katalikiškas dienraštis De 
Voksk'-ant ta proga rašė: "Ar 
mes esame ką tik naujai atras
tas kraštas? Nejaugi viceprezi
dentas manė, kad jis čiabuviams 
turi dovanoti karolius ir kišeni
nius veidrodukus?"

* NEW YORKE ĮVYKUSI AFL 
-CIO unijų konferencija priėmė 
rezoliuciją, kuria reikalaujama, 
kad vyriausybė rastų būdus pa
keisti tiems mokesčių įstatymų 
trukumams, kuriais pasinaudo
ja savininkai, perkeldami savo 
įmones iš pramonės centrų į pi
giai apmokamos darbo jėgos ra
jonus. Be to, nutarta reikalauti 
35 vai. darbo savaitės ir- dvigu
bą atlyginimą už viršvalandžius. 
Paskubėti mokesčių sumažinimą, 
ypatingai atsižvelgiant į žemes
nių pajamų grupes.

Rezoliucijoje taip pat reika
laujama plėsti viešuosius dar
bus ir pakelti minimalų atlygi
nimą iki 2 dol. į valandą, kartu 
tą atlyginimą praplečiant į tas 
darbo jėgos grupes (apie 
16.000.000 žmonių), kurios mi
nimalaus atlyginimo normų liko 
nepaliestos. Unijos taip pat ska
tina, kad savo darbovietes grei
čiau apleistų pensijos susilaukę 
darbininkai.

Tomis priemonėmis būtų sie
kiama sumažinti nemažėjantį be
darbių skaičių.

Po r f. d r. E r nst F raenkel "Litaui- 
sches etymologisches Woerter- 
buch" pateikia tokią šio žodžio 
etimologinę raidą: "Aukštas" 
hoch, lett. augsts, preuss. auck- 
timiskan "Obrigkeit", aucktairi- 
kijskan, dass. (1. aucta -- oder 
aucktanrikijskan, zweiter Teilzu 
preuss. rikijs "Herr"), auctim- 
mien "Obersten" etc. Ortsnamen 
Auctakops, Auctukape (zweiter 
Teil lit. kapas, lett. kaps "Grab- 
nuegel") Auctigarbin, auctigir- 
gen, auctowangus etc. (Gerullis 
Ortsn. 12 ff.), Austolite "cast- 
rum" etc. (s. noch Endzelin FBR 
15, 101 ff., SV 147). Hierher noch 
lit. aukštielnykas "ruecklings, 
hintenueber", durch umgekehrte 
Schreibung auch Nom. pi. alkš- 
tinalky (Daukantas Volksmaer- 
chen LT 4,3 Anh.25), aukštynak- 
sai (Daukantas Darbay 25... Mit 
aukštas haengt auch lit. aukšinis, 
Szyrwid s.v. komin wywiedziony 
dla dymu, dymnik) unrichtigBez- 
zenberger BB. 23,315) zusam- 
men. An Ableitungen von aukštas 
erwaehne ich noch Aukšti ėjus 
als Familienname (Skardžius Z D 
90), ferner den Gottesnamen Aux- 
theias Vissagistis (Deus omni- 
potens atque summus) bei Lasi- 
cius De diid Samogitarum, 
s. Mannhardt 356, vielleicbt zu 
aendern in Aukštiejas Vissoga- 
lįsis, vgl. aukštiejas "hoch obe- 
rer" (Bretkun 5. Mos. 6, 9, Dauk
ša Post. 8,11 - Orig. 4,7, aukš- 
tieiam am Rande als Erklaerung 
von virszutiniam karalui Kniga 
Nobažnistės, Daukantas). Žr. Li
tą uisches etymologisches Woer- 
terbuch von prof. dr. ErnstFraen 
kel Lieferung 1, CarlWinter Uni- 
versitaetsverlag Heidelberg, 155. 
Psl. 25.

Kaip matome iš šio žodžio ra- 
šybinės raidos, jis yra rašytinas 
su k. Ir romėnai auksi, auktus 
rašė su k, ir prūsai aucktimis- 
kan -- su k, ir Daukantas, ir Sir
vydas, ir Bretkūnas, galų gale ir 
Fraenkelis -- visi rašė su k. Juk 
nei namas, nei dangus neauga, 
nors sakoma aukštas namas, 
aukštas dangus. Tik kartais mūsų 
mokslinės ambicijos be reikalo 
auga. Todėl visiems siūlyčiau ra
šyti "aukštas" ir visus šios kil
ties žodžius taip, kaip juos ra
šo "Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas”, išleistas Lietuvoje.

PLB BIULETENIO KALBA
Tremtyje įvairios organizaci

jos leidžia nemaža rotatorinių 
biuletenių ir atsišaukimų. Juos 
dažniausia redaguoja žmonės, ku
rie gerai nemoka lietuvių kalbos, 
ypač rašybos. PLB Seimo naujai 
išrinktoji PLB Valdyba taip pat 
pradėjo savo darbą, išleisdama 
atsišaukimą į laisvojo pasaulio 
lietuvius ir lietuves. Reikia ma
nyti, kad šį atsišaukimą, dar 
prieš jam pasirodysiant, yra ma
tęs ir "Lietuvių kalbos vadovo" 
vienas iš redaktorių St. Barzdu
kas, kuris yra PLB Valdybos vi
cepirmininkas. Jis yra žinomas 
mūsų visuomenei ir kaip kalbi
ninkas. Reikia pabrėžti, kad šio 
atsišaukimo kalba yra daug ge
resnė už kitų panašių atsišauki
mų kalbą. Tačiau rašybos požiū
riu ir šiame trumpame atsišau
kime atsirado klaidų. Pvz.: sub- 
tylus yra rašomas su ilgąja y, o 
reikia rašyti su trumpąja, nes 
joks lietuvių kalbos vadovėlis, 
net "Lietuvių kalbos vadovas" 
taip nerašo. Taip pat žodžio "per
gyvenimas" prasmė mums kelia 
abejonių. Kiek man žinoma, gy
vojoje mūsų kalboje pergyventi 
reiškia ilgiau gyventi. Pvz.: tė
vas pergyveno ir savo vaikus. Be 
to, šio žodžio vartojimas atsi
šaukimo sakinyje nevykęs. Ge
riau pasakyti ar parašyti "atsa
komybės jausmus", o ne pergy
venimus.

REDAKCIJOS PASTABA
PLB Kultūros Taryba yra 

priėmuši nutarimą ir pataria 
lituanistinėms mokykloms 
bei lietuviškajai spaudai lai
kytis jablonskinės rašybos, 
kokia buvo vartojama Nepr. 
Lietuvoje, o ne "Lietuviųkal
bos vadovo".

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

New Yorko Lietuvių Atletų Klubo jaunieji sportininkai su vadovu A. Vakseliu. Vyt. Maželio nuotrauka

Jonas Rūtenis

NEW YORKO
ŽMONĖS, 
DAIKTAI 

IR IDĖJOS
TRADICIJA -- sakoma -- yra 

žmogaus gyvenimo dalis. Jau nuo 
seno tradicijos gerbiamos ir yra 
tapusios lyg įstatymais, kurios 
be sankcijų, visų geros valios 
žmonių puoselėjamos.

Tradicijų kulte lietuvis niekad 
nebuvo paskutinis. Jos visais lai
kais ir amžiais buvo palaikomos. 
Tik kažin kodėl šiais metais New 
Yorke tos tradicijos imtos, galgi 
dėl neapdairumo, laužyti. .

Lapkričio 23-čioji diena. 
Lietuvos Kariuomenės įkūrimo 
diena. Švenčiama nuo pat jos įkū
rimo Nepriklausomoje Lietuvoje, 
Vokietijos barakuose ir čia svečio 
je Amerikos šalyje. Visų laikraš
čių parengimų kalendoriai skel
bia, kad visose lietuvių kolonijo
se tą dieną tešvenčiama Lietuvos 
Kariuomenės šventė. New Yorko 
kalendoriuje — kitaip. Tą dieną 
inžinierių - architektų subuvimas 
su humoristiniais pamargini- 
mais, o kas liūdniausia kad tą 
dieną -- VLIKO sukaktis --ir 
jis šoks su humoristiniais pa- 
marginimais. Rengiamoji Kariuo
menės Šventė tebūnie New Yorke 
liaudžiai. Semkitės dvasinės 
stiprybės kovai be vadų. Eiliniai 
patys vieni sveiki, linksmi būkite 
ir kai mes paprašysime^ukoki- 
te ir aukokitės, nes ne kas kitas, 

Lietuvių Atletų Klubo jaunosios sportininkės su vadovėmis.
Vyt. Maželio nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE JAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. CHATEAU GIBEAU 3 Star Cognac
2. V-S-O-P Brand, Import.

from Germany ....'•..............................
3. Imported Polish Wines.........................
4. AMBASADOR VERMOUTH

dry or sweet............................................

5th $4.98

5th $4.69
5th $1.49

5th $ .98

5. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška. ,5th
6. VODKA 80 proof..............................................5th
7. CHIANTI Imported Wine. full Qut................5th
8. Zeller Shvvarze Katze Wine..........................5th

o tik mūsų visų tėvynė Lietuva 
mūsų šaukiasi.

Tą dieną rengti organizacijų 
pobūvius nepateisinama. Daug 
daugiau kartų nepateisinama 
VLIKui tą dieną neskirti dėmesio 
Lietuvos Savanoriui-Kariui.

Galima tą dieną posėdžiauti ir 
VLIKui, tą pačią dieną gimusiam 
žvelgti į savo kelius ir darbus, 
bet vakare gi galima pabendrau
ti ir su visa New Yorko lietuvių 
visuomene, prisimenant Karį- 
Savanorį.

Juk ir Kariuomenės Šventės 
minėjime susirinkę, atrodo, ne
bus įtaigojami vaikščioti gedu
lingomis eisenomis ir raudomis 
graudentis. Kodėl gi taip nepagal
vota ir taip nepaplanuota?

Lapkri čio 2-ji . Vėlinės. 
Nekalbant jau apie bažnytinę tra
diciją, kartą metuose paminėti 
mirusius, bet lietuviškoji -- jau 
nuo amžių, net siekianti kuni
gaikščių Lietuvą, buvo viena iš 
dienų mirusiems prisiminti.

Nepriklausomoje Lietuvoje mi 
nios lankė kapines, žiebė žiburė
lį... Pamename, kad netolimoje 
praeityje, pavergtoje Lietuvoje 
jaunimas tą tradiciją puoselėjo ir 
net nukentėjo nuo okupanto, o pa
galiau priėjo prie to, kad tradi
cinėje vietoje, kur buvo didvyrių 
karių ir artimųjų kapai žemė bu
vo sulyginta su paviršium.

Okupantas pasipriešino tradi
cijai, nes ji lietuviška, kalbanti 
žmoniškumo vardu, kalbanti ir 
primenanti kuo esi. Tokia tradi
cija, savaime aišku, okupantui 
nepakeliui.

Adomas Mickevičius šios tra
dicijos įkvėptas parašė ir savo 
garsųjį veikalą Vėlinės, tuo lyg 
užakcentuodamas ir įprasminda
mas vėlinių tradiciją.

New Yorke--pirmąkartą,kaip 
čia lietuviškas svietas gyvas, bu
vo suruoštas balius ir pavadintas 

dar ne bet kaip, o kitu tradiciniu 
pavadinimu, kurio dėl kai kurių 
priežasčių jau nebepajėgiame įgy
vendinti, Spaudos Balius.

Kai New Yorke teko kalbėtis 
tuo reikalu, vienas aktorius man 
ir taria: Na žinai, jau koks be
būtum bezbožnikas, bet tik jau vė
linių dieną neruošk balių... na jau 
pa... visai... Kas į visa tai duos 
atsakymą kodėl taip -- ruduo, 
lapkritys ar krintą geltoni la
pai...?

jau kartą šioje vietoje 
buvo minėta apie Lietuvių Atle
tų klubą Brooklyne. Tai senas 
60 metų amžiaus klubas. Žvel
giant iš šalies atrodo, kad šiam 
klubui lemta gyventi dar ir kiti 
60 metų, nes jis kasdieną auga.

Šiomis dienomis teko lankytis 
LAK Mankštų ir Plaukymo sek
cijoje. Sportininkų kaip amaro. 
Viso net 70. Dvi grupės. C gru
pė nuo 7 metų iki 9 ir D grupė 
nuo 10-12. Berniukai ir mergai
tės.

Viskas vyksta LAK vadovau
jant, specialistų priežiūroje. 
Mankštoms vadovauja: A. Biru
tis, L. Siemaška, V. Valaitienė, 
Daunienė ir V. Gintautaitė. Plau
kymui: amerikiečiai profesiona
lai mokytojai. Administruoja J. 
Birutienė. Jai padeda tėvų komi
tetas, talkinamas visų vaikų tė
vų. Šios sekcijos steigėjas ir or
ganizatorius niekad nepailstąs 
sporto darbuotojas A. Vakselis. 
Sekcijoje r sesijos metu, kalbama 
tik lietuviškai ir sekama ir įtai
gojama, kad vaikai ir tarp savęs 
kalbėtųsi tik lietuviškai.

Reikia pripažinti, kad darbas 
vyksta labai sklandžiai ir iš
maningai, o vaikai į šią tarp
tautinio susipratimo ir sugyve
nimo instituciją veržte veržiasi. 
Pasirodo, kad padeda tėvams net 
juos sudrausminti ir paskatinti.

-- Blogai mokysies, nenori eit 
į šeštadieninę mokyklą--nevešiu 
į sportus -- tėvo argumentas. Ir 
tenka pastebėti -- jis reikšmin
gas ir efektingas.

Atrodo, kad sportą'lietuvybės 
išlaikymo labui, būtų pats laikas 
įpilietinti bendruomenėje, ne tik 
planuose ir protokoluose, bet ir 
gyvenime.

METAI PO METŲ viskas lie
tu viškąjame gyvenimo rate suka
si į šimtines metų. Šie metai 100 
metų nuo 1863 m. sukilimo. Se
kantieji -- Kristijono Donelaičio 
metai.

Tačiau kai žvelgi atgal jau į 
minėtas šimtines, matai tik la
bai balzganus šešėliuotus požy
mius.

Kuo gi jau mes atžymėjom 
taip didingai Maironio metus, Ka

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

raliaus Mindaugo Metus -- Lietu
vos valstybės įkūrimą? Vienur 
kitur iki keturios dešimt asmenų 
apimties minėjimas, paskaitėlė, 
meninė programėlė, kelios ei
lutės laikraščiuose (tai ir viskas.

Taigi, kyla klausimas kam gi iš 
viso tas minėtinas šimtines ke
liame iš kapų ir užmaršties? Jei 
tai tik kažin koks mados dalykas, 
tai galima atsisėdus surašyti 
kartą ant visados tokį kalendorių 
ir kartą paskelbti laikraštyje, 
kam rūpi, kas norės, tegul pasi
naudoja. Kam tomis šimtinėmis 
krikštyti bėgamuosius metus, jei 
per juos anų atminimui taip ne
daug tepadarome. Iš paskelbimo 
atrodo, kad kažinkas, o esmėje, 
anot poeto, bracia tik blefas...

Šiuo metu Dr. Jurgėla yra pa
rašęs 1000 puslapių veikalą 
1862-64 Sukilimo Metai Lietuvo
je. Tai didelis, gerai dokumen
tuotas veikalas, daugybė nuotrau
kų ir dokumentų. Tai tikra 1863 
sukilimo metų enciklopedija, ku
rią išleidus pasaulio švieson būtų 
didžiulis 100 metų sukakties pro
ga paminklas.

Veikalas įteiktas žurnalui Ka
rys. Dedamos visos pastangos to
kį prasmingą paminklą pastatyti 
ir tuo tą žimtinę įprasminti.

BALFO VAJUS New Yorke pil
name įkarštyje. Reikia tikėtis, 
kad newyorkiečiai atjaus artimą 
ir savo metinę duoklę kiekvienas 
pagal savo išgales atiduos. Tuo 
vienu kitu šimtu dolerių bus pa
lengvinta būklė tų, kuriems dar 
nėra taip saugu, gera ir malonu, 
kaip kad tą dolerį paaukojusiems. 
Visiems labai aišku,kad dar daug 
mūsų brolių is seserų reikalingi 
pagalbos ir tos surinktos lėšos ne 
kam kitam, o tik jų pagalbai ir 
naudojamos.

Tačiau reikia pripažinti atvirai, 
kad BALFo vajaus komitetai ne
gali tiksliai nustatyti, kame gi 
priežastis, kad ne visi aukoja 
Balfui, gal visai ir be blogos va
lios.

Išsiuntinėjami laiškai tiems, 
kuriems ir siuntinėti nereikėtų, o 
pakaktų paskelbti laikraštyje, kad 
ten ir ten reikia jau siųsti aukas, 
nes skelbiamas vajus--nereiš
kia užbaigto didelio darbo. Di
delis darbas turi prasidėti ir baig
tis renkant žinias ir medžiagą 
apie tuos tautiečius, kuriuos pa
siekęs laiškas nieko gero nepada
ro. Kitaip tariant, reikia suakty
vinti pasyvųjį pradą ir pažiūrėti 
ir panagrinėti, kodėl mes lietu
viai neprieiname prie to, kad 
visi, gal ir mažesnėm sumom, 
bet visi aukotumėm.

Tada tikrai galima būtų pasa
kyti, kad vajaus komitetai savo 
darbą atliko.

Patiekti duomenys ir žinios jau 
būtų medžiaga BALFo skyriams 
drauge su centru ieškoti strategi
jos ateities vajams, kurie bus 
sekmingesni surinktomis sumo
mis, o kas svarbiausia, gali būti 
pradmenys visuotinam ir bend
ram visų lietuvių atsiliepimui į 
bet kokius, visuotinus ir opius 
mūsų reikalus.

* LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGOS visuotinio suvažiavimo 
susipažinimo vakaras įvyks New 
Yorke, Statler Hilton viešbutyje 
(kampas 33 g-vės ir 7 Av.) lap
kričio 29 d. 8:00 vai. vakare. 
Programą išpildys New Yorko 
Vyrų Oktetas. Šokiams gros 
Johnny Davis orkestras.

* NEW YROKO LB ir L.S.S. 
kartu rengia koncertą - šokius, 
lapkričio 30 d., 7:00 vai. vakare, 
Penntop Ballroom Statler Hilton 
viešbutyje. Koncerto programą iš 
pildys solistai Baras ir Stankai- 
tytė. šokiams gros Starolio or
kestras.

4

$3.98
$2.98 
$ .98
$1.29
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KADA PASIRODYS MONOGRAFIJA?
Tai klausimas, į kurį jau laikas atsakyti. Jis liečia prezidento 

Antano Smetonos monografiją, o klausėjais yra vienas kitas kantry
bės netekęs ir 10 dol. jau įmokėjęs to leidinio prenumeratorius.

Tačiau manoma, kad ne vien tik nekantriesiems tas klausimas 
įdomus, nes tai liečia ne šiaip jau eilinę knygą. Kalbame apie kapi
talinį, istorinės reikšmės veikalą, baigiamą paruošti nepamainomo 
ir prityrusio monografijų specialisto Aleksandro Merkelio. Veika
las liečia įdomią, gyvą, nepasenusią epochą ir žmones. Daugelis 
dar ir šiandien kvėpuojame tos epochos oru. Vieni dar jaučiamės 
neatsipalaidavę tos epochos įsipareigojimų, kiti džiaugiamės galė
dami drąsiai ir atvirai kelti jos dulkes be pavojaus savo plaučiams.

Kas objektyviai ir be pašalinių tendencijų vertina Aleksandrą 
Merkelį, kaip kruopštų ir tik istorinei atsakomybei pasišventusį au
torių, supras, kad šiuo darbu jis yra įsipareigojęs drąsiai žvelgti ne 
tik į žmogų, jo darbą, bet ir į aplinką, kurioje gyvenimas ir darbas 
vystėsi. Toks įsipareigojimas, tai ne vienos dienos darbas.

Monografiją išleisti jau prieš kelis metus buvo nutarusi Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Nutarimo išleisti dar negana. Rei
kia, kad monografiją kas parašytų. Tuo reikalu ir buvo kreiptasi į 
Aleks. Merkelį.

Šiuo metu tas klausimas čia keliamas iš dalies ir todėl, kad 
jau drąsiau galima kalbėti, kai darbas eina prie pabaigtuvių. Mono
grafijos jau ne tik parašyta, bet jos jau atspausdinta arti 600 pusla
pių. Ji apims viso 800 psl. Šiuo metu vyksta baigiamieji darbai. Tie 
darbai tokiame leidinyje, jį jau vartant, atrodo ne tiek reikšmingi. 
Tai išnašos, vardų ir žodžių paaiškinimai ir pan. Tai reikalauja 
taip pat laiko ir darbo. Tačiau kapitaliniame ir istorinės reikšmės 
turinčiame leidinyje visos tos detalės būtinos ir turi savo paskirtį.

Žodžiu, į šį didelį darbą iš arčiau žvelgiant, atrodo, kad visi 
suinteresuotieji privalėtų parodyti ne tik daugiau kantrybės, bet ir 
pasitikėjimo. To darbo autorius -- Aleksandras Merkelis, leidėjas 
-- ALT S-ga, spaudos darbas -- Vilties spaustuvė. Atrodo, kad tų 
vardų užtenka, kad visi įsitikintų, jog užsibrėžtas darbas bus atlik
tas. Jis ir bus atliktas ne paskubomis, ne kulvertomis, bet kruopš
čiai ir su atsidėjimu, kad visuomenė nebūtų apvilta.

Tiesa, leidiniui finansuoti jau iš anksto reikėjo lėšų. Dėka 
dideliam būriui ištikimų prenumeratorių, dalis tų lėšų jau gauta. 
Tų pasitikinčių prenumeratorių ir mecenatų dėka ir buvo padėtas 
veikalo materialinis pagrindas.

Nėra abejonės, kad artėjant monografijos pasirodymo dienai, 
tas prenumeratorių skaičius dar sparčiau kils ir atpalaiduos lei
dėjus nuo tų medžiaginių rūpesčių, kurių našta nėra lengva jokiai 
organizacijai. Užtikrinę monografijos leidimo finansinius rūpesčius, 
būsime prisidėję prie darbo, kuris nebūtų įmanomas atlikti be soli
darios talkos. (j.č.)

PULK. JONUI VARIAKOJUI MIRUS
Dar š. m. rugsėjo mėn. pa

baigoje buvau gavęs pulkininko 
J. Variakojo laišką ( pasirodo 
paskutinį), kuriame jis džiaugė
si atlikta su žmona ir abiejais 
sūnumis kelių dienų kelione po 
gražias vietoves Visconsino 
krašte.

Džiaugėsi turįs gerus sūnus, 
kurie kasmet savo tėvus pava
žinėja po įdomesnes apylinkes 
ir rūpinasi tėvų gerbūviu.

Gyveno su savo žmona savam 
name prie St. Charles (III.), ar
ti upės. Turėjo motorinę valtį 
gyvenimu esamose sąlygose bu
vo patenkintas, tik Tėvynės il
gesys jį slėgė, kaip nekartą sa
vo laiškuose jis man pareikš
davo.

Retkarčiais nuvažiuodavo į 
svarbesnes iškilmes ar suva
žiavimus Chicagon, bet nusis
kundė, kad tos kelionės jį var
gindavo, todėl ir iš Ramovės 
Centro Valdybos turėjo pasi
traukti. Apie savo sveikatą ra
šydavo, kad laikosi neblogai ir 
džiaugdavosi, kad "Senoji Gvar
dija” dar gyvuoja, tik žmonos 
širdis esanti "kaprizinga".

Pasirodė, kad ir jo širdis bu
vo netvarkoje ir spalio 31 d. 
amžinai atsiskyrė su šiuo pa
sauliu, su savo šeima, bičiu
liais ir su mylima Tėvyne Lie
tuva, dėl kurios laisvės jis did
vyriškai buvo kovojęs.

Gyvendamas ramioje vietoje, 
rašė savo atsiminimus, apie 4 
p. Lietuvos Karaliaus Mindau
go pulką, kurį jis buvo sufor
mavęs ir su kuriuo dalyvavo 
Laisvės kovų metu visuose fron
tuose.

Su pulkininku J. Variakoju pir
mą kartą teko man susitikti ir 
susipažinti dar 1918metais, gruo
džio mėn. pabaigoje Vilniuje, kai 
įteikiau jam Krašto Apsaugos 
Ministerio raštą, kuriuo jis bu

vo skiriamas Panevėžio Karo 
srities Viršininku.

Nuo to laiko prasidėjo jo sėk
minga tarnyba Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje. Pradė
jęs nuo mažo savanorių būrio, 
suorganizavo 4 p. Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo pulką, dalyva
vo kovose prieš visus tris Lie
tuvos priešus - bolševikus, ber
montininkus ir lenkus, už nar
sumą apdovanotas net dviem Vy
čio Kryžiaus ordinais ir savo 
karinę karjerą apvainikavo 1928 
metais, tapdamas Krašto Apsau
gos Ministeriu. Be šių parei
gų kariuomenėje, pulk. J. Va- 
riakojis kurį laiką buvo dar ir 
Susisiekimo Ministeriu.

Šis jo nueitas kelias Lietuvos 
Valstybės tarnyboje rodo, koks 
gabus organizatorius, narsus ka-
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Ieva ir Albinas Trečiokai

VISUOMENININKO ALBINO TREČIOKO
TRIGUBA SUKAKTIS K. S. KARPIUS

Albinas S. Trečiokas, visuo
menininkas ir ilgametis tautinin
kų veikėjas, iš Newark, N.J., 
šiais metais mini trigubą sukaktį: 
70 metų amžiaus, 50 metų nuo iš
vykimo iš Lietuvos, ir 50 metų 
visuomeninės veiklos. Poniai 
Trečiokienei sueina 70 metųam- 
žiaus gruodžio 8 d.

Albinas gimė 1893 metų spalio 
28 d., Mažučių kaime, Virbalio 
v. Jo tėvai, abu iš ūkininkų šei
mų, kilę iš Kumečių k., Lanke- 
liškės par. Mokėsi Lankeliškėje, 
Virbalyje, ir išvykęs į užsienį, 
studijavo laivininkystę, apdraudą 
ir nejudamo turto prekybą.

Caro laikais, už lietuvišką 
veiklą turėjęs apleisti Lietuvą, 
1911 metais per Vokietiją išvyko 
į Daniją. Neužilgo kylant I Pa
saulinio karo debesims, gyveni
mas Danijoje pasidarė nejaukus, 
todėl sumanė vykti į Prancūziją. 
Pakeliui per Belgiją buvo b'e'igų 
sulaikytas, tačiau išsivadavęs 
pasiekė Paryžių. Po kurio lai
ko persikėlė į Manchesterį, An
glijoje. Ten rado eilę lietuvių, 
gerai įsikūrusių, turinčių dideles 
rūbų siuvyklas. Kiti dirbo daily- 
dystės srityje, prie jų prisijun
gė ir Albinas.

Manchesteryje lietuviai turėjo 
savo parapiją ir ne lietuvių kil
mės, bet gerai mokantį lietuviš
kai ir kelias kitas kalbas, klebo
ną Foltiną. Susipažinęs su juo 
arčiau, suorganizavo Šv. Kazi
miero klubą, vėliau blaivybės 
draugijos skyrių.

Karui prasidėjus, norėjo vyk
ti į Ameriką, tačiau tam leidi
mai jau nebuvo duodami. Albinas 

rys ir gabus administratorius bu
vo a.a. pulk. J. Variakojis.

Tai buvo šviesi asmenybė, di
delis patriotas, malonaus būdo 
žmogus. Dėl tokios staigios ir 
nelauktos jo mirties liūdi ne tik 
šeima, bet ir mes visi, kurie 
velionį pulk. J. Variakojį paži
nome.

R. Liormanas 

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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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stojo į ginklavimosi reikmenų 
specialybės darbą. Tas, savu ke
liu, pasitarnavo išvykimui į Ame
riką, Anglijai siunčiant į užsienį 
karinių reikmenų specialistų 
grupę. Kelionė buvo labai pavo
jinga, vokiečių povandeniniams 
laivams skandinant Anglijos lai
vus, tačiau jų laivui likimas lėmė 
laimingai pasiekti Ameriką.

LIETUVIŠKAME GYVENIME

Philadelphijoje susipažino su 
daugeliu lietuvių. Pradžioje tikė
josi dirbti kun. A. Miluko leidžia
mos "Žvaigždės" spaustuvėje. 
Bet likimas pasuko jo kelius kita 
kryptimi. New Yorkebuvo įsteig
ta Lietuvos Atstatymo Bendrovė. 
Susipažinęs Philadelphijoje su 
tos bendrovės pirmininku Roma
nu Karuža, pasižadėjo dirbti or
ganizuojant tai bendrovei kapi
talą.

Laukiant iš kun. Flotino ir kun. 
Matulaičio, Londone, paliktų do
kumentų ir pinigų, K. Vidikaus- 
kas gavo pranešimą išMorces- 
ter, Mass., kad "Amerikos Lietu
vio" leidėjas M. Paltanavičius 
sunegalavo ir kad tam laikraščiui 
reikalinga skubi pagalba darbu ir 
pinigais. Albinas išvyko padirbė
ti prie "Amerikos Lietuvio". Ten 
susipažino su mūsų išeivijos laik
raščių padėtimi: sunkiu darbu ir 
menku atlyginimu. Nors ilgai ten 
nesidarbavo, tačiau padėjo iš
leisti, savo sutaupomis, K. Vi- 
dikausko Esperanto kalbos vado
vėlį. Atsisveikinęs su to laik
raščio redaktore Avietėnaite,iš
vyko į Newark, N.J., ir ten pa
siliko gyventi iki šių dienų.

Didžiojo New Yorko kaimynys - 
tėję gyvenant, kur virė visas lie
tuviškas judėjimas, matydamas 
daugelį lietuviškų darbų, o mažai 
jiems darbininkų, įsijungė į veik
lą pasidarydamas labai naudingu 
įvairiose srityse.

Lietuviai buvo susirūpinę Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mu ir norėjo visais būdais padė
ti Lietuvai ekonominiai atsista
tyti ir sustiprėti. Tam buvo or
ganizuojama įvairios bendrovės. 
A.S. Trečiokas pasirinko Lietu
vos Atstatymo Bendrovę ir Lietu

vos Žemės Banką, dėjo į jas savo 
sutaupąs ir entuziastiškai ragino 
kitus pirkti tų bendrovių akcijas. 
Jų auginimui 1918-19 ir vėliau pa
aukojo daug savo laiko.

PLAČIAME VEIKLOS CENTRE
Bendrovių organizavimo laiko

tarpyje, kartu buvo įsteigta Tau
tos Fondas, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas, Lietuvos Sar
gai, Lietuvos Piliečių Sąjunga, 
Lietuvos Laisvės Paskolos -- 
Lietuvos politiškam laisvinimui. 
Albinas, neatsilikdamas nuo kitų, 
dirbo steigdamas savo kolonijoje 
ir apylinkėse tų organizacijų sky
rius, jiems vadovaudamas.

Amerikos Lietuvių Tautinei 
Tarybai kartu su katalikų Tau
tos Taryba sudarius Centralinį 
Komitetą rūpintis Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo ga
vimu Europoje ir Mashingtone, 
New Jersey Lietuvių Taryba tu
rėjo centraliniame komitete sa
vo atstovus, kurių tarpe A. S. 
Trečiokas buvo vienu uoliausių.

Ilgesnį laiką buvo atstovu New 
Yorko Lietuvių Taryboje ir reiš
kėsi Amerikos Lietuvių Ekono
minio Centro veikloje. D.L.K. 
Vytauto metais ir I Pasaulio Lie
tuvių Kongrese Kaune 1935 metais 
buvo Amerikos lietuvių, atstovu.

New Yorko Pasaulinės Paro
dos Lietuvių Dienos komitete 
1939-40 metais Trečiokas padėjo 
daug energijos. Organizacijose ir 
bendriniuose komitetuose per ei
lę metų buvo valdybų nariu ir jų 
atstovu.

Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo iki 1939 metų jis 
lankėsi Lietuvoje 12 kartų visuo
meniniais ir prekybos reikalais. 
Tomis progomis susipažino su 
daugeliu žymių žmonių: Smeto- 
nais, Tūbeliais, Valiušiais, Čer- 
niais ir kt. Jie, dabar atvykę į 
Ameriką, buvo Trečiokų sve
čiais.

Kilus II karui, jis vėl stovėjo 
pirmose eilėse Lietuvai Vaduo
ti Sąjungoje ir Bendro Amerikos 
Lietuvių Šalpos Fondo veikloje.

SAVO GYVENIMO SUKŪRIMAS

Po I pasaulinio karo, pastoviai 
apsigyvenęs JAV, Newarke įsi
steigė kelionių biurą, jau turė
damas toje srityje patyrimo. At
stovaudamas kelias laivų linijas, 
pasitarnavo lietuviams kelionėse 
į Lietuvą ir atvykimui į Ameri

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS, 
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ką. Jvedė platų pinigų siuntimo 
patarnavimą į Lietuvą ir kitur. 
Praplėtė savo prekybą įjungda
mas apdraudos ir nekilnojamo 
turto sritis. įsteigus Newarke 
lietuvių bankelį, per 15 metų tai 
įstaigai sekretoriavo ir ėjo ki
tokias valdyboje pareigas.

Bendradarbiaudamas su Lie
tuvių Baltic Statės Banku New 
Yorke, susipažino su ten tarnau
jančia Ieva Kazlauskaite, jau ži
noma savo veikla lietuvių tarpe 
New Britain, Conn., kolonijoje, 
kur ji su tėvais atvykus gyveno 
ir užaugo. Tėvai ją atsivežėpen- 
kerių metų amžiaus, 1898 metais 
(ji gimė 1893 m. gruodžio 8 d. 
Burbiškiu k., Lazdijų vals.). Ji 
vėliau tarnavo sekretore.Dr. Jo
nui Šliupui organizuojant Lietu
vių prekinį laivyną, po to sekre
toriavo Martyno Yčo "Knygyno 
Švietėjo" įstaigoje.

Judviejų pažintis baigėsi ve
dybomis 1923 metų sausio 31 d., 
New Britaine. Pastoviai gyvenant 
Newarke, sulaukė sūnaus, Albi
no. Gimęs 1926 metais, Albinas 
baigė mokslus Rutgers, Ford- 
ham, New York ir Georgetown 
(Wash., D.C.) universitetuose, 
dabar yra atsakomingoje JAV 
valdžios tarnyboje Washingtone. 
Su žmona, Aldona Valaityte, ir 
šeima, gyvena Falls Church, Va.

RYŠIAI SU SPAUDA
Lietuviška knyga ir spauda iš 

pat jaunų dienų Albinui buvo pir
mutine reikmenim. J aunu bernio - 
ku būdamas, daug naktų praleis
davo eidamas iš Mažučių kaimo 
į Prūsus įvairiais keliais slaptai 
per sieną knygų ir kitų spausdi- 
nių reikalais, ypatingai 1905-08 
metais. Todėl ir išvykęs iš Lie
tuvos, radęs lietuvių spaudą sun
kiose sąlygose, nesiliovė rūpi
nęsis ir rėmęs.

Brooklyne pradėjus leisti "Vie
nybę", negalint išsiversti, pasi
kvietė Trečioką vadovybėn, iš
laikant dienraštį dvejetą metų. Pa
laikė jis ryšius ir su kitais lietu
vių laikraščiais, jų tarpe ir Dir
va, kuriai jis ir dabar rašinėja ir 
gausiai ją remia.

TAUTININKŲ EILĖSE
Tautininkų veikloje A. S. Tre

čiokas stovi pirmaeilių tarpe, jo 
žmona yra jo talkininkė ir daly
vauja delegate įvairiuose sei
muose ir suvažiavimuose.

Prieš įsteigiant Am. Lietuvių 
Tautinę Sąjungą, jis ilgai darba
vosi Amerikos Lietuvių Tautinė
je Taryboje, vėliau Brooklyno 
Tautininkų Klube, Rytų Tauti
ninkų Centre, Am. Liet. Tauti
ninkų Centre, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungoje, Amerikos Lietuvių 
Misijoje.

Eilę metų tautininkus atsto
vauja ir darbuojasi Amerikos 
Lietuvių Taryboje, Bendrame 
Amerikos Lietuvių Šelpimo Fon
de, JAV LB New Jersey Apygar
doje ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimuose renkamose 
komisijose.

Vienas iš Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos steigėjų, buvo 
jos valdybos nariu ir dabartiniu 
metu ALTS tarybos narys; Rytų 
Apygardos ir 5-to ALTS skyriaus 
pirmininkas Nevarke.

Amerikos politikos srityjeTre- 
čiokas atstovavo tautininkus pre
zidento Eisenhovverio ir Nixono 
rinkimų vajuose, dalyvauja Res
publikonų partijos nacionalinia
me komitete, ir buvo keletą kar
tų priimtas Baltuosiuose Rūmuo
se.

Šiuo metu Albinas ir Ieva Tre
čiokai, savo 70 metų amžiaus ir 
40 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga, važinėja Europoje, 
Viduržemio jūros kraštuose, su 
būreliu savo artimųjų.

Grįžę gruodžio 3 d. pailsėję ir 
sustiprėję, be abejo tęs savo mė
giamą visuomeninį darbą -- ku
riame linkime jiems geros svei
katos ir ištvermės.
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Iniciatoriai ant keturių akių
Beveik lygiai prieš metus, žie

mos švenčių laikotarpyje, buvo 
įvykis, kurį laikiau ir tebelai
kau vienu iš pačių gėdingiausių 
per du pastaruosius mūsų vadi
namos tremties dešimtmečius. 
Gėdingas jis buvo ne tiek visai 
tremčiai, bet ypač mfl^ų rašy
tojam ir laikraštininkam.

Atrodo, lyg tą įvykį daugelis 
vengėme pastebėti ir stengėmės 
kuo greičiau pamiršti, tarsi jo 
visai nebūtų buvę. Betgi toks pa
miršimas dažniausia prilygsta tik 
strauso snapo įkišimui į Sacha
ros smėlį, paikam paukščiui ti
kintis tuo būdu apsiginti nuo pa
vojaus.

Sis įvykis buvo -- laisvųjų 
Lietuvių Rašytojų Draugijos mi
rusio pirmininko ir Vienybės sa
vaitraščio redaktoriaus Juozo 
Tysliavos pelenų palaidojimas 
Rusijos bolševikų pavergtoje 
Lietuvoje. Laidotuvės ne inty
mios, ne privačios, bet per lai
kraščius praneštos, viešos su 
sovietinių literatūros ir valdžios 
pareigūnų prakalbom, net su vie
nos jų perspausdinimu toje pa
čioje Brooklyno Vienybėje, ir 
su kitais propagandiniais pada
žais.

Kai kurie iš mano pažįstamų, 
paskaitę apie aną transatlantinį 
transportą, tuomet išsireiškė: 
-- a, štai ir įvyko pelenų iš
pardavimas! Arba kaip rašė V. 
Rastenis, — Gogolio čičikoviš- 
ka dūšių prekyba...

Velionio našlė, kaip supran
tama, anuomet buvo išsiblaškiu
si, nervinga ir labai pikta dėl 
kiekvienos nedraugiškos pasta
bos. "Nekiškit savo purvinų pirš
tų į mūsų šeimos privatinius 
reikalus", taip maždaug grakš
čiai ji rašė ir atsikirtinėjo, kai 
spaudoje pasirodė labai kukliai 
pareikštos abejonės, ar pasimi
ręs ir Brooklyne senovės lie
tuvių papročiu sudegintas Lie

New Yorko Lietuvių Tarybos metinio susirinkimo dalyviai, aptarę ateities veiklos gaires ir išrinkę 
ateinantiems metams naują Tarybą: pirmininkas Albertas Ošlapas, vicepirm. Antanas Jurgėla ir adv. 
Stepas Bredes, sekretorė dr. Marija Žukauskienė, ižd. Juozas Maurukas, finansų sekr. Antanas Skėrys, 
iždo globėjai Lucija Spirauskienė ir Alb. Kynastas, nariai: Br. Oniūnas, Ona Valaitienė, St. Dzikas, 
Petras Montvila, Jonas Šlepetys, Aleks. Sulaitis, V. Kalvelis, Bronė Spūdienė, Pr. Dulevičius, Antanas 
Varnas, Vacį. Alksninis ir M. Kregždienė. Vyt. Maželio nuotrauka

tuvių Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas tikrai buvo palikęs tes
tamentą, kuriame būtų įsakmiai 
pareikštas jo noras ilgai nedel
siant būti pergabentam ir palai
dotam nelaisvoje, sovietinėje 
Lietuvoje, prieš kurios okupantus 
jis per dvidešimt metų gana nes
lepiamai reiškėsi.

Iš tikrųjų, toksai autentiškas 
dokumentas, jeigu jis yra , lig- 
šiol dar niekam nebuvo viešai 
parodytas ir abejonės neišsklai- 
dytos. Taip ir paliko tik dvi ly
gios galimybės: tikėti, ar neti
kėti našlės žodžiais...

Bet pakasynų sovietinės Lietu
vos kapuose "privatiškumo" 
klausimas iš karto buvo visiš
kai aiškus. Tas pelenų išskrai- 
dinimas, palaidojimas ir visas 
kitas našlės turizmas nieko ben
dro nebeturėjo su privatiškumu. 
Tai buvo viešas, visuomeninis 
ir beveik politinis reikalas. Tuo 
labiau, kad ir velionio asmuo, 
jo darbas, jo pareigos, kurias 
tebeatlikinėdamas jis staiga mi
rė, buvo kaip tik ne privatinės, 
o labai akivaizdžiai ir išskirti
nai viešos, visuomeninės, dauge
liu atžvilgiu politinės. Vienoje 
pusėje jis buvo (tegu ir ne ka
žin kaip veiklus...) LRD-jos pir
mininkas, gi kitoje pusėje lietu
vių politinio savaitraščio redak
torius, jo vedamųjų strapsnių 
nuolatinis rašytojas, dažnai pra- 
kalbininkas lietuvių politiniuose 
sambūriuose ir įvairiuose minė
jimuose.

Visa tai absoliučiai išeina už 
šeimos intymių reikalų ir priva
tiškumo ribų. Visa tai yra vie
šumos dalykai, tiesiogiai liečian- 
tieji lietuvių politikos, kultūros 
ir visuomenės reikalus. Todėl 
našlės protestai čia buvo be pa
grindo ir visai nepriimtini.

★
Dabar truputis istorijos, kas 

įvyko beveik prieš tris metus 

ir kas puikiai paaiškina vėliau 
sekusius (vykius, pelenų per- 
skraidinimą į Vilnių ir velio
nio redaguoto laikraščio grei
tą linijos keitimąsi maždaug 180 
laipsnių kampu.

Daugelis dalykų galbūt ilgai 
būtų likę patamsyje, jeigu ne
būtų mum pagelbėjęs sovietinės 
Lietuvos sovietinių rašytojų są
jungos pirmininkas, netrukus Le
nino premijos laureatas etc. E. 
Mieželaitis. Po pirmo savo "tu
ristinio" apsilankymo Amerikoje 
1961 metais, darbštus politrukas 
ilgai nelaukęs viename sovieti
niame žurnale aprašė savo ke
lionės įspūdžius ir paminėjo, kad 
Amerikoje jis tarp kitko turėjęs 
pasimatymą su savo profesijos 
atitikmeniu, irgi lietuvių rašy
tojų atplaišų pirmininku Juozu 
Tysliava, ir ką maždaug jam 
pasakęs.

Mes kaikurie kiti Amerikoje, 
irgi tos "atplaišų" draugijos ei
liniai nariai, pasijutome nuste
bę, kad mūsų pirmininkas turė
jo kaž kokių intymių pasikalbė
jimų su Lietuvos okupantų iš
kamša, paskirtu sovietinti mū
sų literatūrai, ir kad apie tai 
dar nebuvo nė žodžiu painfor
muota nei mūsų spauda, nei drau
gijos kiti nariai per savo biu
letenį ar kaip kitaip, ir dar nie
kas tokios problemos ar mūsų 
naujos laikysenos gairių nebu
vom diskutavę.

Padėtis pasidarė visai tragi
komiška: mes čia visi visada 
skelbėme ir dažnai taip jautė
me, kad laisvajame pasaulyje 
mes "vedame kovą" su okupan
tais ir jų bendrininkais, kad mes 
esame nuolatinės kovos padė
tyje, kariškai sakant, beveik pa
rengtyje prieš pavergėjus už tau
tos išlaisvinimą, -- o štai to
kio karo metu pas mus pro at
viras fronto duris atvyksta vie
nas iš ryškiausių priešo atstovų, 

ir mūsų taip pat vienas iš ryš
kiausių atstovų turi su juo kaž 
kokius slaptus pasimatymus ir 
pasikalbėjimus...

Šiuo tarpu tos temos aš dar 
netrauksiu toliau ir negilinsiu, 
nes ji eitų vis biauryn. Bet ne
abejoju, jog būsiu gerai supras
tas kiekvieno kario ir net ne 
kario, kuris tiek dar moka lie
tuviškai, kad žino, ką reiškia 
kovos sąvoka.

★

Gi dabar štai jau nebe Vil
niuje, o New Yorke "susukto" 
filmo ištrauka apie tai, kaip vi
sa prasidėjo.

Apie tai pasakoja pati velio
nio našlė dabar beveik privati
niame šeimos laikraštyje(Nr.38, 
1963.XI. 1 d.) , vienoje iš jos 
ilgai betrunkančių sovietinių įs
pūdžių atkarpoje: --

"Kai anuo metu Vliko pir
mininkas Dr. A. Trimakas 
pakartotinai ragino ir pra
šė mano vyrą susitikti su 
Mieželaičiu, atvykusiu Ame
rikon, kas galėjo tikėtis, kad 
likimas mus suves Vilniuje.

-- Važiuojame kartu, — 
vyras mane prašė vieną vė
lyvą žiemos naktį 1961 me
tais, ruošdamasis vykti į 
viešbutį New Yorke, kuria
me buvo apsistojęs svečias 
iš Lietuvos. Pasimatymas 
buvo paskirtas apie vidurnak
tį, kadangi poetas buvo at
vykęs su Sovietų Sąjungos 
turistų grupe...

-- Gal geriau ne, gal bus 
geriau, jei pasikalbėsite "ant 
keturių akių", -- patariau, 
nes to susitikimo tikslas bu
vo ištirti, ar E. Mieželaitis, 
kartais, nenorėtų pasilikti 
Amerikoje"....

Scenarijus dramatiškas ir kla
siškai sovietinis! štai turistas... 
Ne sovietinis rusų okupantų po

litrukas lietuvių rašytojam, ne 
kompartijos narys, ne okupantų 
išpenėtas padlaižis! Kur tau, -- 
poetas, svečias iš Lietuvos!... 
Pasimatymas viešbutyje. Ir vi
durnaktį! Užtrukęs ligi paryčių. 
It Kremliuje ... "Ant keturių 
akių”. Ir "ištyrimas", kur katras 
norės pasilikti(!)...

Toliau našlė perduoda to "iš
tyrimo" rezultatus, šis "Dr. A. 
Trimako iniciatyva" įvykęs nak
tinis pasimatymas davė įdomių 
vaisių. Kaip nesunku suprasti, 
"svečias iš Lietuvos" per 4 va
landas išdėstė, kad jam Ameri
koje nėra prasmės pasilikti ir 
nieko gero jam čia negalima 
pasiūlyti. Priešingai, gyvenimas 
Lietuvoje, tarybinės literatūros 
klestėjimas, rašytojų darbo pa
dėtis tokia gera, žydinti, žavin
ga, kad išvada tegali būti vie
na: ne svečias turėtų pasilikti 
Amerikoje, o šeimininkas išNew 
Yorko, jeigu turi kiek proto, tu
rėtų greičiau skristi į tarybinį 
rojų!

Taip viskas ir įvyko. Tik šei
mininkas iš Brooklyno dar pa
laukė, kol kitais metais jį iš
tiko nelaimingas širdies smūgis, 
o našlė jau ilgai nebedelsė įvyk
dyti jo norą perskraidinti ir pa
dėti jo pelenus šalia kolegos 
Petro Cvirkos ir kitų rašytojų 
dabar sparčiai sovietinamuose 
Vilniaus Rasų kapuose.

Jei kas turėjo kiek sveikesnę 
uoslę ir nors šiek tiek politi
nio senso, galėjo pastebėti, kad 

nuo ano naktinio pasimatymo su 
"svečiu iš Lietuvos" pats Vie
nybės savaitraštis vėliau ėmė 
taip po trupučiuką, vis taipmi- 
glingai ir mįslingai keistis. Pa
sirodydavo tai kokia nebūtina 
nuotrauka, tai pranešimai apie 
kokio sovietų poeto ar rašeivos 
"kūrybą", tai vėl koks savotiš
kas apokrifinis laiškelis, tai šiaip 
kas nors už "taiką", ar apie ato
minio ginklavimosi pavojų, ar už 
"naujų kelių" ieškojimą.

O kai po gudresnio kapitono 
nelaimės laivą galutinai skipe- 
riuoti perėmė moterys, jos iš 
karto lezginką ėmė trypti buku, 
arogantišku, neblizgintu, gerai 
pakaustytu burliokišku batu. Ir 
tada prasidėjo tikras "kultūri
nis bendradarbiavimaš'su "kraš
tu"...

Tai tokia trumpa ir vaizdinga 
šio susukto filmo istorijėlė.

★

Visas tasai naktinis pasimaty
mas viešbutyje, visos tos "pri
vatinės" pelenų laidotuvės, visi 
tie vėlesnieji "kultūriniai ben
dradarbiavimai" su aiškiausiais 
Lietuvos okupanto agentais ir su 
lietuvių tautos sovietizacijos pa
reigūnais buvo vieni iš gėdingiau
sių ir moraliai slegiantys faktai 
ypač mūsų laisviesiem rašytojam 
ir laikraštininkam. Tikrai, be
veik norėjosi strauso pavyzdžiu 
juos nutylėti, ignoruoti, nusukti 
šalin nosį, nes apie visa tai bu
vo, tariant aukštaitišku posakiu, 
"nei kaip žmogui bepasakyti".

Bet vėliau tautiečiai atsibudo 
ir prasidėjo garsus mur-mur. 
Išskyrus vieną kitą tariamą 
"minkštapilvį liberalą" ir stro
pų jonelį durnelį, visa patrioti
nė spauda, stambesnės mūsų or
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ganizacijos, sambūriai ir veiks
niai viešais pasisakymais ar re
zoliucijom tokios rūšies "ben
dradarbiavimą su kraštu" aiš
kiai ir kategoriškai pasmerkė 
ir nuo jo atsiribojo.

Tik štai vėl naujas siurpri
zas, dėl kurio nebegalima ty
lėti.

Jeigu V. Tysliavienės reve- 
liacijos būtų teisingos: kaip šia
me reikale Vliko pirmininkas 
šitaipos galėjo "pakartotinai ra
ginti ir prašyti" LRD-jos pir
mininką ano naktinio rendezvous? 
Kas per troškimas jam buvo kiš
tis su savo sugestijom ir ragin
ti LRD pirmininką pradėti kvai
lą ir tokį vaikišką "ištyrimą" 
tiesiog su okupanto politruku? 
Dar supraščiau derėtis su Snieč
kum, bet su Mieželaičiu, na jau!..

Ar tikrai toks beprotiškas su
manymas galėjo įvykti "Dr. A. 
Trimako iniciatyva"? Ar Vliko 
pirmininkas yra toks naivus, kad 
šitaip jis svajojo perkalbėti ar 
į laisvųjų lietuvių pusę pertrauk
ti seną, užgrūdintą ir nesvyruo
jantį bolševiką, turintį pilną sa
vo gauleiterio Sniečkaus ir Mask
vos fiurerių pasitikėjimą? A r jam 
galva susisuko? Ar jis nejuto 
kokiu slidžiu ir gėdingu keliu 
gali nuvesti tokia jo "rezisten
cinė iniciatyva"?

Taip jį klausiu, kaip laisvas 
laikraštininkas ir Lietuvių Ra
šytojų Draugijos valdybos vice
pirmininkas, nes mano pirminin
kas šiuo atžvilgiu vis dar tyli...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

Kll RUSU MM
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN 

KOMMEN”)

ROBERT RAID
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-- Esu Pentas, pone Raidai. Labai džiaugiuosi galėdamas tams
tą asmeniškai pažinti.

Ištiesiu jam ranką.
--Džiaugiuosi tave sutikęs, Pentai. Apie tave buvau anksčiau 

girdėjęs.
Kresnas vyras sėdasi ant grindų šalia Vilmos.
-- Tiesiog pasiusti galima, Raidai! Kaip galvijai esame čia su

grūsti. Ar ilgai dar taip truks?
--Ar tik nebūsi Kuusik?
— Taip.
-- Tai ko gi tau trūksta?
-- Ko trūksta? Mes čia, šioje apleistoje dirbtuvėje, šioje tam

sioje skylėje dešimt žmonių -- aštuoni vyrai ir dvi moterys. Mūsų 
konservai baigiasi. Cigarečių dar užtenka, bet...

-- Jeigu tau čia nepatinka, kodėl gi neišeini?
Iš gretimo kambario pasirodo šmaikštus jaunuolis.
-- Rusai vistiek netrukus mus susems, Raidai!
Kreipiuosi į Tomą:
-- Sukviesk visus žmones čia!
Tomas išeina ir po kelių minučių visi susirenka.
Tylėdamas apžvelgiu visus septynis vyrus ir dvi moteris. Ta

da prakalbu -- mano balsas toks šaltas ir svetimas.

— Draugai! Visi, kurie čia susirinkote, ypač vyrai, daug atliko
te ir turėjote pasitraukti. Bet kartą pasitraukus dar nereiškia, kad 
mūsų darbas jau užbaigtas. Priešingai! Kova dar tebestovi mums 
prieš akis. Vos tik prasidės kovos už Talliną, mes išeisime į gat
ves! |

Taip atrodo beprasmiška ir nenaudinga tai, ką sakau.
-- Turėsime dar dienas, o gal ir savaites išbūti čia drauge. Ir 

dėl to kiekvienas turi kietai save suimti. Asmeniškoms nuotaikoms 
ir jausmams čia nėra vietos ir laiko. Supratote?

Sublyksi degtukai, dūmų debesėliai kyla į palubę.
-- Turite ką dar pasakyti?
Geltonplaukis Kuli atsidūsta.
-- Aš. Kas šičia yra autoritetas?

■ Pažvelgiu į jį
— Nuo šio momento -- aš! Visiems aišku?
Tomas pritaria.
-- Aiškus dalykas, Raidai!
-- Gerai. Kaip su ginklais?
Tomas pasislenka arčiau manęs.
-- Penki nekokie šautuvai, vienas brauningas, vienas FN pišta- 

lietas, penkiolika ilgų peilių ir 28 rankinės granatos.
-- Mažoka. Bet -- ginklų gausime iš rusų. Kaip su maistu? 
Atsiliepia Vilma: --Jeigu būsime taupūs užteks penkiolikai dienų. 
Turi užtekti ilgesniam laikui. Cigaretės?
Tomas šypteli.
— Užteks jų keletai savaičių.
Gerai!
Man vėl temsta akyse. Kambarys ima svyruoti.
-- Noriu prigulti, Justai.
Tomas ir Justas paguldo. Silvija apkloja.Kažkas dar paklausia: 
-- Kas gi jam yra?
Akys pačios užsimerkia. Kur dabar motina? Elfi? Kodėl jos dar 

ne čia? Argi ir Herbertą nutvėrė? Kur, kur jie?
(Bus daugiau)
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Putnamo bendrabučio studentės su vysk. V. Brizgiu ir vadovaujančiomis seselėmis prie Raudondvario. 
B. Kerbelienės nuotrauka

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS
Pagrindinis visą dirbančiųjų 

atostogų laikas yra vasara. Ta
čiau ne visiems likimo skirta 
tuo gražiausiuoju metų laiku 
pasinaudoti ir jie turi tenkintis 
atostogaudami orui atvėstant, jie 
nebeturi progos stiprinti sveika
tą saulės kaitros kepinami pa
jūryje ir sūriame vandenyje. Ne
bent turį galimybės patraukti Flo
ridos ar kito šiltesnio krašto link.

Bet kiekvienas metų laikas tu
ri savo grožį, savo sveikatin
gumo priemones. Šiemet man 
teko daJį atostogų praleisti ru
denį. Negavusi progos aplanky
ti lietuviškų vasarviečių sezono 
metu, nutariau pažiūrėti, kaip 
šios žmonių gyvenimo prailgini
mo ir sveikatos stiprinimo vie
tos naujųjų ateivių vasarvie
tės, atrodo rudenėjančioje gam
toje.

Pradėjau kelionę iš New Yor
ko didmiesčio nuo vieno Atlanto 
paplūdymių krašto į kitą. Kelias 
tolimas, bet mielas, dainos žo
džiais tariant. Sunku vairuoti, 
kai iš abiejų kelio pusių ma
tai iš vien besitęsiantį tartum 
įvairiaspalvių gėlių darželį, la
bai aukštai iškylantį ir vėl že
myn besilaidžiantį. Tai aukštie
ji New Yorko valstijos kalnai, 
apaugę krūmais ir medžiais, ku
rių lapai rudenį yra tikros mū
sų tautinės spalvos, tik ne si- 
metringai supintos juostomis, o 
meniškai suderintos, kaip dai
lininko kūrinys, kai tuo tarpu 
vasarą tas pats vaizdas atrodo 
vien tik žaliu kilimu apklotas.

Jaunavedžiai Dalia Macijauskaitė iš Kearny, N.J. ir Dovydas 
Pandergast parke. Vyt. Maželio nuotrauka

E. CEKIENE

Tai gamtos grožis, kurį tik 
rudenį gali matyti, kurio jokiais 
prozos žodžiais neatpasakosi. Ir 
čia prisimena Putino lietuviškos 
gamtos poezija:

"Žiūri tolumon -- ir iš leng
vo širdyje

Sūpuojantis ilgesio aidas at
gyja.

Rodos šaukia kas sielą vis 
skristi tenai,

Kur jungias dangus ir gel
mių vandenai,

Kur saulė puikiausiai supy
nė dažus,

Kur dega dangus toks didin
gas, gražus".

Iš tolo manai, kad imtuos kal
nus ne tik žmogaus, bet nei 
žvėrelio koja negalėtų įlįsti. Ta
čiau juose slepiasi išdidūs ožiai, 
stirnos ir daug kitų tikrųjų miš
ko "šeimininkų", kurių gyvybės 
tykoti, medžių lapams nukritus, 
dar labiau orui atšalus, čia su
važiuoja iš miesto daug medžio
tojų, to sezono nekantriai lauku
sių, šautuvus pavyzdingai valiu
sių visus metus ir savo atosto
gų dalį atidėjusių rudeniui, me
džiojimo sezonui. Jų tarpe yra 
keletas ir newyorkiečių lietuvių, 
mūsų veikėjų, iš kurių vienas 
per visą medžiojimo dešimtme
tį nesenai pirmą kartą nušovęs 
stirnelę iš džiaugsmo ėmė taip 
šaukti, kad subėgo aplinkiniai 

medžiotojai jo gyvybę gelbėti, 
manydami, kad kitas netyčia jį 
pašovė.

Tai rudens atostogų džiaugs
mai ir gamtos malonumai.

Staiga saulė pasislėpė po tam
siai pilku debesų šydu ir mar
gaspalviai kalnai, kur ne kur juo
se kyšančios sodybos paskendo 
nepermatomoj migloj ir debe
sys griausmingai sudundėję pa
bėrė į žemę sidabru blizgančius 
lietaus lašus.

Pasibaigė mano gamtos grožio 
svajonės ir teko visas jėgas ir 
dėmesį sukaupti į slidų ir vos 
matomą kelią, kad pajėgtum pa
lengva slinkti pirmyn, nes kaip 
tyčia nesimato jokios sustojimo 
vietos.

Kelias vingiuoja, rūstus dan
gus grasina, žaibai tvieskia į 
akis ir, pamačiusi pirmą pas
togę su džiaugsmu pasukau jos 
kryptimi.

Ir kur gi lietuvio šiandie pa- 
pasaulyje nerastum?

Berniukas įleido į turistų na
mo svečių kambarį ir laukiu, kol 
tikrasis šeimininkas pasirodys. 
Žvalgausi po skoningai įruoštą 
ir lietuvio skoniui artimą kam
bario sutvarkymą ir nepaprastu 
nustebimu akys sustoja ant lai
kraščiams bei žurnalams skir
to staliuko, pamačiusios išlin- 
dusį knygos galą su užrašu "Lais
vės Kovų Dainos". Tai buvo ma
loni staigmena, nes prie jų iš
leidimo bei platinimo ir mano 
dvilekis yra pridėtas. Tuo labiau 
džiugu, kad knygos viršeliai nors 
ir kieti, jau gerokai aptrinti, kas 
rodo, kad ji čia pravažiuojančių 
rankų yra sklaidoma.

Tai partizanų, kovojusių ir žu
vusių už Lietuvos laisvę dainos, 
kurias Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondas prieš porą metų iš
leido ir dalino savo rėmėjams, 
aukojusiems nemažiau 10 dol. 
Kai visi LNF rėmėjai, įverti
nant jų nuolatinę auką buvo ap
dovanoti, to leidinio likutis, ku
rį spausdino Vilties Dr-jos 
spaustuvė, dabar yra platinamas 
Dirvoj ir jį galima įsigyti už 
5 dol. Tai puiki dovana mūsų 
jauniesiems ateities kovotojams 
už Lietuvos laisvę. Vėliau teko 
sužinoti, kad iš tos knygos kū

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

ryba dažnai deklamuojama per 
vietos lietuvių radijo programas.

Pasirodžiusį šeimininką drą
siai užkalbinau lietuviškai ir ne
klydau. Lietuj lyjant kambariuo
se tūnojo ir daugiau sveikatos 
ieškančių vasarotojų, kurie iš 
nuobodumo susirinko į svečių 
kambarį prie televizijos. Susi
pažįstam, išsikalbam apie šį bei 
tą, apie aktualiuosius lietuvių 
gyvenimo įvykius.

Tai žmonės iš įvairių miestų. 
Vienas gerai žinomas mūsų vei
kėjas, kitas tylusis lietuvių po
litinio ir kultūrinio gyvenimo ste
bėtojas, trečias lietuviškus rei
kalus remiąs prekybininkas. Ki
lo gyvos diskusijos, nukreiptos 
į klausimą, kodėl žmonės vis 
mažiau dėmesio rodo lietuviš
kam veikimui. Lėšų gi nesto
koja, daugumoj gražiai įsiren
gę gyvena, limuzinais važinėja 
ir kitokių gėrybių prasimano.

Vieno dalyvio pareiškimas 
vertas dėmesio. Jis tvirtai įsi
tikinęs užakcentavo, kad lietu
vių visuomenė yra, kaip ir bu
vo, jautri ir dosni tautiniams 
reikalams, tačiau ji skiria pe
lus nuo grudų, skiria idealistus 
organizacijų vadovus nuo tokių, 
kurių svajonės tik pavalgyti, pa
miegoti ir su draugais paūlia- 
voti, o paskui kurios nors org- 
jos vardu sakyti graudžius pa
mokslus ir su piktumu reika
lauti visokios paramos jo vado-' 
vaujamam darbui, net barti spau
dą, kad per mažai reklamuoja 
jų veiklą, kai esi tikras, kad jis 
pats neprenumeruoja nei vieno 
laikraščio, o pasitenkina trau
kiny rastais amerikietiškais. Aš 
pats mačiau, -- sako kalbėtojas, 
kaip viename susirinkime kaž 
kas atnešė nebe naują laikraš
tį, kuriame buvo tos org-jos 
veikėjų nuotrauka. Laikraštis su 
pasitenkinimu buvo traukiamas 
iš rankų rankas, kol suplyšo 
besidžiaugiant, mat nei vienas 
iš jų neskaito.

Man koktu pasidarė, -- kal
bėjo toliau bendrakalbis, --ir 
prisiminė kadaise skaityti rašy
tojo P. Babicko raštuose vieno 
veikėjo žodžiai: "ar aš galiu 
dainuoti didvyrius, kurti milži
nus, ar galiu šaukti, kovokime dėl 
tėvynės laisvės, jei pats, kai 
kovoti reikės nebe žodžiais, o 
veiksmais, būsiu ištižęs ir pa
sigailėjimo vertas nerikiuotos 
kuopos pastumdėlis".

Jam pritarė ir kiti tų neti
kėtų diskusijų dalyviai, priėję 
išvados, kad org-jų vadovai tu
ri parodyti daugiau idealizmo 
ir pasiaukojimo savo org-jai. 
Raginant remti lietuvių spaudą, 
pirmiau būti pačiam jos rėmė
ju. ar bent skaitytoju.., prašant 
piniginės aukos, pirma į aukų 
lapą įrašyti savo vardą, norint 
kad spauda org-jos darbus gar
sintų, reikia, kad ne tik vadovai, 
bet ir daugelis jos narių pre
numeruotų.

Mes turime daug org-jų, insti
tucijų ir komitetų, kurių prie
šakyje stovi aukščiau minėtų kva
lifikacijų žmonės ir todėl jų veik
la yra gana sėkminga ir susilau
kia visos lietuvių visuomenės pa
ramos.

Per savaitę atostogų dar ke
letą kartų teko dalyvauti pana
šiuose pokalbiuose ir gėrėtis ne
be žavingais kalnais, bet akimis 
neaprėpiamais Atlanto vandeni
mis, kur rudenį aplink viskas 
dvelkia ramumu ir gaivinančia 
vėsuma. Jei dabar veidas neįde
gė nuo saulės, tai paraudonavo 
nuo vėjo.

Sukaktuvininkas poetas kan. Mykolas Vaitkus.
B. Kerbelienės nuotrauka

POETO MYKOLO VAITKAUS
PAGERBIMAS ST. SANTVARAS

Ne tik lietuvių, bet ir tarp
tautiniame literatūros gyvenime 
gana retas atsitikimas yra, kad 
poetas švęstų savo 80-ties metų 
gimimo sukaktį. Ir švęstų ją dar 
tokiam giedriam kūno ir dvasios 
švytėjime. Tokios sukakties su
laukė mūsų garbingas poetas kan. 
Myk. Vaitkus.

Sukaktuvininkas, kaip vienuo
lyno kapelionas, jau ilgesnį laiką 
gyvena ir dirba Peace Dale (Tai
kos slėny), R.I. Taigi, netolimoj 
Bostono kaimynystėj. Šio miesto 
lietuviams tad ir teko garbė ką 
nors padaryti, kad poetas Myk. 
Vaitkus būtų prisimintas ir pa
gerbtas.

Buvo sudarytas gausus komi
tetas, daugiausia iš tų žmonių, 
kurie dar neatsisako į tokius dar
bus jungtis. Pagerbimas buvo su
rengtas lapkričio 16 d. vakare 
So. Bostono Lietuvių Piliečių d- 
jos III a salėje. Poeto kan. Myk. 
Vaitkaus pagerbti susirinko gana 
gausus būrys šviesių lietuvių -- 
moterų ir vyrų, kurie domisi sa
vo grožine literatūra ir jos kūrė
jais.

Sukakties proga poetui Myk. 
Vaitkui savo palaiminimą atsiun
tė popiežius Povilas VI.

Dar negalėdamas iš ligos pa
talo pakilti, akademiją pradėjo 
komiteto pirm, poetas Faustas 
K i r š a raštu, kurį paskaitė St. 
Santvaras.

Akademijai pirmininkavo dr. 
Juozas Girnius. Jis tarė pras
mingą ir jautrų įvado žodį. Pa
gerbimo prezidiume greta jo buvo 
pats poetas kan. Myk. Vaitkus. 
Lietuvos konsulas adv. A. S h a 1 - 
Ina, prel. Pr. M. J u r a s, poe
tas Leonardas And riekus, 
OFM, kun. Martinkus, L.E. 
leidėjas, J. Kapočius, rašyto
jai ant. Gustaitis, Zigmas 
Galvelis, Pr. Lembertas, 
St. Santvaras, komp. Jul. G a i - 
delis, dail. Vikt. Vizgirda, 
P.L. Bendruomenės atstovas 
Just. Vaičaitis, redaktoriai J. 
Sonda ir S. Sužiedėlis.

Stasys Santvaras poeto Myk. 
Vaitkaus pagerbimo akademi
jai parengė paskaitą, bandančią 
kiek plačiau apžvelgti Sukaktu
vininko asmenybę ir jo kūrybą.

Sveikinimo raštus skaitė Ant. 
Gustaitis, ir Pr. Lembertas. Svei
kintojų tarpe girdėjom šias pa
vardes: Min. St. Lozoraitis, min. 
B.K. Balutis, min. St. Girdvainis, 
atstovas J. Kajeckas, gen. konsu
las J. Budrys ir visa eilė kitų 
mūsų kultūros ir visuomenės as
menų. Organizacijų prieky stovė
jo Liet. Raštyojų d-jos valdyba, 
kurios pirm, šiuo metu yra poetas 
Ber. Brazdžionis. Spaudos var
du sveikino Dirvos red. J. Čiu
berkis, Naujienų red. J. Prons- 
kus, Margučio leidėja L. Vana- 
gaitienė ir žodžiu Pranciškonų lei
dinių vardu tėvas L. Andriekųs. 
Iš rašytojų teatsiliepė tik šie: 
Jonas Aistis, Ben, Babrauskas, 
Juozas Mikuckis ir Ant. Vaičiu
laitis. Tokios retos sukakties pro
ga tai neatrodo labai didelis kie
kis. Ar tas tik nerodo didžiomū-

sų tarpusavio respekto ir aki
vaizdžiai regimos meilės senti
mentų?

Žodžiu sukaktuvininką pasvei
kino konsulas Ant. Shallna, PL 
Bendruomenės valdybos įgaliotas 
Just. Vaičaitis, Ateitininkų Fede
racijos ir Lit. Lankų vardudr. J. 
Girnius, L. E. leidėjas J. Kapo
čius, Bostono ateitininkų vardu 
p. Ivaškienė, inžinierių va rdu inž. 
Vasys, skautų vardu inž. Nenor
tas, kultūros klubo vardu dovaną 
įteikė inž. Treinys, kultūrinių su- 
batvakarių vardu su laurų lapeliu 
ir rožės žiedu kūrybinių metų lin
kėjo inž. Cibas, asmeniškai svei
kino abu Lembertai... Nemažai 
Bostono liet, organizacijų savo 
sveikinimus atsiuntė raštu.

Pagerbimo akademijos rengėjų 
vardu adresą perskaitė Ant. Gus
taitis, o to komiteto dovaną -- 
dail. Vikt. Vizgirdos tapybinį 
darbą Auksinį rudenį -- poetui 
Myk. Vaitkui įteikė dr. J. Gir
nius.

Poeto kan. Myk. Vaitkaus žo
dis buvo jautrus, stilingas, tiks
liau --padėkaBostono lietuviams 
už "seno žmogaus prisiminimą". 
Akademijos dalyviai Sukaktuvi
ninką pagerbė atsistojimu ir karš 
tais plojimais.

Po poros minučių pertraukos 
ėjo poeto Myk. Vaitkaus kūryba 
deklamacijoj ir muzikoj. Meninę 
dalį dailiai parašytu ir M. Vait
kaus ryšį su teatru minintį žodį 
paskaitė Ant. Gustaitis. Pr. Lem
bertas deklamavo poeto Myk. Vait
kaus Oremus. Po keletą eilėraš
čių su įsijautimu skaitė, akt. Al. 
Gustaitienės parengti, Dramos 
Sambūrio nariai Rita Ausiejūtė 
ir Tel. Kontautas. Komp. Jul. 
Gaidelis šia proga parašė porą 
naujų solo dainų -- Myk. Vait
kaus Debesėlį ir Varpelį, Abi dai
nos yra tikrai gražios, bet savo 
išbaigtu stilingumu ypačiai ža
viai skambėjo Varpelis. Abi dai
nos, autoriaus akompanuojama, 
atliko jauna dainininkė N. Mile- 
rytė, be to, dar padainavusi J. 
Tallat-Kelpšos dainą Mano sieloj 
šiandien šventė (žodžiai B. Sruo
gos). Myk. Vaitkaus kūrinių atran
ka ir jų atlikimas darė tikrai 
gražų ir malonų įspūdį.

Poeto kan. Myk. Vaitkaus pa
gerbimo akademiją trumpu žo
džiu baigė dr. J. Girnius, dėko
damas Jubiliatui už atvykimą, 
viešnias ir svečius kviesdamas 
prie vaišių skobnio.

Pokylio rengimo vyr. kalti
ninkai, įdėję ypačiai daug darbo 
ir rūpesčio, buvo p. Žižniauskie- 
nė, p. O. Vilėniškienė, VI. Mic- 
kūnas ir AL Griauzdė. Žinoma, 
daug mielų Bostono liet, motery 
jiems stojo talkon -- būtų ilga 
litanija visas jų pavardes čia iš 
vardinti. Padėka tiems, kurie 
vaišes planavo ir savo planą 100% 
įvykdė.

Poeto kan. Myk. Vaitkaus pa
gerbimas Bostone buvo ypačiai 
gerai organizuotas. Jeigu Poetas 
nors truputį yra tuo patenkintas, 
tai ir rengėjai savo pastangom 
gali pasidžiaugti.
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Detroito Lietuvių Namų Draugijos metinių sukaktuvių vaišių šeimininkai. Sėdi iš kairės: Vaičekaus- 
kienė, Račiukaitis, Riškienė, Urbonienė, Baukienė, Kiaulėnienė, Šadeikienė. Stovi: Žiūkas, Stašienė, 
Černiauskas, Pusdešrienė, Grunuvas, Žiukienė, Blauzdys, Čiunka ir Petrauskas. Trūksta Juodinskie- 
nės ir Musteikienės. J. Gaižučio nuotrauka

DETROIT
MOKINIŲ TĖVAMS

Pranešama, kad pradedant lap
kričio mėn. 23 d. LB Detroito li
tuanistinės mokyklos, veikian
čios prie šv. Antano ir šv. Ka
zimiero parapijų mokyklų, moki
niai pamokas baigs lygiai 1 vai. 
p.p. Tėvai prašomi savo vaikus 
pasiimti dešimčia minučių anks
čiau negu iki šiol buvo įprasta. 
Tačiau visi mokiniai, kurie daly
vauja Kalėdų Eglutės vaizdelyje, 
renkasi į Lietuvių Namus repeti
cijai, kuri prasidės 1 vai. 10 
min. ir tęsis iki 2 vai. p.p. Tė
vai prašomi talkininkauti nuvež
ti mokinius iš Sv. Antano mokyk
los į Lietuvių Namus.

Žvaigždučių šokėjos ir mokyk
los choras kol kas nedalyvauja 
repeticijose Lietuvių Namuose, 
nes su jais repetuojama pamokų 
metu. Taigi, Lietuvių Namuose 
privaloma repeticija yra visiems 
vaizdelio veikėjams ir tautinių 

Svarbus pranešimas siuntinių 
Į Lietuva siuntėjams!

Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad 
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzi- 
juota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią 
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212 
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th 
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.
Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai 
gd rantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų 
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje 
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. IVA-5-2737 arba 3212 So. 
Halsted St., tel. C A 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

Pittsburgho Universiteto Lietuvių Tautinio Kambario naujasis pirmininkas Povilas Dargis, lapkričio 
8 d. sušaukė valdybos ir komiteto narių poėdį Nellie Katkus-Evans namuose. Po visos eilės klausimų 
ateities planams ir užsimojimams vykdyti, buvo diskutuota, pasikalbėta ir pasiskirstyta pareigomis. 
Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Žilinskas, Marčiukaitis, Dargis, N. Katkus-Evans, Spingys. Stovi: Ži
linskienė, Pūkas, B. Bird, V. Stanny, B. Vierkaus, F. Spingienė ir G. Dargienė. Nuotraukoje trūksta R. 
Spingytės. '

šokių grupėms, kurioms praneš
ta iš anksto.

Prieš pačias Kalėdas repetici
jas tėkš pratęsti, todėl tėvai pra
šomi sutikti ir reikalui esant il
giau vaikų palaukti.

Mokyklos Vedėjas

WORCESTER

MADŲ PARODA

Worcesterio Aušros Vartų pa
rapijos Nek, Pr. Seserų Rėmėjų 
skyrius rengia madų parodą lap
kričio 30 d. Maironio Parko pa
talpose.

Parodoje savo darbus mode
liuos Bostono Lietuvių Moterų 
klubo narės, kurios jau su dide
liu pasisekimu yra pasirodę Bos
tone.

Pelnas skiriamas Putnamo 
mergaičių stovyklavietei parem
ti. Morcesterio ir apylinkių lie
tuviška visuomenė yra kviečiama 
gausiai dalyvauti.

MIRĖ IGNAS STUNGEVIČIUS
Lapkričio 9 mirė Ignas Stun- 

gevičius, ilgametis A.L.T.S. na
rys, "Dirvos" prenumeratorius 
ir rėmėjas. Gimęs 1893.2.12, Že
maitijoje, gyvenęs Cicero, III.

Iš profesijos jis buvo mati
ninkas. Iki I Pas. Karo skirstė 
vienkiemiais kaimus Kauno gub. 
Nepr. Lietuvoje keletą metų ėjo 
Tauragės žemės tvarkytojo ir ku
rį laiką Tauragės apskr. virši
ninko pareigas. Vėliau kartu su 
Urbonu ir Polovinsku sudarė sta
tybos bendrovę. Be ištisos eilės 
namų ir tiltų toji bendrovė pas
tatė "Maisto" fabrikus ir gero
ką ruožą žemaičių plento. Išsto
jęs iš tos bendrovės, Stungevi- 
čius nusipirko Šilutės apskr. 
Krokiškių dvarą. Jo kaimynai 
-- tiek vokietininkai tiek ir lie
tuvininkai -- jį priėmė pasity
čiodami: "Na, pamatysirhe kaip 
tas žemaitis sugebės mūsų kraš
te ūkininkauti?"

Tas žemaitis po kelerių metų 
sumanaus ūkininkavimo, pavertė 
ūkį gražiausiu visoje apylinkėje. 
Tada ir jo kaimynai pakeitė apie 
jį turėtą nuomonę ir ėmė į jį 
žiūrėti pagarbiai, net kviesdavo 
jį arbitru savitarpiniu kivirčų 
atvejais.

Būdamas dideliu lietuvių tau
tos istorijos mylėtoju, jis savo 
butą buvo išpuošęs Did. Lietuvos 
Kunigaikščių paveikslais, Matei
kos "Žalgirio Mūšis"* reproduk
cija ir atsilankantiems į jo na
mus kaimynams ir Klaipėdos 
Krašto pareigūnams įrodinėdavo, 
kokia plati ir galinga Lietuva bu
vo tolimoje praeityje, kas dary
davo gilų įspūdį į jo klausytojus.

Išgyvenusį bendrą mums trem
ties dalią, tą taurų lietuvį lapkr. 
13 d. palydėjo gausus būrys na
miškių, giminių, bičiulių ir jau
nų dienų draugai.

J. Gudauskis

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre 
numeratą.

ROCHESTER
KARIUOMENĖS ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d., sekmadienį, 
vietos "Ramovės" skyrius rengia 
Lietuvos kariuomenės 45 m. at
kūrimo sukaktuvių minėjimą. Pra
dedama iškilmingomis pamaldo
mis šv. Jurgio bažnyčioje, kur tai 
dienai pritaikintą pamokslą pasa
kys tėvas dr. Tomas Žiūraitis. 
Akademinė dalis prasideda 3val- 
p.p. parapijos salėje. Svečias iš 
Clevelando adv. Julius Smetona 
skaitys paskaitą ir meninę dalį 
atliks L.B. vyrų choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio ir Pra
nas Puidokas, kuris deklamuos iš
traukas iš Putino "Kunigaikštis 
Žvainys".

5 vai. p.p. ramovėnai ruošia 
savo dviems nariams: pulk. Pra
nui Saladžiui ir Ignui Podėliui jų 
gimimo sukaktuvių iškilmingą 
pagerbimą-vakarienę. Pirmajam 
šiais metais sukako 70 m., ant
rajam 65 m. Pulk. Pr. Saladžius 
yra vietinio ramovėnų skyriaus' 
įsteigėjas ir ilgametis valdybos 
pirmininkas. Šiuo metu yra sky- 
skyriaus garbės pirmininkas ir, 
kiek tik jam sveikata leidžia, uo
liai prisideda prie Rochesterio 
lietuviškos veiklos.

* LAPKRIČIO 30 D., šeštadie
nį, šv. Jurgio parapijos salėje 
Lietuvių Bendruomenė ruošia 
priešadventinį šiupinį su nuotai
kinga programa, kurią išpildys 
vietinės jėgos. Pradžia 7 vai. 30 
min. vakare. Visi vietiniai ir iš 
apylinkių lietuviai kviečiami nuo
taikingai praleisti laiką. Šokiai, 
veiks baras ir bufetas.

PAVYKUS KONCERTAS
Lapkričio mėn. 9 d., įvyko tre

čias iš eilės koncertas. Atrodo, 
kad rochesteriečiai lietuviai 
mėgsta koncertus. Lietuvių radi
jo valandėlės rengėjai nesitikėjo 
tiek daug sulaukti publikos. Kon
certe buvo matyti iš Kanados 
Lietuvos konsulas J. Žmuidzinas, 
kaimyninių kolonijų svečių ir ke
liolika kitataučių.

Programą atliko’du chorai: LB 
Rochesterio apylinkės ir Telefo
no kompanijos. Taigi, salėj 
skambėjo lietuviškos ir angliš
kos dainos. Choras pasirodė su 
nauju repertuaru: M.K. Čiurlio
nio, J. Žilevičiaus, J. Gudavi
čiaus, J. Strolios, Br. Budriu-

Rochesterio lietuvių choras

GRAMERCY SHIPPING CO.
ĮSTEIGTA 1947 — TURINTI MASKVOS USSR VNEši’O- 
SYLTORG LEIDIMĄ — TURINTI DEPARTMENT OF 

BANKING AND INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR 
DRAUDIMĄ.

BE MUITO DOVANOS I 
USSR: Siuvamos mašinos, 
automobiliai, dviračiai, šal
dytuvai, skalbimo mašinos 

ir daug kitų.
MŪSŲ SKANIŲ IR AUKŠ
TOS KOKYEĖS MAISTO 
PRODUKTŲ SIUNTINIAI. 
SIUNTINYS ”R” įkainuo
tas $36.75.

1 svaras degintos kavos,
1 svaras Cacao, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. virimui alyvos,
2 sv. cukraus, 2 sv. ryžių, 
1 sv. sūrio, 2 sv. rūkytų la
šinukų, 2 sv. rūkytų kum
pio, 2 sv. džiovintų vaisių.

AUKŠTOS KOKYBĖS 
MEDŽIAGOS 

Reikalaukite mūsų sąrašų. 
Gramercy - N. Y. 
118 EAST 28th ST., Nr. 906

NEW YORK 16, N. Y.

New York telephone MU 9-0598
Atidarytas darbo dienomis 9-5:30, šeštad 10-1, 

sekmadienį uždaryta.

APIE Z. ŽILINSKO TAPYBĄ
Praėjusią savaitę turėjau ma

lonią progą susipažinti su daili
ninku Zigmu Žilinsku, svečiu iš 
Kanados ir su jo tapybos dar
bais. Atydžiau apžiūrėjęs Zigmo 
Žilinsko gamtovaizdžius ir por
tretus, susidariau įspūdį, jog tai 
esama labai talentingo dailinin
ko.

Iš apžiūrėtų Z. Žilinsko darbų 
rinkinio, kurį sudarė keliasde- 
šimts gamtovaizdžių bei portretų 
mano dėmesį pirmiausia pa
traukė portretai. A§ savo tapy
bos darbuose esu sukūręs nedaug 
portretų, bet portreto dailę mėgs
tu ir žaviuosi tais dailininkais, 
kurie sugeba "pagauti" vaizduo
jamo asmens panašumą ir tą pa
našumą atkurti su meistrišku 
tikrumu. O tokią patrauklią sa
vybę turi Zigmas Žilinskas sa
vo portretų darbuose.

Zigmas Žilinskas savo tapy
bos darbų visumoje įrodo, kad, 
dailininkas stipriai valdo teptu
ką, mėgsta savo darbą ir turi 
pakankamą ryžtą sukurti galimai 
puikesnį kūrinį. Z. Ž. portretų 
technika labai įvairi, priklauso
mai nuo vaizduojamo asmens, 
žiūrint, ar tai bus vienas iš jo 
berniukų, daktaras ar kuris ki
tas. Ir kiekvienu atveju perduoda
ma asmenybė nuostabiai. Aš ypa
tingai buvau sužavėtas bevardės 
tremtinės mergaitės portretu; 
dailininkas, šiame portrete yra 
perteikęs daug jausmo ir visa tai 
išreikšta nuostabiu paprastumu.

Man asmeniškai "arčiau prie 

no ir A. Vanagaičio harmonizuo
tų dainų ir programą išpildė gra
žiai, meniškai. Tai didelis nuo
pelnas dirigento J. Adomaičio.

Publika nepagailėjo šiltų katu
čių,, todėl turėjo dar papildomai 
dainuoti. Akompanavo R. Obalis.

Telefono kompanijos choras 
taip pat gražiai pasirodė. Nors 
ir negausus choras, bet įgudęs 
dainuoti. Jų dainos paliko malo
nų įspūdį.

Pertraukos metu K. Kiršteinas 
ir A. Dziakonas humoriškais pa
sakojimais pralinksmino publiką.

Rengėjai patenkinti tokiu gau
siu publikos atsilankymu ir reiš
kia padėką už lietuviškos radijo 
valandėlės parėmimą. J.M.

PINIGAI Į USSR
Pilnai garantuotas pristaty
mas per dvi savaites. Pil
nai išmokama. Gavėjo pasi

rašyti kvitai.
Kursas: 9 rubliai už $10.
Už patarnavimą mokestis 

iki
$35.00 — $3.50,

Virš $35.00 — 10%.

Gramercy - N. Y.
744 BROAD ST., N r. 925 

NEWARK, NEW JERSEY

Siuntiniai ir pinigai siunčia
mi Į Vak. ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengri
ją, Čekoslovakiją ir kitur. 

širdies" tie Z. Žilinsko darbai, 
kuri sukurti laisvesne technika, 
bet tolygiai žaviuosi ir jo šli
fuota, taip sakant, "slidžia" tech 
nika, kur vaizduojamas subjektas 
to reikalauja. Dailininkų meno 
žodyne yra toks posakis: -- "Pie
ši - tapai, tokiu būdu, kuris ge
riausiai tinka vaizduojamai as
menybei išreikšti", r-Mano nau
jas bičiulis, Z. Žilinskas, turi 
ypatingą dovaną tapyti įvairiuose 
stiliuose.

Aš skatinu visus dailės mėgė
jus, kurie dar nėra matę Z. Ži
linsko tapybos darbų, šią parodą 
būtinai aplankyti. Sakoma, kad to
kia galimybė pasibeldžia į mūsų 
dvasinio gyvenimo duris tik kar
tą. Ir ypatingai tokiu atveju, jei
gu norime turėti portretą kurio 
nors iš savo mylimų asmenų. Aš 
manau, kad Z. Žilinskas mielai 
priimtų užsakymus savo viešna
gės Clevelande metu. O jeigu kas 
nesuspėtų tai padaryti Cleve
lande, manau, galėtų su dailinin
ku susisiekti jo rezidencijoje, 
Burlingtone prie Hamiltono. Juk 
ši Kanados vieta nuo mūsų ne taip 
toli...

Naudodamasis redaktoriaus 
palankumu, aš norėčiau pareikšti 
keletą minčių ir apie Z. Žilinsko 
gamtovaizdžius. Esu nuotaikos 
linkmės tapytojas ir daugiau 
mėgstu tamsesnių spalvų kūri
nius. Šiuo požiūriu žvelgiant į 
Z. Žilinsko gamtovaizdžius, ma
no vaizduotę stipriai pagavo "Kai 
nas”, esąs arti vario kasyklų, la
bai turiningas spalvų tonuose. Jo 
kai kurie darbai vidudienio nuo
taikose mano dėmesio nepa
traukia. Tačiau, tai nereiškia, 
kad tokie kūriniai būtų mažesnės 
vertės. Juk kūrinio mėgimasar 
nemėgimas, pareina nuo mūsų 
savitų nuotaikų.

A. VAIKŠNORAS

LOS ANGELES
* ALT S-GOS LOS ANGELES 

SKYRIAUS narių visuotinas su
sirinkimas įvyks gruodžio mėn. 
8 d. sekmadienį 4 vai. p.p. Lie
tuvių Tautinių Namų salėje 3356 
Glendale Blvd., Los Angeles 39.

TORONTO

* DR. J. ŽMUIDZINAS, Lietu
vos konsulas Kanadai, pakviestas 
St. Catharines romuvėnų kalbėti 
jų ruošiamame lapkričio 23 d. 
Lietuvos kariuomenės minėjime.

Meninę programą išpildys To
ronto lietuvių choras Varpas ir 
Hamiltono tautinių šokių grupė 
Gyvataras. Minėjimas įvyks 111 
Church St., St. Catharines. Pra
džia 6 vai. 30 min.

_* LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ sąjungos 
Toronto skyriaus tradicinis ba
lius ruošiamas lapkričio 23 d. šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Pro
gramoje šokiai, laimės šulinys ir 
kitos prašmatnybės. Pradžia 
7 vai.

* LIETUVIŲBENDRUOMENĖS 
apylinkės valdyba yra nutarusi 
lapkričio 29 d. šv. Jono Kr. para
pijos salėje kviesti apylinkės ta
rybos ir organizacijų atstovų po
sėdį.

AUKOS DIRVAI
E. Vilkas, Chicago ............ 2.00
E. Dapkus, Mhittier .........  4.00
L. Pračkaila, Cicero ........ 2.00
V. Jakimavičius, Brockton 10.00
Ant. Nakas, Chicago .........  5.00
K. Miškinis, Rochester ..... 1.00
G. Klaus, Noodhaven  ....... 5.00
V. Vaičiūnas, Detroit......... 3.00

S. Novickis, San Francisco 2.00
Z. Jaunius, Chicago ............ 1.00
J. Bubelis, Chicago............ .4.00
F. Masaitis, Inglewood,...... 4.00
Dr. L. Kraučeliūnas,

Palos Park.................. 15.00
J. Šilgalis, Baltimore .......... 1.00
Dr. V. Dubinskas, Chicago ..10.00
A. Višnys, Glendale............ 4.00
Dr. P. Sutkus, So. Holland .. 5.00
Vyt. Izbickas, W. Roxbury .. 2.00
A. Juodka, Chicago.............. L00
V. Urbaitis,Cleveland......... 4.00
K. Matutis, Chicago............10.00
X.Y. Chicago........................ 10.00
V. Vaičiūnas, Detroit......... 3.00
K.J. Žemeckas, Oshkosh ... 5.00

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ
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L. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* ONA KARPIENE, išvykusi 

su grupe lietuvių kelionei po 
Viduržemio jūros pakraščius, at
siuntė linkėjimus iš Portugali
jos.

Pradžioje kelionė buvusi aud
ringa, tačiau šiuo metu visi lie
tuvių grupės ekskursantai jaučia
si puikiai.

* W. MATULAITIS įsigijęs 
Dirvoje sau ir savo bendradar
biams eilę lietuviškų knygų (bend
radarbiams ir draugams dovanų 
angliškai išleistų), paaukojo Dir
vai 10 dol.

Baltijos Aidų Radijo vadovybė: estų programos vedėjas Andreas 
Traks, programos leidėjas ir pradininkas Juozas Stempužis, lietu
vių programos vedėjas Jonas Daugėla, latvių programos vedėjas 
Eriks Ievinš ir WXEN-FM radijo stoties inžinierius Rudy Menart. 
Baltijos Aidų radijo programa, prisimindama pirmųjų metinių su

statoma Public Audi- kaktį, trečiadienį, lapkričio 27 d., šv. Jurgio salėje rengia vakarą, 
kurio programoje dalyvaus ir svečiais bus estai, latviai ir lietuviai.

* G. PUCCINI OPERA "LA 
BOHEME"
torium Music Hali sekmadienį, 
lapkričio 24 d. 8 vai. vak. Tai

* L.V.S. RAMOVĖ Clevelando 
Skyriaus Valdyba primena, kad 
Lietuvos Kariuomenės šventės 
iškilmingas minėjimas Clevelan
de rengiamas lapkričio 23 d. (šeš
tadienį) 7 vai. vak. šv. Jurgio liet- 
parapijos salėje.

Programai, be šventės minė
jimo žodžio, VI. Braziulis pa
tieks sceninį montažą iš Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo ir 
kovų dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Čiurlionio An
samblis, vad. muz. Al. Mikulskio 
ir solistai Matulionis,N. Braziu- 
lienė, I. Grigaliūnaitė, akompa
nuojant G. Karsokienei, išpildys 
meninę dalį. Programoje taip pat 
pasirodys: skautai, budžiai, neo
lituanai ir šv. Kazimiero lit. 
mokyklos mokiniai vad. J. Ka
zėno. Be to deklamuos: Kon- 
caitytė, Augustinavičiūtė, H. Ta- 
tarūnas, V. Stankevičius, Gulbi
nas ir G. Gudėnas.

Tik ką baigusios Meno Akade
miją K. Šlapelienė ir J. Minkū- 
nienė yra padovanojusios po vie
ną paveikslą, o A. ir B. Gražu
liai, Salamander batų krautuvės 
savininkai padovanojo porą ba-

tų. Yra gauta ir daugiau vertin
gų dovanų. Visos gautos dovanos 
bus išleistos laimėjimams.

Po meninės dalies veiks bufe
tas, bus parengta skanių užkan
džių ir kavutės. Gros linksma 
muzika.

Lapkričio 24 d.(Sekmadie
nį), 10:30 vai. Šv. Jurgio liet.

parap. bažnyčioje Šv. Mišios už 
žuvusius kovotojus dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. Šv. 
Mišias atnašaus ir pamokslą sa
kys kun. Paulauskas, buvęs pasku
tinių Žemaitijos pulkų kapelio
nas. Pamaldose organizacijos 
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS.

41/2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

New York City Center Opera 
b-vės gastrolių dovanaClevelan- 
dui, su solistais, kaip Maria di 
Gerlando ir Jack Craig Mimi ir 
Rodolfo vaidmenyse.

Kiti solistai: Ron Bottocher, 
David Smith, Patricia Brooks, 
Spiro Malas ir Thomas Paul. 
Dirigentas Julius Rudei.

Bilietus galima iš anksto įsi
gyti Burrovs, Higbees krautuvė
se ir Cleveland Opera Assoc. 
2816 Euclid Avė.

* J. VIRBALIS, A. JUOZAITIS 
ir Z. PECKUS Clevelando lietu
vių organizacijų veikėjai, lapkri
čio 9 d. Chicagoje įvykusiame 
LAS suvažiavime buvo išrinkti 
Amerikos Vietininkijos valdybon.

* OBERLIN COLLEGE CHO
RAS pasirodys kartu su Cleve
lando orkestru lapkričio 24 d. 4 
vai. koncerte Severance Hali.

Choras, sekančiais metais nu
matęs lankytis Sov. Sąjungoje su 
koncertais, kartu su orkestru iš
pildys Carlisle Floydo "Pilgri- 
mage" ir kt.

Solo partijas atliks Oberlin 
Konservatorijos studentai.

* LIETUVIŲ PILIEČIŲ SALĖS 
įvairenybių vakaras, surengtas 
lapkričio 16 d. praėjo vykusiai ir 
patenkinta salės vadovybė žada 
dažniau rengti panašius vakarus.

Šis "kalakutų vakaras" parodė,

kad daugelio amerikoniškųjų or
ganizacijų lėšų sutelkimo me
todai gali būti lengvai pritaikomi 
ir lietuvių organizacijoms.

Senoji Clevelando lietuvių sve
tainė savaime nebesudaro pakan
kamai patrauklios ir talpios pas
togės mūsų organizacijų paren
gimams. Tuo būdu ir salės paja
mos yrą sumažėję. Reikia svei
kinti salės vadovybės iniciatyvą 
ir pastangas savo jėgomis sten
giantis išlaikyti tą židinį ;su ku
riuo siejasi mūsų senosios iš
eivijos vargai ir rūpesčiai lietu
viškos veiklos darbuose. Čia 
sudėtas jų sentimentas ir pra
kaitas, aukos ir pasišventimas, ki
virčai ir nemalonumai. O visgi, 
jų pastangų dėka lietuvių namai ne 
tik atlaikė audras, bet kartu suda
rė pagrindą ir sąlygas naujiems 
užsimojimams, šiuo metu išau
gusiems į pelningą ir vertingą 
Lithuanian Village turtą Naujo
sios parapijos rajone.

* LIT. VYSK. M.VALANČIAUS 
MOKYKLOS Tėvų K-tas kviečia 
visus Clevelando lietuvius šį sek
madienį, lapkričio 24d. į šv. Jur
gio parapijos salę lietuviškiems 
pietums. Šių pietų tikslas yra su
pažindinti tėvus, mokytojus ir 
mokyklos globėjus bei rėmėjus ir 
iš gauto pelno padengti bent dalį

mokyklos išlaikymo išlaidų.
Visi žinome lituanistinės mo

kyklos reikalingumą ir svarbumą 
ir taip pat kaip sunku šią mums 
svarbią instituciją išlaikyti.

Clevelando L. B-nės I-ji apy
linkė mokyklos išlaikymui pa
skyrė $100. Visos mokyklos var
du -- lietuviškas ačiū!

Clevelando lietuviai! Paskirki
te šį sekmadienį, lapkričio 24 
dieną lituanistinei mokyklai pa
remti ir -- skanių lietuviškų pie
tų pavalgyti!

Tėvų k-tas

SIUNČIANT PINIGUS 
KALĖDOMS

Venkite paskutinės minu
tės skubėjimo! Giminės ir 
draugai sulauks jūsų pini
gines dovans greitai, jeigu 
siųsite jas dabar!

Tas patarnavimas laukia 
jūsų visuose 75 patogiuose 
šio banko skyriuose.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARUI 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

THE ILLUMINATING CO LAIMĖTOJA

Be abejo, kad vaikučiai "prisideda" prie namų šeimininkės darbų 
skalbykloje. Jie tai daro ir Giedrės Kijauskienės namuose, už tai visi 
džiaugiasi elektrinio džiovintuvo privalumais, džiovinančiais skalbi
nius be didesnių pastangų ir darbo. O rezultate -- švelnūs ir malo
nūs baltiniai.

Kai šeimoje yra keturi vaiku
čiai ir už kelių mėnesių laukiate 
kito, kai jūsų skalbinių kiekis sie
kia 45 krovinius į mėnesį, elektri
nė skalbykla darosi neišvengia
ma. Nepaprastą šeimininkės gal
vosūkį ir triūsą ji paverčia be
veik į automatinį vyksmą.

Tai patyrimas, kurį labai pui
kiai nusakė Giedrė Kijauskienė, 
gyv. 17006 Dorchester A ve., Cle
velande, savo mintimis įsijungusi 
į Dirvoje skelbtą anketą ir pa
reiškusi savo nuomonę dėl 
elektrinių priemonių naudingu
mo, už tai sulaukusi The Illu- 
minating Co. dovaną -- elektri
nį kavai virdulį.

Kijauskai augina sūnus: Vitą 
5 m., Tomą 3 m. ir Simą 1 m. 
bei dukrą Viliją 4 m. Šeimos 
galva Algis Kijauskas dirba kaip 
mašinistas. G. Kijauskienė džiau
giasi galėdama šios gausios šei
mos skalbimo rūpesčius perleisti 
automatinėms elektrinėms skal

bimo ir džiovinimo priemonėms, 
kai tuo tarpu anksčiau beveik kas 
dien reikėdavo abiem su vyru po 
dvi valandas skirti kas vakarą 
kabinimui džiovinamų skalbinių.

Dabar Kijauskai tą laiką gali 
panaudoti skiriant jį vaikams, su 
jais žaidžiant, kalbant, kartais 
žiūrint televiziją, vietoj dirbant 
rūsio skalbykloje.

Be to, kaip G. Kijauskienė 
tvirtina, niekas neprilygsta 
elektriniam' džiovintuvui. Vis
kas išeina nesuglamžyta. Jai lie
ka prosyti tik vyro marškiniai. 
Vystyklai lieka švelnūs ir minkš
ti. Blogas oras neturi jokios įta
kos baltinių džiovinimui. Be to ji 
gali pasirinkti laiką džiovini
mui, pvz. vaikams sugulus.

G. Kijauskienė taip pat džiau
giasi jų turimo elektrinio šal
dytuvo talpumu, tuo sutaupant žy^ 
gį į krautuvę. Ypatingai mėsos 
gaminiai puikiai išsilaiko elektrl 
niame šaldytuve.

4 butu apartmentas, 
mūrinis, Wheelock Avė! 

Prašo tik $18,900.
MULTIPLE REALTY

IV 1-2799
(135)

TINKAMI RŪBAI DUODA 
GERĄ SAVIJAUTĄ

Visai naujas, už 3 savai
čių galite keltis apsigyventi. 
2 mieg. apatiniame aukšte, 
2 — viršutiniame. Moder
niškas namas, netoli naujo
jo kelio.

Prie Naujosios parapijos
6 kamb. namas, rūsys, ga

ražas. Labai tvarkingame ir 
švariame stovyje.

Prašo tik $16,900.
* v

Komercinis pastatas, 17 
metų senumo, E. 185 gt., 
2 krautuvės, 3 patalpos 
įstaigoms ir gyv. butas.

Gerai prižiūrėtas.
¥

Norintieji pirkti ar par
duoti namus, prašomi at
vykti ar paskambinti.

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

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

Reikalinga moteris
Joe Portaro grožio saliono 
valymui. 6 dienos per savai
tę, 6 vai. per dieną. Atlygi
nimas apie 50 dol. savaitei. 
Privalo kalbėti angliškai.

Teirautis tel. L1 1-9191

PARDUODAMAS BARAS
Geroje vietoje su naujais lei

dimais D2, D3 ir D3A. Kaina ne
didelė. Teirautis telef. EN1-8457.

IŠNUOMOJAMAS
5 KAMBARIŲ 

BUTAS 
virš Superior Savings 
& Loan Assn. patalpų, 
East 68 ir Superior Avė.

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL 2:30 P. M.

DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

BOTANY ,.500” kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. SEIGAN
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia'gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SAVINGS

IN TOWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

HOME AHD REMODELING 
LOANS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 14770

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas USSR, kaip 
pav. automobilius, dviračius, siuvamas 
mašinas ir kt., kreipkitės į vieną seniau
siai veikiančių ir patikimiausių firmų, tu
rinčią

30 METU PATYRIMĄ

Atvykite arba rašykite į mūsų centrinę 
įstaigą arba kurį nors skyrių didesniame 
mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET
PHILADELPHIA 6, PA.

WA 5-3455
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KAS IR KUR?
* RYŠIUM SU PADĖKOS DIE

NA lapkričio 28 d., Dif-va nepa
sirodys penktadienį, lapkričio 29 
d. Po Padėkos Dienos sekantis 
Dirvos numeris išeis gruodžio 2 
d., pirmadienį.

* JUOZAS BACHUNAS, PLB 
pirmininkas išskrido į New Yor- 
ką, kur žada dalyvauti VLIK 20 
metų sukakties minėjime.

* PRASMINGA DOVANA buvo 
suteikta dviems iš sovietinio lai
vo Kanadoje pabėgusiems jūrei
viams Jurgiui Vaitkevičiui ir Al
binui Vibriui. Korp! Neo-Lithu
ania New Yorke metinės šventės 
proga iš susirinkusiųjų svečių, 
p. E. Čekienės iniciatyva, buvo 
surinkta Dirvos prenumerata. 
Tai dar vienas gražus pavyzdys, 
kada parengimų ir pobūvių metu 
prisimenama spauda, kaip pras
minga dovana.

* LITUANUS pavieniuose nu
meriuose atžymima po vieną 
mūsų dailininką: įdedama eilė 
reprodukcijų, viršelinė nuotrau
ka ir atitinkamas rašinys. Ki
tataučiai laiškais palankiai atsi
liepdavo apie tokius dailininkų 
pristatymus ir kai kurie tai va
dina žurnalo stiprybe. Dažnokai 
per Lituanus meno mėgėjai už
megzdavo ryšį su pačiais kūrė
jais.

Lituanus 1963 m. 1 nr. buvo 
atžymėtas dail. Vytautas Ignas. 
Jo kūryba susidomėjo JAV kon- 
gresininkas John S. Monagan iš 
Conn. Per žurnalą pradėjo ra
šytinį saitą su dail. Ignu ir dar 
paprašė atsiųsti papildomą egz. 
Igno darbai rado atgarsio ir pas 
vieną amerikietį iš Chicagos. 
Šis, per Lituanus, jau yra įsi
gijęs mūsų dviejų grafikų: Au- 
giaus ir Valiaus kūrinių.

Pora religinių, dail. Kazimiero 
Žoromskio paveikslų, kurie bu
vo Lituanus skiltyse, patiko 
World‘s Christian Student Fe- 
deration Ženevoje -- paprašė 
nuotraukų ir numato panaudoti 
savo leidiniuose.

Lituanus žurnalo meninį api
pavidalinimą tvarko mūsų visuo
menėje pasižymėjęs žurnalistas 
Kęstutis Čerkeliūnas.

* LIETUVIŲ MOTERŲ ATSTO
VYBĖS KLUBAS New Yorke 
gruodžio 8 d., 5 vai. vak., Hil- 
ton viešbuty, Morgan Suite 2-me 
aukšte ruošia kultūrinę popietę, 
kurios programoje numatoma daiL 
A. Kašubienės paskaita apie jos 
padarytą naujai pastatytam vieš
buty 26 x 8 pėdų murai} ir k. 
Baleto šokėja E. Kepalaitė pasi
rodys su keletą modernių šokių.

Po programos lietuviškai pa
ruoštos vaišės - kavutė. Vieš
butis yra tarp 53 ir 54 gatvių 
6 Avė., New Yorke. Kviečiami vi
si atsilankyti be atskirų pakvieti
mų.

* CHICAGOS LIETUVIŲ IN
ŽINIERIŲ ir ARCHITEKTŲ tra
dicinis balius įvyksta 1964 metų 
sausio mėn. 25 d. TheDrakevieš 
bučio patalpose, Chicagoje.

PADĖKA
Mano vyrui

A. A.

Povilui S T A N č I U I mirus, noriu 

išreikšti nuoširdžią padėką visiems, savo min

timis, intencijomis ir veiksmais užjautusiems 

mane gilaus skausmo valandoje —

Ohio Lietuvių Gydytojų Pagelbinės Moterų Draugijos narės dalyvavusios susirinkime ir vaišėse. 
Sėdi iš kairės: R. Degesienė, V. Gruzdienė, E. Aželienė, I. Stankaitienė, S. Baltrukėnienė, A. Vaitė- 
nienė. Stovi: p. Kriaučiūnienė, B. Balčiūnienė, T. Brazaitienė, R. Ramanauskienė, B. Skrinskienė, M. 
Lenkauskienė ir D. Maurukienė. į naują valdybą išrinktos I. Stankaitienė ir S. Baltrukėnienė^

V. Pliodžinsko nuotraukos

Genovaitė Stančienė

• L. S. T. Korp! Neo-Lithu

ania ir Lietuviu Tautinis 

Akademinis Sambūris Čika

goje ruošia tradicinį Naujų

jų Metu sutikimą naujoje, 
erdvioje ir puošnioje Fer- 

rara Catering, Ine. salėje, 

5609-21 W. North Avė. Sve

čiai bus vaišinami šaltais ir 
šiltais valgiais, veiks baras. 
Šokiams gros Čikagos Neo- 
Lithuanu 14 asmenų orkes
tras. L. Š. T. Korp! Neo-Li
thuania ir L. T. A. Sambū
rio valdybos kviečia visus 
savo narius su draugais ir 
bičiuliais i ši Naujųjų Metų 
sutikimą atsilankyti. Apie 
staliukų rezervavimo laiką 
ir vietą bus paskelbta kiek 
vėliau.

KREPŠINIO VARŽYBOS
Chicagos lietuvių vyrų krep

šinio varžybos bus vykdomos lap
kričio 23-24d,d. Marąuetteparko 
sporto salėje, prie Kedzie ir 
Marquette Rd. Nugalėtojui ski
riama Lietuvos Generalinio kon
sulo dr. P. Daužvardžio pereina
moji dovana. Šeštadienį varžybos 
prasidės 3 vai. p.p. Sekmadienį 
varžybos bus tęsiamos nuo 1.30 
vai. p.p. Sekmadienį toje pačioje 
salėje bus įdomus krepšinio vete
ranų susitikimas. Jėgas išbandys 
spaudos darbuotojai ir visuome
nės veikėjai. Varžybų proga, šeš
tadienį Lietuvių Auditorijoje ren
giamas studentų - sportininkų šo
kių vakaras. Gros didysis Korp! 
Neo-Lithuania orkestras. Pra
džia 8 vai. vak,

* AMERIKOS LIETUVIŲ IN
ŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ SĄ
JUNGOS CHICAGOS SKYRIAUS 
metinis susirinkimas šaukiamas 
š.m. gruodžio mėn. 6 dieną, penk
tadienį, 7 vai. 30 min. vakaro, 
American Legion Don Varnas 
posto patalpose, 68I6S0. Western 
Avė., Chicagoje.

* CHICAGOS LIETUVIŲ IN
ŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ žmo 
nų klubas š.m. lapkričio mėn. 30 
dieną, šeštadienį 7 vai. 30 min. 
vakaro, St. Adrian salėje, Wash- 
tenaw ir 71-mos gatvių kampe 
da'-o kavutę - pobūvį. Pelnas ski
riamas labdarybės reikalams.

* INŽ. R.V. MIŠAUSKAS, Sto
ne Park, III., Rezoliucijoms Rem. 
ti Komiteto vienas iš atstovų II- 
linois valstijoj, pakeitė adresą. 
Jo naujas adresas yra: 1740North 
35th Avenue, Stone Park, Illinois. 
Jo pastangomis senatorius Eve- 
rett M. Dirksen įnešė rezoliuci
ją (S. Con. Res. 54) Lietuvos lais ■ 
vinimo reikalu.

* DR. VLADAS VAITKUS, Wor_ 
cester, Mass., buvo kreipęsis 
rezoliucijų reikalu į savo kon- 
gresmaną HaroldD. Donohue, ku
ris pažadėjo rezoliucijųpravedi- 
mo reikalą pilnai remti. Dr. Vla
das Vaitkus yra gimęs JAV-se, 
augęs Lietuvoje. Aukštąjį mokslą 
pradėjo Lietuvoje, o baigė JAV- 
se. Dr. V. Vaitkus iš profesijos 
yra dantų gydytojas ir turi savo 
kabinetą Worcester mieste.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugojos naujoji valdyba. Stovi iš kairės: dr. A. Baltrukėnas, dr. J. Balčiū
nas, dr. A. Matulionis, dr. A. Martus ir dr. M. Vaitėnas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Ohio lietuviij Gydytoji! Draugijos premija 
paskirta jaunimo radijo programai

Lapkričio 16 d. Čiurlionio na
muose įvyko Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos metinis suvažia
vimas Dr. J. Balčiūnui pirmi
ninkaujant ir Dr. A. Matulioniui 
sekretoriaujant.

Suvažiavimas pradėtas medi
cinišku filmu ir spalvotu filmu 
iš Draugijos gyvenimo ir iš ne
seniai įvykusio A.L. Gyd. Sąjun
gos suvažiavimo Chicagoje. Ži
noma, paskutinysis filmas patiko 
geriausiai. Ji teko rodyti net du 
kartu, sukant pirmyn ir atgal. 
Malonų patarnavimą padarėdr. J. 
Skrinska parodydamas filmus. 
Toliau sekė įdomi p. A. Macke
vičiaus, diplomuoto CPA Wes
tėm Reserve, paskaita, nors be 
antgalvės, bet labai įdomi vi
siems: priemonės apsisaugoti 
nuo mokesčių permokėjimo val
džiai.

Dr. A. Čeičys pavaizdavo me
dicinos būklę dabartinėje Lietu
voje, naudodamas medžiagą iš 
dabar Lietuvoje leidžiamos pe
riodikos.

Draugijos pirmininkas V. L. 
Ramanauskas trumpai perbėgo 
Draugijos metų veiklą ir prane
šė, kad Draugijos valdyba vien
balsiai yra padariusi sekantį 
sprendimą:

Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 7-toji 1963 m. kul
tūrinė premija skiriama 
Clevelando Tėvynės Garsų 
Radijo mokyklinio amžiaus 
jaunimo programai.

Suvažiavimas taip pat nutarė 
paskirti vienkartines pašalpas 
dviem lietuviam studentam, stu
dijuojantiems medicinos mokslus 
Western ReserveU-te,Clevelan- 
de.

Nauja 1964 m. Draugijos Val
dyba išrinkta sekanti: dr. J. Bal
čiūnas, dr. J. Baltrukėnas, dr. A. 
Martus, dr. A. Matulionis ir dr.
M. Vaitėnas.

Tuo pat metu Gydytojų Mote
rų Pagalbinė Draugija turėjo savo 
susirinkimą ir išrinko naują val
dybą iš p. St. Baltrukėnienės ir 
p. I. Stankaitienės.

Metinio Draugijos suvažiavimo 
proga dr. A. Baltrukėnaspaauko
jo $1000 Lietuvių Fondui.

Suvažiavimą sveikino raštu p. 
St. Barzdukas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės Tarybos 
vardu.

Dr. V. Ramanauskas Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos susirinki 
me skelbia 1000 dolerių premijos laimėtoją... Prie prezidiumo sta 
lo sėdi pirm. dr. J. Balčiūnas ir sekr. dr. A. Matulionis.

Chirurgas dr. D. Degesys atlieka komplikuotą "operaciją", asis
tuojant Mildai Lenkauskienei, dalina iškeptą jautį. Nuotraukoje iš kai 
rėš: dr. Maurukas, dr. Sviderskas, dr. Degesys ir M. Lenkauskienė.

Dalia Madrukienė visus nuste
bino puikia, trumpa meniška pro
grama. Dr. D. Degesys su pei
liu ir p. M. Lenkauskienė su 
šypsniu vikriai sukinėjosi apie 
keptą jautį ir visus skaniai vai
šino, bendrai visiems šokant ir 
linksminantis.

REIKALAUJA LAISVŲ 
RINKIMŲ LIETUVOJE

Kongresmanas Patten (D. -
N.J.) ir kongresmanas Wilson 
(R. - Calif.) naujai įneštomis 
rezoliucijoms reikalauja Lietu
vai pilnos laisvės ir nepriklau
somybės. "JAV vyriausybė turi 
tuoj pareikalauti per Jungtines 
Tautas, kad sovietai pasitrauktų 
iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ir kad tiems kraštams būtų su
grąžinta pilna laisvė ir nepri
klausomybė", -- kalbėjo kongres
manas Bob Wilson įnešdamas 
1963 metų lapkričio mėn. 7 d. 
naują rezoliuciją (H. Con. Res. 
234) Pabaltijo kraštų laisvinimo 
reikalu. Dieną prieš tai (lapkri
čio 6 d.) kongresmanas Edward 
J. Patten (D. - N.J.) įnešė taip 
pat naują rezoliuciją (H. Con. 
Res. 233). Anot kongresmano Pat
ten, laisvasis pasaulis be jokio 
atidėliojimo turįs imtis žygiųpa
dėti Pabaltijos kraštams atgauti 
laisvę. Tai 38-toji ir 39-toji re
zoliucijos, įneštos šiame Kon
grese (88th Congress) Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvinimo 
reikalu.

Rezoliucijų įnešimo reikalu į 
kongresmaną Bob Wilson (jodis- 
triktas apima San Diego miestą) 
buvo kreipusis Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybė, o į 
kongresmaną Patten -- eilė New 
Jersey valstijos estų ir lietuvių.

* MAŽYTĖ KENOSHOS lietuvių 
kolonija gali būti pavyzdžiu savo 
darbais. J. Grigaliūnas, J. Po- 
ciulis ir Br. Juška suorganiza
vo būrelį lietuvių su paprasto 
darbininko atlyginimais ar pensi
jomis ir per vieną vakarą kiek
vienas paaukojo po 100dol.,suda
rydami virš tūkstančio vienkarti
nę L Fondui auką. Tuodar viskas 
nepasibaigė. Šiuo metu tenai su
siorganizavę L F Vajaus Komite
to nariai asmeniškai aplanko 
kiekvieną lietuvių šeimą ir tikisi 
gauti iš kiekvieno po šimtą dol.
L. Fondui. Be to, pats Br. Juš
ka dar atsiuntė 10 dol. L. Fondo 
einamiesiems reikalams. Jo ir 
kitų Kenoshos lietuvių aukos L 
Fondui giliai sujaudino LF or
ganizatorius.

* DR. ADOLFAS BALTRUKĖ
NAS iš Akrono, Ohio, Gydytojų 
Suvažiavimo proga, įstojo į Lie
tuvių Fondą 1000 dol. įnašu.

* SAULIUS IR GRAŽINA SI- 
RUSAI lapkričio 16 d. susilaukė 
naujagimio sūnaus. Jie augina 
dar vieną sūnų ir dukrą - dvy
nukus. Saulius yra newyorkiečių 
Jurgio ir Elenos Sirusų sūnus, 
skautų akademikų ir sporto or
ganizacijų aktyvus narys.

MIRĖ JUOZAS KRIVICKAS
Po trumpos ir .netikėtos ligos, 

š.m. lapkričio mėn. 9 d. Notting- 
hamo miesto (Anglijoj) ligoninė
je, General Hospital, mirė Juo
zas Krivickas, ilgametis 
Laisvos Lietuvos Policijos vadas 
ir karininkas.

Palaidotas š.m. lapkričio mėn. 
16 d. Wilford kapinėse. Apie tai 
pranešu giminėms, buvusiems 
prieteliams ir jo draugams.

Velionies brolis -- 
Tadas Krivickas

PHILADELPHIA

KARIUOMENES ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Philadelphijos ramovėnai Ka
riuomenės šventės minėjimą šie
met rengia lapkričio 30 dieną.

Programoje numatyta: 9 vai. 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioje (VVallace ir 19-tos gt. kam
pas), pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Pamaldų metu giedos buv. Lie
tuvos operos solistė Juzė Augai- 
tytė.

Vakare, 6 vai. 30 min. Šv. An
driejaus parapijos salėje, įvyks 
iškilmingas minėjimas. Minėji
me paskaitą skaitys "Kario" re
daktorius Zigmas Raulinaitis. Me
ninę programą atliks Philadel
phijos Tautinio Ansamblio vyrų 
ir mišrusis chorai, vadovaujant 
Leonui Kauliniui. Solo pianu skam
bins Vytautas Maciūnas. Po mi
nėjimo pobūvis.

Philadelphijos ramovėnai ma
loniai kviečia visus vietos ir apy- 
likės lietuvius minėjime daly
vauti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ


	1963-11-22-Darvia 0001
	1963-11-22-Darvia 0002
	1963-11-22-Darvia 0003
	1963-11-22-Darvia 0004
	1963-11-22-Darvia 0005
	1963-11-22-Darvia 0006
	1963-11-22-Darvia 0007
	1963-11-22-Darvia 0008

