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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

{ŠIANDIEN 
I IR RYTOJ

Nuo 1961 metų, kai Sovieti
joje buvo atstatyta mirties 
bausmė už nusikaltimus vals
tybės ūkiui, sušaudyti virš 400 
asmenų.

Pagal turimas informacijas 
keliolika tūkstančių asmenų 
nubausta didelėm kalėjimo 
bausmėm už vogimą valstybi
nio turto. Tie skaičiai rodo ko
munistinės benruomenės "mo
ralę. * Komunistų vadai neri
mauja ne tik dėl didėjančio 
nusikaltimų skaičiaus, bet ir 
dėl daromų valstybei milži
niškų nuostolių, kas yra bloga 
propaganda taip jų reklamuo
jamam naujam "sovietiškam 
žmogui".

Niekur kitur pasaulyje, net 
ir Seudo Arabijoje, kur dar va
gims kertamos rankos, už nu
sižengimus taip smarkiai ne
baudžia, kaip Sovietijoje. Ne
seniai sovietinė spauda rašė, 
kad keli ukrainiečiai buvo su
šaudyti, nes pardavė už aukš
tesnę kainą keletą rietimų na
minės drobės. ArbaSverdkovs- 
ke vieno restorano direktorius 
buvo sušaudytas, nes jo resto
rane kotletai neturėjo nustaty
to kiekio riebalų, kuriuos jis 
atskirai pardavinėjo "juodoj 
rinkoj", pasisavindamas pini
gus.

Per tą laiką ir daugiau so
vietų piliečių buvo sušaudyti 
už panašius nusikaltimus. So
vietijoje plačiai nuskambėjo ir 
Kraicmano byla. Jis "nusuko" 
keletą vagonų sviesto, kiauši
nių ir mėsos, skirtų koope
ratyvui.

1947 metais paskelbdami 
mirties bausmės panaikinimą 
sovietai stengėsi iš to padary
ti didelę propagandą, pabrėž
dami "pavyzdingą sovietų pi
liečių lojalumą" vadams. Prav- 
da tada rašė, kad Rusijoje ne- 
bėia nei kapitalistų, nei nusi
kaltimų. Mirties bausmės pa
naikinimas esąs progreso 
ženklas marksistinėje bend
ruomenėje, kuri taip laiminga, 
kad nenori nieko blogo savo 
artimui.

Bet, pasirodo, Sovietijoje ne 
buvo taip gražu, kaip rašė 
Pravda. Tą pripažino pats 
Chruščiovas 1961 m. .atstaty
damas mirties bausmę už vals 
tybinio turto vogimą ir speku
liaciją. Sovietinis pilietis ne
buvo jau taip laimingas, jei tu
rėjo vogti ir spekuliuoti. Po 
aštuonių mėnesių nusikaltimų 
sąrašas, baudžiančių mirtim, 
buvo praplėstas, įtraukiant 
korupciją ir plėšikavimą. Bet 
vėliau paaiškėjo, kad mirties 
bausmės Įvedimas nusikalti
mų nesumažino.

1962 m. Chruščiovas sukė
lė audrą prieš "parazitus" ir 
"chuliganus", kurie nepasi
duoda partijos ideologijai ir 
tai esąs kapitalizmo ir stali
nizmo palikimas. Chruščiovas 
kompartijos posėdy pastebėjo, 
kad tarp valdininkų išsivystęs 
kyšininkavimas, kas valstybei 
kasmet pridaro milijonus rub
lių nuostolių, o 1962 m. per 
pirmąjĮ pusmetį buvo pasisa
vinta valstybinio turto už 56 
milijonus rublių ir kad nuosto
liai esą dar didesni,nes nevi
si nusikaltimai išaiškinti.

Komunistams tokios rū
šies nusikaltimai yra labai ne
malonūs, nes jie įrodo, kad jų 
sistema negali pašalinti pri
vačios iniciatyvos, kad eilinis 
komunistas turi tik labai mig
lotą supratimą apie "kolekty
vinį turtą" ir juo naudojasi, 
nes galvoja, kad jam priklau
so.

•

-- Ką Chruščiovas nori pa
brėžti, kai sako, kad komuniz
mas yra horizonte?

-- Pagal žodyną,horizontas 
yra Įsivaizduojama linija, ku
ri nuo mūsų tolsta, kai prie 
jos bandoma priartėti. (vg)

DE GAULLE INICIATYVOS PAVOIAI
Negalima stebėtis, kad Prancūzijos preziden

tas De Gaulle griebėsi iniciatyvos tarptautinėje 
politikoje, nes Washingtonas ją išleido iš savo 
rankų. - Tačiau pastangos apie save suburti 
neatomines valstybes gali turėti ir labai tragiš
kų pasėkų, būtent atominių galiūnų suartėjimą.

--------- Vytautas Meškauskas ---------

Paskutinėmis dienomis nė vie
na pavardė nebuvo tiek daug 
linksniuojama, kiek Prancūzijos 
prezidento: "Time to Face de 
Gaulle’s Challenge" -- reikalau
ja New York Times C.L. Sulz- 
berger; "De Gaulle’s War With 
Us" -- skelbia Chicago Ameri- 
can; "De Gaulle: Keeping His 
Hand in as Napoleon Image" — 
aiškina AP agentūros komenta
torius James Marlow; Der Spie
gei leidėjas Rudolf Augsteinaukš
tąjį prancūzą paprastai pavadino 
Napoleonu IV, o šios savaitėsTi
me savo ’cover story’ paskyrė 
prancūzų diplomatijai.

Ką gi tas generolas pridarė, 
kad nusipelnė tiek komentarų? O 
gi griebėsi šiokios tokios inicia
tyvos užsienio politikos dirvo
nuose po to, kai JAV, kurios tu
rėjo visas sąlygas tą iniciatyvą 
laikyti, ją paleido iš savo rankų. 
VVashingtone vyraująs noras 'ne
užbėgti Įvykiams už akių’pasiro
dė esąs labai nelaimingas visose 
pasaulio dalyse: nuo Saigono iki

ŽINIOS IŠ VISO
__ PASAULIO____

* JAV SENATAS labai menka 
balsų dauguma (48-45) priėmė 
administracijos mokesčių suma
žinimo Įstatymo projektą tik su 
labai menkais pakeitimais. Skir
tingi pasiūlymai ir papildymai 
dar turės boti išlyginti bendroje 
Senato ir Atstovų Rūmų komisi
joje. Pagal esamą projektą mokes
čių sumažinimas sieks 11,6 bil. 
doi. bendrą sumą.

* PREKYBOS DEPARTAMEN
TUI patvirtinus dar vieną leidi
mą javų eksportui Į Sov. Sąjun
gą, bendra oficialiai leista eks
porto suma dabar siekia 300 
mil. dol. Būdinga, kad oficialios 
institucijos neskelbia sąlygų, ku
riomis Sov. Sąjunga privalo už 
javus atsilyginti.

* 347 AFRIKIEČIAI STUDEN
TAI 1963 m. apleido sovietinius 
universitetus ir persikėlė studi
juoti Vak. Vokietijon. Šiemet pa
sirodė pirmasis 9 studentų "avan
gardas" — tai Siera Leone vals
tybės studijozai, dalyvavę de
monstracijose Maskvoje, radus 
nužudytą Ghanos studentą. At
vykę pasakoja, kad Lumumbos 
Universitetą Maskvoje ruošiasi 
masiniai apleisti,

Bendradarbiavimas tarp Paryziaūs ir Pekino...

Panamos, nuo Havanos iki Jakar- 
tos. Kaip būdingą JAV užsienio 
politikos vedimo būdą galima pa
minėti atsitikimą su JAV amba
sadorium Panamoje Joseph S, 
Farland. Buvęs FBI agentas ir 
kontra - žvalgybos specialistas, 
Farland buvo laikomas vienu sėk
mingiausiu JAV ambasadorių 
Lotynų Amerikoje, suėjęs į nuo
širdžius santykius su panamie
čiais. Praeitų metų rugpiūčio 
mėn. neradęs jokio dėmesio savo 
pranešimams Valstybės Depar
tamente, jis atsistatydino. Kolum- 
nistas Henry J. Taylor, pats bu
vęs ambasadorium Šveicarijoje, 
Farlando paklausė apie jo patirt} 
Washingtone. "Kai aš grįžau na
mo rugpiūčio m. — atsakė Far- 
landas -- Valstybės Departa
mentas, kaip paprastai, aplinkraš
čiu pranešė visoms suinteresuo
toms Įstaigoms, jog toks ir toks 

Pabaltieciai pagerbs Kongreso
atstovą G. P. Lipscomb

Kongresmanas Glenard P. Lipscomb, trečias iš kairės, rezoliu
cijų pradininkas, bus pagerbiamas Kalifornijos lietuvių, latvių ir. 
estų iškilmingų pietų metu, kurie ruošiami jo garbei 1964 metų va
sario mėn. 15 d., šeštadienĮ, 7 vai. vakareSheraton - Mest viešbuty
je, Los Angeles mieste. Nuotraukoje iš kairės: dr. Alg. Nasvytis (Cle
veland), J. Jodelė (Los Angeles), kongr. Glen Lipscomb, L. Valiukas 
(Los Angeles), dr. J. Motiejūnas (Highland, Ind.) ir A. Jančys (Ro- 
chester, N. Y.). Nuotrauka padaryta ant JA V-bių Kongreso Rūmų laip
tų Mashingtone. J. Stankaus nuotrauka

ambasadorius šiuo metu yraWa- 
shingtone ir su juo galima pasi
tarti (available for consultation). 
Tuo pačiu metu Baltųjų Rūmų pa
reigūnas, Ralph Dunley pavarde, 
nežinau kieno pavedimu telefonu 
Įspėjo Įvairias Įstaigas, Įskaitant 
ir Pentagoną, kad su manim ne
būtų tariamasi".

Kas toliau buvo, atsimename. 
Panamos ’krizė’ Washngtoną iš
tiko netikėtai. Ir, juokais tariant, 
reikia tik džiaugtis, kad Panama 
nepaskelbė JA V karo. Nebūtų ki
tos išeities, kaip tik kapituliuoti.

Apie košę ir nesusigaudymą 
Vietname galima skaityti kas
dieną. Paskutiniu laiku padaugė
jo naujienų iš Congo, kur siaučia 
komunistų sukurstyti laukiniai, 
kuriuos centrinė vyriausybė ne
galinti suvaldyti, toji pati vyriau
sybė, kuri su JAV pagalba 'su
tvarkė’ gabų ir civilizuotą Katan- 
gos provincijos valdovą Tšombę. 
Būklė ten esanti tokia, kad gal po 
lapkričio rinkimų JAV priseisią 
ten siųsti JAV karius.

Turint galvoje tokius Įvykius, 
visai nesunku suprasti, kodėl de 
Gaulle sugalvojo imtis politinės 
iniciatyvos. Žinia, ta iniciatyva 
gali galų gale pasirodyti visai ne
laiminga, tačiau negalima reika
lauti iš politiko, kad jis sėdėtų 
susidėjęs rankas. Pasitenkintų 

žiūrovo role tada, kada scenoje 
nebeliko vaidintojų.

Būdinga, kad de Gaulle veiks
muose, jo siekime ieškoti dip
lomatinio susitarimo su Raudo
nąja Kinija, galima Įžiūrėti tą 
pačią prielaidą, kuria remiasi ir 
JAV politika. Būtent, kad pasau
lyje po antrojo karo susidarę ide
ologiniai blokai išsikyrė. Jei ta
čiau JAV nieko nedaro, nesiima 
jokios iniciatyvos savo galiai ir 
Įtakai išlaikyti, kas nors turėjo 
ją paimti.

De Gaulle mano, kad jokia bė
da negali pakeisti žmogaus ir 
jokia krizė negali pakeisti valsty
bių prigimties. Iš to išeitų, kad 
dabar sovietų kontroliuojama Ry
tų bei Vidurio Europa ir net pa
ti Rusija, kada nors turės ieško

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IDĖJA

Juozas J. Bachunas, 
PLB Valdybos Pirmininkas

Viso pasaulio lietuviams vasario mėnuo reikšmingas 
tuo, kad šešioliktąją jo dieną minime Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą. Savaime aišku, tautai negali 
būti kitos didesnės šventės, kaip jos Nepriklausomybės 
šventė.

Istorikai ir kiti tautiečiai gali tą klausimą įvairiai 
svarstyti ir net ginčytis, pavyzdžiui, nurodydami, kad 
1918 metų vasario šešioliktoji nebūtinai laikytina Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo, o tik tos nepriklauso
mybės atstatymo diena. Gal tai būtų ir teisingiausia, nes 
lietuvių tauta ilgus amžius buvo valstybė, plati ir didelė, 
jau nuo karaliaus Mindaugo laikų, o gal ir dar nuo se
nesnių laikų turėjo Nepriklausomybę.

Bet Vasario Šešioliktoji mums buvo ir tebėra tarsi 
simbolis, kad lietuvių tauta nubloškė svetimųjų okupa
ciją, vėl apsisprendė būti nepriklausoma ir pajėgė savo 
apsisprendimą įgyvendinti. Tai buvo tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės valios laimėjimas, didelės 
istorinės reikšmės įvykis.

Atidžiai sekdami mūsų tautos likimą savo žemėje ir 
ją dabar vėl okupavusios raudonosios Maskolijos užsi
mojimus, šiais laikais matome, kad Vasario Šešioliktoji 
mums ne tik nenustoja, bet vis įgyja daugiau reikšmės. 
Ši šventė mums nėra tik tradicinis džiaugsmingos su
kakties paminėjimas, kaip tai daro kiekviena valstybė. 
Mums ji yra drauge priminimas ir nuolatinis įpareigo
jimas tęsti ir stiprinti kovą už laisvę.

Per pastarąjį dešimtmetį kasmet daugiau aiškėja, jog 
raudonieji maskoliai imperialistai yra nusistatę ne tik 
kaip galima ilgiau išlaikyti savo okupacinius varžtus 
mūsų tautos žemėje, bet jau atkakliausiai įrodinėja, kad 
tokio dalyko, kaip Lietuvos nepriklausomybė, niekad 
nebuvo. Jie tyčiojasi iš Lietuvos nepriklausomybės idė
jos ir tvirtina, kad lietuvių tautos likimas turi būti am
žinai surištas su rusų tauta ir kad nėra ir nebus kito 
kelio, kaip tik lietuviams visiškai susilieti su "didžiuoju 
broliu" ir susimaišyti su "sovietine visuomene", vadi
nasi, sutirpti tarp Karaliaučiaus ir Vladivostoko . . .

Tai yra didžiausias ir pavojingiausias raudonosios 
Sovietijos užmojis prieš lietuvių tautą. Okupantas ta 
kryptimi varo įmantriausią propagandą Lietuvoje per 
savo spaudą, mokslinę literatūrą, švietimo įstaigas, per 
ekonominį gyvenimą ir visais kitais būdais. Panašią pro
pagandą jis veda ir tarptautinėje plotmėje.

Lygiai jis skverbiasi su šiais nuodais ir į lietuvių iš
eiviją. Kartais jis čia randa dvasios palūžėlių. oportu
nistų ir atvirų išdavikų, kurie mūsų tarpe ima šnibždėti, 
o kartais ir rašinėti, kad tikrai maža dabar esą "realių 
vilčių" Lietuvos nepriklausomybei atstatyti, kad gal bū
tų geriau mums "laikinai" tokių klausimų nebekelti, nes 
tuo tik okupantą daugiau erzintume ir jo priešlietuviš- 
kus persekiojimus didintume. Esą, būtų geriau taikingai 
bendradarbiauti su okupantu ir pritarti jo siūlomiems 
"kultūriniams mainams" . . .

Vasario Šešioliktosios šventė viso pasaulio lietuviams 
turėtų būti priminimas, ko siekia okupantas prieš lietu
vių tautą ir kaip jo siekimai jau pradeda rasti šaknų 
laisvųjų lietuvių tarpe šiuo mūsų dvasinio silpnėjimo, 
pavargimo ir vilties netekimo laikotarpiu.

Šios šventės minėjimą kaip tik derėtų vis daugiau 
ir ryškiau sujungti su visų laisvųjų lietuvių demonstra
cija, kad mūsų laisvės kova tebeeina, kad Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo idėja yra ir liks nepajudina
mas mūsų veiklos ir mūsų buvimo principas ir kad mes 
esame pasiryžę to klausimo niekad nei "atidėti", nei nu- 
nutildyti. nei keistis kokiais nors "mainais" su bolševi
kiniais nuodais.

• Šešioliktoji Vasario turi būti mums šventė, kur ši 
laisvųjų Vetuvių valia ryškiausiai pasirodytų drauge su 
jų nusistatymu neatlaidžiai ir toliau remti visomis išga
lėmis Lietuvos nepriklausomybės atstatymo bylą ir mū
sų stipriausius tautos dvasinius ginklus — jos meną, 
kultūrą, mokslą ir tikėjimą:

ti glaudesnių santykių su Vakarų 
Europa.

Kaip ten būtų, samprotauja Ti
me, Prancūzija, plotu mažesnė už 
Texasą, turinti vos 48 milijonus 
gyventojų, ūkiškai nepalyginamai 
silpnesnė už Vokietiją, staiga iš
plaukė Į diplomatinių vandenų pa
viršių. Didžiausias pavojus ir ne
laimė, kuri galėtų iš tokios poli
tinės iniciatyvos išeiti būtų... 
glaudesni JAV ir Sovietų Sąjun
gos santykiai. Rudolfas Augs- 
teinas už tat primena, kad de 
Gaulle - Napdieonas IV savo po
litika, siekiančia apie save su
burti neatomines valstybes, gali 
pasiekti tokių pat rezultatų, kaip 
Wilhelmas n, kuris su savo ‘ini
ciatyva’ privedė prie santarvės 
prieš Vokietiją sudarymo.
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LAPĄ ATVERČIANT

Ko Šiuo metuBrolija labiausiai 
reikalinga?

Greitai prabėgo trijų metų Lie
tuvių Skautų Brolijos vadovybės 
kadencija. Praėję metai nusine
šė gražiausius, maloniausius iš
gyvenimus jubiliejinėse stovyk
lose prie Atlanto, prie Ramiojo 
Vandenyno, pas Raką, Kanadoje, 
Australijoje, Anglijoje, Vokieti
joje ir Graikijos Maratono laukuo
se vykusioje Pasaulinėje Jambo- 
ree. Nusinešė jie ir praleistas 
progas skautauti ir tobulėti. Bė
gantis laikas užvertė trijų metų 
laikotarpio skyrių ir prie naujo 
atversto lapo pastatė naujus as
menis, kad naujais darbais toliau 
būtų rašoma Sąjungos ir Lietuvių 
Skautų Brolijos veiklos knyga. 
Brolijos padėka priklauso buvu
siam SLB Vyriausiam Skautinin
kui, Sąjungos Tarybai ir jos pir
mininkui.

LSB vadovų suvažiavimui pa
tikėjus man LSB Vyriausiojo Skau
tininko pareigas, jas perėmiau iš 
Eugenijaus Vilko, drauge supa- 
vaduotoju J. Bružinsku, 1963 m, 
gruodžio mėn. 15 d. Chicagoje. Pa
reigas perėmiau tikėdamas, kad 
Lietuvių Skautų Brolija padeda iš
laikyti lietuvybę mūsų jaunimo 
tarpe, kad padeda ir padės lietu
viams berniukams išaugti dorais 
žmonėmis, sąmoningais lietu
viais, naudingais krašto pilie
čiais; tikėdamas, kad visiems va
dovams vieningai ir tvirtai suki
bus rankomis ir suartėjus širdi
mis, šias pareigas įmanoma at
likti dėl. gražesnės lietuvių tautos 
ateities, dėl mūsų pačių geresnio 
rytojaus.

Kiek sėkmingai pasiseks pa
reigas atlikti, priklausys nuo 
darbo sąlygų, nuo mūsų tarpusa
vio susiklausymo, nuo mūsų tei
singo tikslų supratimo, nuo mū
sų bendruomenės pasitikėjimo, 
nuo tėvų pritarimo ir paramos, 
nuo Aukščiausiojo palaimos.

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS 9 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

GALVOSŪKIO 7 NR. SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Automobilio dešinysis 
sparnas prie lempos turi didesnį tarpą. 2. Kainėjeesančio vyro ran
kovė ilgesnė. 3. Jo apykaklė žemesnė, 4. Už automobilio stiklo ma
tyti dešiniųjų durų kampas. 5. Moters šukuosena skirtinga. 6. Vitri
noje tarp moters ir vyro dėžutė trumpesnė. 7. Dešinėje esančio vyro 
paltas aukščiau susegtas.

GALVOSŪKIO 8 NR. SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie panašumai: L Ant ledo gulinčio jūri
ninko kepurės bumbulas ir skudurų mazgas. 2. Kairioji jūrininko 
pirštinė ir sargo revolverio makštis. 3. Ant laivo esančio jūrininko 
kepurės kraštas ir sienoje akmuo. 4 Ventiliatoriaus skylė ir sargo 
kepurės lankelis. 5. Laivo langelio baltas kraštas i r mėnulis. 6. Lai
vo kamino juodoji dalis ir už lango matomo namo stogas. 7. Laivo du
rų juodas kraštas ir sulenkta geležis lange.

Brolija yra išsiplėtusi per vi
są laisvąjį pasaulį, per kelis 
kontinentus su skirtinga gamta, 
aplinka, žmonėmis ir gyvenimo 
būdu. Sėkmingam mūsų Brolijos 
tikslų įgyvendinimui svarbu ge
rai pažinti aplinką, panaudoti jos 
teigiamybes, sukurti lietuviškai 
skautijai reikalingas sąlygas ir 
išlaikyti lietuvišką charakterį. 
Brolijos uždavinių atlikimui yra 
reikalingas nuolatinis, ramus, 
harmoningas darbas, reikalinga 
tinkama darbo nuotaika.

Labiausiai reikalingas lojalu
mas skautybės idėjai ir vienin
gumas Brolijos veiklos išlaiky
me. Artimospraeities įvykiai pa
rodė, kad net aukštai iškilusių 
LSB vadovų tarpe pasitaikė klai
dingos skautybės interpretacijos. 
Tai rodo, kad mums reikalinga 
geriau pažinti save, giliau su
prasti skautybės idėją, kuri yra 
tiek kilni ir plati, kad nebereika
linga jokių priedų. Jos pažinimui, 
jos praktiškam išgyvenimui per- 
maža yra jaunystės metų.

Vadovas Sąjungai ar Brolijai 
tiek yra reikšmingas, kiek suge
ba jai atiduoti konkretaus, kūry
binio darbo. Įžodžiai, pasižadėji
mai, deklaracijos yra idėjai, or
ganizacijai lojalumo pareiški
mas. Vadovė lojalumas organiza
cijai privalo būti pilnutinis. Va
dovo pareiga įskiepyti lojalumą 
skautui, kad jis savo gyvenime lik
tų ištikimas skautijai, tėvams, 
tautai ir valstybei. Jei kuriam va
dovui trūksta lojalumo skautų 
idėjai, LSB ir Sąjungos intere
sams, atitinkamai vadovybei, — 
to jis negali suteikti ir savo va
dovaujamiems skautams, ir dar

bas gero vaisiaus atnešti negali.
Vienybės ir solidarumo išlai

kymas privalo būti nuoširdžiai 
vykdomas visų LSB vadovų ir na
rių tarpe. Vienas kito palaiky
mas, ieškojimas to kas jungia, 
atsisakymas to kas skiria, yra bū
tinas, kad mūsų lietuvių skautiš
koji šeima savo misiją atliktų. 
Šeimos prasmę Brolija atitiks 
tik tada, kai joje nebus daugiau 
ar mažiau privilegijuotų sūnų,ka
da joje bus vykdoma bičių šei
mos taisyklė: "Visi už vieną, — 
vienas už visus”.

Kiekvieno skiltininko ar tunti- 
ninko pareiga ruošti sau pavaduo
toją. LSB vadovų paruošimo dar
bas nuolat turi vykti kursų, mo
kyklų, stovyklų ar seminarų pa
galba, kartu atliekant ir prakti
ką. Vyresnioji karta negali pa
sitraukti tol, kol nėra perėmimui 
paruošta jaunesnioji karta. Ta
čiau jaunesnės kartos parengi
mas turi vykti be atidėliojimų, 
tol, kol skautas yra atitinkamo am
žiaus ribose.

Kaip profesiniam pasiruošimui 
pasinaudojama kitų kraštų uni
versitetais, taip ir platesniam 
skautiškos teorijos ir prakti
kos pažinimui reikalinga perei
ti pasaulines skautybės studijas 
"Wood Badge - Gilwell" mokyklo ■ 
je. Lietuvių Skautų Brolija šios 
mokyklos neturi, todėl reikalinga 
pasinaudoti gyvenamų kraštų su
teikiamomis aplinkybėmis perei
ti "Wood Badge” mokyklą ir gau
tas žinias atiduoti mūsų Broli
jai. Didesnis šią mokyklą perė
jusių vadovų skaičius padės LSB 
išlaikyti platesnį tarptautinės 
skautybės pažinimo akiratį,pa
dės išvengti nukrypimų nuo ide
ologijos, padės skleisti Lietuvos 
vardą kitų tautų tarpe, prisidės 
prie LSB gyvybiškumo, bend
raujant ir pasimokant iš kitų tau • 
tų skautų. Ne "kinų sienos" me
todai padės Lietuvių Skautų Bro
lijai išsilaikyti svetimoje aplin
koje, bet tikėjimas sava misija 
-- išlaikyti ir parnešti lietuvišką 
skautybę prie Nemuno krantų;_są
moningas lietuviškosios skauty
bės išpažinimas kitų tarpe; pas
tangos būti pranašesniudėlto, kad 
aš esu lietuvis skautas; pastan
gos geriau skautauti, negu kad gy
venamojo krašto skautai.

Skauto pareiga būti naudingu 
tėvynei ir žmonijai, būti bend
ruomenės kėlėju, bet ne našta, 
verčia jį siekti mokslo, profesi
jos, gerinti savo ir aplinkos gy
venimo sąlygas. Natūralu, kad 
skautas, pasiekęs studento am
žių, užbaigia skautavimą Broli
joje ir savo jėgas atiduoda stu
dijoms, pasitenkindamas tiktai 
studentišku skautavimu skau
tiškoje korporacijoje. Natūralu 
kad su universiteto diplomo ga
vimu baigiasi ir studentiškas 
skautavimas, ir su Įsijungimu į 
profesionalo darbą bendruome
nėje, įsijungiama į skautų vado
vo darbą Brolijoje.

Ar taip iš tikrųjų yra?
Atskirų asmenų atveju taip yra, 

tačiau platesne apimtimi taip nė
ra. Iškėlus Sąjungoje akademikų 
skautų ir skaučių junginius už Bro - 
lijos ir Seserijos ribų nemažai 
potencialių LSB narių, tapę stu
dentais, iškeliavo iš Brolijos te
ritorijos be Įsipareigojimo bai
gus studijas sugrįžti ir ateinan
čiai kartai atiduoti su palūkano
mis tai, ką jie vaikystėje gavo iš 
Brolijos.

Svarbu, kad kiekvienas Bro
lijos narys siektų aukštojo moks
lo, Įsigytų akademinį išsilavini
mą, patirtų studentiško - skautiš
ko amžiaus linksmybes, pabend
rautų su Įvairių ideologijų kole
gomis. Tačiau dar svarbiau, kad 
įgijus išsimokslinimą, platesnį 
horizontų pažinimą, visa tai, skau - 
tiškos ideologijos šviesoje, būtų 
įnešama į mūsų skautišką šeimą, 
pačioje Brolijoje einant vadovų 
pareigas.

Prie dabartinės Sąjungos struk< 
toros, Seserijos ir Brolijos vie
netų sėkmingos veiklos išvysty
mas daug priklausys nuo sesių- 
brolių akademikų savanoriško, 
aktyvaus atėjimo Į Seserijos - 
Brolijos vadovų pareigas, pri
klausys nuo jų konkrečių darbų 

mažajam broliui - sesei, ir šei
mai, kurioje jie užaugo.

Skautiškos mokyklos išgyveni
mo malonumai vienus veda {miš
ką ar kalnus, kitus Į vandenį, 
trečius kelia Į orą. Kiekviena ap
linkybė ir priemonės yra geros
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Įsikūręs Chicagos skautininkių oktetas, vadovaujamas Variakojienės, gražiai užsirekomendavęs 
skautininkų suruoštame literatūros ir dainos vakare, ruošiasi su savo programa aplankyti ir kitas 
vietoves. R- Račiūno nuotrauka

skautybei praktikuoti, tačiau 
priemonės negali būti paverčia
mos tikslu. Atrodo, kad prie
monių pavertimas tikslu, arba 
gal ir labai vertingų, skautybei 
nepriklausančių tikslų įtrauki
mas į skautybę, yra privedęs prie 
dabartinio jūrų skautų šakos 
veiklos sukrėtimo Brolijoje.

Tiesa, dalis jūrų skautų liko 
Brolijoje, dalis laukia sugrįži
mo į ją. Sugrįžtančių laukia ir 
Brolija. Šiuo metu Brolijos jūrų 
skautų šakai reikalingas atsikū
rimas, vienetų ir veiklos atsta
tymas visur, kur yra sąlygos 
praktikuoti LSB jūrinį skautavi- 
mą. LSB vadovus prašau prisidė
ti prie jūrų skautų vienetų atkūri
mo Brolijoje bei sudaryti sąly
gas oro skautų veiklos išvysty
mu/.

Pasitraukusius jūrų skautus ir 
vadovus kviečiu sugrįžti ir įsi
jungti į pozityvią veiklą Lietuvių 
Skautų Brolijoje, kurioje jūrų 
skautų veiklos sąlygos bus iš
laikytos, kaip ir praeityje. Lai
vus, valtis ar įgulas, ar jų jun
ginius kviečiu registruotis ir įsi
jungti į našesnį, prasmingesnį 
darbą Brolijoje, pamirštant pra
eities nesklandumus, kuriuos 
LSB Vadi ja irgi pamirš. Esame 
permaža lietuviško-skautiško jau 
nimo įgula, kad galėtume skirs
tytis ar skaldytis audringoje sve
timoje jūroje. Besiskirstydami 
paskęsime, — vieningai laikyda
miesi perplauksime. Kūrybišku
mas įmanomas tik ramioje nuo
taikoje.

Gyvenant toli viena nuo kitos 
atsiskyrusiose lietuviškose kolo
nijose, kartais mažais kiekiais, 
sunku yra vienam LSB vienetui 
susitikti su kitu, pasirungtyniau- 
ti, vienam iš kito pasimokyti. 
Jei ne tiesioginiu suėjimu, tai 
kitomis priemonėmis labai svar
bu stengtis tobulėti per varžybas, 
konkursus, rungtynes ar lenk
tynes. Prašau LSB vadovus at
kreipti dėmesį į varžybų, rung
tynių rengimą, jose dalyvavimą, 
nes jos padės išlaikyti vienetus 
pritraukti naujų narių; padės su
kelti darbo nuotaiką ir žengti pir
myn.

Lietuvių Skautų Brolijai rei
kalinga plačiau informuoti tėvus, 
rėmėjus ir visuomenę apie orga
nizacijoje vykstančius darbus, 
pasisekimus ar sunkumus. Mes 
esame lietuviškos bendruomenės 
dalis. Ji mus remia ir yra mūsų

Mutual Federal Bendrovės
rekordasMOKAME
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Skautininkai Birutė Vindašienė, Aleksandra Eivienė ir Vytautas 
Kasniūnas Chicagos skautininkų suruoštame literatūros ir dainos va
kare išpildo programą. ' A. Račiūno nuotrauka

veiklos reikalinga, kad lietuvybė 
būtų išlaikyta nors ir už Lietu
vos ribų. Mes irgi esame reika- . 
lingi tėvų ir visuomenės mate
rialinės ir moralinės paramos, 
ir tik su ja galime išlaikyti toli
mesnę sėkmingą Brolijos veiklą. 
Visus LSB vadovus ir narius kvie
čiu daugiau dirbti, darbą dedikuo
jant ir parodant visai lietuviškai 
bendruomenei. įtikinkime visus 
tėvus, kad jų sūnums geriausia 
vieta yra Lietuviu Skautų Broli
joje.

Spauda yra pagrindinė priemo
nė ne tik mokymui, bet ir ryšiui. 
Be skauto ir vadovo pareigos 
prenumeruoti ir skaityti "Skau
tų Aidą", pareiga prenumeruoti 
ir skaityti visą kitą lietuvišką 
spaudą. Lietuviškos spaudos atei
tis priklausys nuo dabartinių mū
sų lietuvių skautiškų eilių gausu
mo ir tautinio atsparumo. Broli
jos eilių gausumas, vadovu entu
ziazmas ir tautinis susipratimas 
daug priklausys nuo lietuviškos 
spaudos dėmesio Brolijos orga
nizacinėms aspiracijoms. Visų 
vadovų pareiga skatinti ir skleis - 
ti skautų tarpe lietuviško žodžio 
nuolatinį skaitymą ir bandymą ra
šyti. Visų vadovų pareiga remti 
ir išlaikyti lietuvišką spausdintą 
žodį.

Lietuviu Skautų Brolijos veik
loje tegali būti naudojama tiktai 
lietuvių kalba. Visur: sueigose, 
iškylose, stovyklose, instruktuo
jant ir egzaminuojant, net ir ta
da, kai jos žinojimas jaunesniųjų 
LSB nariu tarpe yra ribotas, pri
valo būti naudojama lietuviu kal

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.

Nilo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

(lepresijas. panikas ir krizes, tačiau visiems savo 

taupytojams išmokėjom kiekviena sutaupytą do

leri.

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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bą. Kad mažieji turėtų noro lie
tuvių kalbą mokytis ir naudoti, 
kiekvieno LSB vadovo pareiga pro
paguoti lituanistinių mokyklų lan
kymą, skiepyti mažajam broliui 
meilę ir sentimentą Lietuvai, lie
tuvių tautai, lietuviškam reikalui.

Visą mūsų išeivijos lietuviš
kos - skautiškos veiklos prasmę, 
turime pavesti mūsų didelio skau
tiško autoriteto v.s. J. Augus- 
taitytės-Vaičiūnienės kvietimui:

"Kelias kietas tirpdančios gran. 
dis ugnies kūrėjų,

Amžiais nešusių didingą žodį 
Lietuvos.

Plazda vėliavos plačiau tarp 
prieštaringų vėjų —

Nuo aušros lig vakaro pavėsio 
vis kartokit

Mūsų žemės gyvą laisvės bai
sa - nuolatos".

j.s. Bronius Juodelis
LSB Vyriausias Skautininkas

-

— CHICAGO 8, III.
John J. Kazanauskos, Pres
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KOEGZISTENCIJOS KAINA
Trys žuvę JAV aviacijos lakūnai, brutaliai pašauti virš Rytų 

Vokietijos teritorijos, sudaro tik dalį aukų, kurių iš JAV pareikala
vo sovietiniai koegzistencijos metodai. Paskutiniame US World & 
News Report suskaičiuojama, kad nuo 1950 metų tokiu pat būdu yra 
žuvę 67 lakūnai,, neskaitant žuvusių nuo kiniečių ir korėjiečių kul
kų. Bet kaip anksčiau, taip ir šiuo atveju, komunistinės Rusijos ko
egzistencijos žestas bus atšaldytas ir trumpam laikui susvyravę 
derybos galės tęstis ligšiolinėje dvasioje. Jei jų nesukrėtė Panamos 
įvykiai, nei Castro išmokytų agentų įvykdyti perversmai Afrikoje, ko 
čia jaudintis dėl trijų lakūnų. Skraidantieji gi žino jų rizikos apimtį...

To dar negana; Neperseniausiai Dirvoje buvome paskelbę vieną 
iš Okup. Lietuvos gautą laišką (o panašių laiškų gaunama ir dau
giau) kad duonos kokybė krašte verčia žmones abejoti, ar iš viso 
tai galima bevadinti duona. Atrodo, kad į priemaišas eina paskuti
nieji tuščių aruodų Šiukšlių likučiai.

Bet komunistinė propaganda būtų pasmerkta žūti, jei ji ir čia 
nesurastų "tikrųjų kaltininkų". Paskutiniausiomis žiniomis, pasieku
siomis išeiviją, ten žmonėms, besiskundžiantiemš taip pablogėju
sia duonos kokybe, aiškinama, kad -- tai, va, žiūrėkite, juk tai 
amerikiečių atsiųstųjų kviečių miltai. Dabar galit įsitikinti patys, 
kokią duoną turi valgyti Amerikos žmonės!

Kur nueis, kas valgys amerikonišką duoną, kviečiams nuplaukus 
į Sov. Sąjungą, sunku pasakyti. Kviečių gi gauta iš Kanados, Austra
lijos ir kitur. Gal kiek jų teks ir Pabaltijo kraštams. Bet gyven
tojai nebebus nustebinti užrašais ant vagonų, jog tai Maskvos dovana, 
kad išgelbėjus "amerikoniškosios" duonos vartotojus nuo bado ir ma
ro!

Tokios sovietinės propagandos faktai neturėtų likti vien lietuvių 
spaudos puslapiuose gelsti. Juos reiktų nedelsiant pristatyti tiems 
Kongreso ir Senato atstovams, kurie tuo kviečių bizniu rodo didesnį 
susidomėjimą.

Komunistų įžūlumas neturi ribų. Tačiau tas įžūlumas kartais at
rodo proporcingas Vakarų politikų naivumui. Be to, prekyboje, kad 
ir tarpvalstybinėje, gėdos ir padorumo jausmas yra paskutinėje vie
toje.

Vasario 16 minėjimų proga daugelis vietovių turės aukštų svečių 
iš politinių sluoksnių. Jie bus svečiai ir, žinoma, nebus progos nei 
tinkamų sąlygų statyti klausimus ir patirti jų atviras pažiūras į 
mums rūpimus ir aktualius klausimus. Tačiau tąja proga galima 
jiems įteikti raštu memorandumus, atkreipiant dėmesį ne vien tik 
į Lietuvos teisę būti nepriklausoma valstybe, bet ir į tai, kad mums 
atrodo pavojinga toji kaina, kurią Amerika sumoka už koegzisten
ciją. (j.č.)

LAIŠKAI;
s Si-*.

"B EN DRA DARBI AVIMO" 
PAVYZDŽIAI

Br. Raila savo akimirkoje — 
Lietuviška ir sovietiška įtampa, 
labai sveikai ir teisingai parodė, 
kur suka politiniai nesiorientuo- 
ją "bendradarbiavimo" propa
guotojai.

Kas netingi paskaityti ameri
kietišką spaudą, tas apsčiai ras 
medžiagos apie tai, kaip vyksta 
"kultūriniai" mainai su sovietais.

š. m. sausio 23 d. "The De
troit Free Press" dienraštyje 
žinomi publicistai — R. S. Allen 
and P. Scott -- parašė straips
nį apie amerikiečių ir sovietų 
bendradarbiavimą mokslo — 
erdvės srityje. Jie rašo: "Moks
linės informacijos iš JAV apie 
satelitų iššovimo Į erdvę eina 
rusams. Bet nuo 1962 birželio 
mėn.. kai Kennedžio administra
cija abipusio bendradarbiavimo 
pasirašė susitarimą Ženevoje, 
jokie daviniai iš sovietų erdvės 
nebuvo gauti JAValstybėse".

Esą, JAV tie visi tyrimai kai
navę milijonus dolerių mokes
čių mokėtojams, tačiau sovietai 
nesilaikę susitarimų. Tautinė 
aeronautikos ir erdvės adminis
tracija — NA SA — sovietams 
atidavusi gautus duomenis, o so
vietai atsisakė duoti net paveiks
liuką savo Gorkio stebėjimo-se- 
kimo stoties, praneša dr. Hugh 
L. Drydtn, NASA administrato
riaus padėjėjas.

Sovietai pasidarę tokie arogan
tiški, jog net reikalaują, kad 
JAV turėtų finansuoti sovietų 
erdvės programą pagal jųbendrą 
susitarimą. Blagonravov reika
laująs kad JAV duotų viską, o jie 
siūlo tik seniai atspausdintus 
nesvarbius mokslinius leidinius, 
kažkada jau paskleistus pasauly
je.

šis skandalas yra pasiekęs JAV 

senato ir Rūmų erdvės komite
tus ir esą planuojamas reikalo 
ištyrimas.

Tai štai kaip sovietai "bendra
darbiauja" moksle, taip pat ir 
kultūrinėje srityje. Kada ameri
kiečiai pareikalavo daugiau lei
dinių išplatinti Rusijoje, derybos 
tuojau užšalo.

Br. Railos paryškinimas įtam
pų ieškotojų yra sveikas reiški
nys. Bendradarbiavimo su Mask
va tegali siekti tik neišmanėliai.

A. MUSTEIKIS 
Detroit

UŽ GREITI MIRTI, AR UŽ 
SUSOCIALINT£ MEDICINĄ?

Amerikos įstatymų leidimo ins. 
titucijų — Kongreso ir Senato na
riai yra aprūpinti gydytojų štabu, 
kuriems mokamos didelės algos. 
Vyriausias to štabo gydytojas 
gaunąs virš $20.000 metinės al
gos, $1.500 asmens priedo ir nau
dojasi limuzinu su šoferiu.

Didelėje dalyje civilizuoto pa
saulio seniai veikia socializuota 
medicina. Paimkime Angliją, 
Prancūziją, Vakarų Vokietiją, Ita
liją, Austriją, Skandinavų vals
tybes, kur valstybė apmoka už 
vaistus, akinius, dantų gydymą, 
dirbtinius dantis, ligonines, dak
taro aptarnavimą, slaugymą na
muose ir d.k. Iš šių aukščiau 
pažymėtų kraštų tik kai kuriuose 
viena kita ne tiek žymi gydimo 
sritis nepilnai valstybės apmo
kama.

šį laišką rašau būdamas li
goninėje. Graži, nauja Cardino- 
lo Cushing vardo ligoninė. Daug 
slaugių, seselių, daktarų atliekam 
čių praktiką. Įvairios moderniš
kos labaratorijos, rentgeno ka
binetai ir d.k. švara gera, mais
tas neblogas, pritaikintas daugiau 
šia dietai. Neblogas 2-jų lovų 
kambarys. Viena lova vienai pa
rai $29,00 Gydytojas reikia turė
ti savas ir jam atskirai mokėti. 
Ligoninės praktikantai tavęs ne
gydo. Jie tik ant ligonio prakti
kuojasi. Prie šių išlaidų reikia 
pridėti: laboratoriniai tyrimai,

TINKAMAI PAMINĖKIME NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS ATKŪRIMO SUKAKTI

Artinasi Vasario 16-ji. Tai iš
kili ir reikšminga diena lietuvių 
tautos gyvenime.

Jau 46 metai nuslinko amžiny
bėn, kaip Lietuvos Taryba Vilniu
je 1918 m. vasario 16 paskelbė at
kurianti Nepriklausomą Lietuvos 
Valstybę su sostine Vilniumi. Bu
vo tai tikrai didelis epokinis įvy
kis lietuvių tautos gyvenime. Iš 
Pirmojo Pasaulinio karo griuvė
sių atsikūrė laisva nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Žmonių 
darbas, entuziazmas ir pasiau
kojimas savo tautai darė ste
buklus. Atgimė lietuviuose tau
tinė ambicija ir valstybinė są
monė. Lietuviai norėjo būti sau 
žmonėmis ir vėl gyventi savu 

kardiogramų darymas, rentgeno 
nuotraukos ir tyrimai, vaistai ir 
kt. Jeigu guli ligoninėj su širdies 
liga, tai šių tyrimų daroma gana 
daug. Ir už tai viena diena kainuo
ja nuo $50 - $70. Su širdies li
gomis neišleidžiama, jeigu vis
kas gerai eina, be 4-6 savaičių, 
taigi ir susidaro netoli $3000. 
Jeigu kas turi ir gerus draudi
mus, vistiek tik gerą pusę te- 
padengla. O yra ir tokių, ypač 
senesnio amžiaus, kurie visai at
sisako nuo apdraudos, manydami, 
kad jų liga greit neaplankys. Jei 
dar turi santaupų, tai dar laiko
si kurį laiką, o jei neturi, tokių 
į ligoninę visai nepriima. Daž
nai ligoninės reikalauja iš anks
to įnešti užstatą, širdininkų po
kalbiuose dažnai vyrauja tokie 
samprotavimai: Jei jau trenkia, 
tai geriau iš karto! Kad nebūtų 
kančios ir šeimai naštos.

Didžioji šio krašto gyventojų 
dalis gal 85% nori, kad būtų pri
verstinas valdžios sveikatos drau. 
dimas. Ir keista ir pikta, kad gy
ventojai, rinkdami žmones įsta
tymams leisti, dažnai išrenka to
kius, kurie balsuoja prieš šio 
svarbaus įstatymo išleidimą. Bu
vęs prez. Kennedy, turėdamas 
įstatymų leidimo institucijoj abso
liutinę demokratų daugumą, per 
didžiausias pastangas, negalėjo 
net pensininkams tokio įstatymo 
pravesti.

Kadangi šiandien kas ketvir
tas žmogus Amerikoje miršta nuo 
širdies ligų, tai pilietis, eidamas 
balsuoti, turėtų pasistatyti du 
klausimu: už greitą mirtį ar už 
susocialintą mediciną?

Šiame krašte ligoninės daugu
moje yra privačiose rankose. 
Ypač jų nemažai turi bažnytinės 
institucijos. Kaip žinome šių ins
titucijų išlaikomos ligoninės mo
kesčių nemoka. Jų išlaikymas 
taip pat nebrangus. Jas adminis
truoja vienuolės, prie ligoninių 
veikia slaugių mokyklos, kur mo
kinės visus sunkiuosius darbus 
atlieka veltui. Taip pat ir baigu
sios veltui dirba kol baigia sta
žą. Gydytojai praktikantai taip pat 
veik ne .kainuoja. Specialistai, 
ypač chirurgai, savo dalį uždar
bio taip pat turi atiduoti ligoninei 
už operacinės naudojimą. Gi už 
televizijos naudojimą taip pat 
dienai reikia mokėti nuo lovos 
$1.72. Palyginus, kiek ligonis tu
ri dienai mokėti, lieka gana gra
žus pelnas. O kainos vis kyla. 
Už tokią pačią lovą prieš kelis 
metus reikėjo mokėti $21.00, o 
šiandien jau $29.00, taigi ir krikš- 
činiškos ligoninės turėtų nors 
kiek atsižvelgti vargšų ligonių ir 
lengvinti jų dalią.

IGN. VILĖNIŠKIS 
Boston

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liųuer, Import. from Italy. ...
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France............... . ......................................
4. Popuiar GERMAN VSOP Brand.................
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine.............

5th l?** r*

5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France....................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Dr. J. DAUPARAS

valstybiniu gyvenimu. Jie tai įro
dė didvyriškai kovodami su vals
tybės priešais, ištvermingai dirb
dami ir planingai kurdami gražią, 
šviesią ir gerybėmis Pertekusią 
Nepriklausomą Lietuvą. Ir lyg 
ūkio ir kultūros stebuklas prie 
Baltijos krantų — Nepriklauso
ma Lietuva Per 22 metus prily
go kultūringoms senoms Europos 
tautoms. Buvo tai mūsų džiaugs
mas ir pasididžiavimas!

Lietuvių tautos geografinė pa
dėtis ir 20-jo amžiaus lais
vų tautų pabaisa — žiaurus ir 
kruvinas Maskvos komunizmas 
1940 m. birželio 15 d. pavergė 
lietuvių tautą ir sugriovėNeprik. 
Lietuvos bujojantį ir žydintį Ūki
nį ir kultūrinį gyvenimą. Apiel/4 
lietuvių tautos geriausių sūnų ir 
dukterų, vien tik už tai, kad jie 
buvo lietuviai ir mylėjo Lietuvą 
ištrėmė į Sibiro koncentracijos 
stovyklas sunkiems darbams ir 

VYTAUTAS IGNAS .Jūratė ir Kastytis

kankinių mirčiai. O kiek jų en
kavedistai betardydami nukan
kino ar sušaudė Lietuvoj! Rusų 
komunistų žiaurumai savo apim
timi ir forma žymiai pralekia is
torijoj žinomus Atilos ir Čingis- 
kano kruvinus žygius. Dariršian 
dieną Lietuva ir kitos pavergtos 
tautos neša sunkų komunistų ver
gijos jungą. Laisvų tautų sąžinė 
peraugusi medžiaginėmis gery
bėmis tenkinas egoistiniu sau
gumu, apgaulingo internacionalo 
užliuliuota neteko jautrumo ir 
budrumo. Tautų sąžinė šiandieną 
lyg ir miega letargo miegu.

Šiose sąlygose minėdami at
kurtos Neprik. Lietuvos 46 metų 
sukaktį, turėtume įžvalgiai per
žiūrėti lietuvių tautos nueitą ke
lią, suvokti ir suprasti sunkias 
okupacijos sąlygas, tvirtai tikė
dami jos šviesia ateitimi, numa
tyti veiksmus ir priemones Lie
tuvos laisvei atgauti. Visi sujung
tomis- jėgomis turėtume dirbti, 
kovoti ir aukotis šiam tikslui. Tai 
kiekvieno lietuvio šventa pareiga 
savo Tautai, savo Tėvynei.

Lietuvių tauta dabartinėse oku
pacijos sąlygose pati viena suki
limais bei ginklu iškovoti sau 
laisvės negali. Tai būtų tautos 
savižudystė. Būdami laisvaja
me pasaulyje turimepadėti jiems 
išlaikyti lietuvių tautos sąmonę, 
meilę savo tautai, savo kalbai, 
savo tėvų žemei ir lietuviškoms 
tradicijoms bei papročiams. To 
turime siekti visomis mums pri
einamomis priemonėmis. Svar
biausia, turime stiprinti viltį iš
sivaduoti iš okupacijos. Laisva 

lietuvių tauta ir neprik. sava vals
tybė šiandieną yra mūsų visų ide
alas ir siekiamasis tikslas. Sie
kiant šio tikslo jokia auka nėra 
perdidelė. Aukštasis tikslas daž
nai pašventina visas priemones 
-- jog tautos laisvė yra jos gy
vybė ir esminė sąlyga kiekvienai 
tautai jos paskirčiai.žemėje at
likti.

Nepriklausomoj Lietuvoj švęs
dami Tautos Šventę (vasario 16- 
ją), mes linksminomės, didžia - 
vomės esą lietuviai ir skendome 
džiaugsmo jūroje. Tai būdavo iš
kiliausia mūsų Tautos diena. Da

bar kitos sąlygos. Viso pasau
lio lietuviai džiaugiamės ir di
džiuojamės esą garbingos lietu
vių tautos nariai ir kartu giliai 
liūdime kartu su visa pavergta 
Lietuva. Laisvojo pasaulio lietu
viai protestuojame prieš neteisė
tą Lietuvos okupaciją 1940 me
tais, protestuojame prieš lietuvių 
tautos naikinimą, naudojamą te
rorą, deportacijas, rusinimą ir 
plėšikišką Lietuvių Tautos išnau
dojimą bei tautinį pažeminimą. 
Mes kreipiamės į pasaulio lais
vųjų tautų vyriausybes, laisvų 
tautų spaudą ir tuo nenuilstamai 
beldžiamės į tautų sąžinę, kad pa. 
bustų ir išgirstų pavergtos ir ken
čiančios lietuvių tautos skundą. 
Be to, šiose sąlygose švęsdami 
savo Tautos šventę, visi turėtu
me pasiryžti dar efektingiau įsi
jungti į Lietuvai vaduoti akciją 
savo darbu ir aukomis. Jei mes 
nedirbsime ir neaukosime šiam 
reikalui, kas be mūsų dirbs ir 
aukos -- savos valstybės vyriau
sybės ir savos valstybės iždo 
dabar neturime, šiuo metu tos 
pareigos tenka mums laisvojo 
pasaulio lietuviams. Kiekvienas 
atiduokime savo duoklę Lietuvos 
laisvei ir nepriklausomybei at
gauti. Ir Lietuva bus laisva!

Mes žinome, kad pavergtieji 
broliai lietuviai su giliu įsijauti
mu ir šventišku kilnumu švęstų 
Lietuvos Nepriklausomybės die
ną. Bet jiems sunkiomis baus
mėmis yra uždrausta tai daryti. 
Laisvajame pasaulyje Vasario 
16-ji bus minima ir švenčiama 
visur, kur susiras bent keli geri 
lietuviai patriotai. Kiekvienas iš 
mūsų būtinai turėtume surasti lai
ko bei galimybių savo Tautos 
Šventės minėjime dalyvauti ir 
šventiškai atšvęsti. Tas svar
bu visiems, bet ypač svarbu, ka
da šeimoj yra didesnių ar ma
žesniu vaikų arba jaunimo; Tau
tos Nepriklausomybės šventė tu
rėtų būti kartu ir šeimos šven
tė su gražiais šventiškais pažy
miais bei privalumais.

Chicagos Lietuvių Taryba šie
met ruošia Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo minėjimą Ma
rijos Aukštesniojoj mokykloj va
sario 16 dieną, sekmadienį. Kvie
čia visus lietuvius minėjime da
lyvauti, Tad visi {Tautos šven
tės minėjimą!

* PREZIDENTO JOHNSONO 
"TAIKOS OFENZYVA" riedanti 
per greitai. Taip bent galvoja buv. 
JAV ambasadorius Maskvoje L. 
Thompson. Jo nuomone, šabloni
nį Chruščiovo sveikinimą suNau- 
jais Metais nebuvo reikalo pagerb
ti atsakant su naujais talkos pa
siūlymais.

* SOV. SĄJUNGOS SATELITAI, 
Vakarų pasauly vadinami "Rytų 
Europos kraštais”, deda visas 
pastangas, kad pagerinus santy
kius ir ryšius su JAV.

Vengrija nebetrukdo Ame
rikos Balso ir Radio Free Euro- 
Pe transliacijų, pasirašė preli
minarinę sutartį Hilton viešbučio 
statybai Budepešte.

Rumunija siekia ryšių su 
Fordo fundacija kultūrinių gėry
bių pasikeitimui. Vienas laikraš
čių ištisai persispausdino pre
zidento Johnsono metinį raportą 
Kongresui.

Lenkija pasikvietė vizitui 
lenkų kilmės JAV paštų virši
ninką J.A. Gronouskį. Taip pat 
pašalino iŠ tarptautinės komisi
jos Laose savo atstovą Marek 
Thee, daugiausia kenkusį darnes
niam komisijos darbui.

Čekoslovakija pašalino 
kai kuriuos kelionių suvaržymus 
ir paleido nenubaudę amerikietę, 
bandžiusią slaptai pervesti Rytų 
Vokietijos gyventoją į Vak. Vo
kietiją.
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Sovietinis "krašto primatas”
- BRONYS RAILA _

Pavienio žmogaus ir jo tautos 
atskiro individo ir bendruomenės 
ūgiai nėra tapatūs, bet dažnais at
vejais juose pastebime panašu
mų. Pavyzdžiui, vėžio liga grie
bia pavienį žmogų, bet kai kada 
tarsi ir visą tautą ar bent jos 
kurį sluoksnį.

Pavienio žmogaus organizme, 
kaip ir visoje tautoje, kartais at
siranda, mediciniškai kalbant, 
"augliai”, "navikai" arba "tu
morai", Jie būna dviejų rūšių: 
paprastieji ir piktybiniai (ma- 
lignant), Paprastam augliui paša
linti užtenka operacijos. Jis iš
pjaunamas, ligoniui tą vietą dau
giau ar mažiau paskauda, bet jis 
visiškai pagyja ir gyvena sau svei. 
kas toliau.

Gi su piktybiniais augliais vi
sada daugiau pavojų. Toks auglys 
plinta, kol sugriauna visą orga
nizmą arba jo gyvybiškai svar
bias dalis. Tad operacija turi bū
ti daroma skubiai, nepavėluotai, 
ir ji ne visada sėkminga. Nes ne 
visada pasiseka išvalyti visą su
sirgusią vietą, ir žymiai pavėla
vus, jau nebegalima visko išplau 
ti, kartu nenužudant žmogaus. 
Pavėluota piktybinio auglio ope
racija kartais lyg dar pagreitina 
ligą, lyg pakursto, suerzina vė
žį smarkiau užsiliepsnoti ir 
greičiau savo auką pribaigti.

Daug panašumo rastume vi
suomenės kūne. Čia nuolat ir 
nuolat atsiranda įvairūs "tumo
rai". Jei jie ne piktybiniai, ne
sunkiai išgydomi, užtepant svei
katą grąžinančiais tepalais ar iš
plaunant operaciniu būdu. Trupu
tį paskauda, kas nors dėl to pa- 
žliumbia ar pasikolioja, bet visa 
tai praeina. Tačiau jeigu "tumo
ras" yra piktybinio pobūdžio ir 
jei nebuvo laiku ir radikaliai iš
operuotas, po kiekvieno mėgini
mo jį pašalinti jis tarsi tik la
biau užsiliepsnoja. O jei laikinai 
ir apsilpsta, tai vis gresia pavo
jumi vėl išsiplėsti, kol savo au
ką galutinai paties į karstą.

Tad visuomenės plotmėje po 
atitinkamo stebėjimo ir davinių 
gana nesunku atspėti, kuris pasi
reiškęs "tumoras" buvo tik šiaip 
jau eilinis sunegalavimas, o ku
ris aiškiai piktybinis, su visais 
pavojingo vėžio simptomais.

Man rodos, kad laisvojo pasau
lio lietuvių spaudos atstovo nusi- 
vairavimas ligi tokios padėties, 
sutikimas ar gal ir specialus no
ras pasimatyti su ryškiausiu tau
tos laisvės kovų išdaviku, perė
jusiu priešo tarnybon ir dirbančiu 

jo naudai, yra visiškai ryškus 
mūsų tautinės sąžinės ir visuo
meninės moralės malignancy 
ženklas. Kokių dar kitų ženklų 
bereikėtų?

Neatsitiktinis bei simpatiškas 
tokių ryšių ir mainų atsiradimo 
faktas kaip tik dar geriau paaiš
kina ir Brooklyno iliustruoto sa
vaitraščio "ideologinio tono" kei
timąsi prieš pustrečių metų, vė
liau palaipsniui ryškėjantį i r, pa
triotinės visuomenės reagavimu 
šį auglį suerzinus, vis ėjusį aro- 
gantiškyn.

Šiuos pasimatymus buvo įdomu 
ir reikėjo prisiminti, kaip būtiną 
įvadą tiksliau suprasti vienam 
mūsų kolaborantų ir raudonųjų 
kvislingų primygtinai peršamam 
dėsniui. Mat, mūsų visuomenei 
beveik nepastebint, vikriai be
svarstant neva "mokslo reikalus" 
ir "tremties su kraštu" santy
kiavimo teorinius klausimus, įvy
ko viena tragikomedija, o gal pap
rasčiau žiūrint — tiktai įžūli ko
medija. Įvyko kailinių išverti
mas. Tiksliau sakant, seno balto 
pamušalo mėginimai perdažyti Į 
naują raudoną karakulį...

Šia proga prisiminkim, kad sa
vo pirmojoje išpažintyjeVilniaus 
"Pravdoje" J. Deksnys ant galo 
įsakmiai ir naujoviškai panaudo
jo vieną seną ir esminę mūsų re
zistencinių sąjūdžių galvosenos 
idėją -- vadinamąjį "krašto pri
mato" dėsnį. Panaudojo savo tar
dytojų naudai ir be abejo savo pa
sikeitusiai pozicijai pagražinti.

Lietuvių rezistencijos sam
pratoje šis dėsnis, trumpiausiai 
kalbant, reiškė nusistatymą aky
lai sekti ir pilnai įsigyventi J lie
tuvių tautos Tėvynėje išsilaisvi
nimo kovą, pripažinti pirmu
mo teisę tautos valiai, užsieny
je susilaikant nuo veiksmų, kurie 
ją savavališkai uzurpuotų, kaip pa
vyzdžiui, emigrantam keičiant 
valstybės konstituciją, sudarinė
jant dirbtines egzilines vyriau
sybes, žaidžiant tautos seimus, 
pasiskelbiant be pakankamai re
alaus pamato vyriausiais valsty
biniais organais ir tt.

Dėl to pradžioje mūsų politinių 
išeivių tarpe buvo aštrių ginčų, 
kritikos, įtarinėjimų ir net apsi
kaltinimų. Bet po dešimtmečio, 
nebent išskyrus tik pačius metu- 
zėliškiausius Vliko ideologus, 
retai kas kiti tai beginčyja. Net 
ir eilė šio dėsnio pradinių prie
šininkų vėliau gavo įsitikinti, kad 
tai yra aukščiausias įstatymas 
tarptautinėje politikoje ir nė kiek 
nemažiau santykiuose tarp tautos 

kamieno ir jos išeivių ar emi
grantų.

J. Deksnys savo išpažintyje 
sovietinės Lietuvos komparti
jos oficiozo skaitytojam irgi šį 
"krašto primato" dėsnį pavarto
jo. Tai buvo pirmas kartas oku
panto spaudoje ir, kas įdomiau, 
- šio okupantui esmiškai nepri
imtino dėsnio priėmimas! Pa
sielgta visiškai taip pat, kaip su 
daugeliu kitų idėjų, žodžių ir są
vokų, kurias Sovietija rado nau
dinga perimti į savo arsenalą, 
pvz., išlaisvinimas, laisvė, de
mokratija, visuotiniai rinkimai, 
tautų lygybė,humanizmas...Tuos 
žodžius ir sąvokas bolševizmas 
perima pakeista ar visiškai prie
šinga jų reikšme, pavartojant 
ideologinėje kovoje tik sovietam 
naudingu būdu.

Netrukus po deksniškos inter
pretacijos, "krašto primato" dės
nis buvo vis plačiau dėstomas. 
Ir labai paprastai!

Jeigu "kraštas", t.y. Lietuva 
dabar galutinai sovietinė, jeigu 
lietuvių tauta Kremliaus užmesto 
je santvarkoje pastoviai gyvena 
jau du dešimtmečiu ir jeigu jos 
geriausi sūnūs sėkmingai žengia 
į šviesų komunistinį rytojų, tai 
krašto primato principas ir iš 
išeivių logiškai reikalauja pa
klusti tautos valiai, skaitytis su 
esama tautos padėtimi ir jos nu
sistatymais, kuriuos dabar gi
liausiai ir visuotinai įkūnija kom - 
partija. Taigi, tą "tautą" reikia 
gerbti, su ja bendrauti, mainy
tis kultūrinėm vertybėm, bešališ
kai pripažinti jos gigantiškus lai
mėjimus, ją lankyti, ją remti ir 
nesityčioti, gyventi visais sovie
tų "liaudies" rūpesčiais ir 
džiaugsmais. Svajonės ir pliauš
kalai apie Lietuvos "nepriklau
somybės" grąžinimą (sovietuose 
tai visada rašoma tik su kabutėm) 
reikštų pražūtį ir karą, pamišė
lišką Kremliaus erzinimą, už
trauktų jo rūstybę ir tautos iš
naikinimą. Viskas neišvengiamai 
turi likti, kaip susidėjo ir yra. Iš 
tokios realios padėties išeinant, 
išeivijai lieka objektyviai ir be
šališkai žvelgti į savo "tautą”, 
draugiškai koegzistuoti ir bend
radarbiauti su jos valdžia.

Kas su tuo nesutiktų ir taip 
nedarytų, tas būtų pražūčiai nu- 
smerkta atplaiša ir pasigailėti
na atgyvena, būtų tautos išdavi
kas, lietuvybės kenkėjas, tai
kos ardytojas, neapykantos kurs
tytojas, savo tautos kūrybinių 
laimėjimų niekintojas.

APRICA

Žodžiu, -- išgama...
Leninistinėje dialektikoje per. 

virtas, toks dabar virto senasis 
rezistencinis "krašto primato 
dėsnis. Sovietinių kompartijos 
ideologų jis buvo kiek galima dau
giau ištobulintas ir netrukus pra
dėtas nuolat vartoti visų jų pro
pagandininkų bei politrukų užsie
nyje. Kaip daugelis prisimena, 
Lauryno Kapočiaus, Laurinčiuko 
ar vėliausio "polpredo" V. Zen
kevičiaus lūpose jis visada skam - 
bėjo, kaip vyraujanti gaida.

Ir čia nėra svarbu jau dabar 
tiksliai išsiaiškinti, ar tokį šių 
šūkių linksniavimą pirmasis jiem 
pasiūlė Deksnys, kaip savo "ide
ologinį" patarnavimą okupantui ir 
savo likusių dienų sargui, -- ar 
okupacinės kompartijos organai 
nusprendė, kad jau nunoko laikas 
pasinaudoti net ir tokiom abla- 
mukiškai sudėstytom "teorijom" 
lietuvių išeivijai toliau mulkinti.

Mum užtenka nuogo ir liūdno 
fakto, kad sovietinė "krašto pri
mato" teorija vis dėlto rado pa
lankių rėmėjų Amerikoje prie 
"Vienybės" savaitraščio, kur ją 
čia pradėjo skelbti pavardėm ir 
dar dažniau slapyvardėm pasi- 
rašinėjantieji Saliamonai, gir
nakaliai ir redakcijos "štabas", 
ypač jo apgailėtiniausio kalibro 
"people to people” politikos Pily
pas V. Sirvydas, kurio man dau
giau gaila ne dėl jo paties, bet tik 
dėl jo garbingo tėvo atminimo.

Be abejo, Sovietijoje, kur tau 
plaukas nenukris nuo galvos be 
NKVD leidimo, atvykusią Vil
niun ausylo laikraščio leidėją so
vietiniai šeimininkai maloniai 
nepraleido progos supažindinti ir 
su ryškiausiu Lietuvos laisvės 
kovų renegatu, galbūt šio bolše
vikiškai išversto "krašto prima-

Be žodžių...

to", "ryšių", "mainų" ir "kul
tūrinio" bendradarbiavimo pir
muoju ideologu.

Tad okupantas visai nębesi- 
dangstydamas parodė, kokios te
gali būti "žmogaus su žmogumi" 
santykiavimo sultys sovietinės 
sistemos rėmuose. Ir dabar tik 
toksai vis daugiau girdisi nuo 
ašies nusmukusių ratų tarškėji
mas, beriedant "pramušti" ar 
"pralaužti" pačių okupantų pakel
tą geležinę uždangą. Toks tėra ir 
Sirvydo kodylinamas "visų ply
šių" paikutėliausias išnaudoji
mas, pretenduojant, lyg visuo
menė vis dar nematytų plyšių 
pranašų praplyšusiose kelnėse.

Gi galiausiai viskas čia atsitin
ka taip paprastai, kaip aname mū
sų tautospriežodyje: toks tokį pa
žino ir ant alaus pavadino.

A "STOP" Sign 
TO NEW CAR BUYERS

•
Stop and consider how much you 

can save by Financing your car at our 
Rate of per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

O K. Stropus, kaip matėme 
Margutyje, per stropiai to alaus 
užsigėręs, net sukūrė ištisą so- 
cialfilosofinę teoriją, kad nuo 
"kultūrinių mainų su kraštu" da
bar jau priklauso mūsų pažangu
mo ar atžagareiviškumo laipsnis!

Ir beveik žavu matyti, kaip 
tose visose mokslininkų bei vie 
nybininkų diskusijose kai kada iš
dyla net Lietuvos vardas, vis no
riau pavartojant tik "kraštą".

Gal ir teisingai. Kraj! Nes šis 
senas rusiškas garsažodis,mas
kolių padovanotas vardas mūsų 
Tėvynei praeityje, juk taip tobu
lai atitinka angliškąjį -- cry...

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Ankara - Paryžius
STALČIUJE UŽSNŪDĘ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

iŠ bičiulių patyrėme, kad Istanbulas gyvena šiomis dienomis 
prancūziško cirko atsilankymo ženkle, kad šiandien numatytas spe
cialus spektaklis diplomatiniam korpusui ir miesto elitui. Varg
šas Prancūzijos ambasadorius, eruditas, humanistas, XII-XIV-o 
amžių italų ir lotynų poezijos į prancūzų kalbą vertėjas ir komen
tatorius (su kuriuo Onutė, tarp kitko, per visus 4 metus "bendra
darbiavo", atsidavusi visa širdimi ir siužetui ir autoriui), buvo įti
kintas turįs savo dalyvavimu pagerbti šitą aukštai kultūrinę manifes
taciją...

Ir mes leidomės prikalbinami. Juk čigonas iš draugystės net 
pasikorė. Nežinau kiek jau metų, kaip nebuvau cirko matęs: 20 ar 30. 
Tai Lietuva ir vaikystė. Trimitai ir triukšmingi maršai, klounų 
ir akrobatų paradas. Trapezistai skraido danguje. Meškos jodinėja 
ant arklių. Beždžionės mokytesnės už žmones. Ekvilibristų lėkštės, 
Klounų juokas: Viskas kaip kadaise, tas pat vaikiškas fantazijos, 
melo ir pasakos pasaulis.

Bet ne, Onutė atkreipia mano dėmesį į naują elementą: naujas 
personažas šitoj menažerijoj — klounė-moteris.

Užteks šito neturistiško Istanbulo aprašymo: skaitytojas laukia 
egzotikos, o aš kalbu apie cirką, kurį jis kasdien gali aplankyti. Bet 
kiekvienas mes galime aprašinėti tik savo įspūdžius ir savo pasaulį. 
Ir didesnė teisybė -- jei teisybe dar kas nors rūpinasi — aprašinėti 
cirką, o ne laivelius ant Bosforo.

16 RUGPlOClO, KETVIRTADIENIS - ISTANBULAS-KOMOTINI

Pagaliau paliekame lstanbulą, miestą, kurio nutariam gailėtis, ku
rį žadam ateityje aplankyti.

šimtas kilometrų ramaus kelio Marmaros jūros pakrante. O po 
to jau reikės pasirinkti. Trys keliai veda iš Turkijos į Europą. Pir
mutinis, pats ilgiausias, bet ir pats mandriausias, veda per Saloni
kus j Atėnus, o iš ten, ferry-boat’o pagalba, J Italijos bato užkulnį; 
po to batu užlipama aukštyn, per Neapolį, Romąir Milaną ir atsidu

riama Prancūzijoje. Tai turistinis kelias, kurį jau esame išbandę 
prieš keletą metų.

Antrasis, pate trumpiausias, veda per Bulgariją, Jugoslaviją, 
Austriją, Vokietiją, į Strasburgą ir Paryžių. Joilgumas-- 3450 km., 
ir sportininkai šį maršrutą atlieka per keturias dienas. Tarp šių 
dviejų kraštutinumų, yra dar varijantai: vietoj Bulgarijos, galima 
važiuoti per Šiaurės Graikiją ir jugoslavišką Makedoniją; iš Jugo
slavijos, nesukant į Austriją, galima tiesiai važiuoti į Triestą, Ve
neciją, Milaną, ir t.t.

šie keliai visų užsieniečių Turkijoje gerai pažįstami, atminti
nai išmokti. Turkijos valdžia, mat, leidžia įsivežti automobilius 
tik su sąlyga, kad jie kasmet bus išvežti iš Turkijos. Tuo būdu kuone 
kiekvienas užsienietis pasidaro priverstinu turistu.

Apsiginklavę bulgariškomis ir jugoslaviškomis vizomis, riedame 
tad Europos link ir baiminamės kryžkelės, kada reiks sustoti ir pa
sirinkti kelią: per Bulgariją tiesiau ir greičiau, bet jugoslavai Bul
garijos pasienyje paliko 100 km. netaisyto kelio, kurį kiekvienas ke
liauninkas paskui sapnuoja visą savaitę košmarų pavidalais. Keista ir 
vaikiška politika: kiekviena valstybė -- Bulgarija, Jugoslavija, Grai
kija -- neužbaigia savo plentų rytiniame pasienyje, ar tai norėdama 
sulaikyti turistus pas save, ar gal kokiais kariniais sumetimais. — 
Per Graikiją ir Makedoniją, kelias kokiais 300 km. ilgesnis, bet eina 
gandai, kad jugoslavai užbaigė savo autostradą, vedančią J Graikiją. 
Be to, paskutinė naujiena: tiltas per Maritsos upę, kuri kartu yra ir 
siena tarp Turkijos ir Graikijos, pagaliau užbaigtas ir nebereikia 
daryti kokių 200 km. apvažiavimo. Šis naujas tiltas ir noras dar kar
tą pamatyti nors kampelį Graikijos nusveria pagaliau mūsų abejones, 
ir, privažiavę kryžkelę, pasukame į kairę.

Kelias pamažu, bet pastoviai, blogėja: pagal pro čia jau prava
žiavusių draugų aprašymus, greitį mažiname iš 100 km. į valandą iki 
80, paskui 60, o dar toliau — 40 km. Reiškia, artinamės prie sienos.

Vis mažėjantis atstumas nuo muitinės verčia mus pamažu išdir
binėti operacijų planą: ką sakysim turkams,o ką graikams; ką dekla

ruoti ir ką nutylėti. -- Muitinės — biaurus išmislas. Ne tai, kad jos 
būtų labai baisios, ar kad mes būtume dideli kontrabandininkai. Bet 
su muitininkais — kurie irgi žmonės -- niekados nežinai, ant kokios 
kojos šokti, kaip sako prancūzai. Rezultatas: ar tu vieną sakysi ar ki
tą, visados turi neramią sąžinę, visados prieš savo valią sukčius jau
tiesi. Tokia nužmoginimo institucija turėtų būti panaikinta.

Tiltas naujas ir gražus. Bet aplink tiltą, dvidešimties kilomet
rų spinduliu — uodų karalystė. Nežinau net, kaip tokiu atveju jaus
tis -- kam būti lojaliu — Turkijos valstybei ar Junginių Tautų Or
ganizacijai. Mat, Turkijos oficiali pozicija uodų atžvilgiu tokia pati, 
kaip ir armėnų, kitaip sakant: Turkijoje nei uodų, nei armėnų nėra. 
Mūsų turėta tarnaitė, pavyzdžiui, ne armėnė, o turkė katalikė. Jung
tinių Tautų Organizacija armėnais, žinoma, nesirūpina: jie galingų 
užtarėjų neturi, tai kam čia naujų politinių konfliktų ieškoti. Visai 
kitas reikalas uodai: su jais galima kovoti ir net bandyti juos išnai
kinti. Ankaroje turėjome vieną draugą,JungtiniųTautų uodų reikalams 
specialistą: pasirodo, po ilgų derybų, Turkijos vyriausybė sutiko pri
pažinti uodų buvimą jeigu ir ne de jure, tai bent de facto, ir įsileisti 
keletą ekspertų su jais kovoti. Tačiau visa tai neturi išeiti į viešumą: 
užtat ir nežinau, ar kaip ekspertas gerai darau, spaudai apie tai ra
šydamas.

Turkų ir graikų muitininkų nusistatymas uodų atžvilgiu irgi skir
tingas. Turkai nutarę juos ignoruoti: šypsosi, švilpauja savo barake, 
bet į lauką nosį iškišti vengia. Tai ir mūsų bagažai lieka neapžiflrė- 
ti, — Graikai, atvirkščiai, savo muitinę išsikvėpinę DDT, karingi 
ir kiek nervuotis dar muitinės neprivažiavus, jau iš tolo girdėti kovos 
garsai ir uodams duodamų antausių triukšmas. Jų ir poelgis su kli
entais mažiau simpatiškas: kiek pinigų turi, parodyk vežamus kili
mus, kiek ir kokių sidabrinių daiktų su savim gabeni, ir taip gerą 
pusvalandį.

Kol baigiam muitinės formalumus, jau ir naktis galutinai įsitai
so. Reikia skubėti nakvynės ieškoti. Pirmasis etapas užplanuotas 
-- už 25 km. Aleksandropolyje, jūros pakrantėje pastatytas moder
niškas motelis. Deja, jis perpildytas, kaip ir visi trečios ir ketvir
tos rūšies šio kilnaus miesto viešbučiai.

Prasideda kelionė į naktį. Sako, už 60 km. esąs kitas miestas 
— Komotini, o jame Olimpo viešbutis (vargšai moderniški graikai 
Olympo nebegali ištarti ir sako: Olypos).

Olympas mus priglaudžia. Ir koks Olympas. Po Šiuos kraštus 
bevažinėjant, turistas turi būti pasiruošęs vieną naktį praleisti Hil- 
tono viešbutyje, o kitai nakčiai neužmiršti pasidąryti vatos atsargas: 
ji pravers Olympo viešbutyje, kai reiks nosį užsikimšti einant tu
aletinius reikalus atlikti.

(Bus daugiau)
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DAILININKO ALGIRDO GURAUSKO PARODA
Chicagoje, Čiurlionio galeri

joje, nuo sausio 25 iki vasaric 
2 d. Korp! Gintaras suruošė dai
lininko Algirdo Kurausko parodą. 
Parodoje buvo išstatyti 54 kū
riniai: 4 aliejaus, 16 lino, me
džio bei kartono raižiniai, 6 mo- 
notipai (vienkartinės nuospaudos) 
9 temperos bei akvarelės, 13 ra
šalo bei temperos piešiniai ir 
6 maišytos technikos (mixed me- 
dia) darbai. Taip pat buvo iš
statyta knygos viršelio ir už
sklandų eskyzai, bet šie nebu
vo Įtraukti Į parodos katalogą.

Kaikurie darbai priklauso gry
nojo meno grupei, o kiti pritai
komojo meno grupei. Bet kūri
niai nebuvo angliškai spausdin
tame kataloge taip rūšiuojami 
ir žiūrovas turėjo pats žiūrėda
mas, pavyzdžiui, Į raidžių kom
poziciją, pavadintą "Typographi- 
cal collage" kataloge Įtrauktą 
Į mixed media-maišytos techni
kos grupę, suprasti ,kad tai yra 
kompozicija , būdinga komerci
niam menui ir todėl skirtingai 
atrodanti nuo kitų parodos kūri
nių.

Yra bendra nuomonė, klaidinga 
ar teisinga, kad grynasis menas 
stovi aukščiau pritaikomojo, ko
mercinio meno. Ir todėl yra žmo
nių,gera i atliekančių darbus pri
taikomajame mene, bet vistiek 
norinčių reikštis gryname mene.

Kai viduramžių dailininkas 
iliustravo šventą raštą bažnyčio
se, nes nebuvo pakankamai kny
gų žmonių masėms, jis kartu at
liko pritaikomą meną. Bet mes 
šiandien tai užmirštam ir žiū
rim Į tą jo ant sienų nupieš
tą paveikslą kaip J grynojo meno 
šedevrą. Bet jei dailininkas šian
dien iliustruodamas knygą ir la
bai jautriai pergyvena, ir savu 
būdu perkelia, interpretuoja, 
knygos autoriaus mintĮ ir vėliau 
pritaiko tą kūrinį technikai, kuri 
prieinama knygos spausdinimui, 
mes tuoj duodam užvardinimą — 
komercinis menas. Ir Picasso 
iliustruoja knygas. Tuo noriupa- 
sakyti, kad ir tikras dailininkas 
gali pasitarnauti pritaikomajame 
mene. Bet mes visi negalim bū
ti Picasso ir tik kai noras užei
na pailiustruoti knygą. Daug kam 
iš to reikia valgyti duoną. Ir jei 
dailininkas dažnai iliustruoja 
knygas ir mažai beturi laiko 
"piešti sau", mes j} vadiname 
komerciniu, antros eilės meni
ninku. Reikia būti labai geram 
dailininkui, kad nebijoti komer
cinio dailininko vardo. Jei dai
lininkas yra geras, tai ar jis 
dirbs knygų iliustravime, ar pieš

VIDA KRIŠTOLAITYTĖ

sau, jis vistiek bus geras. Ku
rauskas yra geras knygų ilius
tratorius ir todėl jis yra geras. 
Kurauskas yra geras ir grynojo 
meno atstovas, sprendžiant iš jo 
grafikos darbų. Tuose grafikos 
darbuose matyti, kad Kurauskas 
turi jautrų meninĮ skonj, kad jo 
darbai turi mistikos, rimtos nuo-

rimtį. Po salę vaikščiojant, at
rodo, kad esi keletos atskirų 
dailininkų parodoje: jie visi pro
fesionalūs, švarūs, sofistikuoti, 
išskyrus keturis aliejaus darbus, 
kurie,mano manymu.yra nepasi
sekę. Panašaus lygio tapybos gali
ma rasti gatvėse, vasarą, turgaus 
pobūdžio parodose -- spalva 
murzina, kompozicija perkrauta 
falšyvai eleganiškas pailgas for-

ALGIRDAS KURAUSKAS

Dail. Algirdas Kurauskas Dykumos gėlė (tempera)

taikos, žmogaus tragedijos su
pratimą, jie yra techniškai stip
riai ir subtiliai atlikti; toks Įs
pūdis gaunamas žiūrint Į No. 8 
pavadintą "Pilka diena" medžio 
raižinį, puikų kaip archeologinė 
iškasena sudeginto žmogaus. 
Panaši nuotaika peršasi žiūrint 
į tušo piešinĮ pavadinta/lapkri- 
čio 2" — šis paveikslas abstrak
tus, primenąs sienų ištrupėjimą 
sename pastate, labai (vairi li
nija, lyg medžio šakos, drama 
tarp juodų, baltų vertikalių for
mų .horizontaliai plaukiančių. Y ra 
dar keletą grafikos darbų, turin
čių panašią nuotaiką ir charak
terį (pa v. S v. Sabasti jonas ar At
siskyrėlis).

Bet čia mano manymu ir bai
giasi Kurauskas grynasis meni
ninkas, turįs tą subtilų skonį ir

KOVO 1 D. Chicagos skautų 
Kaziuko Mugė Jaunimo Centre.

KOVO 1 D. 1964 m. BALFo 57 
skyriaus Roselande pyragų iš
pardavimas parapijos salėje.

KOVO 7-13 D.D. Religinio'me- 
paroda rengiama ALRKF šv. 

Kryžiaus parapijos Slėje.

KOVO 8 D. Lietuvos Valsty
binės Operos primadonos a.a. 
Vlados Grigaitienės akademinis 
minėjimas - koncertas Jaunimo 
Centre.

KOVO 15 D. 1964 m. "Laiškai 
Lietuviams" žurnalo metinis pa
rengimas Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 4 D. Chicagos 
Lietuvių Dantų Gydytojų S-gos 
balius Western Ballroom salė
je, 3504 So. Nestern Avė.

ALGIRDAS KURAUSKAS

matas. Man nesuprantama, kaip 
dailininkas, turįs tokį skonį grafi
koje, galėjo į parodą (velti šią 
tapybą. Bet gal tai buvo pirmieji

dailininko tapyti darbai ir dažnai 
dailininkams sentimentas dau
giau reiškia už logiką. Tuos alie
jaus paveikslusatperkaKurausko

Atsiskyrėlis (lino raižinys)

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių jpaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant Į 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus 
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną,

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta 
Dirvoje vėliau.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS

Ceremonijalas (medžio raižinys) 

tempera. Čia matyti, kad Kuraus- 
kas turi jautrų spalvos pajutimą, 
grakščią kompozicija ir stiprų 
temperos technikos supratimą.

Būtų Įdomu ateityje matyti dau
giau grafikos darbų, esu tikra pa
roda paliktų labai gilų Įspūdį.

BALANDŽIO 5 D. Tėvų Mari
jonų Amerikoje Įsikūrimo 50me
tų sukakties banketas Palmer 
House viešbutyje.

BALANDŽIO 11-12 D.D. Kosto 
Ostrausko dvi vienaveiksmės 
dramos. — "Pypkė” ir "Žaliojoj 
Lankelėj" statomos Lietuvių Te
atro Atžalyno Jaunimo Centre.

i

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
- KALENDORIUS U

balandžio 18-26 d.d. Reli
ginio Meno Paroda Jaunimo Cent
re.

VASARIO 8 D. Jūros skautijos 
balius "Puota jūros dugne" Wes- 
tęrn Ballroom salėje.

VASARIO 8 D. 8 v.v. Lietuvių 
Tautinio Sambūrio tradicinis bly
nu balius B. Pakšto salėje.

VASARIO 15 D. Dariaus-Girė
no lituanistinės mokyklos ruo
šiamas Nepriklausomybės minė
jimas Gage Parko salėje.

VASARIO 15 D. Marijos Nek. 
Prasidėjimo Putnamo seselių rė
mėjų vakarienė Jaunimo centre.

VASARIO 15 - 23 D.D. Dail. 
Sandros Čipkuvienės kūrinių pa
roda Čiurlionio galerijoje. Ruo- 
čia Korp! Gintaras.

VASARIO 22 D. 8 vai. vak. 
Clevelando Vyrų Okteto, vado
vaujamo Ryto Babicko, koncertas 
ruošiamas šviesos - Santaros 
Jaunimo Centre.

KOVO 1 D. L.K. Kūrėjų Sava
norių Sąjunga rengia Vyčių salė
je a.a. arkivyskupo Pr. Kare
vičiaus minėjimą.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PURIENOS PO VANDENIU -- 
(Dykaduonio pasakojimai). Auto
rius Pulgis Andriušis. Išleido Ni
dos Knygų Klubas, 1 Ladbroke 
Gardens, London W. 11, Grt. Bri- 
tain. Turinyje — 35 rinktiniai 
feljetonai. Kaina — ne nariams 
--2 dol. kietais virš., 1.50 doL 
minkštais.

JULIJOS ŠVABAITĖS — VY
NUOGĖS IR KAKTUSAI — eilė
raščių rinkinys. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas, 4545 W. 
63rd St. Chicago, III. 60629, 
96 psl. Kaina 2 doL Aplanką 
piešė Ambrazaitienė, Knygą ga
lima užsisakyti ar Įsigyti Dir
voje.

GYVENIMO VINGIAIS - Pau
lina Kalvaitytė- Karvelienė. Au
tobiografiniai atsiminimai, I da
lis. Išleido Lietuviškos Knygos 
Klubas, 4545 W. 63 St. Chicago, 
III. 60629. 63 psl. Kaina 3.50 dol 
Knygą galima užsisakyti ar Įsi
gyti Dirvoje.
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AR GALIMA TREMTYJE KEISTI MUSŲ RAŠYBĄ?

"Nepriklausomoje Lietuvoje" 
50 nr. 1963 m. gruodžio 11 d., 
A. G. Giedraitis parašė straips
nį ”0 vis dėl to reformos bręs
ta Šiame straipsnyje jis
paskelbė tezę, kad "Lietuvos Ii

kimas, tiesa, ir dabar miglotas, 
bet ir ne karo metas, o kultū
ros darbas laisvajame pasauly
je įmanomas, kultūros srities 
darbuotojų (šiuo atveju ir kal
bininkų) apstu, tai ir rašybos

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

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 PATYRIMĄc c.

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

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
VYRIAUSIA IŠTAIGA 

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC. 
716 Walnut Street 
Philadelphia, Pa. 19106

Arba kuris nors mūsų skyrius
UPTOWN BRANCH, 
Philadelphia, Pa., 
632 West Girard Avė.
WAlnut 5-8878
NEW YORK, N. Y. 
48% E. 7th St.,
New York 3, N. Y.
CHICAGO, ILL. 
4102 Archer Avė., 
Chicago 32, III. 
FRontier 6-6399
DETROIT, MICH. 
6446 Michigan Avė., 
Detroit 10, Mich 
TAshmoo 5-7560
BOSTON, MASS.
390 West Broadwav 
So. Boston 27, Mass.
ANdrew 8-8764
CLEVELAND, OHIO 
7023 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio 
UTah 1-0807
ROCHESTER, N. Y.
683 Hudson Avė., 
Rochester 21, N. Y. 
BAker 5,5923
LOS ANGELES, CALIF. 
3216 Sunset Blvd.,
Los Angeles 26, Calif.
NO 5-9887

SAN FRANCISCO, CALIF. 
1236 — 9th Avehue,
San Francisco 22, Calif.
OV 1-4229 '

PITTSBURGH, PA. 
346 Third Avenue, 
Pittsburgh 22, Pa. 
GRant 1-3712

NEWARK, N. J.
263 Market Street, 
MArket 3-1968
BALTIMORĘ, MD. 
3206 Eastern Avenue, 
Baltimorę 24, Md.
DI 2-2374
TRENTON, N. J.
730 Liberty Street, 
Trenton, N. J.
L Y 9-9163
MINNEAPOLIS, MINN 
217 E. Hennepin St. 
Minneapolis 14, Minn. 
FE 2-4908
HAMTRAMCK, MICH. 
11415 Jos-Campau Avė. 
Hamtramck 12, Mich. 
TO 8-7940
ELIZABETH, N. J.
943 Elizabeth Avenue, 
Elizabeth, N. J.
EL 5-7608

MIAMI, FLA.
2755 Biscaype Blvd., 
Miami 37, Fla.
FR 9-8712
MILLVILLE, N. J. 
1701 W. Main Street, 
Millville, N. J.
Tel. 825-1609
OMAHA. NEB. 
5524 So. 32nd Street, 
Omaha 7, Neb.
Tel. 731-8577

reikalą galima svarstyti ir pa
galiau keisti".

Kaip keisti? Kadangi A. G. 
Giedraitis savo įrodymus dau
giausia remia K. Būgos ir "Lie
tuvių kalbos vadovo" teiginiais, 
tai skaitytojams aišku, kaip jis 
siūlo mūsų rašybą keisti. Vadi
nasi, rašykime augštas, pjauti, 
spjauti, pjūklas, bjaurus, bjurti, 
labjausiai... Dėl šios rašybos 
netinkamumo jau esu rašęs ir 
nebekartosiu senųjų argumentų. 
Tik A. G. Giedraičiui norėčiau 
pastebėti, kad rašyba nieko ben
dra neturi su poezija. Rašyba 
yra artimesnis mokslas mate
matikai, logikai, bet ne poezijai. 
Jei lietuvių kalboje yra vartoja
mi žodžiai aukštas ir augti, tai 
dar nereiškia, kad tie du žodžiai 
turi būti vienodai rašomi. Pvz. 
vokiečiai rašo ir sako aukštas 
-- hoch, o augti -- wachsen. 
Taip pat ir anglai turi high ir 
to grow. Tik mes kaž kodėl 
kalbotyroje poezija remiamės.

Rašybos reformininkai sako, 
kad jie nori mūsų rašybą pa
lengvinti. Bet kaip lengviau ra
šyti: ar ieškoti ar jieškoti? Man 
rodos, kad j šiame žodyje tik 
apsunkina rašybą ir yra reika
lingas, kaip šuniui penkta koja. 
Estetinio grožio ir rašybinio pa
togumo neteikia mums ir j rašy
mas šiuose žodžiuose: pjauti, 
spjauti etc. Todėl nėra jokio 
reikalo užteršti j mūsų rašy
ba, kur jis nebūtinai reikalingas.

Šioje vietoje noriu atitaisyti 
A. G. Giedraičio logikos klaidą. 
Jei rašiau, kad aukštas yra kilęs 
iš lotynų augeo, auxi, auctus, tai 
nereiškia, kad lietuvių kalba yra 
kilusi iš lotynų kalbos. Man pui
kiai yra žinoma, kad lietuvių kal
ba yra viena iš seniausių indo
europiečių kalbų. Ji turi daug 
giminingų žodžių su sanskritu. 
Tačiau ilgų amžių būvyje ji įsi
gijo skolinių ir iš graikų, pvz. 
kmynas graikiškai kuminos, ir 
iš lotynų, ir iš slavų, ir iš ger
manų. Taigi vieno antro žodžio 
Jsrava į mūsų kalbą dar nereiš
kia, kad mūsų kalba yra tiek se
na-, kiek graikų ar lotynų.

Man rodos, kad mums, lietu
viams, naudingiau būtų, jei ma
žiau didžiuotumės savo kalbos 
senumu, mažiau diskutuotume dėl 
rašybos šalutinių dalykų, o ge
riau išmoktume jablonskinę ra
šybą ir moderniąją mūsų kalbą, 
išvalydami ją nuo svetimybių.

Tremtyje ir rašybos klausimu 
mums reikia laikytis tautinės 
drausmės ir vienodumo, nes ki
taip mes tik įvesime anarchiją 
į mūsų rašybą. Paskutiniais me
tais atvažiavę iš Lietuvos į Vo
kietiją lietuviai ir jų vaikai ne
gali suprasti, kodėl čia pakeista 
rašyba. Jie juokiasi, kad tremti
niai, matyt, neturi darbo, vientik 
susirūpinę rašybos reformomis..

Tiesa, tremtyje mes turime 
apsčiai kalbininkų. Tačiau, ar 
jie, atskiri kalbininkai, turi tei
sę rašybą keisti? Tvarkingų ir 
drausmingų tautų rašybą nusta
to legalizuotos mokslo instituci
jos. Mūsų rašybą galėsime pa
keisti tik tada, kada būsime vals
tybiškai nepriklausomi ir turė
sime nepriklausomą Lietuvos 
Mokslų Akademiją. T remtyje 
išsaugokime lietuvių kalbą ir lai
kykimės jablonskinės rašybos.

čyžyla ar Čižyla?

"Dabartinės lietuviųkalbosžo- 
done”, išleistame 1957 m. Vil
niuje, šis žodis rašomas sutrum- 
pąja i, o "Lietuvių kalbos vado
ve" su ilgąja. Kaip tiksliai rašy
tina? Ar nevertėtų kalbininkams 
visų lietuvių kalbos žodžių rašy
bą suvienodinti? Man rodos, tai 
būtų pirmutinis mūsų kalbininkų 
uždavinys. Dabar gi, nevienodai 
rašydami, tik klaidiname kitus. 
Pvz., LE, kaip ir "Lietuvių kal
bos vadovas", rašo čyžyla. Ar 
kur nors taip lietuviai ir ištaria?

KA REIŠKIA ŽELVĖ?

Žodis želvė turi dvi prasmes, 
šio žodžio prasmės priklauso 
nuo priegaidės. Jei šaknyje iš
tariame tvirtapradiškai, tai yra

vėžlys (šios prasmės žodis yra 
pirmosios kirčiuotės), jei šakny
je ištariame tvirtagališkai, tai 
yra rudmėsė ( grybas, pats žo
dis yra antrosios kirčiuotės). 
"Lietuvių kalbos vadovas" tenu
rodo tik rudmėsės prasmę. An- . 
tanas Tatarė žinojo ir antrąją 
prasmę, nes jis parašė pasakė
čią "Arelis ir želvė" (vėžlys). 
Be to, dar yra šios giminės žo
džiai: želvas — žalsvas, želvis - 
ė (2) ryt. jaunas, nelankstus me
dis, pvz.: lazdyno želvio nekirsk, 
netinka lankams. Želvę pušį nusi- 
piovė. Želvys —ė dkt. (4) 1.
jaunas, valkus medis ar tvirtas 
žmogus, pvz.: vyras diktas, žel
vys. Tokie želviai buvo, o jau 
kapuose guli. 2. žėlūnas: su sku
timu jam bėdos nebuvo — jis 
nekoks žėlūnas. (Žr. "Dabarti
nės lietuvių kalbos žodynas", Vil
nius, 1957 m. 968 psl.). "Lietu
vių kalbos vadovas" želvį paver
tė ir vėžliu. Vilniškis žodynas 
šios prasmės nenurodo.

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 vak 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautifvė.

Naudokite Eagle Stamps kaip pinigus visose 4 May Co krautuvėse!

MAY’S BASEMENTS
SENSACINGAS PIRKINYS!
UI ŽEMIAUSIOS MŪSŲ KAINOS SEZONE UŽ GERESNIUS

ŽIEMINIUS PALTUS
Palyginkite

24.99 iki 39.99
• vilnonės gelumbės
• vilnoniai pledai
• vilnoniai garbanoti
• vilnoniai meltonai
• vilnoniai zibelinai

Čia rasite visus paskuti- 
niausius stilius: grakščių 
linijų, plačius, vienos ir 
dviejų eilių sagomis. Ke
purines, smakrines, ap
valias, su diržiukais ir 
kitokias apykakles. Kai 
kurie oriono acryliko ar 
medvilnės mišinio pamu
šalais.

DYDŽIAI:
Juniorėms. Panelėms

5 iki 15 8 iki 18
Pusiniai dydžiai 
161/2 iki 241/2

Natūralia minką papuošti paltai
PLIUS LIUKSUSINĖS VOVIERAITES

Liuksusiniai kailiai su turtinga 
vilnone medžiaga. Vilnoniai mel- 
tonai, vilnoniai zibelinai ir vilno
nės laribos. Dydžiai 8 iki 18.

Kailiai pažymėti ženklais to krašto, iš kurio importuoti.

BASEMENT WOMEN’S COAT DEPARTMENT, 
THE MAY CO, DOVVNTOVVN & BRANCHES

Moterims už 3.99, jei be trūkumų, nauji pavasariniai

Medvilnės palaidinukai

HOUSE FOR SALE

BY OWNER, leaving city; 1-fa- 
mily brick ranch. 3bedroomsand 
2 family brick, 6 down, 5 up.

VI-2-4932.

DENISON - W.49; 9 rooms. Ūse 
as income or single. Large lot, 
low taxes. $10,500. Owner.

351-2798.

Didžiulis pasirinkimas iš 
naujausių madų palaidi
nukų pavasariniam sti
liui is spalvoms.Sukirpti, 
spalvoti panelių ir ponių 
dydžiams.

1
SLAUGĖMS, PATARNAUTOJOMS,
GRUŽIU GALIONU TARNAUTŪJOMS

Pacrono uniformos
Žinomų gamyklų dacro- 
no polyesterio uniformos. 
Daugelio stilių. Pirkite 
kelis ir taupykite! Pane
lėms dydžiai: 8 iki 20. 4

Jei be trūkumų 8.99

Kainavę 1.39 naujoviški žiurstai
Pasirinkite iš didelių kiekių 
įvairiuose stiliuose ir spalvo
se. Cobbler, bib, pusinės prie
juostės.

BASEMENT DAYTIME DRESS DEPARTMENT, 
THE MAY CO, DOWNTOWN AND BRANCHES
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ VASARIO 16 ŠVENTĖS MI
NĖJIMAS visai arti. Patariama 
pakvietimus įsigyti anksčiau, pa
sirinkdami norimas vietas salė
je gauti. Pakvietimus galima gau
ti pas ALT sk. narius. Sekmadie
niais tuoj po sumos pamaldų gali
ma gauti Šv. Jurgio liet, parapi
jos salėje. Galima užsisakyti 
skambinant 371-5940,

* LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
(Lith. Women’s Club) mėnesinis 
susirinkimas {vyks vasario 11 d. 
8 vai. vak. Lietuvių Salėje, Su
perior Avė. Susirinkimui vado
vaus Mrs. William Mack, gyv. 
1185 Winston Road, So. Euclid.

* CLEVELANDO PAŠTŲ VIR
ŠININKAS NELSON E. SUNDER- 
MEIER praneša, kad vasario 11 
d. 11 vai. ryto pašto garaže, 1000 
W. 9 gt., bus iš varžytinių par
duodami vartoti sunkvežimiai.

Registruotis varžytynėms ga
lima vasario 7, 8, 9, 10 dieno
mis nurodytame garaže.

* RONALD M. MOTTL,dabar
tinis Parmos miesto tarybos pre
zidentas, jaunas, vos 30 m. su
laukęs politikas, stoja j politines 
varžybas su kongreso atstovuMį- 
chael A. Feighan.savo programos 
pagrindiniuose principuose skel
biąs kovą suarchaiškadabartinio 
Kongreso procedūra. Be to, jis 
skelbia kovosiąs už tų {statymų 
pravedimą, kurie liečia sociali
nius klausimus, kaip medicinos 
pagalbos praplėtimą, algos mi
nimumo padidinimą ir kt.

Parduodamas namas
2 šeimų, 5-5, East Cleve

lande. Parduoda savininkas. 
17,800 dol. Tel. MU 1-2015 

(16-18)

PARDUODAMI NAMAI

Trijų miegamųjų neap
gyventas namas, prie pat 
185 gt., rūsys per visą na
mą, garažas, geras sklypas. 
Nebrangus.

Visai naujas, 4 miega
mieji, galima dabar apsigy
venti.

Komercinis mūrinis
pastatas su 2 krautu

vėmis, 3 patalpomis įstai
goms ir geru butu apsigy
venti. Labai gerame stovy
je. ________

Mūrinis, vienos šeimos, 
prie Naujosios parapijos.

Dviejų šeimų — prie 185 
gatvės.

Šioje namų pardavimo ir 
pirkimo įstaigoje galite sa
vo namą iškeisti į kitą.

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

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing
Service

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

SEZONINIS IŠPARDAVIMUS BATU
SALAMANDER

Išpardavimas tęsis vsą vasario mėnesį
SALAMANDER BATŲ KRAUTUVĖS ADRESAS: 
2546 LORA-IN AVĖ. CLEVELAND 13, OHIO 

Telef. 241-6788

SPORTINIŲ VARŽYBŲ 
KALENDORIUS

VIRŠUJE: Pasižiūrėti "Antro' 
jo Kaimo” vaidinimo clevelandie- 
čiai sausakimšai pripildė šv. 
Jurgio parapijos salę.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

V. Pliodžinsko nuotrauka"Antrojo Kaimo" aktoriai vaidinę "Šančių istoriją".

Jonas? Kazlauskas pildo 
Pajamų Mokesčių Blankas 
B. Gaidžiūno krautuvėj Pa- 
tria, 794 E. 185 gatvė, kiek
vieną šeštadienį nuo 10 vai. 
iki 2 vai. po pietų, prade
dant š. m. vasario 15 d.

Namų telef. 731 - 4029 
Krautuvės telef. 531 - 6720

PADĖKA

Mano 70-tojo gimtadienio pro
ga Clevelando Ramovėnai suren
gė paminėjimą - pobūvį, { kur{ 
atsilankė apie 120 žmonių. Šio 
pobūvio rezultate viena šimtinė 
vėl {plaukė { Lietuvių Fondą.

Stinga žodžių išreikšti mano 
ir mano šeimos padėkai visiems 
atsilankiusiems bičiuliams ir už 
taip maloniai praleistą vakarą.

Ypatingai esu dėkingas LVS 
Ramovės Clevelando Skyriaus 
valdybai ir pirmininkui K. Bud
riui, tą pobūvį surengusiems, mie
lam B. Auginui, įdomiai pravedu
siam, visiem sveikinusiems žo
džiu bei raštu ir už meniškus ad
resus "Ramovei” ir D.L, Kunig. 
Birutės karių šeimų draugijai, 
taip pat K. Budriui už jo paties 
kūrinį — Geležinio Vilko sky
dą.

Meninę dalį žavėtinai išpildžiu- 
siems Norai Braziulienei, sol.
F. Kaminskui, akompaniatorei G. 
Karsokienei.

Vaišes skaniai parengusioms 
ramovėnų žmonoms ir jų talki
ninkėms ponioms: Budrienei, 
Knystautienei, Mainelienei, Ei- 
dimtienei, Gudėnienei, Gelažie
nei, Liaukonienei, Petkienei ir 
Neimanienei.

Dar kartą ačiū!
gen. K. Tallat-Kelpša

PATIKSLINIMAS

Dirvos 12 Nr., sausio mėn. 29 
d., tilpusioje korespondencijoje 
(Detroito žiniose) matosi, kadCle 
velande esama naujo meninio vie
neto -- Clevelando Meno Sambū
ris. Jo sąstatan ir aš įrašytas. 
Deja — nepriklausau. Meninio 
vieneto vardas, kuriam priklau
sau -- L.B. Clevelando I-osios 
Apylinkės teatras VAIDILA; jo 
meno vadovas -- akt. Petras Ma
želis.

Zigmas Peckus

VIEŠNAGĖ I DETROITU IR 
DAYTON£

Clevelando dainininkai, — No
ra Braziulienė, Vacys Jurgelis, 
Julius Kazėnas, jaunametės šo
kėjos, sesutės Milda ir Rūta Jo- 
kūbaitytės, pianistė Genovaitė 
Karsokienė,’-- jau eilę metų nuo
širdžiai talkiną parengimuose, va
sario 8 d. išvyksta { Detroitą. 
Ten keturios organizacijos: SLA 
352 kuopa, Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų-Savanorių S-ga, Ramovė 
ir birutininkių vadovybės sutarti
nai ruošia parengimą su progra
ma, kurioje bus išpildytos solo 
duetų ir trio dainos, šokiai, de
klamacijos ir muzikos kūriniai. 
Sekmadienį N. Braziulienė, V. 
Jurgelis ir J. Kazėnas giedos 
Detroito lietuvių parapijos baž
nyčios pamaldose.

Sekanti šio sambūrio iškyla 
įvyks Vasario 16 d. į Daytoną, 
kur tą dieną įvyks Tautinės Šven
tės — Vasario 16-sios minėji
mas, ruošiamas negausios, bet 
judrios lietuvių kolonijos, vado
vaujant Šv. Kryžiaus parapijos 
kelbonui kun. T. Narbutui. Minė
jimas (vyks parapijos salėje, 1922 
Leo Street. Pradžia 3.00 vai. po 
pietų.

Paraginki savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

SPORTO DIENOS
Krepšinio pirmenybės

Kiekvienų metų Š. Amerikos 
lietuvių krepšinio žaidynių uver
tiūra reikia laikyti apygardines 
pirmenybes, kurių dalis jau Įvyko 
Chicagoj ir Toronte. Jeigu pasau
lio lietuvių sostinėj neapsieita 
be staigmenų, kurias davė "vir
tuozai" iš Clevelando (apie tai 
plačiai buvo kalbama Toronte), 
tai klevo lapo krašto pirmenybė
se pirmu smuiku ir šiemet gro
jo... Dėdės Šamo atstovai išBuf- 
falo, žaisdami už Toronto Auš
ros klubo spalvas ir dar kartą 
apgynę meisterio vardą.

Ir šis Prisikėlimo parapijos 
klubo laimėjimas Įvairiai buvo 
komentuojamas krepšinio "sir
galių" tarpe: vieni palaikė valdy
bos paimtą kelią, kiti vėl tvirtai 
laikėsi nuomonės, kad Kanados 
lietuvių pirmenybėse turi dalyvau - 
ti tik "kanadiečiai". O jeigu kai
myninio miesto atstovai nori žais
ti pirmenybėse ar draugiškose 
rungtynėse -- jie tai pilnai gali 
Įvykdyti, Įsteigdami atskirą spor
to klubą, kuris panašiai kaip ir 
Rochesterio Sakalas, dėl savo ge

ografinės padėties, priklausytų 
Kanados Sporto Apygardai. Šian
dien, "amerikonams" žaidžiant 
už Aušrą yra užkertamas kelias 
prieaugliui, kurio nestinga Prisi
kėlimo parapijos ribose.

Taigi, su viltimis ir šiemet Š. 
Amerikos žaidynėms ruošiasi 
Aušra, nors... nors vienu metu 
jos smuikai grojamoj uvertiūroj 
tikrai nesiderino. Ypač lemiamo
se rengtynėse prieš Toronto Vy
tį, kada pirmas rungtynių ketvir
tis aušrokams nieko gero neža
dėjo: Vytis veda 11:6,11:8 ir 25:24. 
beveik trys šimtai žiūrovų aiš
kiai simpatizuoja vytiečiams, ku
rie sukuria puikius derinius, iš
naudodami aušrokų silpnas pu
ses. Deja, ūgis daro savo. Pama
žu Aušra perima iniciatyvą Į sa
vo rankas ir antro kėlinio pa
sekmei siekiant 37:48 Aušros 
naudai, už 6 baudas aikštę ap
leidus Klimui, vadovavusiam vi
sam Vyčio žaidimui, darosi aiš
ku, kad laimėjimas yra Prisikė
limo parapijos klubo rankose. 
Taip ir buvo: rungtynes Aušra 
baigia 87:54 pergale.

Kitose rungtynėse gautos šios 
pasekmės: Aušra - Montrealio 
Tauras 140:69 (72:30) 
Tauras 101:82 (50:44).

Jaunių klasėje, 
rodžius Rochesterio
(Rochesteris mandagiai atsipra
šė egzaminų laikymu) ir kitiems 
klubams nedalyvaujant šioje kla
sėje, baigminė kova vyko tarp 
pereitų metų konkurentų -- Kovo 
ir Aušros. Hamiltoniečiai, ne- 
žaidę pilnoj savo formoj, gan leng
vai "susitvarkė" su aušrokais, 
nugalėdami juos 88:67 (38:28) ir 
tuo pačiu apgindami meisterio 
vardą.

Kada JAV lietuvaičių tarpe 
krepšinis beveik nekultivuoja
mas -- Kanados gražiosios ly
ties tarpe jis yra gan populiarus 
ir A klasės atstovės, tikrai gar
bingai gins šio krašto lietuvaičių 
garbę, ką jos įrodė ir Toronto 
pirmenybėse dideliu entuziazmu 
ir pasiryžimu kovojant už kiek
vieną kamuolį, už kiekvieną krep
šį. Jaunių - mergaičių pasekmės 
Aušra - Kovas 60:20 (25:12), Auš
ra - Vytis 43:25 (28:12), Kovas - 
Vytis 25:22 (10:8)

Moterų pirmenybėse da-

Vytis -

nepasi- 
Sakalui

lyvavo tik dvi komandos, sudary
tos daugumoje iš tų pačių jaunių 
atstovių. Aušros penketukas nu
galėjo Vyt{ 44:25 (22:16), o D 
klasėje vytietės {veikė aušrokes 
14:3 (3:0).

Greitai prabėgs du mėnesiai ir 
vėl šimtai sportininkų suplauks 
Š. Amerikos krepšinio žaidy
nėms { Ontario provincijos sos
tinę. Jie visi mielai laukiami, 
nes žaidynės stovi ne tik sporto 
ženkle, bet yra kartu graži lie
tuviškumo demonstracija.

Tad ir iki pasimatymo balan
džio 4-5 d.d. Toronte!

K. Baronas

XVI-jų Žaidynių Krepšinio var
— 1964 m. balandžio 4-5 

d. Toronte.
XIV-jų Žaidynių Stalo Teniso 

ir Plaukymo varžybos -- 1964m. 
balandžio 11-12 d. Detroite.

š. Amerikos Pabaltiečių Olim.
pinių Žaidimų I-sis ratas — 
krepšinis, tinklinis ir stalo te- 

-- 1964 m. gegužės 9-10 d. 
Clevelande. Rengia latviai,

Š. Amerikos Pabaltiečių Olim. 
piniai Žaidimai II-sis ratas — 
lengvoji atletika, plaukymas, lau- 
ko tenisas ir futbolas (soccer) 
- 1964 m. birželio 27-28 d. Cle
velande. Rengia lietuviai.

Tradicinės Dariaus ir Girėno 
sukakčiai paminėti varžybos -- 
1964 m. liepos 18-19 d. Clevelan
de.

XIV-jų Žaidynių Lengvosios At. 
letikos ir Lauko Teniso varžy
bos — 1964 m. rugsėjo 12-13 d. 
Chicagoje.

Lietuvos ledo rutulio pirmeny
bėse gautos šios pasekmės: Kau
no "Studentas" -- Šiauliai 4:3; 
Kauno Raudonasis Spalis -- Ma
rijampolė 4:4; Dzeržinskio vardo 
staklių gamykla (Kaunas) — Ky
bartai 2:1; Kauno Inkaras - Tel
šiai 7:2; Vilniaus Aušra — Vil
kaviškis 4:1.

Ledo rutulio taurės ketvirtbaig- 
miniai susitikimai: N. Vilnia — 
Plungė 4:2 (įvarčiai dar Lietuvos 
nepriklausomybės laikų žaidėjo 
Zenono Ganusausko ir Audėjo), 
Kauno Audiniai — Panevėžys 5:4,

Europos krepšinio pirmeny
bėms pastatytoj nepriklausomy
bės laikais halėje, pirmą kartą 
buvo sužaistos futbolo rungtynės 
(komandas sudarė po šešis žai
dėjus) tarp Kotono ir moksleivių 
rinktinės. Laimėjo Kauno rinkti
nės mokiniai pasekme 5:1.

Vasario 4 d. Kaune prasidės 
Sov. Sąjungos stalo teniso pirme
nybės. šia proga, įvyko Lietuvos 
stipriausių žaidėjų turnyras. Vy
rų grupėje nugalėjo H. Lysinas 
iš Mažeikių prieš Vaidžiulį (Vil
nius), Rybakovą (Panevėžys), ir 
Saunorį (Vilnius). Moterų pusė
je: 1) Balaišytė, 2) Kondrotaitė, 
3) Žilevičiūtė, 4) Jackūnaitė. Ta
čiau stalo teniso sąjunga Į pirme
nybes išleido: Lysiną, Vaidžiulį, 
Rybakovą, Saunorį, Miknevičių, 
Žemelį, Plėtą, Duškėsą (N. Lie
tuvos rinktinės žaidėjo Duškėso 
sūnus?)ir iš moterų — Balaišy- 
tę, Kundrotaitę, Žilevičiūtė, Jac
kūnaitę, Bieliauskaitę, Morkū- 
naitę, Boreikaitę, Markauskaitę, 
Padaigytę, Kazlauskaitę. Sov. Są
jungos stalo teniso sąjunga res
pektuoja Lietuvos atstovus, leis
dama šalia Maskvos srities, iš
statyti pirmenybėms net 18-ką 
žaidėjų. Kitoms "broliškoms res
publikoms” dalyvių skaičius yra 
sumažintas beveik iki 10 atstovų.

Rankinio rungtynėse Sov. Są
junga Helsinkyje nugalėjo Suomi
ją 25:14. Kaunietis Macežinskas 
pelnė septynis Įvarčius. Be jo, 
dar žaidė Kenstavičius (vienas 
įvartis) ir Kontvainis.

Sovietskij Sport sausio 16 d. 
gan plačiai rašo apie Lietuvos 
lengvaatletus - metikus, pažy
mėdamas, kad pereitais metais 
prie Sov. Sąjungos rutulio stū
mimo rekordisto V. Lipsnio (jo 
tėvas latvis, motina ukrainietė. 
Abu žuvo karo metu ir šiandien- 
V. Lipsnis tik kelius žodžius 
moka latviškai, nes užaugo rusiš
koj vaikų prieglaudoj — K. B.) 
priartėjo A. Varanauskas, nu- 
mesdamas rutulį 18 m. 71 cm., o 
disko metime prie Buchancovoir 
Trusenevo visiškai priartėjo A. 
Baltušnikas ir.Kompainecas. Al
gimantui reikia susigrąžinti savo 
jėgą (jos neteko susižeidęs nuga
rą). Prie būsimų žvaigždžių So
vietskij Sport dar priskiria Deks- 
n{, Plungę ir Vytautą Jarą.

K.B.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* E. ST. LOUIS CHORAS 
AUŠRA, savo krikšto iškilmių 
proga, prisiuntė Dirvai 10 dol. 
auką. Linkime chorui gražios 
sėkmės lietuvių dainos puose
lėjime.

* ALT S-GOS MORCESTERIO 
SKYRIAUS VALDYBA papildė sa
vo jnašą Vilties draugijai, pake
liant bendrą Įnašo sumą iki 350 
doL

Ta proga pažymėtina, kad Vil
ties draugijos narys Jonas B i - 
vainis iš Chicagos, {mokė
damas sausio 18 d. 100 dol., įsi
rikiavo J dvigubų šimtininkų ei
les, jau viršijant 200 doLĮnašą.

CHICAGO

* CLEVELANDO VYRŲ OK
TETO KONCERTAN bilietus ga
lima iš anksto įsigyti Karvelio 
Prekybos Namuose ir Marginiuo
se. Koncertas ruošiamas Santa
ros - šviesos {vyksta vasario 
22 d. 8 v.v. Jaunimo Centre.

DETROIT

NAUJA BALTO VALDYBA

Balfo 76-to skyriaus naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: A. Mustei
kis -- pirmininkas, Rožė Ražaus- 
kienė ir Birutė Čečkienė — vi
cepirmininkės. V. Staškus —se
kretorius, V. Viskantas — iždi
ninkas ir A. Grigaitis — narys. 
Revizijos Komisiją sudaro: J. 
Gruždas, K. Ražauskas ir V. he
lis.

* MADŲ P't RODĄ, rengiama 
Putnamo seselių rėmėju būrelio 
Įvyks kovo mėn. 7 d. 7 vai. va
kare Lietuvių namų salėje. Pa
rodoje dalyvaus Chicagos ir Det
roito šauniosios modeliuotojos. 
Pranešėja Danguolė Šeputaitė- 
Jurgutienė.

Parodos pelnas Skiriamas Ma
tulaičio namų statybai. Prašome 
visą Detroito lietuviškąją vi
suomenę šią datą Įsidėmėti ir 
nepraleisti progos bent ma
ža auka prisidėti prie taip kilnaus 
tikslo. Įvertinkime ir pagerbkime 
mūsų seselių pastangas ir jų nuo
širdumą. Viešnios ir svečiai bus 
vaišinami kava ir namie keptais 
skanumynais.

Rengėjos

PAIEŠKOMA

ADELĖ SABALIAUSKAITĖ, 
kilusi Suvalkijoje, Nendrinių kai
me, gyvenusi Ohio valstijoje ir 
Clevelande. Turintieji kokių in
formacijų prašomi pranešti šiuo 
adresu:

August Rinkūnas, 15883 Lowton 
St., Detroit, Michigan, 48238.

Lietuvių Muzikologijos Archyvas, dėka mecenatų B. Masiulienės, 
J. Žaliaucko ir L. Bildušo, neseniai Įsigijo magnetinĮ rekorder), tuo 
būdu dabar susidarė galimybė užrekorduoti liaudies dainas, solistų 
balsus ir kt. Jei kas žinotų senovės dainų, prašoma telefonu kreiptis 
j archyvarą Joną Narukyną (PR 8-3849) ir susitarti dėl Įrekordavi- 
mo. Solistei G. Vasiliauskienei lankantis Amerikoje, Lietuvių Muzi
kologijos Archyvas davė jai Įgaliojimus atstovauti ir rinkti archyvinę 
medžiagą Australijoje ir N; Zelandijoje. Nuotraukoje iš kairės: Ar
chyvaras J. Narukynas, Archyvo globėjas Tėvas Bruno Markaitis.S.J., 
solistė Genė Vasiliauskienė, Archyvo vicekuratorius Juozas Bertulis 
ir adv. S, Balčiūnas.

NEVV YORK

MADŲ PARODA

New Yorko Vasario 16 Gimna
zijos būrelių vadovai ir šiais 
metais organizuoja gimnazijos 
naudai parengimą -- Madų Paro
dą. Parodai vykdyti yra suorga
nizuotas komitetas, kuri sudaro: 
I. Dičpinigaitienė, F. Ignaitienė, 
A. Kazickienė, P. Levickienė, J. 
Matulaitienė, E. Skeivienė, M. 
Šalinskienė, N, Valaitienė, M. 
Varnienė ir J. Vytuvienė. Komi
tetui pirmininkauja A. Kazickie
nė.

Paroda {vyks balandžio 12 d. 
vienoje iš gražiausių Brookly
ne Fleur de Lis salėje. Visi 
būsimi modeliai prašomi re
gistruotis pas komiteto narę J. 
Vytuvienę, 85-29 86thStr.,Wood- 
haven, N.Y. Telef. VI 6-2980.

Pernai ruoštoji paroda davė 
$1000 pelno.

BOSTON

TALENTŲ POPIETĖ

Minkų vadovaujama radijo pro
grama balandžio 28 d. 3 v. p.p. 
Bostono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje rengia talentų po
pietę ir gražuolės rinkimus.

Kviečiami visų amžių talentai 
iŠ visos Naujosios Anglijos daly
vauti. Registruotis pas: Valen
tiną Minkienę, 502 E. Broadway, 
So. Boston.

ALT 
PRANEŠIMAS

Sausio 31 d. Amerikos Lietu
vių Tarybos Valdybos susirinki
me aptarta aktualieji organi
zacijos ir Lietuvos laisvinimo rei
kalai. Išklausyti pirmininkoirbiu- 
ro reikalų vedėjo išsamūs prane
šimai. Plačiau buvo paliesta š.m. 
sausio 11, 12 ir 13 d. New Yorke 
Įvykę veiksnių pasitarimai ir 
Jungtinio Amerikos Pabaltiečių 
komiteto posėdžiai. Pasitari
muose išryškėjusios einamojo 
momento Pabaltijo kraštų lais
vinimo problemos.,Jose atsiran
da naujų sunkumų, kuriems nuga
lėti reikia glaudesnės pabaltiečių 
vienybės ir daugiau draugų lais
vojo pasaulio sostinėse.

Dėl reikalų gausumo veiks
niams jau ir lėšų pradeda pri
trūkti vesti kovai dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, todėl pasitarimuo
se nutarta kreiptis Į laisvojo pa
saulio lietuvių visuomenę, kad ji 
minėdama Lietuvos Nepriklau
somybės šventę -- Vasario 16 d. 
būtų visad duosni šiam dideliam 
tautos reikalui.

Iš biuro reikalų vedėjo prane
šimo paaiškėjo, kad tiek ALT

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės narių grupė aptaria rezoliucijų pravedimo reikalą. Nuo
traukoje iš kairės: G.A. Petrauskas, Ž. Brinkienė, G. Virand (estas), B. Lembergaitė, J Motiejūnas, 
Narda Onyx (estė), A. Reins (latvis), I. Mažeikaitė ir B. Nurmsen (estas). L. Kančausko nuotrauka

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
A. RANNIT APIE DONELA1TJ

Sausio 31 d. Los Angeles mies
te Californijos universitete po
etas ir meno kritikas Aleksis Ran
nit skaitė angliškai paskaitą apie 
Kristijoną DonelaitĮ, minint jo 
250 metų gimtadienĮ.

Paskaitos Įvadą padarė prof. 
Henrik Birnbaum, slavistikos de- 
parlamento vedėjas, ir Dr. Ma
rija Gimbutienė, pristatydami pu
blikai Aleksį Rannitą. Paskaita 
buvo iliustruojama Birutės Lem- 
bergaitės skaitymu Donelaičio 
Metų ištraukų angliškai.

Publikos buvo daug.
A. Rannit Los Angeles sutiko 

daug pažįstamų iš Lietuvos ir 
buvo mielai kviečiamas pasisve
čiuoti, tačiau dėl laiko stokos 
jis negalėjo visų kvietimų pri
imti. Vasario 1 d. vakare Alek
sis Rannit aplankė Danutę ir 
Bron{ Railus bei jų dukterį Ne
ringą. Kartu su svečiu kultūri
nių pašnekėsiu vakare p. Railų 
namuose dalyvavo Dr. Marija 
Gimbutienė, rašytojų draugijos 
primininkas Bernardas Braz- 

skyriai tiek ALT talkinančios 
organizacijos rūpestingai ruošia
si tautos šventei.

Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimas JAV kongrese {vyks š. 
m. vasario 17 d.

Finansų sekretorius pranešė, 
kad 1963 m, iš ALT iždo Vlikui 
buvo pasiųsta $10.000. Perskai
čius Vliko pirmininko Dr. A. Tri
mako laišką, nurodant lėšų tru
kumą, nutarta pridėti dar $2.000.

Praėjus Vasario 16 d. minėji
mams ir lėšų telkimui, ALT Val
dyba naujai aptars paramą VLIK. 
Juo daugiau lėšų bus sutelkta Į 
ALT iždą, juo didesnė parama 
teks VLIK ir kitiems dirbantiems 
Lietuvos laisvinimo darbą.

Išklausius vicepirmininko An
tano Rudžio pranešimą apie ALT 
šaukiamą Amerikos Lietuvių 
kongresą, paaiškėjo, kad kongre
sas Įvyks š.m. birželio 26, 27 ir 
28 d.d. The Shoreham viešbutyje 
Washington, D.C.

Ryšininkas jaunimo reikalams 
vicepirmininkas d r. T. Remeikis 
pranešė, kad tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje laikys savo 
konferenciją Lietuvių Studentų Są
junga, tuo pačiu Įsijungdama ir { 
visuotinąjĮ Amerikos Lietuvių 
Kongresą.

ALT Valdybos posėdyje buvo 
painformuota, kad Įsijungusi į 
ALT Lietuvos Vyčių organizacija 
savo atstovais paskyrė: Robertą 
Boris, Detroit, Mich.,MildredČi- 
nįkienę, Pittsburgh, Pa., ir Mar
celę Andrikytę,Waterbury,Conn.

Posėdyje dalyvavo: T. Blins
trubas, Dr. K. Drangelis, Dr. P. 
Grigaitis, Dr. T. Remeikis, A, 
Rudis, Dr. VI. Šimaitis, L. Šimu - 
tis ir J. Talalas.

Posėdžiui pirmininkavo L. Ši
mutis, sekretoriavo Dr. VI. ši-, 
maitis.

Apie tolimesnius ALT darbus, 
visuomenė prašoma sekti ALT 
biuro pranešimus spaudoje ir 
aukų arba kitokiais' klausimais 
prašom kreiptis:

Lithuanian American Council, 
Ine., 6818 So. Western A ve., Chi
cago, Illinois 60636, Telef. 778- 
690).

Kiekvienam rūpimais klausi
mais bus mielai pasidalinta rei
kalingomis informacijomis.

ALT BIURAS 

džionis, rašytojai PetronėlėOrin- 
taitė, Juozas Tininis ir du spau
dos korespondentai — L. Kan- 
čauskas ir K. Januta.

* LOS ANGELES DRAMOS 
SAMBŪRIS, režisuojant Dalilai 
Mackialienei, sausio 26 d. Šv. 
Kazimiero parapijos salėje Su
sivienijimo Lietuvių Amerikos 75 
kuopos metiniame parengime su
vaidino vieno veiksmo komediją 
"Pasaulis be vyrų". Publikos pri
sirinko pilna, apie keturis šim
tus talpininti, salė.

Vaidino: Danutė Vebeliūnaitė, 
Jonė Pėterienė, Ona Naudžiuvie- 
nė, Giedra Gustaitė, Agutė Dū- 
dienė, Ema Dovydaitienė ir Dail
ia Mackialienė. Režisierei padėjo 
V. Gilys, tvarkydamas muziką ir 
garsų efektus; K. Šakys — švie
sas. Dekoracijas paruošė Algis 
Žaliūnas. Scenarijus -- B. Mac- 
kiala. Apie vaidinimą yra gerų 
atsiliepimų ir skatinimų toliau 
Dramos sambūriui vaidybos sri
tyje veikti.

* SOFIJOS PUIKŪNIENĖS VA
DOVAUJAMAS Vasario Šešiolik
tosios Gimnazijai remti būrelis 
balandžio 4 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje rengia vakarą. Dra
mos Sambūris sutiko atlikti pro
gramą ir suvaidins Vytauto Alan
to "Kyla vėtra ūkanose". Reži
suoti pakviesta Dalila Mackia
lienė.

* BIRUTĖ BUTKIENĖ, buvusi 
Dramos Sambūrio valdyboje, dėl 
šeimyninių aplinkybių laikinai iš 
valdybos pasitraukė. Jos vieton 
Įėjo valdybos kandidatas Algirdas 
Žaliūnas. Dramos sambūriui pir
mininkauja Vincas Dovydaitis. Ki
ti valdybos nariai yra: Dalila Mac - 
kialienė, Vladas Gilys ir Kazys 
Januta.

* ALFA LATVĖNAS išrinktas 
Į Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
valdybą nariu trijų metų termi
nui. -Prieš pusantrų metų Įsteig
ta ši lietuvių finansinė Įstaiga 
(Lithuanian Credit Union) pasie
kė apyvartos 86,000 dol. su vir
šum. Nariams už praeitus metus 
išmokėta 5% dividendo. Pelną 
skirstant 40 dol. paskirta šešta
dieninei mokyklai ir 25 dol. Va
sario 16 gimnazijai. Kredito Ko
operatyvo steigėjas ir dabartinis 
valdybos pirmininkas yra A. Kir- 
šonis. Kiti valdybos nariai: P. 
Pamataitis, B. Gediminas ir F. 
Masaitis. Lietuviai raginami sko
lintis iš savo kredito Įstaigos bei 
joje laikyti savo santaupas.

* JŪRŲ SKAUTŲ tėvų komite
tas vasario 1 d. Tautiniuose na
muose surengė sėkmingai pavyku
sį balių. Jūrų skautai nori padi
dinti savo "laivyną" ir nusipirk
ti burinĮ laivelĮ. Motorlaivi jie 
turi nusipirkę prieš trejetą me
tų. Losangeliškių skautų ir skau
čių rengiama Kaziuko mugė bus 
kovo 22 d. šv. Kazimiero para
pijos kieme.

PAGERBS LIPSCOMB
Kalifornijos lietuviai, latviai 

ir estai pagerbs 1964 metų va
sario mėn. 15 d., šeštadienĮ, 7 
vai. vakare iškilmingų pietų me
tu rezoliucijų pradininką kon
gresmaną Glenard P. Lipscomb 
(R. — Calif.). Pagerbimą ruo
šia Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybė, ir tie iškilmingi 
pietūs Įvyks Sheraton-West vieš- 
būtyje, 2965 W i Išbirę Blvd., Los 
Angeles mieste.

Be kongresmano Glen Lips
comb, šiame pagerbime dalyvaus 

visa eilė Įtakingų Kalifornijos po
litinio gyvenimo vairuotojų. Lie
tuvių vardu sveikinimus tars: 
Lietuvos konsulas dr. Julius 
Bielskis, LB Los Angeles apy
linkės pirm. Antanas Skirius ir 
ALT-bos Los Angeles skyriaus 
pirm. Jonas Motiejūnas. Taip 
pat žodĮ tars svečias iš Arizo
nos prof. dr. Pranas Padalis.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių Įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp. 
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas. 
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
Įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STH
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMA LŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„SIM I'SON”('ompanijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ Žl RNAI.AI

H.JONAS AKŠYS
6615 S. VVINCHESTER AVĖ.. CHICAGO 36, ILL. 

Telefonas 925 - 5179
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo !) vai. ryto.

Kainos; Paltai nuo SSI> iki . . . Kostiumai nuo S8."> iki . . .

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

711/ Oi PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
4 /2 /0 DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS 
PENSUI 

GAL

ST.
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

Pagerbimas yra viešas, visi Los 
Angeles ir apylinkės lietuviai 
kviečiami jame dalyvautu

Bilietus Į ši kongresmano Glen 
Lipscomb pagerbimą galima įsi
gyti pas: J. Andrių, E. Arbą, J. 
Ąžuolaiti, dr- Z. BrinkĮ, A. Dab- 
š{, J. Jodelę, dr. J. Jurkūną,
R. Bureiką, V. Kazlauską, J. Ko- 
jelĮ, S. KungĮ, A. Latvėną, B. 
Lembergaitę-Enck, K. Liaudans- 
ką, A. Markevičių, I. Mažeikai
tę, A. Mažeiką, J. Motiejūną,
S. Paltų, dr. P. Pamataiti, G. 
A. Petrauską, A. Skiriu, L. Va
liuką ir L.Žilevičiūtę.

* IRMA MAŽEIKAITE, Vytau
tas Radvenis ir Vytenis Dūda jū
rų skautų vakare atliko skautiškų 
ir kitų linksmų dainų programą.

* ALOYZAS MUClNSKAS, Mas ■ 
sachusetts valstybėje baigęs uni
versitetines sociologijos studi
jas ir diplomą gavęs, persikėlė 
Į Los Angeles gyventi. Apie pus
meti čia pragyvenęs yra šaukia
mas karinės prievolės atlikti. Jo 
tėvai gyvena Bostone, Mass.

* VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ 
Los Angeles ir apylinkių lietu
viai minės vasario 16 dieną šv. 
Kazimiero parapijos salėje ALT 
skyriaus rengiamame minėjime 
- koncerte. Iš ryto prie miesto 
rotušės bus iškelta vėliava,

* LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS TALKOS rengiamas Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas bus vasario 22 
d. Tautiniuose namuose.
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