
Lietuvos nacionalini Į 
M.Mažvydo biblioteka*

H.'cku*u?<kas
4222 Euclid Str. 
E«Chicago,Jnd«

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103. Telephone: 431-6344

XLIX Vasaris — February 10, 1964 17 Nr.

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MAKARIOS III NORI SOVIETU LIETUVAI SKIRTAS DARBAS

Kipro prezidentas Makarios III ieško sovietų 
paramos, kad patenkinus tos salos graikų dau
gumos ambicijas, nors tai ir pasibaigtų Krem
liaus Įtakos Viduržemio jūroj padidėjimu.

Vytautas Meškauskas

Likimo ironija norėjo, kad so
vietai, kuriems duris | Vidurže
mio jūrą uždarė komunistinės Ju
goslavijos ir Albanijos valstybės, 
dabar ten {eitų stačiatikių arki
vyskupo prašomi. Kaip žinia, 
praeitų metų pabaigoje Kipro sa
loje prasidėjo neramumai tarp 
vietos gyventojų graikų ir turkų. 
Pirmieji ten sudaro daugumą — 
448.857, pagal 1960 m. gyventojų 
surašinėjimą. Turkų tada buvo 
104.350. Tačiau toji sala yra vos 
40 mylių nuo Turkijos krantų ir 
ilgą laiką priklausė Turkijai. Už 
tat tai salai duodant nepriklauso
mybę turkų mažumai buvo duota 
veto teisė, kuri, graikų nuomone, 
suparaližavo administraciją ir... 
neleido sudaryti salos kariuo
menę, nes turkai reikalavo, kad 
abi tautybės turėtų lygiai dalinių.

Viduržemio jūrą. Kiekvieną kri
zę jie išnaudoja pastangom, kad 
gavus Dardanelų sąsiaurio kon
trolę. Vienas iŠ amerikiečių mo
tyvų remti Tito ir buvo tas, kad 
nepriklausoma, nors ir komunis
tinė Jugoslavija neprileistų so
vietų prie Viduržemio jūros. So
vietai Albanijoje jau buvo pradė
ję ruošti povandeninių laivų ba
zę, tačiau santykiams pašlijus, 
jie nuo jos buvo priversti atsi
sakyti. Vienu žodžiu, sovietai Tur
kijos nemėgsta. Bet ir daugumas 
graikų atsimena 1945-6 m. ko
munistinių partizanų invaziją iš

Medit»rranton 
Sea

šiaurinių kaimynų pusės, kuriai 
sulaikyti prireikė nemažai aukų. 
Už tat Makarios visdėlto ne
drįso prašyti tiesioginės sovietų 
intervencijos. Jis pasirinko kitą 
kelią — per Jungtines Tautas. 
Girdi, nauja policinė jėga turėtų 
būti Saugumo Tarybos priežiūro
je, kurioje, kaip žinia, Sovietų

Sąjunga turi veto teisę. Sovietai 
jau suvėlavo 101 Tarybos nutari
mą ir galėtų pasipriešinti ir to
kiems sprendimams, kurie nepa
tiktų Makarios. Už tat Makarios 
nori, kad Kipro salos kontrolė 
būtų kaip nors surišta su Jungti
nėm Tautom. Britai, atrodo, su 
tuo sutiktų, jei jiems pasisektų 
JTO | tą ’biznf {vesti tik pro 
forma, apsisaugojant nuo sovie
tų 'veto* galimybės. Sovietai, Ži
noma, iš savo pusės nesispiria 
prieš savo {takos tame pasaulio 
kampe padidinimą, ir naujas gali
mybes. Washingtonui nelabai no
rėtųsi vienam siųsti savo kariuo
menę Į dar vieną neramumų Ži
dinį, ypač rinkiminiais metais. 
Tai viską žinodamas, Makarios 
tikisi savo laimėjimo, graikų dau 
gumos tautinių ambicijų patenki
nimo, nors iš atokiau žiūrint, tai 
reikštų laisvojo pasaulio pralai
mėjimą.

Nuo atviro karo abi salos tau
tybės, o kartu ir Graikija su Tur
kija, sulaikė tik britų kariuome
nė, kuri toje saloje turi savo ba
zes. (Pati sala Įeina | britų Com- 
monwelathą). Tačiau britai, ne
turi karinės prievolės ir savo 
ginkluotas jėgas telkdami iš sa
vanorių, kariuomenės turi ma- 
žiau negu jiems reikėtų. Jiems 
trūksta apie 35.000 vyrų. Net Rei
no armija neturi jai numatytų 
55.000 karių. Kartu su pervers
mu Zanzibare komunistai sukė
lė visą eilę neramumų naujose 
rytinėse Afrikos valstybėse — 
Kenya, Uganda ir Tanganiyka — 
kurių valdovai šaukėsi britų pa
galbos ir tik su jų pagalba atsta
tė savo viešpatavimą. Tačiau bri
tai ten turėjo nusiųsti apie 6.000 
karių.

Tokia situacija britus paskati
no pasiūlyti Robertui F. Kenne
dy, kada tas neseniai lankėsi 
Londone piršdamas savo paliau
bų planą su Indonezijos prezi
dentu Sukarno, amerikiečiams 
prisidėti prie taikos Kipro salo
je palaikymo. Kad būtų gražiau, 
buvo nutarta, jog tvarką palai
kys ne vien D. Britanija su JAV, 
bet NATO, kurios nariais yra ir 
Graikija su Turkija. Pagal tą pla
ną, tarptautinę policinę jėgą su
darytų visi NATO nariai, Įs
kaitant ir Vakarų Vokietiją. Grai
kija ir Turkija su tuo planu su
tiko, tačiau Kipro prezidentas ar
kivyskupas Makarios III, kurio 
formalus pakvietimas yra reika
lingas plano pravedimui, buvo 
kiek kitos nuomonės. Jis nutarė, 
kad Kipro graikų ambicijas ge
riausiai galėtų palaikyti bedie
viška Sovietų Sąjunga!

Sovietai seniai dairėsi kelio |

O Vilniau, Vilniau, Lietuvos šventove, juk tu akim matai, širdim žinai — 
visa tauta prie tavo vartų stovi ir šaukia tau: tu — mūsų amžinai!
___ _____________________________ _____________________ __ _____ Petras Vaičiūnas

Lietuvos nepriklausomybės idėja gyvena kiekvienas ištikimas 
savo tautai lietuvis pavergtoj tėvynėj ir kiekvienas laisvo pasaulio 
išeivis, stengdamasis galimai aktyviau dalyvauti savo tautai laisvės 
siekių įgyvendinime. O itin stipriai tie troškimai mumyse pasireiš
kia artėjant Lietuvos nepriklausomybės šventei Vasario 16-tai dienai. 
Tuo laiku rimčiau susikaupiam ir susimąstom, kaip efektingiau įsi
jungti Į Lietuvos laisvės atgavimo kovotojų eiles.

Tada savo veiklą pagyvina ir visi mūsų veiksniai bei organizaci
jos ir paskiri jų nariai, pajunta didesnĮ atsakomybės jausmą paverg
tai Tėvynei ir ten likusiems broliams.

Gerai žinome, kad kova už pavergtų tautų laisvą apsisprendimą 
priklauso ne tik nuo mūsų pačių, bet nuo tarptautinių politinių {vy
kių. Mūsų didžioji pareiga šiuo metu tą kovą palaikyti gyvą ne vien 
savųjų, bet ir didžiųjų tautų tarpe.

Ne viena mūsų organizacija ar Įvairūs komitetai tuo tikslu at
spausdina ir išplatina anglų kalba lapelius apie Lietuvą ar brošiūrė
les. Tai yra naudinga, bet tinka tik praeiviams, eiliniams piliečiams.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS nutarė paremti labai 
did| ir svarbų LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS TALKOS užsimojimą, 
išleisti anglų kalba veikalą, kitokj nei ligi šiol kieno nors buvo išleis
tas. Veikalą ,"reference book", parankini, Išsamų, bet ne per daug 
smulkmenišką, patogų be didelio gaišto pasinaudoti žurnalistams, po
litikams, publicistams, studentams, informacinių leidinių redakto
riams. Žinyną vertą bibliotekų dėmesio ir tinkamą tiems, kurie tei
raujasi apie Lietuvą, arba paskelbia kreivų žinių apie ją.

Lietuvos nepriklausomybės šventei artėjant Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas išsiuntinėjo visiems LNT LNF komitetams bei at
stovams to veikalo turinio planą, kad jie susipažinę išdiskutuotų, 
pareikštų dar savo nuomonę ir informuotų aukotojus, kuriam tikslui 
LNF šiuo metu telkia lėšas. Leidinio turinys, kuriam jau surinkta me
džiaga yra žemiau nurodytas, o vėliau išsamiau lietuvių visuomenė bus 
painformuota.

I. Esminių duomenų žinynas. 1) Geografinė vieta. 2) 
Lietuvių tauta. 3) Lietuvių kalba. 4) Lietuvių religija. 5) Kiti lietuvių 
kultūros savitumai. 6) Gamtiniai duomenys. 7) Lietuvių skaičius. 8) 
Lietuvos vardas. 9) Lietuvos miestai.

II. Suglausta Lietuvos istorijos peržvalga. 1) Nuo
šalios būties laikų pabaiga. 2) Mindaugo laikai. 3) Gedimino laikaL 
4) Algirdo-Kęstučio laikau 5) Jogailos-Vytauto laikai. 6) Lietuvos- 
Lenkijos "Commonwealth’o laikai. 7) Lietuva Rusijos ir Vokietijos 
valdžioje.

III. Kelias atgal Į nepri klausomybę. 1) Naujas tauti
nis susipratimas iš liaudies. 2) švietimasis svetimose mokyklose. 3) 
Emigraciją | Ameriką, jos priežastys, mastas ir reikšmė. 4) Pirmie
ji spaudiniai lietuvių kalba. 5) Spaudos draudimo atšaukimas. 6) Pir
masis Pasaulinis karas. 7). 1918-1920 metai. Nepriklausomybės re
alizavimas.

IV. Pirmoji Lietuvos respublika. 1) Teritorija. 2) Gy
ventojai. 3) .Santvarka, 4) Didžiosios problemos: Vilnius ir pietryčių 
teritorija; Klaipėda ir Mažoji Lietuva; Santykiai su Rusija,

V. Rusijos agresija ir Lietuvos nepriklausomy
bės nutraukimas.

VI. Lietuva 1940-1944 metais.
VII. Partizaninis karas Lietuvoje. Galutinė Lietuvos 

sovietizacija, žemės ūkio kolektivizavimas, didžiųjų deportacijų datos 
ir menami deportuotų kiekiai.

VIII. Lietuvos klausimas tarptautinėj plotmėj, 
teisėj ir tarptautinėj politikoj. Inkorporacijos nepri
pažinimas Vakaruose. Lietuvos diplomatinių institucijų veikimas. Po
litinės išeivijos veikimas. Ištraukos iš enciklopedijų bei žodynų, kur 
Pabaltijo respublikos skelbiamos sudėtinėmis Sovietijos dalimis ir 
kritika tais pačiais požiūriais.

IX. Visų Sovietijos Lietuvoje {vykdytų esminių 
pakeitimų Lietuvos visose gyvenimo s rityse api
būdinimas.

X. Raktas skaityti sovietinei statistikai apie 
padėt| Lietuvoje: statistikos užmaskavimai, klaidinantieji pa
lyginimų bazės parinkimai, lyginimas su nenormalių 1940 metų duo
menimis ir k.

XI. Lietuvių tautos natūralios intencijos ir troš
kimai, vilčių joms {vykti pagrindai, motyvai Vakarams domėtis ir 
rūpintis Pabaltijo kraštų likimu, kokia Vakarų laikysena gali padėti 
ar bent nekenkti. Dalykinė ir vardų rodyklė.

46-jų Lietuvos nepriklausomybės atgavimo metų išvakarėse 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO VALDYBA sveikina ir 
reiškia nuoširdžią padėką visoms LNF vadovybėms, Atstovams bei 
rėmėjams už ryžtingą talkininkavimą praeitais metais ir Vasario 16 
dienos rimtyje kviečia ir toliau ryžtis kovoti ir aukotis už mūsų tau
tos išlaisvinimą, šj darbą tęsiant su dar didesniu entuziazmu, nesi
gailint lėšų ir pastangų šiam didžiam LNT užsimojimui greičiau {gy
vendinti.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO VALDYBA
Emilija Čekienė, pirmininkė

— Kiekvienu atveju tas duoda man progos pasišildyti!

VASARIO 16 MINĖJIMAS CHICAGOJE
Minėjimą ruošia Chicagos Lie

tuvių Taryba pagal šią progra
mą ir maloniai kviečia visus lie
tuvius minėjime dalyvauti.

ŠEŠTADIENĮ, vasario 15 dieną 
12 vai. Žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę pagerbimas, padedant vai
niką prie jiems skirto paminklo 
Jaunimo centro sodelyje.

SEKMADIENĮ, vasario 16 die
ną iškilmingos pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės:

10 vai. - katalikams Sv. Kry
žiaus bažnyčioje, 4557 S, Wood 
St., evangelikams -- Tėviškės 
bažnyčioje, 641 S. Troy Avė.

Oficialioji dalis: 2 vai. p.p. Ma
rijos Aukštesn. mokyklos salėje.

L Minėjimo atidarymas. 2. Vė
liavų įnešimas -- tvarko Da
riaus - Girėno ir Don Varnas 
postų komandieriai - Cleveland 
Lee ir Ant. Pargauskas. 3. JAV 
ir Lietuvos himnai -- gieda Al

girdas Brazis. 4. Invokacija: Ka
talikų kun. Kęst, Trimakas S.J., 
Evangelikų kun. Ansas T rakis. 5. 
Nepriklausomybės akto skaity
mas -- skaito savanoris kūrė
jas Juozas Tamulis. 6. Chicagos 
Lietuvių Tarybos pirmininko Juo
zo Skorupsko žodis. 7. Lietuvos 
Gener. Konsulo Dr. Petro Dauž- 
vardžio žodis. 8. Pagrindinė mi
nėjimo kalba -- Jonas Daugėla. 
9. JAV Kongreso atstovo Roman 
C. Pucinski kalba. 10. Aukų rin
kimas, talkininkaujant Korp! Gied
ra. 11. Rezoliucijų skaitymas — 
skaito Antanas Repšys. 12. Vė
liavų išnešimas.

Meninė dalis: "Kantata apie 
Lietuvą", muzika J. Gaidelio, žo
džiai S. Santvara, išpildo Lietu
vių Meno Ansamblis "Dainava", 
diriguoja Algis Šimkus: solistai 
Nerija Linkevičiūtė ir Algirdas

Brazis. Akompanuoja prof. Vla
das Jakubėnas.

Minėjimo uždarymas.
Chicagos Lietuvių Taryba

PASKAITA APIE DONELAITĮ 
PRINCETON UNIVERSITETE

Vasario mėn. 17 d. 8 vai. va
kare, lietuviams gerai pažįsta
mas estų poetas bei meno ir is
torijos kritikas Aleksis Rannit, 
Princetono Universitete skaitys 
paskaitą angliškai apie Kristi
joną Donelait|. Paskaitą organi-. 
zuoja Princetono Universiteto 
profesorius Richard T. Burgi. Įė
jimas visiems laisvas. New Jer
sey lietuviai, kurie domisi lite
ratūra, kviečiami pasinaudoti šia 
reta proga ir atvykti pasiklausy
ti.

Paskaita |vyks vasario 17 die
ną, 8 vaL vakare, FlrestoneLlb- 
rary patalpose, Princeton Unl- 
versity, N.J.
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Balfinė.kaip ir natūrali šeima, 
skirstosi į dvi dalis: vieni svei- • 
ki, tvirti dirba ir savo uždarbiu 
dalinasi su nedirbančiais, ligo
niais, senukais, invalidais, ka
lėjime esančiais ar persekioji
mus kenčiančiais.

Pirmieji yra tie, kurie duoda 
Balfui. Jų nėra taip daug, po ke
lis šimtus didesnėse kolonijose 
(New Yorke 700). Apie 1,000 JAV 
lietuvių ne tik aukoja Balfui, bet 
ir dirba organizacijoj, sudaryda
mi skyrius, valdybas, komisijas, 
direktoriatą ir centro valdybą.

Balfo rėmėjai ir nariai 1963 
metais į Centro kasą suaukojo 
77,652 dolerius. (1962 — 78,421). 
Balfo Centras 1963 m. gavo per 
25,190 svarų vartotų rūbų, ku
riuos supakavo į 1,000 siunti
nių ir išsiuntė į užjūrius, dau
giausia į Lenkiją (Žinoma, ne
tinkamus vartoti rūbus atrinko 
ir jtios pardavė po 3-5 centus 
už svarą).

BALFO ŠELPIAMIEJI.

Pirmoje eilėje ir 1963 me
tais Balfo duosniau šelpiami bu
vo Vokietijoj likę tremtiniai. 
1963 m. jie turėjo’ patys rašyti 
į Balfo Centrą, prašyti para
mos, prie prašymo pridėti vie
nokį ar kitokį neturto pažymė
jimą. Mažaraščiams (o to
kių daug) tai buvo sunkoka, ki
tiems nemalonu. Tačiau į Bal- 
fą kreipėsi 289 šeimos ar pas
kiri asmenys bei vienuolika 
tremtinių institucijų, viso 1,225 
asmens. Tarp jų buvo 103 se
neliai. 601 vaikas, 144 ligoniai, 
49 invalidai. Balfas negalėjo jų 
prašymų atmesti, tačiau dėl lė
šų stokos negalėjo jų ir tinka
mai aprūpinti. Teko dalinti tru
pinius. Jiems sušelpti buvo iš
leista 31,607 dol. pinigais, iš
siųsta 60 siuntinių su rūbais, 
knygomis. Balfas šelpiamie
siems prenumeravo Amerikos 
lietuvių spaudą, vaikučiams siun
tinėjo 55 "Eglutes".

Balfas šelpė tremtinių grupes, 
kaip Vasario 16 gimnaziją, var
go mokyklas, prieglaudas, sana
toriją ir pan. Tose institucijo
se buvo 283 vaikai, 36 ligoniai 
bei 57 senukai-invalidai.

Iš kolektyvų daugiausiai gavo 
Vasario 16 gimnazija -- 24,569 
dolerius, visi kiti Vokietijos lie-

BALTIMORE

minėjimą ren- 
Apylinkės Valdy- 
Lietuvių Svetai-

\

ir Sibi-

1963 m. 
su rū-

tuviai, įskaitant vargo mokyklas, 
prieglaudas ir sanatoriją gavo 
9,038 dol. Vasario 16 gimnazi
joj dirbo 16 mokytojų ir mokė
si 89 vaikai, o visi kiti Balfo 
šelpiamieji susidėjo iš 1,120 as
menų.

šitoks šalpos paskirstymas ne 
visad buvo ... Balfo Centro Val
dybos potvarkiais padarytas, 
dažniau jį nustatė patys aukoto
jai, prisiųsdami pinigus, nuro
dė kam juos įteikti. Laimingiau
si buvo Vasario 16 gimnazija, 
sanatorijos: mažiau prisiminti 
mūsų invalidai, ligoniai arba ki
tuos kraštuos vargan patekę tau
tiečiai.

Lenkijos lietuvių šalpa tapo 
dar didesnė Balfo problema 1963 
metais, nes daugelis tikrų len
kų ir gudų už kelis zlotus "iš
moko" lietuviškai rašyti, o Len
kijos valdžia vis neduoda Bal
fui jokių privilegijų šelpiamuo
sius aplankyti, patjkrinti. Apie 
pusę prašymų teko atidėti į ša
lį, kitą pusę tenkinant 
išsiųsta 973 siuntiniai 
bais ir 171 su vaistais.

Balfo šalpa Lietuvos 
ran teko trims šimtams šeimų, 
išleidžiant tam reikalui beveik 
16,000 dol. (1962 m. - $13,214). 
Buvo siunčiamos tik naujos me
džiagos. Vaistų į Lietuvą oku
pantai vis dar neįleidžia.

Balfas šelpė lietuvius ir kituos 
kraštuos, tam reikalui išleisda
mas arti 3,000 dolerių. JAV lie
tuvių šalpai išleista 1,131 doleris, 
ši šalpa, turint lėšų, galėtų ir 
turėtų būti žymiai stipresnė.

Apie 300 šeimų ieškojo Balfo 
pagalbos atvykti Į JAV. 1964 m. 
sausio 1 d. Balfas turėjo 245 
neužbaigtas lietuvių imigracines 
bylas iš 22 įvairių kraštų, dau
giausiai (76) iš Vokietijos. Bal
fo stalčiuose yra imigracinės 
bylos net iš Čilės, Kubos, Če
koslovakijos, Peru ir Alžiro. Kur 
tie lietuviai nevargsta ir su il
gesiu nelaukia tos dienos, kada 
galės išvysti Laisvės Statulą.

1964 m. vasario lo d.

10,000 dolerių, kurie grąžinta 
Valstybės Iždui (sena, 1955 metų 
skola). 1963 metų gale Balfas 
didesnių skolų nebeturėjo, bet 
Balfui liko skolingi daugelis iš 
1956-57 metais į JAV per Bal- 
fą atvykusių Beveik jau nėra 
vilties tas paskolas atgauti, nes 
atvykusieji pasislėpė.

Neįmanoma fiziškai perduoti 
Balfo rėmėjams, aukotojams ir 
veikėjams tų graudžių padėkos 
laiškų, kurie kasdien ateina į 
Balfo Centrą. Iš Lenkijos lietu
viai atsiunčia net šv. Mišių kor
teles, iš Lietuvos — Kalėdųplot- 
keles, iš kitur -- gražius žo
delius. Turbūt reikalų vedėjo pa
reiga padėkoti ( ir čia ją vyk
dau).

Ačiū visiems aukų rinkėjams 
ir aukotojams Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse (iš Kanados lie
tuvių 1963 m. Balfas labai mažai 
tegavo).

Turiu tikrą viltį, kad mes ši
tam sunkiam darbe ištversime 
ir 1964 metus. Kas gi kitas gel
bės mūsų tautiečius, jei mes ne
padėsime? Dievas aiškiai to rei
kalauja, Varguos ir Kančioj pas
kendusi Tėvynė tikrai laukia, kad 
Tautos vaikai, kurie gali, padė
tų neturintiems.

Kun. L. Jankus 
Balfo reik, vedėjas

* A. L. TAUTINES S-GOS 
SKYRIAUS pirmasis šiais metais 
narių susirinkimas įvyko sausio 
19 d. Priimtos solistės G. Vasi
liauskienės koncerto ir dailinin
kės VI, Stančikaitės-Abraitienės 
meno parodos apyskaitos. Kons
tatuota, kad koncertas ir meno 
paroda vispusiškai laikytina pa
vykusiais.

Tame pačiame susi rinkime bu
vo aptartas a. a. Antano Smeto
nos mirties 20-čio paminėjimas. 
Nutarta sudaryti minėjimo komi
tetą iš visų Baltimorėje veikian
čių organizacijų pirmininkų.

Pavojingai serga skyriaus gar
bės narys Vincas Velžys. Nuo 
širdies negalavimų gydosi ligo
ninėje. V. Velžys -- pirmas ir 
vienintėlis kolkas iš Baltimorės 
įnešęs tūkstantį dol. Lietuvių 
Fondui. Skyriaus vardu jam raš
tu pasiųstas linkėjimas pasveik
ti. Naujuose Metuose rimtai su

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS 10 Nr. dienas išbuvęs ligoninėje sky
riaus narys poetas Nadas Ras
tenis taisosi namuose rūpestin
gai žmonos Julės slaugomas ir 
prižiūrimas. Po susirinkimo 
sausio 19 d. skyriaus pirminin
kas asmeniškai jo bute visų na
rių vardu Nadui Rasteniui palin
kėjo gerai sustiprėti.

YRA GERŲ ŽMONIŲ.

Balfines skaitlines bebaigiant 
ryškinti galima pažymėti, kad 
1963 metais Balfas turėjo 77,652 
dolerius pajamų, išleido 88,743 
dolerius. Į išlaidas įrašyta ir

Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su
rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

GALVOSŪKIO 9 NR. SPRENDIMAS
Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Kairėje akmuo skirtingos 

formos. 2. Pirmojo iš kairės bėgiko kairioji ranka mažiau sulenkta. 
3. Antrojo bėgiko dešinioji ranka skirtingoje pozoje. 4. Sustojusio 
bėgiko kairioji rankovė trumpesnė. 5. Užpakaly žiūrovo kairėjehori- 
zontas žemesnis. 6. Žiūrovo švarko skvernai ne toj pačioj vietoj. 7. 
Tarp dešiniojo bėgiko ir piešinio krašto nupiešta žolė.

Neseniai New Yorke įvykusio Lietuvių Bendruomenės Rytų Apygardos suvažiavimo prezidiumas ir 
grupė dalyvių VYl Maželio ™otrauka

riaus visa valdyba, pasiskirstė 
darbais, kuriuos reikės atlikti 
minėjimą organizuojant ir vyk
dant.

Posėdžio dalyviams nutarus, 
posėdį vedė ir ateities darbuo
se pirmininkaus ALTS-gos sky
riaus pirmininkas M. Karaša.

* VASARIO 16 DIENOS MI
NĖJIMAS BALTIMORĖJE šiais 
metais vyks keturiais tarpsniais. 
Vasario 15 d. vakare,kaip ir kas 
metai .Lietuvių Organizacijų Ta
ryba ruošia banketą. Jame da
lyvaus vietos valdžios atstovai 

4 ir kongresmanai.
Vasario 16 d. 10 vai. ryte 

šv. Alfonso bažnyčioje bus iš
kilmingos pamaldos. Tą pačią 
dieną 2 vai. po pietų bus at
likta speciali programa per ra- 
dio. Programą ves nuolatiniai 
radio valandėlės vedėjai A. Juš
kus ir K. Laskauskas, gi išlai
das apmokės maisto produktų 
prekyboje besireiškiąs Jonas Ja
kubauskas.

Iškilmingą 
gia vietos LB 
ba. Jis įvyks
nėję vasario 16 d. 3 vai. po 
pietų. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
daugumai lietuvių kolonijų žino
mas inžinierius Juozas Miklovas. 
Baltimorėje jisai bus pirmą kar
tą.

Meninei daliai akt. Juozas Pa
lubinskas ruošia atitinkamą tai 
dienai montažą. Jam talkininkau
ja vietos Dramos Kuopelė.

Pertraukos metu, kaip ir kas 
metai, bus renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Po 
programos numatomi kuklūs už
kandžiai už nustatytą atlyginimą.

dinarui vien angly kalba, kurios 
jisai raštu nei žodžiu gerai ne
moka, dėl to pildydamas blan
kus gali padaryti juridinių klai
dų. Toksai Centro nusistatymas 
labai nustebino susirinkimo na
rius, ypatingai prieš kelis metus 
buvusį SLA Prezidentą, dabar 
Baltimorės centrinio pašto vir
šininką adv. W.F. Laukaitį. Ji
sai pareiškė, kad jam nesupran
tama, kodėl Centras tolsta nuo 
susivienijimo steigėjų pagrindi
nės minties.' Susivienijimą turėti 
lietuvišką, kad jo nariai galėtų 
lietuviškai susikalbėti ir susira
šinėti.

Išrinkta valdyba tokios sudė
ties: pirmininku W.P. Urbonas, 
vicepirm. V. Cesnavičius, sekre
torium K. Kazlauskas. Susirinku
siems prašant, finansų sekreto
rium ir kasininku laikinai dar su
tiko būti M. Karaša. Knygų tik
rintojais išrinkti A. Brazys ir Z. 

.Gapšys, organizatorium, finansų 
sekretoriaus kviestas, sutiko būti 
studentas K. Cesonis.

M. K-a

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

A. a. Antano Smetonos mir
ties 20-čio minėjimui posėdis 
Įvyko š. m. vasario 2 d. Po
sėdyje Tautinės Sąjungos sky
riaus kviesti dalyvavo šių orga
nizacijų pirmininkai: Julius Sil— 
galis Bendruomenės Apylinkės, 
Juozas Gailevičius Ateitininkų 
Sendraugių, Morkus Šimkus LVS 
"Ramovės" sk., Vytautas Ra- 
džius, šeštadieninės mokyklos 
vedėjas, Martynas Raila Mindau- 
go-Kęstučio D-jos, Kęstutis Ce- 
sonis Studentų S-gos sk. Iš kvies
tųjų 10, atsiliepė ir suprato rei
kalingumą penki.

Nutarta minėjimą vykdyti š. 
m. kovo 14 d. Lietuvių Svetai
nėje. Minėjimas susidės iš dvie
jų dalių— paskaitos ir meninės 
dalies. Posėdžio dalyviai, ku
riame be organizacijų pirminin
kų dalyvavo ir T. S-gos sky-

SLA 64 KUOPOS metinis susi
rinkimas įvyko sausio 12 d. Bu
vo išklausytas ir priimtas meti
nis finansų sekretoriaus praneši
mas. Šiais metais susirinkime 
dalyvavo gerokai daugiau narių.

Prieš valdybos rinkimus Fi
nansų Sekretorius pareiškė, kad 
jisai toliau tų pareigų tinkamai 
atlikti negalės, nes iš Centro kuo
pai visi siunčiami blankai spaus-

5th S5.7’
5th $3.98

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

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI K IEK VIENO M ĖNĘSK > 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 99 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠI AS SĄSK AITAS YPATING AI REKOMENDUOJAME 
PENSION IERI A MS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN

1117 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330
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UŽDARAS REIKALAS
Mes Dirvoj nedaug kalbam apie Washingtono bazilikoj numato

mą (rengti koplyčią su Šiluvos Dievo Motinos paveikslo kopija. Bet, 
kaip matyti iš žemiau atpasakojamos J. Cicėno sudėstytos "mozai
kos”, lietuviai gana plačiai tebesiginčija, kurio paveikslo -- Šiluvos 
ar Aušros Vartų. -- kopija turėtų būti toj koplyčioj. Vilniečiai rašo 
peticijas, kiti — rezoliucijas, redaktoriai gina tą ar kitą vardą, o 
koplyčios komitetas, gal viena ausim viso to ir pasiklausydamas, da
ro, kaip nutaręs.

Koplyčia pačių sumanytojų apibūdinta, kaip lietuvių katalikų 
reprezentacinis (našas ( paminklinę baziliką Amerikos sostinėj. Jei
gu taip, tai daugeliui pagrįstai atrodo, kad Amerikos sostinės bazili
koj lietuviams geriausiai tiktų ir turėtų būti net privalu reprezentuo- 
tis paveikslu irgi iš sostinės, iš Lietuvos sotinės. Tai, regis, taip 
aišku, kad lieka tik užjausti tuos, kurie imasi tokio keblaus uždavi
nio — (rodyti šiluviškio paveikslo pasirinkimo pranašumą.

Taigi, ginče dėl paveikslo pasirinkimo vyrauja tautinis - poli
tinis motyvas: noras išnaudoti progą (mūryti ( Washingtono bazili
kos sienas lietuvių pa reiškimą, kad, štai, Aušros Vartai, taigi ir 
Vilnius, yra mūsų, todėl mes kaip tik tuo ir reprezentuojamės.

Bet, turėję ir dar šen ten tebeturėdami susikirtimų su tendenci
joms politiką nešti ( bažnyčias, nors kaikas ir mano, kad Šiluvos, o 
ne Aušros Vartų pasirinkimas šiuo atveju irgi politinė kapituliacija 
prieš bazilikos valdytojuose galiojančią politiką. Mums šiame reika
le problemos branduolys yra ne kokiu paveikslu lietuviai turi repre- 
zentuotis svetimoj bazilikoj, o ar iš viso būtina ten reprezentuo- 
tis, ypač (našu ne pagal kišenę..

Bet tas pagrindinis klausimas buvo išspręstas lietuvių visuo
menės nesiklausiant. Nei lietuviai apskritai, nei visi lietuviai kata
likai, o tik lietuviai kunigai ar tik gal jų komitetas -- savo iniciaty
va, prašomas, ar gal ir paragintas -- apsiėmė padaryti, berods, 
270,000 dolerių (našą ( tos bazilikos statybos fondą. Galėjo jie tą 
apsiimti ir be ryšio su to ar kito paveikslo toj ar kitoj bazilikos 
vietoj (rėminimu. Galėjo pasitenkinti tik (rašų statybos apyskaito
se, kad toks ir toks komitetas (teikė savo pastangomis surinktą tok( 
ir tok( (našą. Mes, kiti lietuviai, nesam kompetentingi nurodinėti ap- 
siėmėjams ne tik, kokiomis sąlygomis jie turėjo tai apsiimti, bet nei 
iš viso uždrausti apsiimti. Mūsų kiekvieno individuali kompetencija 
prasideda tik ten, kur apsisprendžiame, duoti ar neduoti savo pinigo 
toje rinkliavoje.

Bet tai individualus apsisprendimas, kuriuo kiti asmenys visuo
menėje nėra nieku Įpareigojami, neigi (gyja privilegijų ko nors rei
kalauti. Mes neabejojam, kad ir, pa v., p. J. Rajeckas, nors ir išskir
tinai, su Lietuvos atstovo titulu, pagarsintas aukotojas, savo šimtinę 
dėjo negi iš Lietuvos pasiuntinybės biudžeto ir negi Lietuvos Respu
blikos vardu. Todėl neprisidedam nei prie sugestijos, anot kurios 
lyg ir reiktų tikrinti jo ta proga pasakytą prakalbą, kadangi ji nega
lėjo būti oficialus pareiškimas Lietuvos vardu, ar kaip nors (parei- 
gojanti instrukcija lietuvių visuomenei. (vr)

Spaudoje vis dažniau pasigirs
ta protesto balsų prieš vyskupo 
Vincento Brizgio sumanymą Wa- 
shingtono katedroje; (rengti ken
čiančios lietuvių tautos vardu pa
minklinę koplyčią.

Toks projektas nūdieniame gy
venime principiniai nėra užgir- 
tinas, kada yra žymiai svarbes
nių reikalų, kur tie $370,000.00 
gali būti panaudoti Lietuvos ge
rovei.

Gi kas liečia pat} koplyčios 
pavadinimą, tai jau su apgailes
tavimu tenka konstatuoti, kad šio 
sumanymo vykdytojas tikrai ne
pasitarnauja tautai, kai savo sos
tinę apgaubė nematoma skraiste 
ir vietoj Vilniaus Aušros Vartų 
Dievo Motinos Koplyčios pavadi
nimo, iškėlė Šiluvos bažnytkai
mi.

Tiesa, kad ir bažnytkaimiuo
se gali vykti dideli dalykai, ta
čiau jie vyksta daugiau ar ma
žiau vienos kurios tai apimties 
linkme, kuri niekad pilnai neat
stovaus nei mūsų tautos, nei Lie
tuvos bendrųjų, o dažnai net ir la
bai opių valstybei reikalų. Gi 
Vilnius, ką iš jo neimtumėm — 
jis betarpiai apima plačius ba
rus, kaip antai: religiją, istori
ją, teritoriją, gyventojų skaičių, 
lietuviškumą bei politiką; čia su
bėga visos lietuvių tautos arteri
jos ir visi keliai lietuvi Vilniun 
veda.

Vilnius ir šiuo atveju privalo

vyrauti mūsų tautoje pirmaeilėj 
vietoj, jei norima visos tautos 
vardu ką nors svetur daryti, o 
ypatingai jei kas daroma sosti
nėse, kaip šiuo atveju JAV sos
tinėje Washingtone.

Pasigirdus protestų balsams 
prieš vyksupo V. Brizgio suma
nymą pavadinti koplyčią Šiluvos 
vardu ir patalpinti joje Šiluvos 
Dievo Motinos paveikslą, kai kas 
bando dabar visuomenę (tikinti, 
kad štai, girdi, nėra ko jaudintis 
dėl to, nes ir Vilnius ir Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslas 
bus kurioj nors koplyčios vietoj at
žymėti -- (amžinti!...

Kai kas siūlo kompromisą ieš
kant koplyčiai trečiojo pavadi
nimo. Kyla klausimas: kodėl? 
Ogi todėl, kad visą svor( lemia 
pats centrinis koplyčios alto
riaus pavadinimas, bet ne šalu
tiniai (rengimai. Galima koply
čioje turėti ne vien tik Vilnių ar 
Aušros Vartus, bet ir Liurdą ar

Aušros Vartai Vilniuje

mas: — Gudai skelbia, kad Lie
tuva — tai yra tik žemaičių kraš
tas. Carinė Rusija Lietuvą vadi
no "Šiaurės Vakarų Kraštu" ir 
pasitaikius progai j( bolševikai 
1940 m. "išlaisvino". Lenkai, 
Lietuvą "krikštydami" ir jai pri
mesdami "savo kultūrą", atliko 
nemažesnę "misiją" už kalavi
juočių bei kryžiuočių ordinus.

Koplyčia ir...

J. Cicėnas savo "Dienų ske
veldrose" Naujienų priede (va
sario 1) sudėstė mozaiką iš spau
doje pasirodančių pranešimų ir 
nuomonių apieWashingtone žada
mąją (rengti Šiluvos, o ne Aušros 
Vartų Dievo Motinos koplyčią. 
Pagrindiniai mozaikos "akmenu
kai" štai koki:

1. Diplomatinis Lietuvos at
stovas Washingtone, J. Rajeckas 
dalyvavo čekio koplyčios komite
tui (teikimo apeigose, pasakė te
nai prakalbą ir net nuo savęs 100 
dolerių pridėjo. (įteiktasis čekis 
stambesnis už milijonin( fondą — 
$110,000). J. Cicėno nuomone, ofi
cialus Lietuvos valstybės repre
zentantas šiose "rungtynėse tarp 
Vilniaus ir Šiluvos” stojo prieš 
Vilnių... J. Cicėnas sutinka, kad 
tai krikščioniška pozicija, o jo 
skeptikas kaimynas mano, kad ji 
nediplomatiška, ar --nei jam pa
čiam nebeaišku, kaip ją pavadin
ti. J. Cicėnas mano, kad būtų 
(domu pasiskaityti Lietuvos at
stovo ta proga pasakytos kalbos 
ištisą tekstą...

2. Vyskupas -- apie Šiluvos 
ir Aušros Vartų paveikslų 
reikšmę — turėjęs pasitarimų 
su prof. Sužiedėliu, Darbininko 
redaktorium. Pirma Darbininkas 
dėl tos koplyčios lyg ir buvęs at
skiros nuomonės, negu vyskupas 
ir Kunigų Vienybė, bet po to ne
ilgo maišto atėjusi "drausmė ir 
susiklausymas". O ta atskira 
nuomonė buvusi tokia, kad ar 
nebūtų geriau statyti Kultūros 
Namus vietoj koplyčios Wdshing-

tone... (Beje,Brooklynebuvo gir
das, kad pranciškonai turėję pla
ną statyti apie pusės milijono ver
tės Kultūros Namus, bet neiš- 
drjsę rizikuoti finansiškai).

3. Darbininko redaktorius (de
batus (Šiluva, ar Aušros Var
tai) (spraudęs nutrenkiantį klau
simą: "Kodėl reprezentacijos ne
gali atstoti Šiluva, Trakai, Pa
žaislis ar Pivašiūnai? Argi bus 
nelietuviška, jei nebus vilnietiš- 
ka? Negi politinis motyvas yra 
lemiamas?"

Cicėnas ( tai atsiliepia pasta
ba, kad prieš Vilnių Lietuvos 
sostinė buvusi gal ir Medininkuo. 
se, gal Kernavėj, ar net savo lai
ku ir visiškai be sostinės buvo 
išsiversta... Paskui, nuo smūgio 
atsigavęs, Cicėnas cituoja to
lesni argumentą iš to paties 
straipsnio: "nereikia erzinti nei 
artimo nei priešo šventais daly
kais".

4. Dar ištraukėlė iš Darbinin
ko: "Vilniaus klausimas šiandien 
yra atsistojęs visai kitoje plot
mėje. Kas to nemato, tebegyve
na Vilniui Vaduoti Sąjungos šū
kiais ir nuotaikomis. Vilniaus 
klausimas niekada jau nebus 
sprendžiamas atskirai, o drauge 
su visos lietuvių tautos likimu".

Tai — kaip (garsėjęs L. Giros 
"Tauta gali būti rami"! , — pa
stebi Cicėnas. Ir klausia: -- kas 
yra Vilniaus vyskupas?! Ir dar 
prideda: — Kodėl iki šiol Lietu
vos diplonlatai nepareiškė Vati
kane protesto? (Dėl Vilniaus vys 
kupijos padėties).

Klausimas geras, tik gal reiktų 
ir dar kaiko paklausti. Pavyzdžiui 
ar tikrai nebuvo bandyta tok} pro
testą pareikšti? Arba, ar buvo pa
grindo tok( protestą reikšti Vati
kane, kai vyskupijų administrato
rių ir vyskupų skyrimą daugiau 
lemia Rugienius Viniuje ar kaž
kas Maskvoje?

Cicėnas prikiša spaudai, kad ji 
pervėlai užtarė ištremtąjį vys-

kūpą Steponavičių, pasipriešin
dama menamam prašymui skir
ti naują Vilniaus vyskupą, kol yra 
gyvas, nors ir nušalintas, vysku
pas Steponavičius. Tik iš kur 
duomenys, kad buvo tylėta trė
mimo metu, arba bent tuojau 
kai tik sužinota apie ištrėmimą? 
O dar (domesnis klausimas — 
kiek galimybių vyskupams ar di
plomatams ginti Vatikane Vil
niaus ar visos Lietuvos vysku
pus, jei ’jiems ne taip jau lengva 
tenai apginti net savo pačių sta
tusą? Iš atsakymo j tą klausimą 
išplauktų atsakymas ir ( kitą — 
ko vertas pats statusas? (Nes jis, 
kiek tai liečia diplomatus, vertas 
tiek, kiek jis sudaro galimybių 
ginti Lietuvos interesus).

5. O Al.Gimantas Tėviškės ii-. 
būriuose dar ir dabar atkakliai 
primena Kanados Lietuvių Bend
ruomenės rezoliuciją už Aušros 
Vartus. Ir reikalauja, kad JAV 
L. Bendruomenės vadovybė irgi 
pasirodytų su panašia rezoliu
cija, nes rengiamoji koplyčia 
esanti visų lieuvių reprezenta
cijos reikalas. Bet JAV LB tyli, 
Cicėnas spėja, kad čia Įsigalėję 
"religiniai indiferentai". Toks 
spėjimas, tačiau, ne visai pagris
tas. Tylėjimai šiame reikale ne 
religiniu indiferentiškumu grin
džiami. Net ir PLB seimas, nors 
apie tai kalbėjo, bet rezoliucijose 
tylėjo, o tylėti ir nesikišti sei
mui patarė, berods, kun. Garšva, 
Draugo redaktorius. Negi ir jis 
"religinis indiferentas"?

6. Kad nei religinis indiferen
tiškumas, nei religinis uolumas 
nenustato pažiūrų ir laikysenos 
tuo klausimu, liudija J. Cicėno 
perduodama ištrauka iš Tėviškės 
Žiburių, kur redaktorius Pr. G., 
irgi kunigas, aiškiai pasisako, 
kad tautiniu požiūriu reprezen
tacijai "geriau tinka rinktis ne 
mažai išgarsinto regi joninio 
miestelio vardą, o pačios sosti
nės". Cicėnas tok( pasisakymą 
vadina maištu prieš oficiozines 
sumanymo vykdytojų ir jų prita
rėjų nuomones.

Pridėjęs dar vieno lenko tvir
tinimą, kad Aušros Vartų paveiks
lą išgelbėję ir tebegloboją Lietu
voje gyvenantieji lenkai, Cicėnas 
rezignuoja, kartodamas tūlo po
eto atsidūsėjimą, kad "viskas 
susimaišė"...

♦ ALEKSAS ŠEMETA vasario 
5 d. Naujienose atsiprašo Vy
tauto Meškausko ir atitaiso klai
dą iššaukusią V. M. protestą.

A. Šemeta savo atitaisyme 
tvirtina, kad jo straipsnio ori
ginale buvę kitaip parašyta ir 
jis cituoje, kaip turėję būti. Jei 
taip iš tikrųjų buvo,A. Semeta 
atsiprašo už kitų kaltę, turbūt, 
gerai žinodamas, kad Naujienų 
redakcija, nevykusiai bandyda
ma išsiteisinti, to vistiek nepa
darys.

Taigi, Šventoji Dvasia kartais 
būna ir bumerangu.

Šiluvos bažnyčios vidus
A, Giedraičio nuotrauka, daryta Nepriklausomybės laikais

Censtachavą, tačiau nuo to ko
plyčios pavadinimo prasmė ne
pasikeis. Kurie visuomenę taip 
guodžia ir ją savaip "gudriai" Įti
kinėja, tegu jie pataria tai pada
ryti pačiam koplyčios iniciato
riui bei jo sudarytam komitetui, 
kad nuo to lietuvių paminklinės 
koplyčios vardas nenukentės, jei 
Šiluvos Marijos paveikslas ir 
kiti religiniai - tautiniai momen
tai bus atvaizduoti koplyčios ša
lutinėse sienose, o jos centrinia
me altoriuje tegu patalpina Vil
niaus Aušros Vartų Dievo Moti
nos Gailestingumo paveikslą su 
(rašų: "Lietuvos Globėjos Vil
niaus Aušros Vartų Gailetingu- 
mo Dievo Motinos Koplyčia" — 
Dievui dėkinga lietuvių tauta.

Bet, kadangi šis sumanymas, 
savaip atžymėti kenčiančios tau
tos vargus, atsidūrė vieno žmo
gaus vadovybėje, vertėtų organi
zacijoms irLietuviųBendruome- 
nei pareikšti protestą prieš tok( 
nepaisymą tikinčiųjų balso ir pa
remti Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdybos pradė
tą darbą visu intensyvumu.

Čia turėtų būti panaudotos pa
našios priemonės, kaip ir Vati
kanui uždarius Lietuvos pasiun
tinybę prie šv. Sosto. Šis dar
bas tektų atlikti Amerikos Lie
tuvių Tarybai, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Centro bei 
JAV ir Kanados Valdyboms ir 
visoms patriotinėms organiza

cijoms Įsijungiant visai visuome
nei. Čia ir glūdi lietuvių tautos 
stiprybė, kai ji kalba sutartinai.

•** •
Niekais nueis visi mūsų Lietu

vos laisvinimo veiksmai, jei mes 
dar nepajėgiame, o gal nenorime 
savyje atsipalaiduoti nuo sveti
mųjų (ūkų bei mūsų kaimynų pik
tų užmačių, kurie pasalūniškai 
tyko ( Lietuvos valstybės žemes, 
kiekvienas savaip motyvuoda

kurie teigė, ugnimi ir kalaviju 
teriodami ir nekruvinu būdu 
"krikštydami" Prūsus, kad Lie
tuva prasideda tik už Nemuno. 
Taip karpoma ir dalinama Lie
tuva' prarado daugiau kaip pusę 
savo etnografinių plotų. Tačiau 
šiandieną visa tai lietuviams, at
rodo, neįdomu. Jei nekalbi apie 
automobili, apartamentinj namą, 
a rba sukrautas tūkstantines ban
kuose, tai apie kitką kai kurie ne
nori nė galvoti. Ir taip besirū
pindami turtais, mes jau nelinks- 
tame galvoti apie mūsų tautos pa
slėptuosius lobius. Kaip pavyzd} 
imu karalių Mindaugą, kuris ap
krikštijo pagoniškąją Lietuvą. 
Gal kam kyla mintis — kam grįž
ti ( senbočių laikus, jei šių dienų

lietuviui -- važinėjančiam maši
noj — jau per tolimas kelias iki 
Mindaugo. Tegu lenkai, jo nuopel
nų dėka, sau Vatikanelaurus ski
na karalienės Jadvygos beatifika
cijos bylai, kad paskelbus ją 
"šventąja" už Lietuvos "apkrikš- 
tyjimą".

Kai pavartai mūsų nūdienę 
spaudą, tai daugumoj laikraščių 
randi straipsnius, nagrinėjančius 
Kinijos, Mongolijos ar Vokietijos 
vidaus ’ ar užsienio problemas. 
Ir taip skaitydamas tremties 
spaudą, pasigendi savosios tau
tos reikalų svarstymo. Kur, kie
no yra atliekami darbai dėl Lie
tuvos etnografinių žemių apjun
gimo "Lituania Propria" ribose?! 
Kas, kur, yra nustatęs ar plačiau 
išryškinęs Rytų, Pietvakarių ir 
Vakarų Lietuvos valstybės sie
nas? Kur tie taip vadinami mo
dernieji obalsiai, giesmės ir lie
tuvi masiną idealai kovoti dėl Lie
tuvos Nepriklausomybės atstaty
mo. Kur tie lietuvių dvasinio at
gimimo žiedai, kurie mestų (mū
sų tautą Sekminių kibirkštj, kad 
sužadinus mūsų pačių pasitikėji
mą savimi ir iš naujo subrandin
tų 1918 metų savanorių ryžtą? 
Žinokime, kad viso to pagrindas 
yra savoji žemė. Tad grįžkime 
bent šimtmečiu atgal ir pamaty
kime Lietuvą tokią, kokia ji buvo 
lietuviška prieš l00metų.Tadair 
mūsų statomos Washingtono ka
tedroje koplyčios pavadinimas 
bus be sunkumų išspręstas, nes vi
suomenė ir iniciatoriai supras, 
kas'mūsų tautai ir Lietuvos vals
tybei XX amžiaus pabaigoje būtų 
darytina, kad išlikutmegyvi,kaip 
tauta ir laisvi, kaip .valstybė.

Einant toliau, norisi skaityto
jams priminti eilė būdingesnių 
reiškinių, liečiančių Washingtono 
lietuvių koplyčios pavadinimą.

1. 1963 m. rugsėjo mėn. "Lie
tuvių Dienos" žurnale randame 
Klaipėdoje bolševikmečiu staty
tos Taikos Karalienės bažnyčios 
devynis langų vitražus, šalia rū
pintojėlio — Aušros VartųMari- 
jos vitražas, užimąs pirmaujan
čią vietą. Apačioje atspausdintas 
toks vitražo prasmės apibūdini
mas. štai ką jis Lietuvoje reiš
kia: -- Vilniaus Aušros Vartų 
langas su dailiu Aušros Vartų 
stebuklinguoju paveikslu. Apa
čioje matyti Aušros Vartų kop
lyčia, šio lango fone liepsnojan
čios širdelės simbolizuoja karš
tą lietuvių tikėjimą ir meilę Die
vo Motinai. ,Ir viršum budinti 
Apvaizdos akis.

2. Septyni lietuviai kunigai,at
važiavę ( Vatikaną II-sios Vati-

(Nukelta ( 4 psl.)

AUKA LIETUVOS LAISVINIMUI

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL, Ine. 
6818 So. Western Avė
Chicago, Illinois 60636
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI

Pilnai suprasdamas tragišką okupuotos Lietuvos būklę, 
jungiuosi prie besąlyginės kovos paremti pastangas atgauti 
Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę. Negalėdamas dalyvauti 
Vasario 16 minėjime, Amerikos Lietuvių Tarybos darbams 
paremti siunčiu savo auką sumoje

$..... ............... .............
ADRESAS:

Pavarė ir vardas

Iškirpti ir pasiųsti ALT nurodytu adresu.
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KODĖL VISUOMENE TYLI?
(Atkelta iš 3 psl.)

kano sesijos metu, atvežė popie
žiui lietuviŲ tautos dovaną: Vil
niaus Aušros Vartų Gailestingu
mo Dievo Motinos gintarinę mo
zaiką. Kodėl jie pasirinko ne ku
rios kitos Lietuvos šventovės, bet 
Vilniaus Aušros Vartų paveikslą 
- mozaiką?

3. Lenkijos primas kard. Ste- 
fan Wiszynski už popiežiaus Po
vilo VI dovanotąją auksinę taurę 
ir popiežiaus Jono XXIII žiedą 
atsilygino irgi "dovana", patiek
damas popiežiui Lenkijos Mari
jos šventovių ilgoką sąrašą, ku
riame figūruoja ir Vilniaus Auš
ros Vartai! Ir mūsų visuomenė 
dėl to dar abejinga, ar bendrai 
nesugeba išvesti lygiagretės tarp 
lietuvių ir lenkų bažnytinės hie
rarchijos laikysenos?!

4. JAV prezidentai priimdavo 
ir priima lietuvių ir kitų tautybių 
mažumų delegacijas ir su jomis 
nuoširdžiai išsikalba. Gi lietuvis 
vyskupas atsisakė priimti Kana
dos ir JAV Vilniaus krašto lie
tuvių s-gos sudarytą delegaciją 
ir visiškai ignoruoja savo tautos 

Dail. ZITA BILlONAITĖ - SODEIKIENE, stovinti prie savo nau
jausio kūrinio "Šventoji šeima", vasario 10 d. 7 v.v. per S. Barkus 
radiją Chicagoje skaitys paskaitą "Impresionizmas ir ekspresioniz
mas". Z. Sodeikienė yra baigusi Chicagos Meno Institutą ir su savo 
darbais ruošiasi dalyvauti religinio meno parodoje, kuri atidaroma 
kovo 7 d. Šv. Kryžiaus parapijos salėje, 4557 S. Wood St., Chicago
je. V.A. Račkausko nuotrauka

tikinčiųjų prašymą.
5. Mūsų nekuri spauda taip 

"demokratiška", kad tik retas 
laikraštis, kaip teko patirti iš 
VKLS-os Centro Valdybos, įdė
jo "Pro Memoria" tekstą. Gi 
"Draugas" net jokiu žodžiu neuž
siminė, kad toks lietuvių tikinčių
jų prašymas yra gautas! Jame 
spausdinama yra tik tie straips
niai, kuriuose gvildenama Šilu
vos projektas.

6. Kai dėl komunistų keliamo 
triukšmo tuoj reagavo mflsųspau 
da, intelektualai ir net mūsųvals 
tybininkai išėjo su pasisakymais, 
argi šiuo atveju -- statomos Wa- 
shingtono katedroje koplyčios pa
vadinimo pakeitimo reikalu ne
mato reikalo viešai pasisakyti? 
Juk lietuvių dauguma yra aiškiai 
nusistačiusi prieš Šiluvos pa
vadinimą.

Kas tyli dėl Vilniaus Aušros 
Vartų koplyčios pavadinimo, man 
ding, atlieka blogą darbą ir tuo 
pačiu tarytum išduoda mūsų Ry
tų ir Pietvakarių Lietuvos srity
se gyvenančius savo brolius, bei 
lietuvių tautinį - valstybinį inte

resą: atsisakant JAV sostinėje 
reprezentuoti Vilnių, kaip Lietu
vos sostinę. Ateinančios gentkar- 
:ės mūsų vadovams mes kaltini
mą, prieš kurį nebebus galima 
pasiteisinti. Tad kol dar nėra 
vėlu, grįžkime į mūsų tautos 
pirmtakų kelia, kuris jau nuo Ge
dimino gadynės lietuvį tiesiai į 
Vilnių veda.

Tik tokiu keliu žygiuodami, 
mes priartėsime prie Vasario 
16-os dvasios ir atnešime Lietu
vai Nepriklausomybę.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

DAINININKŲ 
METINE ŠVENTĖ

BOSTONE

Kaip ir kitose Amerikos lie
tuvių kolonijose, Bostone savait
galiai būna perkrauti įvairaus 
pobūdžio parengimais. Kartais 
jau tenka išgirsti atodūsių ir nu
siskundimų, kad nebeįmanoma į 
visus kvietimus atsiliepti ir vi
sų pobūvių aplankyti. Girdi, sa
vaitgaliai daugiau išvargina, ne
gu kasdieniniai darbai.

Man rodosi, dejuoti nederėtų, 
nes tie savaitgalių susibūrimai, 
tai regimi ir apčiuopiami dar 
neužgęsusio mūsų tautinio gyve
nimo liudytojai. Žinoma, pro
blema aištrėja. Berods, ji visai • 
lengvai būtų įveikiama, jei visi 
lietuviai savo visuomeninius 
ir kultūrinius parengimus gau
siau lankytų. Deja, nemaža yra 
tokių, kurie per metus aplanko 
tik vieną kitą parengimą, o gy
vos sąžinės tautiečiams palie
ka tempti visą sunkų važį, čia 
greičiausia ir slypi nusiskundimų 
priežastis.

Vasario 2 d. surengta Bosto
no Liet. Mišraus choro šventė 
ypač ryškiai parodė, kad žmonių 
mums netrūksta. Piliečių d-jos 
m a salė prisikimšo regėtų ir 
neregėtų veidų, ir šeimininkams 
sudarė rūpesčio, kur pasodinti 
ir kuo visus papenėti. Tai yra 
ženklai, kad komp. Jul. Gaidelio 
vadovaujamas choras turi ypa
čiai daug draugų ir gerbėjų. Bū
tų didžiai smagu, kad tie tautie
čiai su tokiu pat entuziazmu lan
kytų koncertus (pvz. Baltų d-jos 
rengiamus), dalyvautų kituose kul
tūriniuose sambūriuose bei paren- 
gimuose, o jau visiškai geras, 
darbas būtų, jei balsingieji ne
delsdami įsijungtų į tą patį Gai
delio chorą, kurio gretos dar vis 
negali perkopti per 50-tį balsų. 
Malonu, kad tiek daug mūsų da
lyvavo metinėj dainininkų šven
tėj, bet vargu tai mus atpalai-

Prof. J. Stukas, kurio vadovaujama Lietuvos Atsiminimų radijo programa atšventė tūkstantąją su
kaktį, tarp rėmėjų. Iš kairės: O. Pocienė, solistė L. Juodytė, Iz. Dilienė, prof. J. Stukas su sužadėtine 
Loreta Kaselyte ir dail. J. Juodis. Vyt. Maželio nuotrauka

duoja nuo rimtesnių įsipareigo
jimų.

Stilingu ir jaukiu žodžiu cho
ro šeimą, o taip pat jos vieš
nias ir svečius pasveikino šie
metinis Mišraus choro pirmi
ninkas H. Gineitis. Pobūvio pro
grama buvo rūpestingai paruošta. 
Pradžioj choras padainavo tris 
paties komp. Jul. Gaidelio dai
nas. Tai visai nauji jo kūriniai, 
turį aiškią paskirtį — plačiai pa
plisti dainą mėgstančių lietuvių 
tarpe. Dainos ypačiai patrauk
lios savo melodika, nesunkiai įsi
savinamos ir dainuojamos. Šven
tės dalyviai jas priėmė su entu
ziazmu, o tai lyg būtų rodiklė, 
kad greitai jos gali prigyti ir mū
sų jaunimo tarpe. Tokių dainų, 
modernių savo dvasia, bet pa
gaulių melodija, pertekliaus mes 
neturim. Komp. Jul. Gaidelistom 
dainom ir vėl bus naują barą 
kirsti pradėjęs.

Beje, komp. Jul. Gaidelis šiuo 
metu rašo 3-jų veiksmų operą, 
kurios vardas Gyvnašlė. Kiek 
teko nugristi, pirmą veiksmą ji
sai jau baigė komponuoti. Nie
kas apie tą jo darbą nekalba, 
nors kompozitorius su įkarščiu 
savo palėpėj dirba. Dera palin
kėti jam sveikatos ir ištvermės, 
nes savo kūrybinį talentą jis jau 
seniai mums atskleidė.

Dainininkų šventės programą 
praturtino estų tautinių šokių šo
kėjai. Tai gražus estų jaunimo 
būrys, darniai apsijungusi šokė
jų grupė. Jie pašoko tris estų 
tautinius šokius, o bisui pridėjo 
dar vieną. Vėliau estai įsijungė 
į bendrą pasilinksminimą, šil
dydami taip reikalingus baltų 

bendravimo santykius. Choras 
savo programą baigė trim 
Johanno Strausso valsais, taip 
pat sukeldamas malonią nuotaiką.

Dainininkų metinė šventė — 
tradicinis Mišraus choro paren
gimas. Jei neklystu, šiemet to 
pobūvio pelnas bus pa.skirtas lie
tuvių dainų šventei, rengiamai 
New Yorke parodos metu, pa
remti. Taigi Bostono Liet. Miš
rus choras yra tokis sambūris, 
kuriuo mes galime pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti. St.S.

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. PRaspect 8 - 5875 

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

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

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

* KULTŪRINIS SUBATVAKA- 
RIS Bostone rengiamas ne Va
sario 22 d., kaip anksčiau buvo 
pranešta, bet vasario 15 d., 7 
vaL 30 min. vak., ALT S-gos 
Bostono sk. namuose. Šio su- 
batvakario programoj sutiko da
lyvauti dr. Juozas Girnius. Jis 
skaitys paskaitą apie laimę ir 
prasmę -- epizodą iš spaudai 
rengiamo filosofinio veikalo Žmo 
gus be Dievo. Subatvakarių lan
kytojai kviečiami gausiai daly
vauti.

Ankara - Paryžius1,1
STALČIUJE UŽSNŪDĘ KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

____ Algirdas J. Greimas_______

17 RUGPIŪČIO, PENKTADIENIS -- KOMOTINI-SALONIKAI.

Vienas iš mano pažįstamų teisingai pastebėjo, kad Graikija, kai 
per ją važiuoji iš Europos rytų link, atrodo, kaip Rytų kraštas; bet 
kai iš Rytų grįžti J Europą, turi įspūdį, kad įžengi J pirmąją vaka
rietišką šalį.

Užtenka pervažiuoti sieną: graikų muitinė apšviesta elektrinėmis 
priemonėmis, jos stalai maždaug švarūs, kėdės tokios, kad drįsti sės
ti į jas iš karto, neišbandęs jų atsparumo.

Tas pats ir su peizažu: turkiškoji Trakija beyąik niekuo nesiski
ria nuo graikiškosios. O vis dėlto jauti kažką europietiško: sodybos 
darosi dažnesnės, medžiai gausėja, keliai gerėja.

Kad ir tas užkampis, Komotini, kuriame teko praleisti naktį. Ži
noma, graikams labai kenkia (kaip ir lietuviams, dalinai) jų didinga 
praeitis, ir Komotini liaudis primena greičiau po Romos imperiją 
išsibarsčiusius, krikščionybę semiančius graeculi, o ne Periklio 
laikų herojus; ir nususęs Olympo viešbutis, ir jo pašonėje besiran
danti Parnaso aikštė, apsatyta stalais, tarnaujanti restoranu, ir tas 
restoranas, kuriame, kaip ir Turkijoje, publika eina tiesiog į virtu
vę susidaryti savo meniu, ir viduryje aikštės-restorano įsitaisęs 
Pilviškių Nuovados viršininkas ("Visados ą>rie pareigų, ponia", 
sakydavo jis, kviečiamas sulošti proferanso) -- svarbus pareigūnas, 
bet kartu ir džentelmenas jį supančių ponių atžvilgiu -- visa tai su
daro keistą, greičiau Ionesco pjeses primenančią atmosferą, kurio
je sunku įsivaizduoti Sokratą su savo mokytiniais.

Bet faktas lieka faktu: tave supantys žmonės atrodo žmogiški, 
savi. Ir nors Graikijos provincija yra kraštas, kuriame sunkiausia 
susikalbėti bet kokia kalba — jie išsivertė, sugraikino visus tarptau
tinius žodžius (ir juokdamiesi prisimename mūsų beviltiškas pastan
gas nusipirkti Atėnuose paprasčiausios vatos) -- graikų, paprastų 
žmonelių, apsuptas jautiesi, kaip namie.

Nesu didelis katalikas, bet šio reiškinio hegaliu išsiaiškinti ki
taip, kaip tik krikščioniškosios kultūros bendrumu. Kreipdamasis į 
graiką, kreipiesi J žmogų/ kuriam pasąmoniniai pripažįsti tą pačią 

žmogišką kokybę, tuos pačius refleksus, jausmus, galvoseną. Virš 
dvylika metų išgyvenome musulmonų kraštuose ir turiu prisipažinti; 
kad net ir su gabiausiais studentais, net ir su kolegomis, priimtais į 
siaurą draugų ratą, visados jautėm kažkokią, neaptariamą, žmogiš
ko kontakto stoką; visados atrodė, kad tai, ką jis mano, kaip protin
ga ir išjausta tai bebūtų, kad tai išmokti dalykai, kad tai neliečia 
jo esminiai, kad jis, kaip žmogus, yra kitur. Su graiku gi, nei žo
džio nesuprasdamas, gali vesti 10 minučių pasikalbėjimą: iš žesto, 
iš mimikos supranti, ką jis tau sako.

Po ilgų tokios rūšies pasikalbėjimų išgavę vis dėlto sau tinkamus 
pusryčius -- graikų, kaip ir turkų pusryčiai: kelios alyvos ir balto 
sūrio gabalas -- išjudame į Vakarus. Tiesa, maža staigmena apmo
kant viešbutį: šeimininkas atsisako priimti dolerius ir reikalauja fran
kų arba markių. Aš gi, pasikliaudamas Amerikos galybe, beveik vi
sus kelionpinigius pasiėmiau doleriais, ir persistengiau.

Kelias į Salonikus eina zigzagais: privažiuoji prie jūros ir vėl 
ritiesi per kalnus į sausumą. Kas penkiasdešimts kilometrų stam
besnis miestukas, tarp jų išdrabstyti maži, kalkėmis išbaltinti, kai
meliūkščiai.

Onutė atkreipia mano dėmesį į dar vieną "europietišką" Grai
kijos aspektą: kiekviena graiko sodyba aptverta, didesne ar mažesne, 
geresene ar blogesne, bet vis dėlto tvora. Iš tiesų: čia susitinka dvie
jų tipų civilizacijos: Europa yra kraštas, kur žmogus gyvena apsi- 
tvėręs, saugodamas savo individualybę. Azijoje ir Afrikoje tvorų nė
ra: žmogus ten ne asmuo pats sau, o personažas, kurį galima apibū
dinti kaip visumą rolių, kurias jis vaidina kitų atžvilgiu. Europie
tis pasaulį suveda į save, azijatas jaučiasi dulke pasaulyje.

Nežinau, gal ši mano "tvoros" filosofija ir per toli eina, gal ji 
ir kraštutine atrodo, bet po tvora tikrai kas nors slepiasi. Prisimena 
man pasakoti vienos lietuvaitės nuotykiai Amerikoje. Kaip jinai, ap
sigyvenusi mažame USA miestelyje, "bandė apsitverti" ir kas iš to iš
ėjo: bendras visuomenės pasmerkimas ir, po keliu metų kovos, vie
šas tvoros nugriovimas.

(Bus daugiau)

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 Dani jos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.
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Brangūs Clevelando lietuviai!

us-

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKESHORE BLVD

S T. CLAIR
AVINGS

1918 m. vasario 16 dieną mūsų 
didžiųjų vyrų ryžtu buvo pa
skelbta atstatoma Lietuvos Ne
priklausomybė. Mūsų narsiųjų 
karių, savanorių atkaklia kova ir 
aukomis tas paskelbimas pasitei
sino.

šiemet, 46-j{ kartą minėdami 
Vasario Šešioliktąją, su skaus
mu prisimename, kad mūsų Ne
priklausomybės idealai žiaurio
jo okupanto yra niekinami, mūsų 
kraštas kenčia sunkiausią vergi
ją.

Visų mūsų, kad ir pasitrauku
sių iš savo gimtojo krašto, gys
lomis sruvena lietuviškas krau
jas. Jis verčia mūsų širdis lie
tuviškai plakti ir {spėja mus, kad 
lietuviais esame mes gimę, lie
tuviais turime ir būt. Mūsų tikė
jimas šviesesne savo tautos atei
timi yra nepalaužiamas. Tai įpa
reigoja mus rūpintis savo tauta, 
dirbti jai — vieningai sutartinai 
kovoti dėl jos laisvės iki galuti
nio laimėjimo.

Lietuvos laisvinimo reikalai 
mūsų sąlygoseyrasvarbūs,dide
li ir sunkūs (leidimas {vairiomis 
kalbomis periodinės informaci-

TAKE THE FAMILY TO

SBjCRDTTD:
★ SIRAT CIRCU5:
X 35th ANNUAL • 3-RING J
* February 13-23 *
*
★
★
★
★
★
★
★
★
*
★

ALL NEW 1964 WINTER CIRCUS
Cloįvns — wild animals — aerialists 
Cmnon act — high wire acrobat 

plūs the wonder horse
Acts never before seen in Cleveland

★
★
★
★
★
★
★
★

GET CHOICE SEATS N0W
MUSIC HALL BOX OFFICE

E. 6th & ST. CLAIR AVĖ. (11:00 A.M.-7:00 P.M.)
Parking permitted for 15 minutes.

- AN'S.JJS Jucliį

★

★

★

★

* 

★

★ 

★

★

★ 

★

★ 
★

PKICES & PERFORM ANCiS: *
......................52.00-41 M .

Feb. II; Wed.. f<». II: ★ 
53.00—42.50—52.00—41.50 *

★

★ 

★

★

MITI: 2 P.M. Wed.. Feb Ii ind fri., Feb. 21 ..........
8 P.M. Ihuis.. Feb. 13; Mm., feb. H; Tues. 
Thurs.. Feb. 20 .................................................. ............ ............................

E VES.: I P.M. fri., feb. U, feb. 21: Sat.. feb. 15. Feb. 22
13 50-53 00-12.50-12.00—11.50

RETI.; 2 P.M. lai., feb. 15. feb. 22; feb.

MAIL ORDERS ACCEPTED
Picose enclotc lalf-addreued itamped envelopa 

wifh check or moncy order. Orderi promptly flllcd.

Cleveland Public^^lI
I I

SINCE 1909

13515 EUCLID
6712 SUPERIOR

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

nės literatūros, teikimas žinių 
per užsienio radijo stotis { pa
vergtąjį kraštą, sekimas okupuo
tos tėvynės gyvenimo, nuolatinis 
sekimas tarptautinės padėties, 
palaikymas ryšių su šio krašto įs
taigomis ir kt.) Iš tos laisvini
mo kovos neturi teisės išsijung
ti nei vienas lietuvis, nei viena 
lietuviška organizacija, jokie lie
tuviški veiksniai.

Nors imperialistinis bolševiz
mas neišsižada savo tikslų pa
vergtose tautose, jas tautiniai, 
politiniai ir moraliniai naikinda
mas, bet laisvieji vakarai, {jun- 
giant ir Jungtines Amerikos Vals
tybes, vis mažiau pabrėžia 
pavergtųjų tautų teises. Jie, net 
blogindami esamąją padėtį (Pran
cūzijos santykiai su komunistine 
Kinija), eina prie likvidavimo šal
tojo karo su Sovietų sąjunga. Tai
gi Lietuvos laisvinimo kova įei
na J naują fazę, žymiai pasunkė
dama tiek politiniai, tiek materia
liai. Ta kova šiandien iš mūsų 
visų reikalauja dvigubo pasiau
kojimo, dvigubo ryžtingumo, daug 
svaresnės aukos. Ta labai pablo
gėjusi padėtis kviečia visus Cle
velando lietuvius jungtis į vie
ningą ir apgalvotą kovą vardan 
tos Lietuvos.

Tą kovą pradėkime, visi atsi
lankydami { š.m. Vasario Šešio
liktosios minėjimą Clevelande 
Šv. Jurgio parapijos salėje, kur 
kalbės Lietuvos Atstovybės Wa- 
shingtone patarėjas dr. St. Bač- 
kis ir JAV kongreso atstovas Ro- 
bert Taftas.

Šiemet, kaip ir kitais metais, 
kiekvienas gaus Lietuvos laisvi
nimo aukai vokelį. Visi maloniai 
prašomi savo skirtąją auką įteik
ti minėjimo metu rengėjams. Vi
sus, kurie minėjime nespės ar 
negalės paaukoti, artimiausiu 
laiku po vasario 16 aplankys aukų 
rinkėjai namuose.

Visus prašome aukoti. Prašo
me ne sau. Nebūkime šykštūs, 
nes duoti savo Tėvynei, tai duoti 
sau. Tikime, kad ir kiek svares
nė auka Lietuvos gyvybiniams rei
kalams nežymiai paveiks mūsų 
metinį biudžetą, o kilniai ko
vai dėl Lietuvos laisvės pridės 
daug.

Vasario Šešioliktoji -- mūsų 
tautos laisvės ir krašto Nepri
klausomybės simbolis.

Kviečiame visus Clevelando ir 
apylinkių lietuvius jungtis į ryž
tingą, nepalaužiamą kovą dėl Lie
tuvos Laisvės ir Nepriklausomy
bės.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyriaus Valdyba: 

Pirm. Kazys Žiedonis, P. 
Balčiūnas, J. Daugėla, K. 
Gaižutis, V. Kamantas, L. 
Leknickas, A. Pautienis, J. 
Smetona, I. Stasaitė, E. Šar- 
kauskienė

* CLEVELANDO MENO MU
ZIEJUJE nuo vasario 4 d. vei
kia keturių Įžymių fotografų dar. 
bų paroda.

Fotografijos menas rodo, kad 
foto-kamera, gero menininko ran
kose, gali iškelti fotografijos ly
gi { meninio pasaulio sferą. Ke
turių iškiliausių JAV fotografų 
darbai rodo, kad ir toje srity
je reiškiasi skirtingi stiliai ir 
individualios formos.

Paroda tęsis iki kovo 29 d.

ROCHESTER
STUDENTŲ VAKARAS

Vasario 1 d. vietos lietuvių stu
dentų skyriaus surengtas links- 
mavakaris, pavadintas "Snaigių 
Vakaras", praėjo su pasisekimu. 
Nors žiūrovai ir neužpildė visų 
parapijos salėje vietų, tačiau at
silankiusieji maloniai buvo nu
teikti.

Meninę programą atliko patys 
studentai, talkininkaujant solis
tei Donna Middleton ir pianistei

KOVO 15 D. L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
sic salėje.

KOVO 22 D. 5 v. v. Vysk. 
Valančiaus lituanistinė mokyk
la rengia pietus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnų skau
tų tunto vakaras - koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai
dų radijo vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

GEGUŽĖS 2 D. Pabaltiečių 
sportininkij vakaras Slovėnų au
ditorijoje.

GEGUŽĖS 3 D. šv. Jurgio pa
rapijos klebono kun. B. Iva
nausko 25 metų kunigystės su
kakties proga pagerbimas-ban
ketas, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

GEGUŽĖS 9 D. Dainavos 
stovyklos globos komiteto pa
rengimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

GEGUŽĖS 17 D. Šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽES 24 D. Kun. klebono 
J. Angelaičio 30 m. kunigystės 
pagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

Laimai Obelenytei, abiem iš East- 
man School of Music. Simpatinga 
amerikietė solistė pradžioje su
dainavo itališkai "O Mis Balbi- 
no Caro” iš Gianni SchicchiPuc- 
cini, prancūziškai "Dans les Rui- 
nes d’une Abbaye" Faure ir vo
kiškai "Mondnacht" Schumano. 
Akompanavo L. Obelenytė. Ant
roje dalyje sekė angliškai "How 
do I love thee" Delio Joio, "Si, 
Mi Chiamino Mimi" iš La Bo- 
heme Puccini ir "Mit Lebhaf- 
tigheit" vokiškai. Pianistė atli
ko L. Bethoveno Opus 90, F. 
Chopino Opus 28 N r. 7 ir 18 bei 
"Fantasy". Studenčių kvartetas: 
Nijolė Saladžiūtė, Aldona ir Ži
vilė Vitkutės, vadovaujant Nijo
lei šlapelytei nuotaikingai sudai
navo "Vieversys", "Rožiųtango", 
"Ramunė" ir "Ilijos daina", šios 
dainos buvo paimtos iš neseniai 
išleistos Clevelando vyrų okteto 
plokštelės. Algirdas Čypas, kuris 
su pasisekimu pravedė visą pro
gramą, kartu su Eugenijum Vid
mantu linksmino žiūrovus aktu- 
lijomis iš studentų pasaulio ir 
sudainuodami komišką duetą 
"Meilė už durų". Klausytojai la
bai šiltai priėmė programos iš- 
pildytojus ir jiems ateityje rei
kia palinkėti dažniau pasirodyti 
viešumoje. Po meninės dalies 
padėkos žod{ tarė skyriaus valdy
bos pirmininkė Otilija Vosyliū
tė, padėkodama visiems progra
mos dalyviams bei žiūrovams už 
atsilankymą ir nuoširdų pritari
mą.

Reikia tikėti, kad akademinis 
jaunimas po šio pavykusio pasi
rodymo neužsidarys savo tarpe 
bet plačiau pasireikš ir bendra
me lietuviškos visuomenės dar
be.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
LVS Ramovė Rochesterio sky

riaus visuotinis metinis susirin
kimas {vyksta vasario 23d.,sek- 
madienĮ, 3 vai. p.p. parapijos sa
lėje. Dienotvarkėje: 1. Susirinki
mo atidarymas, 2. Prezidiumo su
darymas, 3. Valdybos praneši
mas, 4. Kontrolės komisijos pra
nešimas, 5. Diskusijos dėl pra
nešimų, 6. Naujos valdybos bei 
kontrolės komisijos rinkimai, 8. 
Klausimai bei sumanymai.

Skyriaus surengto buv. Lietu
vos prezidento A. Smetonos mir

ties sukaktuvių minėjimometubu- 
vo rertkamos aukos Lietuvos 
Laisvės Kovų invalidams parem
ti. Surinkta 85.50 dol., kurie per
siųsti invalidų centro valdybai.

(km)

VVORCESTER
* ALT S-GOS WORCESTERIO 

SKYRIAUS metinis susirinkimas 
įvyko š.m. sausio mėn. 19 d. Mai
ronio Parke. Apsvarstyti ateities 
veiklos klausimai ir išrinkta sky
riaus valdyba ateinantiems me
tams. Valdyba pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirm. A. Va- 
gelis, vicepirm. J. Matulevičius, 
ižd. P. Babickas ir sekr. A. Zen- 
kus.

Po susirinkimo Įvyko kuklios 
vaišės, kurių metu buvo pagerb
tos skyriaus šeimininkės bei pa- 
gelbininkės, padėjusios suruošti 
skyriaus tradicinĮ koncertą-ba- 
lių praėjusių metų spalio mėne- 
seĮ. Vaišes skaniai paruošė V. 
KauŠevičienė.

Naujoji valdyba numato suruoš' 
ti solistės Aldonos Stempužienės 
koncertą š.m. balandžio mėn. 26 
d. Su soliste šio metu vedami pa
sitarimai.

* VASARIO 16-TOSIOS MINĖ
JIMAS {vyks tą pačią dieną 3 vai. 
vak. Lietuvių piliečių klubo salė
je. Pagrindinę kalbą pasakys V. 
Mantautas, Programą atliks Me
no mėgėjų ratelio choras ir lie
tuvių šeštadieninės mokyklos mo ■ 
kiniai.

* WORCESTERIO LIETUVIŲ 
KULTŪROS KLUBO ketvirtas su
sirinkimas {vyko vasario 2 d. 
Maironio parke. J. Matonis skai
tė paskaitą apie kariuomenės 
reikšmę lietuvių tautos gyveni
me. Po paskaitos vyko diskusi
jos.

Per sausio 12 d. susirinkimą 
buvo nutarta kultūros klubą pa
vesti LB apylinkės valdybos ži
nion. Atrodytų, kad lietuvių 
avangardas kultūrininkai bijo sa
varankiškai dirbti ir jiems pri
reikė auklės.

Kultūros klubas savo vadovu 
išsirinko Pr, Račiukaitį, kuris 
ir sušaukė vasario 2 d. susirin
kimą. Ateityje numatyta susi
rinkti kiekvieno mėnesio pirmą
jį sekmadieni 5 vai. p.p. Mai
ronio parke.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Deila E. Jakulis &,WilIiam J. Jakulis

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

VASARIO 16 D, Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas šv. Jurgio parapijos salė
je. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 22 D. Studentų kavi
nėje R. šliažo paskaita. Rengia 
Lietuvių Studentų S-gos Clev. 
skyrius.

VASARIO 23 D. D.L.K. Birutės 
Draugija ruošia pietus Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO 1 D. Dail. K. Žoroms- 
kio dailės kūrinių parodos ati
darymas Čiurlionio ansamblio na
muose.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Neringos skaučių tuntas.

KOVO 8 D. parengimas mokyk
los statybos fondui. Rengia ALRK 
Moterų S-gos 36 kuopa.

Parduodamas namas
2 šeimų, 5-5, East Cleve

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

(16-18)

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės Į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar 'geras pažįs>- 

tarnas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi Ša
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar.

Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 
ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

Susipažinti 
Priedų čekis Q

(Adresas)

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ii- krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VITALIS S1RUSAS, newyorkie- 
ėių Jurgio ir Elenos Si rusų sū
nus, paSauktas Į JAV kariuomenę 
atlikti karinę prievolę. Vitalis 
yra baigęs RCA elektronikos in
stitutą. Gr|žęs iš kariuomenės 
studijas tęs toliau. Jis buvo ak
tyvus New Yorko lietuvių skautų 
akademikų narys, geras sporti
ninkas, ypač plaukime ir kitose 
sporto Šakose.

* "AUŠROS" LEIDYKLA atsi
prašo malonius prenumerato
rius, kad dėl mažo skaičiaus pre
numeratorių negalės žadėtu lai
ku išleisti "Lietuvių kalbos ra
šybos žinyno". Todėl šio leidi
nio prenumerata yra pratęsia
ma: rotatorinės laidos — iki 
1964 m. rugpiūčio 1 d., spaus- 
tuvinės laidos iki š. m. 
spalio 1 d. Juo daugiau pre
numeratorių juo gražesnę knygą 
prenumeratoriai gaus. Prenume
ratą 2 dol. už egz., siųsti če
kiais arba pinigais: Stp. Vykin
tas, 684 Lampertheim -Huetten- 
feld, Viernheimerstr. 39. W. Ger
many.

TORONTO

PARAMOS SUSIRINKIMAS

Toronto lietuvių Kredito Ko
operatyvo Paramos visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
salėje — 85 Christie St., arti 
Bloor St., W„ ties Willowvale 
parku. Darbotvarkėje: Valdybos 
ir kredito komiteto pranešimai,
1963 metų pelno padalinimas,
1964 metų pajamų ir išlaidų są
mata, rinkimai — 2 narių | val
dybą, 1 nario Į kredito komite
tą ir 1 nario | priežiūros komi
siją. Po to seks vaišės.

Dalyvaujančių narių registra
cija prasidės 2 vai. p.p. Nariai 
prašomi atsinešti nario knygu
tes.

Mūsų Bičiuliui

MEČISLOVUI KAVALIAUSKUI 

mirus, jo žmonai Ievai ir dukrai Marytei reiš
kiame širdingą užuojautą.

Bronė ir Antanas Kalvaičiai 
Alė ir Simas Velbasiai

MEČISLOVUI KAVALIAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame p. Kava
liauskienei, jo dukrai Marytei ir giminėms.

Albina ir Bronius Uteniai

Reiškiame gilią užuojautą

PETRUI MAŽELIUI

ir jo šeimai, mirus jo mylimam broliui Mykolui 
Lietuvoje.

P. Bliūmentalienė
A. ir E. Bliūmentaliai

CHICAGO

♦ CLEVELANDO VYRŲ OK
TETO KONCERTAS yra reta pro
ga Chicagos lietuviams išgirsti 
lietuviškų populiarių linksmų 
dainų. Koncertas, ruošiamas San
ta ros -Šviesos, {vyksta Jaunimo 
Centre vasario 22 d. 8 v.v.

♦ DARIAUS-GIRĖNO LITUA
NISTINĖ MOKYKLA minės Lie
tuvos Nepriklausomybės atstaty
mo Vasario 16-tosios šventę.

Dalyvaujant Amerikos Legiono 
Dariaus Girėno posto garbės sar
gybai, iškilmingai bus pradėta 
originali programa, kurią iš
pildys mokyklos mokiniai.

Nuoširdžiai kviečiami visi lie
tuviai atsilankyti į šią šventę, 
kuri |vyks vasario 23 d. 3:30 v. 
p.p., Gage Parko Fieldhouse mo
kyklos patalpų didžioje salėje.

♦ IRENA MARKONYTĖ išlai
kiusi Dariaus-Girėno lituanisti
nės mokyklos Chicagoje baigia
muosius egzaminus, dabar lanko 
Chicagos Aukštesniąją Lituanis
tikos mokyklą.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI

Visi žinome, tik bijome kar
tais prisipažinti, kad mūsų.jau- 
nimas ne vien kitaip galvoja, bet 
ir turi sunkumų išsireikšti savo 
tėvų kalboje. Mes jau net nebe
sistebime nematydami jaunų vei
dų mūsų rimto pobūdžio minė
jimuose. Lietuviška spauda skai
toma daugiausia senų ir viduti
nio amžiaus žmonių, tik retes
niais atsitikimais jaunesniųjų 
tarpe. Prie geriausių norų šiam 
dieninė mūsų jaunoji karta, ne
lankiusi lietuviškų mokyklų ir 
neturėjusi galimybės išmokti 
skaitymo ir rašymo savo tėvų 
kalboje, nebegali tinkamai įsi
jausti | savo tėvų gimtosios že
mės ilgesį, nebegali pilnai su
prasti lietuviškosios sielos. Kol 
dabartinių lituanistinių mokyklų 
vaikai užaugs ir kad neatsirastų 
per didelė spraga tautinėje plot
mėje, mes turėtume prašyti, ra
ginti mūsų bręstanti jaunimą su
siburti rateliuose, kuriuose būtų 
mokinamas skaitymas ir rašy
mas lietuvių kalba.

Tokio pobūdžio pradžia jau pa
daryta. Praeitų metų rudeni lie
tuvių evangelikų Tėviškės jau
nimo ratelio pirmininko Algi
manto Kiemaičio idėja ir to ra
telio valdybos pritarimu atida
ryti kursai Chicagoje. Juos lan
ko būrelis jaunų vyrų ir mergai
čių. Geresnio pedagogo, kaip 
mok. Donato šukelio asmenyje, 
sunkiai bebūtų suradę. Kiek iš 
kursantų tenka nugirsti, moky-

AUKOS DIRVAI
J. Škėma, Clark................... 2.00
B. Simonaitis, Cicero.........4.00
L. Ramančionis, Brooklyn... 1.00 
A. Trečiokas, Orange..... . 2.00
A. Balys, Cleveland............. 2.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 5.00
V. Morkūnas,Chicago..........L 00
Choras Aušra, E. St. Louis 10.00 
P. Didelis, Philadelphia..... 2.00
V. Gudaitis, Chicago........... 5.00
D. Penikas, Brooklyn..........4.00
K. Kudukls, London....... .  4.00
L. Kronas, Lyons ................ 4.00
N. Matjošaitis, Los Angeles 4.00 
A. Jonkutė, Chicago........... 9.00
A. Varnas, Chicago............. 5.00
J. Valiukėnas, Bellrose...... 4.00
J. Zuras, Rochester............. 1.00
K. šeputa, Detroit.................1.00
K. Siliūnas, Flushing........... 4.00
K. Gečaitė, Manteno............. 4.00
J. Svarpalaitis, Wingdale ... 4.00 
J. Graužinis, Chicago.........4.00
J.N. Trucen, Barberton...... L00
M. J„ Cleveland.................. 7.00
Kun.B. Ivanauskas, Cleve. ..10.00 
T. Gaižauskienė, Venezuela 4.00 
Dr.J. Kriaučiūnas, Toledo .. 2.00
M. Vilkišnis, Lawrence..... L 00
M. Karaša, Baltimore....... 2.00
St.Tallat-Kelpša, Baltimore 2.00 
V. Šukys, Toledo..................L00
Č. Šatkauskas, Cleveland ... 5.00 
P. Šimkus, Ouincy............... 2.00
E. Mazys, Cleveland..........2.00
Br. Jonušas, Omaha..........3.00 

tojo Donato Šukelio metodika 
esanti taip lengvai suprantama, 
kad jie padarę jau gerą pažan
gą ir pats mokslas esąs vien 
malonumas, čia atsispindi Do
nato šukelio ilgų metų mokyto
javimo patyrimai svetima kalba 
kalbančiųjų tarpe Vilniaus apy
linkėse, kur jis taip pat dėstė 
lietuvių kalbą.

Chicagoje gyvenantiems lie
tuviams vertėtų susipažinti su 
šių kursų eiga, kad galėtų ata
tinkamai prikalbinti savo jau 
suaugusius vaikus skaitymo ir 
rašymo lietuviškai. Žinoma, dau
gelis jaunų žmonių kalbėdami lie • 
tuviškai, nelabai nori pasisakyti 
nemoką lietuviško rašto. Bet čia 
nebūtų reikalo tą nuslėpti. Nors 
lietuvių kalbos kursai veikia Tė
viškės jaunimo ratelio žinioje, 
juos lankyti gali kiekvienas jau
nas lietuvis, nežiūrint kokių pa
žiūrų jis būtų, bet kuris gerbia 
ir myli savo tėvų kalbą. Kur
sai pravedami ketvirtadienio va
karais, 7 vai., lietuvių Tėviš
kės parapijos patalpose, 6645 So. 
Troy St., Chicagoje. Registruo
tis galima kreipiantis įkursų va
dovą mokyt. Donatą Sukelt pa
mokų metu. (lo)

NEWARK
DONELAIČIO MINĖJIMAS

ALTS-gos Newarko skyrius 
ruošiasi kad galimai sėkmingiau 
paminėjus rašytojo Kristijono 
Donelaičio 250 metų gimimo su
kakti kovo 15 d.

Stasys Jakštas sutiko būti pa
grindiniu kalbėtoju. Viktoras Jo
kūbaitis paskaitys ištraukas iš 
Krist. Donelaičio raštų.

Minėjimas |vyks Lietuvių pa
rapijos salėje, Adams St. ir New 
York Avė. kampas, Newarke, ko
vo 15 dieną, 12 vaL tuojaus po 
pamaldų.

Įėjimas nemokamas ir rink
liavos nebus.

Maloniai prašomi visi lietu
viai šiame minėjime dalyvauti.

SKAUTŲ AIDO VAJUS

Vajus jau įpusėjo. Daugelis 
vienetų ir atskirų platintojų gra
žiai ir našiai dirba. Labai laukia
ma ir kitų netrukus atsiliepiant.

Sesės ir broliai, užsakydami 
Skautų Aidą sau, nepamirškite 
savo vienminčių bei lietuvių be
simokančio jaunimo Vokietijoje, 
Italijoje ir kt. Jūsų užsakyta 
Skautų Aido prenumerata jiems 
bus brangi ir maloni dovanėlė. 
Skautų Aido administracija yra 
gavusi ir visų esančių Vokieti
joje Vargo mokyklų adresus. Su
telkime ir mūsų mažiesiems 
džiaugsmo, kai jie sulauks išJū- 
sų Skautų Aidą. Prenumeratą 
siųsti: Skautų Aidas, c/o L. Ei
mantas, 91 King Edward Avė., 
London, Ontario, Canada.

Pąragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ Vyresniųjų svečių stalas baliuje irgi nenuobodžiavo. Iš kairės sėdi: J. Šimėnas, Sinušienė, I. Tre

čiokienė, P. šimėnienė, ALT S-gos Rytų apyg. pirm. A. Trečiokas, E. Kulbokienė, Bacevičienė ir kt.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Richmond Hill skyriaus 
surengtas Užgavėnių balius vasa
rio 1 d. praėjo dideliu pasiseki
mu. Balius jvyko gražioje Show 
Boat salėje, Woodhavene, N.Y, 
Svečiai buvo labai patenkinti gra
žia programa ir puikia nuotaika.

VIRŠUJE: ALT S-gos centro 
valdybos vicepirmininkas A. Se- 
nikas prie vaišių stalo kalbasi 
su A. Mackevičiene ir Lietuvos 
konsulu New Yorke A. Simučiu.

KAIRĖJE: L. Tamošaitis, B, 
Oniūnienė, Reivytienė, Mrozins- 
kienė, B. Oniūnas, viešnios iš 
Argentinos ir kun. S. Valiušaitis.
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