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PAVOJINGA SITUACIJA KIPRE
MASKVOS VILTYS ĮVYKDYTI CARŲ SVAJONĘ 
ĮSISTIPRINTI VIDURŽEMIO JUROJE SUSTIPRĖ
JO. - SOVIETAI LAUKĖ MAKARIO PRAŠYMO 
PADĖTI, TAM BŪDAMI GERAI PASIRUOŠĖ...

- - - - - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -
Pačią pirmąją naujų metų die

ną Nikita Chruščiovas gavo daug 
žadančią telegramą iš Kipro sos
tinės Nikosios. Jos siuntėjas bu
vo sovietų pasiuptinys toje vos 
578.000 gyventojų turinčioje res
publikoje, prityręs 56 metų enka
vedistas, Pavel Jermošin. Tele
grama buvo pranešta, kad ji, Jer- 
mošiną, ką tik buvo pasikvietęs 
tos salos prezidentas ir arki
vyskupas Makarios III ir patiekė 
jam tok| klausimą:

"Kokia būtų Sovietų Sąjungos 
laikysena turkų invazijos i Kip
rą apveju?"

Reikia priminti, kad pagal 1960 
metų sutarti Kipras gavo nepri
klausomybę, tačiau D. Britanija, 
Graikija ir Turkija pasilaikė in
tervencijos teisę, jei jų intere
sai būtų pažeisti. Kartu turkų ma 
žuma šioje saloje gavo veto tei
sę, kuria gali apvaldyti graikų 
daugumos administraciją. Grai
kų daugumos tikslas yra prives
ti prie susijungimo su Graikija, 
tačiau siekdamas to tolimesnio 
tikslo, Makarios nori pirmiau 
atsikratyti turkų mažumai duotos 
veto teisės. Tokioje situacijoje 
Turkijos vyriausybė netektų bet 
kokio prestižo namuose, jei ji 
savo teise nepasinaudotų ir salos 
turkų mažumą paliktų savo liki
mui. Makarios tačiau galvoja, kad 
Turkija visdėlto nedrįs pasinau
doti savo teise ir ją taip daryti 
spaus Washngtonas, kuris neno
rės susidurti ta proga su Mask
va kovos lauke. Už tat jis pir
miau norėjo gauti formalų Mask
vos paramos pažadą, kurio pagal 
ligšiolinę praktiką turėtų išsi
gąsti Washingtonas.

Reikia pastebėti, kad Pavel 
Jermošin Nikosijoje, propor
cingai imant, savo žinioje turėjo 
daug daugiau tarnautojų negu bet 
kuris kitas Sovietų ambasado

ŠIANDIEN IR RYTO]
DALLAS mieste dabar teisiamas žmogus, kuris pernai šimto 

milijonų žiūrovų akivaizdoje nušovė prezidento Kennedy žudiką Os- 
waldą.

Oswaldas tada, teisminiu žargonu sakant, nenorėjo "užsimauti 
kepurės" ir iki paskutinės sekundės neprisipažino kaltu. Jis pasi
darė "nepatogus" tiems, kurie organizavo prezidento nužudymą ir, 
bijant, kad neatidengtų tiesos, kaip rašo prancūzų spauda, reikėjo 
j| greitai likviduoti. Reikėjo "rankos", kuri nesudrebėtų, kad toji 
"ranka” būtų patikima ir būtų padariusi kitą nusikaltimą, už kurj 
jai grėstų nemažesnė bausmė. Tokia "ranka" buvo surasta Jack 
Ruby (Rubinštein) asmenyje. Žinant jo garsią praeit}, galima pri
leisti, kad jis negalėjo atsisakyti nuo pasiūlymo:

-- Pasirink tarp atidengimo tavo nusikaltimo, kuris nuves j 
elektros kėdę ir šios žmogžudystės, kurią bus galima pavadinti 
"patriotiniu" veiksmu ir išliksi sveikas.

Prispirtas prie sienos Ruby nesidavė du kartu prašomas. To
kias išvadas daro prancūzų laikraštininkas, iš arti sekęsjvykių ei
gą.

Ir taip Jack Ruby, burleskinių kabaretų savininkas, prostitučių 
draugas, buvęs gangsteris,staiga pagautas "gilaus patriotizmo", lik
vidavo prezidento Kennedy žudiką. Ruby advokatai bandys įrodyti, 
kad jų klijentas prarado protą ir neatsakingas už savo veiksmus. Jie 
jau surado žemos moralės liudininkus, kurie Įrodinėja, kad Ruby 
esąs puikus vyras, geras amerikietis... beveik tautos herojus. Ir 
niekas nebandys atsiminti, kad Ruby tą dieną nešiojosi užtaisytą 
revolverj ir kaž kieno proteguojamas atsirado geresnėje už 630 re
porterius padėtyje, iš kur geriau galėjo įvykdyti uždavinj. Proku
roras užmirš išbarti Dalias policiją, kad ji nesiėmė saugumo prie
monių ir suorganizavo "cirką" priešais televizijos kameras.

Viskas liks paslapty ir niekas neieškos tikrosios "rankos". 
Niekas neieškos žmogaus, kuris paskutinj momentą davė {sakymą 
prezidento vilkstinei pasukti tuo keliu, kur laukė žudiko šautuvas 
ir, darant du posūkius, automobiliai turėjo sulėtinti greit|.

Niekas nedr|s atidengti tos "Pandoros" dėžės, iš kurios pradė
tų ljsti nemalonumai.

Gal būt, prokuroras dėl formalumo pareikalaus Ruby mirties 
bausmės. Bet greičiausiai jis bus nubaustas tik nedidele kalėjimo 
bausme tik dėl to, kad jei j{ nuteistų mirti, Ruby galėtų prabilti ir 
pasakyti, kas jam liepė žudyti. Įsivaizduokite,koks kiltų skandalas, 
jei jis teisme pasakytų: "Aš buvau priverstas tai daryti, nes netu
rėjau kito pasirinkimo, Kitaip jūs mane čiateistumėteuž kitą nusi
kaltimą..."

Nieko stebėtino, jei Ruby kalėjime pasiliks tik 5 metus. O dar 
mažiau nustebtumėme,jei iš viso nepaso tins { kalėjimą.

Ir taip visam laikui liks nesužinota, kodėl Ruby nušovė Os
valdą, kodėl Osvaldas nušovė prezidentą Kenhedy ir koks yra ry
šys tarp tų dviejų nusikaltimų... . .

rius. Būtent sovietų pasiuntiny
bę toje saloje sudaro net 178 val
dininkai arba po vieną sovietų 
'diplomatą* 3.000 kipriečių!

Kipras yra sovietų žvalgybos 
centras rytinėje Viduržemio jū
ros dalyje. Čia britai turi dvi sa
vo aviazijos bazes: Akrotiri ir 
Dhekelia, per kurias vyksta bri
tų kariuomenės judėjimas rytų 
kryptimi. Netolimoje Turkijoje 
yra amerikiečių Adanos bazė, ku
rią iš čia irgi patogu sekti.

Kaip jau anksčiauminėjau, lai
ke kelis metus trukusio kipriečių 
sukilimo prieš britus, kuris pri
vedė prie 1960 m. sutarties ir ne
priklausomybės, britai protegavo 
komunistines darbininkų unijas, 
nes .jos tada priešinosi susijun
gimui su Graikija, kur komunis
tai partizaninio karo pasėkoje ta
da neturėjo jokių simpatijų. Per 
tas unijas sovietai ne tik gali sek
ti britų judėjimą, bet ir kartu, 
reikalui esant, pravesti sabotažo 
aktus.

Tokioje situacijoje Chruščio
vas, ilgai negalvojęs, galėjo {sa

kyti atsakyti arkivyskupui tei
giamai:

"Sovietų Sąjunga pasipriešins 
Turkijos invazijai".

Nuo klausimo iki atsakymo 
praėjo lygiai keturios valandos. 
Turėdamas toki atsakymą, Maka
rios galėjo pradėti turkų mažu
mos persekiojimą, nes jei Tur
kija iš tikro nieko nedarytų, lai
mėjimas būtų graikų daugumos 
pusėje. Be to, Makarios speku

liavo, kad Grailyjos vyriausybė 
bus jo pusėje, nes prieš rinki
mus, kurie {vyko pereitą sekma
dieni, niekas nedr|s pasisakyti 
prieš paramą savo tautiečiams.

Tokioje būklėje britai su ame
rikiečiais pradėjo tartis ką dary
ti ir galvojo apie tarptautinę jė
gą, kurią turėtų pakviesti tas pats 
Makarios. Arkivyskupą perkal
bėti buvo pasiųstas valstybės pa- 
sekretorius George Bali. Maka
rios sutiko su tarptautine kariuo
mene taikai išlaikyti, bet reika
lavo JT priežiūros, turėdamas 
mintyje sovietų veto ir eventu
aliai sovietų kariuomenę savo 
saloje. Bali stengėsi {tikinti Ma
karios teisiniais argumentais. 
Girdi, JT faktinai yra {steigtos 
esamai padėčiai — status quo -- 
palaikytu Už tat per JT jis ne
galėsiąs padaryti kokių reformų. 
Tačiau arkivyskupas liko prie sa
vo nusistatymo. Tada britai, su 
amerikiečių pritarimu, vieną va
landą anksčiau už pati Kiprą krei
pėsi { JT saugumo tarybą, nuro
dydami 1 grėsmę taikai. Po to ir 
Kipras kreipėsi 1 tą pačią insti
tuciją. Žinoma, kiekvieną nuta
rimą, kuris nebus jų naudai, so
vietai galės vetuoti.

New York Times tok| spren
dimą -- kreipimąsi i JT -- pa
vadino 'blogu* tačiau "a bad so- 
lution is preferable to a worse* 
(geriau blogas sprendimas negu 
blogesnis!) Kiekvienu atveju, jei 
bus išvengta tiesioginio Graiki
jos - Turkijos susirėmimo, padė
tis liks ilgą laiką labai nemaloni, 
pilna pavojų ir naudinga... 
Chruščiovui.

♦ JAV NUTRAUKĖ PARAMĄ 
Anglijai, Prancūzijai ir Jugo
slavijai. Ispanijai ir Marokui su
stabdomas naujos paramos tie-

- Koegzistencija reiškia kantrybę!...

Lietuvos Pasiuntinybės Paryžiuje patarėjas prof. J. Baltrušaitis su žmona (dešinėje) viename po
būvyje kalbasi su Prancūzijos ministeriu kultūriniams reikalams Andrė Malraux.

Vasario 16 proga priėmimas 
Lietuvos konsulate New Yorke
Lietuvos Generalinis Konsu

las New Yorke ir Lietuvos Lais
vės Komitetas Vasario 16 die
nos proga š. mėn. 14 dieną su
ruošė priėmimą svetimų vals
tybių diplomatams, politikams 
bei žymesnių {staigų pareigū
nams ir spaudos atstovams, ku
rių šiemet atsilankė daugiau nei 
kitados.

Be daugelio valstybių konsu- 
larinio korpuso narių priėmime 
dalyvavo ir JTO pareigūnai. At
silankė New Yorko miesto komi- 
sionieriaus pavaduotojas prof. 
O'Brien, kuris kasmet New Yor
ko lietuvių ALT Vasario 16 d. 
minėjimuose skaito proklamaci
ją.

Dalyvavo Laisvosios Europos 
Komiteto prezidentas John Ri

tamas. Visa tai vykdoma ryšium 
su Kongreso nutarimu neteikti 
paramos toms valstybėms, ku
rios palaiko ir plečia prekybą su 
Kuba.

Palyginti su globaline 3 bil. 
dol. parama, sumos, teikiamos 
minėtoms valstybėms nėra dide
lės. Todėl JAV žyg| tenka laiky
ti simbolišku protestu.

chardson, Jr. ir jo pavaduoto
jas Kappel su ponia, pavergtų 
tautų atstovai ir k. Iš svetimos 
spaudos atstovų buvo New York 
Times redaktorius Z. Toliušis, 
Vašingtone leidžiamo žurnalo 
"Diplomat" atstovai ir daug ki
tų.

Be to, Generalinis konsulas 
Jonas Budrys gavo daug sveiki
nimų Vasario 16 dienos proga 
iš generalinių konsulų ir kitų 
pareigūnų.

Priėmimas praėjo labai iškil
mingoj nuotaikoj, puikioje Car- 
negie Endowment salėje, 46 g. 
New Yorke. Salės sienas puo
šė Aleksandros Vitkauskaitės- 
Merker 20 meno kūrinių, spe
cialiai parinktų lietuviškais tau
tiniais motyvais ir ten pat pa
dėtas jos korinių leidinėlis pa
vadintas "Lietuva kryžių žemė". 
Tai didelis jos, čia gimusios 
lietuvaitės, {našas to vakaro iš
kilmingumui, nes ji pati su vyru 
visa tai paruošė savo pastango
mis ir lėšomis.

Garbingų svečių dėmesj taip 
pat patraukė lietuvaitės tautiš
kais drabužiais apsirengę užim- 
damos svečius. Tai J. Jasėnai- 
tė, Lūšytė, Savukynaitė, A, Mac

kevičienė ir dr. M. Žukauskie
nė.

Ponios Bulvičienės pastango
mis buvo meniškai paruoštas lie
tuviškų valgių stalas.

Be svečių taip pat dalyvavo 
New Yorko lietuvių organizacijų 
ir spaudos atstovai,

♦

Korp! Neo-Lithuania Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo su- 
kaktj minėjo š. mėn. 14 dieną 
International viešbuty, New Yor
ke, netoli J. F. Kennedy aero
dromo.

Pagrindinę kalbą Vasario 16 
dienos proga pasakė ALTS-gos 
pirm. Vytautas Abraitis,trumpai 
iškeldamas tos dienos reikšmę 
praeity ir dabar, primindamas 
jauniesiems, kad ir dabar Lie
tuvos laisvės siekimas yra mū
sų pačių rūpestis ir didžioji pa
reiga.

Visi dalyviai, kurių atsilankė 
pilna salė, buvo sužavėti jaunų
jų neolituanų atlikta menine pro
grama, kurioje Giedrė Noakaitė 
su giliu įsijautimu paskaitė iš 
Laisvės Kovų Dainų, (išleistos 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do ir dabar gaunamos Dirvoje 
už 5 dol.) lietuvių partizanų kū
rybos. Danutė Sirusaitė, tik prieš 
keletą metų atvykusi iš Lietuvos 
jautriai paskaitė Vasario 16 die
nai sukurtą eilėraštį ir Tomas 
Sperauskas iš poeto Fausto Kir- 
šos patriotinės kūrybos.

Džiugu, kad mūsų jaunieji pa-
tys savo iniciatyva sugebėjo taip 
tinkamai pasirinkti programai li
teratūrinius kūrinėlius.

Minėjimui vadovavo ir jautrų 
žodĮ Vasario 16 dienos proga ta
rė New Yorko Korp! Neo-Lithu
ania pirmininkas Algis Speraus
kas, kviesdamas atsistojimu pa
gerbti žuvusius kovotojus už Lie
tuvos laisvę.

♦ 29 ASMENYS iŠ SOVIETUOS 
pasinaudojo Innsbrucko žiemos 
olimpiada, kad pabėgus ir likus 
Vakarų pasaulyje. Išskyrus vie
ną R. Vokietijos sportininkę, li
kusieji buvo atvykę kaip žiūro
vai, Pabėgusių tarpe yra 14 veng
rų, 12 čekų, 2 lenkai ir viena R. 
Vokietijos sportininkė.

♦ SPECIALIOS TARP-AME- 
RIKINĖS VALSTYBIŲ komisijos
kvotos rezultate Kuba buvo pri

pažinta kalta siekusi nuversti 
Venezuelos prezidentą Betan- 
court ir kėlusi riaušes tame 
krašte.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

PADĖKA
Po gražiai pavykusio A. L. 

Tautinės Sąjungos skyriaus reng
to Lietuvos Nepriklausomybės 46 
metų sukakties minėjimo Čiur
lionio Ansamblio namuose vasa
rio 15 vakare, reiškiame padė
ką skyriaus nariams ir jų po
nioms, vienminčiams ir sve
čiams už atsilankymą; neo-litu- 
anų jaunimui už programos iš
pildymą; Dirvos redaktoriui J. 
Čiuberkiui už pasakytą kalbą.

Didelis ačiū atnešusiems jvai- 
riŲ gėrybiŲ bufetui ir už talką 
Binkauskienei, Bronei Pročkie- 
nei ir Stuogienei, visą vakarą
energingai šeimininkavusioms. 

Valdyba.

MIELOJI LIETUVIŲ 
VISUOMENĖ IR KITŲ TAUTŲ 
SVEČIAI

Vasario 23 d,, tuoj po Sumos 
11:30 iki 4 vai. p.p. šv. Jurgio 
parapijos salėje bus birutinin- 
kių patiekiami svečiams pietūs. 
Žada būti sotūs ir skanūs. Pa
tarnavimas rūpestingas. Pelnas 
skiriamas laisvės kovų vetera
nams ir kitiems šalpos reika
lams.

Clevelando Skyrius

NAUDOKITĖS PROGA IR IŠ 
ANKSTO ĮSIGYKITE PAPIGIN
TUS BILIETUS Į NAMŲ IR GE
LIŲ PARODU.

Paroda atidaroma vasario 29 
d. ir tęsis iki kovo 8 d. Cle
velando Public Auditorium patal
pose.

Bilietus iš anksto galite įsi
gyti visose gėlių krautuvėse, Ohio 
sodų klubuose, Burrows ir Rich- 
man Bros. krautuvėse, Gray- 
hound autobusų stotyse.

ši paroda žymiai skirsis nuo 
buvusiųjų ne tik naujoviškais na
mų ir sodų Įrengimais, bet ir 
patrauklia programa, sudarančia 
puikią pramogą parodą lankan

tiesiems? - - *

PASIRUOŠIMAI 

KAZIUKO MUGEI
Kaip ir kiekvienais metais, 

pagerbiant Lietuvos skautų glo
bėją šv. Kazimierą, kovo 4 d. 
yra rengiama skautų ir skaučių 
tradicinė šventė -- Kaziuko Mu
gė. Paprastai, šiai šventei reng
ti iniciatyvą rodydavo skaučių 
Neringos tuntas, šiaife metais 
sesės pakvietė brolius skautus 
dalyvauti šioje šventėje lygiatei
siais talkininkais. Abu tėvų komi
tetai nutarė uoliai paremti savų
jų skautų pastangas ruošiantis 
didžiajai tradicinei skautų šven
tei.

Jau sausio mėnesi skaučių ir 
skautų tėvų komitetai nutarė, kad 
bendras veikimasirbendrospas
tangos atneš ne tik pageidauja-: 
mų vaisių, bet ir parodys mū
sų skautiškojo veikimo vienybę 
ir solidarumą.

šiuo metu skautės ir skautai 
uoliai rengiasi ateinančiai Ka
ziuko Mugei, kruopščiai ruoš
dami parodai eksponatus --sa
vųjų rankų darbo gaminius. Skau
tai, pasitaikinę gabiuosius me
nininkus-drožėjus, skulptorius ir 
dailininkus — piešia, drožia, 
skobia ir kitokius "skautiško pa-

Nijolė Garlaitė ir Paulius Žygas, aktyvūs Clevelando jaunimo vei
kėjai, neseniai susižiedavę, susituoks birželio 6 d. Nijolė Garlaitė 
baigia ši pavasari studijas ir ruošiasi mokytojos karjerai, gi Paulius 
Žygas baigia Harwardo universitetą.

Clevelando Neringos tunto Živilės draugovės skautės Įtemptai ruošiasi Kaziuko mugei: audžia, 
mezga, siuvinėja... Mugė Įvyks kovo 1 d. šv. Jurgio parapijos salėje. J. Garlos nuotrauka

ALT Clevelando skyriaus valdybos nariai su Lietuvos Pasiuntinybės patarėju dr. S. Bačkiu, per su
ruoštą susipažinimo priėmimą. .Iš kairės: inž. Pautienis, adv. J. Smetona, L. Leknickas, pirm, K. 
Žiedonis, dr. Stasys A. Bačkis, I. Stasaitė ir P. Balčiūnas. V. Pliodžinsko nuotrauka

Š| sekmadienĮ, vasario 23 d. 3 v. p.p. Cirele Galerijoje, Mayfield Rd. ir Euclid Avė., Clevelande, 
atidaroma dail. Antano Vaikšnoro kūrinių paroda. Bus išstatyti 20 paveikslų. Paroda tęsis iki kovo 26 
d. Nuotraukoje dail. A. Vaikšnoras prie savo kūrinio.

tyrimo" mandrumus ištaiso.
Atsilankiusi visuomenė galės 

netik pasigrožėti, bet ir Įsigyti 
vieną kitą mūsų skautukų rank
darbių menišką pavyzd}.

DIDINGAS SPEKTAKLIS ANT LEDO!

Limited Engagement - 13 Days Only!

FEB. 25 thru MAR. 8
ŽYMIAUSIOS 
PASAULIO 
ČIUOŽIMO

Childrvn (under 12) Half Price
Sat. Mat. 5 P. M. Only, Feb. 29 and Mar. 7

ĮSIGYKITE GERUS BILIETUS DABAR!
GAUNAMI PAŠTU AR ASMENIŠKAI:

Arena 3700 Euclid Avė. arba Richman’s 736 Euclid Avė.
YOU NOW HAVE PREFERENCE For choicett seots ovailobl® •nelošė 
Chack or Money Order and Self-Addressed Stamped Envelope.

CLEVELAND ARENA • 3700 EUCLID AVĖ.

Tikimės, kad visi maloniai at
skubės | skautišką tradicinę mu
gę, kartu su tėvais, globėjais 
ir rėmėjais pasidžiaugti bendrai 
su skautais, pasidalins malo-

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

AUKOS BALFUI
1963 metais šieClevelando lie

tuviai aukojo Balf'ui:
(Tęsinys)

Po $5: S. Alšėnas; P. A. Am- 
brazai, V. S. Akelaičiai; P. Alek
na; V. Apanius; K. A. Atkočai- 
čiai; J. Apanavičius; K. Augu
lis; Dr. J. Abraitis; P. Alek
sandravičius; Dr. A. Aželis; V. 
Bruozys; A. Bujokas; V. M. Ba- 
čiullai; J. Barniškis; M. Bly
nas;- V. Biliūnas; A. Baltruko- 
nis; V. Blinstrubas; F. Bara
nauskas; V. Benokraitis; J. Bru
žas; S.A. Barzdukai; J. Brazis; 
B. Bernotas; B. Brizgys; V.Bes- 
peraitis; K. Bruozis; V. Bartuš- 
ka; P. Chalko; V. Civinskas; 
V. Čiurlionis; J. Cijunskas; J. 
čiuberkis; P. Cigas; Dr. A. Ce- 
cys; P. Dabrila: A. Dovydaitis; 
V. Degutis; J, M. Damušiai; A. 
Drąsutienė; J. M. Dundurai; F. 
Eidimtas; H, Endrulis; V. Gied- 

niais Įspūdžiais .paremdamilie
tuvių skautų veiklą ir praleis 
keletą malonių valandų lietuviš
kų tradicijų pagerbimo šventėje.

ONAI KARPIENEI, globojamai 
Dr. Ramanausko ir Dr. Degėsio, 
vasario 14 d. Polyclinic ligoni
nėje padaryta operacija. Šiomis 
dienomis ji jau gr|š Į namus. Kar
piai buvo pasirengę išvykti t 
Floridą vasario 16 rytą, bet jai 
atsidūrus ligoninėje atostogos 
atidėtos vėlesniam laikui.

Parduodamas namas

Colonial Heights,savinm- 

kas parduoda gerą mūrinį 

3 miegamųjų namą. Graži 

vieta, patogus susisiekimas.

Skambinti po 5 vai. arba 

šeštadieniais ir sekmadie

niais — tel. IV 1 - 5887.

Parduodamas namas

3 miegamųjų namas Par

moję. Išbaigtas pramogų 

(recreation) kambarys, ki

limai, užuolaidos, incinera- 

torius ir atmatorps vieta, 

daugelis kitų priedų. 20 mi

nučių nuo miesto centro.

Kaina — $19.800.

Teirautis tel. VI 2-2511.
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raitis; B. Gražulis; A. Gailiu- 
šis; J. A. Grigaliūnai; A. Gar
mus; P. Grigonis; K. Gaižutis; 
Z. Gobis; B. Gaidžiūnas; S. H. 
Idzeliai; O. Jarašiūnienė; S. Ig
natavičius; V. Juodvalkis; E. Z. 
Jakuliai; S. Jurgaitis; J. Jasiu- 
nevičius; A. Jonaitis; D. Jacubs; 
L. B. Kazėnai; F. Kaminskas; 
B. E. Karkliai; P. Kudukis; V. 
Knystautas; F. Klimaitis; V, A. 
Kamantai: A. Kasperavičius; E. 
Karnėnas; J. Kuzas; J. Kasu- 
laitis; V, Kizlaitis; S, Lazdinis; 
Laikūnai; A. Liutkus; A. Luža; 
J. Lozoraitis; S. Laniauskas; V. 
Lukavičius; P. Z. Liaukoniai; 
V. Minkflnas; E.Mazys, A. Mi
koliūnas; P. Mainelis; J. Mika
lauskas; P. Makarskas; J. Mig
linas; Dr. J. Maurukas; S. Mi
kalauskas; P. Milašius; S. Ma
tas; J. Milius; K. Marcinkevi
čius; A. Meilus; D. Mašiotas; 
E. Malcanas; J. Margevičius; 
A. O. Mikulskiai; S. Melsbakas;

(Bus daugiau)

ISTVAN SZENES, UGNINGAS 
VENGRU ČIUOŽIKAS, keturis 
metus iš eilės buvo Vengrijos 
čiuožimo meisteriu, iki perėjo 
Į profesionalus ir Įsijungė Į 
Shipstads ir Johnson Ice Follies 
grupę.

Grupėje dalyvauja visa eilė 
buvusių čiuožimo laimėtojų iš 
Vokietijos, Vengrijos ir JAV.

Puiki grupė komikų ir kitų 
sensacingų pasirodymų.

Vakariniai spektakliai prasi
deda Clevelando Arenoje 8:30. 
Šeštadieniais 3 spektakliai — 
1:30, 5 ir 9 vai. Sekmadieniais 2 
-- 2 vai. ir 6 vaL

Parduodamas 2 šeimų me
dinis namas,5-5 kamb., dvi

gubi garažai, išbaigtas 3-as 

aukštas, 2 papild. kamb., 

vonios ir rūsys. Fisher Bo
dy rajone.

Skambinti telefonu:

HI 2-7991 arba 119-2517

PARDUODAMI NAMAI

Krautuvė — gerai einan

tis biznis, per savaite pada

ro iki $1,500 apyvartos.

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 gerti butu apsigy

venti. Labili gerame stovy

je. _____________

.Mūrinis, vienos šeimos, 

prie Naujosios parapijos.

Dviejų šeimų — prie 185 

gatvės.

šioje namu pardavimų ir 

pirkimo įstaigoje galite sa

vo namą iškeisti j kitą.

Norintieji, pirkti ar par

duoti namus, prašomi at

vykti ar paskambinti.

E A.ST SHORE RE A LTV
Juozas Mikonis — Realtor

1 niled Multiple Listing 

Šen ice

iS> E. 185 gt.

IV 1-6900 ar KE 1-2190
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P. ŽILYSGAVO SUOMIJA? (2)

ginklai ir Šaudmenys

GALVOSŪKIS 10 Nr.

(Pagal min. Taimerio žinias). 
1940 m. kovo 12 d. Prancūzijos 
min. pirm. Daladier parlamentui 
pranešė, kad Suomijai duota: 145 
lėktuvai; 496 pabūklai; 5000 kul-

menų Suomija dar gavusi: iš Pran
cūzijos 795.000 sviedinių; 200.
000 rankinių granatų. Be to Pran
cūzija pirmoji pradėjo organi-

lavo. atlyginimo o Švedijai, karui 
pasibaigus dalis ginklų - turto 
buvo grąžinta. Kaip buvo su An
glija, žinių nėra.

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

KOKIA PAGALBA KARE PRIEŠ SOVIETUS
1964 m. vasario 21 d,

Tai llluminating Company savininkai
GALVOSŪKIO 14 NR. SPRENDIMAS

GALVOSŪKIO 15 NR. SPRENDIMAS

1. Rimini. 2. Alaska. 3. Malaga. 4. Panama. 5. Ankara.

Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Vyromegstinio apikaklės 
dešinysis šonas atsikišęs. 2. Jo dešinės kojos kulnis matyti. 3. Staliu
ko kraštai matyti. 4. Šunies guolio dugnas matyti. 5. Vyro kėdės atra
ma plonesnė. 6. Tarp šunies ir vyro matyti grindų linija. 7. Moters 
kaktos linija pratęsta.

K;is jie? T;ū pr< kybininkiji. niiišiiiistui. buhalteriai. au
tobusų va'ieotoi.'i . . . kai kada jis yra ji sekretorė, 
šeimininkė, našlė. Nepajusi bestovįs šalia llluminating 
Company akcininko. Todėl, kad jų yra 32 000 iš visų 
gyvenimo sričių. įvairių profesijų. Jie turi bendra inte
resą llluminating Company pažangoje ir augime. Jie 
turi investavę savo sentaup' s laisvos tikinės sistemos 
biznyje. Jie tiki, kaip ir daugelis amerikiečių, kad inves
tuotojams priklausančios ir sumanių specialistų vado- 

■ vaujamos elektros įmonės geriausiai atlieka savo užda-

~7ke, ILLU MIN ATIN G
An ln«rMo> o«nert Compin, the BeU locit'on

kosvaidžiai; 400.000 šautuvų; 
20.000.000 šaudmenų.

Tais pačiais metais kovo 19 d. 
Anglijos min. pirm.Chamberląi- 
nas parlamentui pranešė, kiek 
ir kokių ginklų suteikta Suomijai 
pagelbėti.

Švedijos vyriausybės oficialiu 
pranešimu: 90,000 šautuvų; 80 
prieštankinių pabūklų; 250 (vairių 
pabūklų; 100 priešlėktuvinių pa
būklų; 2.000.000 šaudmenų.

Iš Italijos gauta 30 naikintuvų, 
ginklų ir turto.

Iš JAV -- 10.000 šautuvų.
Sovietų šaltiniai sako, kad be 

Švedijoje gana greit buvo su- 
verbuota per 9.000 savanorių, su 
perspektyva pakelti tą skaičių 
iki 16.000 vyrų.

Savanoriams apmokyti Suomi
joje buvo (steigti specialūs mo
kymo centrai: Tornea ir Kemi 
miestuose.

Švedų savanorių korpo vadu 
buvo paskirtas švedų gen. Lin- 
dėris.

Prie švedų savanorių korpo 
buvo priskirtas danų batalionas 
iš 800 vyrų ir per 725 savano
riai norvegai.

Vasario 22 d. to korpo dalys 
pradėtos siųsti ( Salia frontą, aukščiau išvardintų ginklų -šaud- 
kur jos kautynėse gerai pasi
rodė.

Iš JAV buvo atvykęs "Suo
mių amerikiečių legijonas" iš 
300 vyrų, paskutinėmis karo die- zuoti karius Suomijai. Tokia iš- 
nomis Įsijungęs Į frontą Viipu- 
ri bare ir gavęs kovos krikš
tą.

Vengrijoje, adm. Horty rū
pesčiu, buvo užsimota Suorga
nizuoti savanorių korpą iš 25.000 
vyrų. Spėta suorganizuoti 5.000 
vyrų.

Kadangi Vokietija nedavė tran- šaudmenų. Įvairių ginklų — prie■ 
zito, tai teko siųsti dalinius ap
linkiniais keliais per Angliją. 
Prieš karo pabaigą Suomiją pa
siekė tik vienas vengrų batalio
nas.

Savanorių - karių verbavimo 
atžvilgiu didžiausią ir Įdomiau
sią poziciją užima Anglija ir nis ir turtą Prancūzija nereika- 
Prancūzija, kurių vyriausybės pa 
kartotinai ir primygtinai siūlėsi 
Suomijai pagalbon prisiųsti 
150.000 karių, tokių, kokių Suo
mija labai norėjo ir kokie jai 
ypač karo pabaigoje buvo labai rei
kalingi -- pilnai apmokyti, ap
ginkluoti, aprengti, viskuo aprū
pinti. Jie būtų atvykę Suomijos 
pagalbon ne komandomis, bet di
vizijomis.

Suomijos vyriausybė tokio 
Anglijos ir Prancūzijos pasiūly
mo nepriėmė. Nenorėjo Įsivelti 
Į didelį karą.

vada seka ir iš prancūzo Jean 
Montigny - La Defaite.

Pagal Sovietų šaltinius Angli
ja ir Prancūzija davė Suomijai 
500 lėktuvų.

Iš Vengrijos buvo gauta prieš
lėktuvinių priemonių, granatų 
svaidytoji;, rankinių granatų bei 

monių gauta iš Belgijos, Danijos 
ir Norvegijos.

Suomija buvo padariusi užsa
kymus ginklų šaudmenų,. lėktu
vų bei {vairių priemonių -- JAV, 
Ispanijoje ir Belgijoje.

Už suteiktus ginklus, šaudme-

Suomija^ besirūpindama savo 
krašto saugumu, pati pirmoji pa
rodė, kaip reikia padėti savo kraš
tui didelėje nelaimėje.

Buvo paskelbta vidaus paskola 
ir surinkta 500.000.000 suomių 
markių.

Gauta paskolų: Iš Švedijos — 
40.000.000 kronų; iš Eksporto - 
importo banko 10.000.000dole
rių; iš JAV prašyta 60.00.000 - 
gauta 30.000.000 dolerių; specia
lus švedų komitetas surinko 
60.000.000 kronų.

Be to Suomija gavo iš (vairių 
kraštų Įvairaus turto pav. iš An
glijos didelį kiekį rūbų, pala
pinių ir t.t. O iš Švedijos cuk

raus fabrikas dar paaukojo
1.000.000 kilogramų cukraus.

Iš maršalo Mannerheimo at
siminimų matosi, kad karo pra
džioje Suomijai trūko ginklų bei 
priemonių, o šaudmenų turėta tik 
dviems savaitėms.

Karo eigoje savoji pramonė 
prisitaikė naujoms sąlygoms ir 
susinormavo pristatymai iš už
sienio. Visą laiką buvo nusiskun
džiama sunkiosios artilerijos ir 
žmonių trūkumu.

Kaip matome iš patiektų skai
čių Suomija susilaukė pagalbos iš 
laisvojo pasaulio tautų-ginklais, 
šaudmenimis, lėktuvais, lėšomis 
ir 1.1.

Jeigu Suomija būtų panorėjusi, 
ji būtų susilaukusi ir milžiniškos 
pagalbos žmonėmis--pilnai pa
ruoštais kariais.

Tai tenka ypatingai pabrėžti 
turint omenyje tai, kad karo ei
goje Suomija buvo sumobilizavu
si per 200.000 vyrų ir apie 
100.00 Lotta organizacijos na
rių, o iš laisvojo pasaulio tautų 
-- siūlyta pagalba prie gerų pas
tangų, galėjo lengvai pasiekti 
200.000 karių skaičių.

Tenka netik gėrėtis suomių 
drąsa, atkaklumu ir karžygišku- 
mu, kartu nepamirštant, kadmar. 

šalo Mannerheimo pastangomis 
savo kraštą ginti suomiai ruošė
si su dideliu rūpestingumu ir tam 
nieko negailėjo.

Reikia tik apgailestauti, kad 
apie laisvojo pasaulio tautų su
teiktą bei siūlytą pagalbą Suo
mijai Naujienose skelbiamos to
kios neteisingos žinios.

šimtus lėktuvų, tūkstančius pa- 
bflklų bei kulkosvaidžių, tūkstan
čius Karių, šautuvų bei granatų, 
dešimtis tūkstančių bombų - mi
nų, milionus sviedinių bei šovi
nių, dešimtis milijonų dolerių bei 
kronų, vienu plunksnos pabrau
kimu paversti "jokia pagalba", 
arba kitaip sakant niekais, — tai 
tikrai pasaulinio masto "rekor
das".

* SENATORIUS THOMAS J. 
DODD (Conn.) vasario 17 d. Se
nate pasakė kalbą, kurioje, iškė
lęs Lietuvos istorines kovas už 
savo laisvę ir nepriklausomybę 
ir dabartinę priespaudą po komu
nistiniu režimu, pabrėžė, kad 
Lietuvos pavyzdys turi nepapras 
tai didelę prasmę ir amerikie
čiams, rodąs konfliktą dviejų ne
sutaikomų ideologijų ir ameri
kiečių moralinj Įsipareigojimą 
išlaisvinti pavergtąsias tautas.

Pripažindami ir palaikydami 
ryšius su laisvos Lietuvos vy- 
ryiausybės atstovais ir atsisa

kydami pripažinti satelitinį re
žimą, sako senatorius, -- mes 
kartu akcentuojame nepripažini
mą status qud.

"Mes niekad neprivalome su
tikti su dabartine padėtim. Nuo
lat privalome kartoti mūsų pri
sirišimą Nepriklausomai Lietu
vai ir visų pavergtų tautų lais
vei, kaip tai darėme 1918 m."

* JAV UOSTŲ DARBININKŲ 
UNIJOS grasina boikotu ir at
sisakymu pakrauti svetimų vals
tybių laivus grūdais * siunčiamais 
{ Sov. S-gą. Unijos reikalauja, 
kad JAV vyriausybė laikytųsi pa
žadų bent 50% javų persiunčiant 
amerikiečių laivais.

SIUNTINIUS | LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Departnient of Commerce 

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

Tel. C A 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marąuette Gift Parcel Service 
2439 W. 69 St., Chicago UI.. 60629

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

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. I’ries 
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.

vinį, pnrūpindamos gerą pitarnavimą ir pigia elektrą. 
Ir kaip t 1: to susidomėjimo ir pasitikėjimo delta, kuri 
teikia 32.000 investuotoji). The llluminating Company 
galėjo tai atsiekti ir sieks to paties ateityje.

♦ ATIDARĘS DURIS PEKINO 
DIPLOMATAMS, de Gaulle duo
da suprasti ir kitiems sateliti
niams kraštams, kad jis linkęs 
aplankyti jų sostines. Tokie 
"jaustukai" jau matomi Varšuvo
je. Tąja proga ir Nikita tyliai 
reiškia savo norą matyti gene
rolą Maskvoje.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti 

DIRVĄ.
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Heidelbergas, pasidaręs lietuvių studentų centru. Gilumoje matyti sena XIII amžiuje statyta pilis ir 
senasis tiltas.

HEIDELBERGAS LIETUVIŲ STUDENTŲ CENTRAS
Per visą laiką Vasario 16 Gimnazija išleido 50 abiturientą...

NETURI LIKTI ABEJONIŲ
Aukų rinkliavų jūroje kas čia seks ir kas čia susigaudys visose 

apyskaitose ir tų aukų panaudojimo tikslingume. Auką davęs kartu su
teikia ir pasitikėjimą. Atrodo, kad nėra minėtinų atsitikimų, kad vi
suomenės aukos būtų nuėję negerais keliais.

Dauguma organizacijų, išsilaikančių ar veikiančių iš aukų gau
tomis lėšomis, patiekia apyskaitas, jei ne viešai per spaudą, tai 
bent savo narių susirinkimuose. Didesniu mastu veikiančios ir di
desnėmis sumomis operuojančios organizacijos, kaip BALF, turi 
labai tikslią atskaitomybę ir jos kontrolę.

Palyginti didelės sumos aukų plaukia | Vokietija, daugiausia 
Vasario 16 gimnazijai remti. BALF skelbia, kiek tųpinigų išsiunčia
ma per tą šalpos organizaciją, rėmėjų būrelių vadovai skelbia savo 
išsiųstų pinigų sumas. Skelbia savo apyskaitą ir gimnazija.

Tačiau pastaruoju metu gausėja klausimų, kurie vis dar laukia 
atsakymų. O tie klausimai neprivalėtų palikti vietos abejonėms. Tie 
klausimai ne tiek taikomi gimnazijos administracijai, kiek jos tik
riesiems šeimininkams -- PLB Vokietijos Krašto Valdybai.

Dirva ir kiti laikraščiai skyrė daug vietos gimnazijos idealis
tinei pusei iškelti, jos moksleivių nuotaikoms, jų veiklai ir jų 
siekiams paryškinti. Daugelis gimnazijos rėmėjų šiame krašte pa
jautė, kad jų auka nenuėjo veltui, kad tąja auka bent dalinai pare
miamas ir palaikomas lietuviškasis atžalynas.

Kol toks aukotojų jausmas gyvas, tol gyvas privalėtų būti ir at
sakomybės jausmas tų, kurie tiesioginiai yra įpareigoti ar įsipareigo
ję nešti tos auklėjimo ir mokslinio židinio administracinę naštą. 
Toji našta guli ne tik ant gimnazijos vadovybės, bet ir ant Vokietijos 
LB Krašto Valdybos pečių.

Toji našta, savaime aišku, nėra nei lengva nei dėkinga. Tuo la
biau, Krašto Valdyba turėtų jausti ir suprasti susirūpinimą ir dė
mesį tų, kurie ne mažomis sumomis iš kitų kontinentų stengiasi tą 
naštą palengvinti.

Kaip ten bebūtų, jau yra pribrendęs reikalas, kad LB Vokieti
jos Krašto Valdyba žinotų, jog aukotojų tarpe kyla klausimai | ku
riuos laukiami atsakymai. Būtent:

a) kodėl Krašto Valdyba nešaukia Tarybos posėdžio, kad 
išrinkus Revizijos Komisiją ir Garbės Teismą:

b) kodėl Krašto Valdyba naudoja lėšas nepatvirtinus są
matos ir praeitų metų apyskaitos;

c) su kieno žinia ir palaiminimu ir kokiomis sąlygomis 
buvo gauta stambi suma pinigų iš vokiečių -- statybai fi
nansuoti.

Tai ne užmetimai, o tik klausimai, gal, geriau pasakius, eilės 
klausimų esencija. Kai kurių klausimų detalizavimas jau kvepėtų per 
dideliu smalsumu. Bet gal gi Krašto Valdyba neužsirūstins, jei lei
džiame čia priminti, kad tų klausimų yra ir kad jų negalima praleis
ti negirdomis. Tai pakirstų pasitikėjimą, sukeltų abejonių. O kam gi 
tas reikalinga?

Stambus aukų plaukimas Vasario 16 gimnazijai yra viešas rei
kalas. Viešai aiškinkime ir atsiradusius klaustukus. (j.č.)

LAISKAIy

RAŠYBOS REIKALU
A. G. Giedraitis 1963 gruo

džio 11 dienos Nepriklausomoje 
Lietuvoje (N r. 50) pasisakė už 
rašybos reikalo svarstymą ir 
jos galimą keitimą. Kadangi jis 
savo {rodymus daugiausia rėmė 
K. Būgos ir "Lietuvių kalbos va
dovo" teiginiais, tad dabar pa
šoko jo sudrausti Stepas Vykin
tas, Dirvos "Kalbos Kertelės" 
autorius. Drausmindamas Gie- 
draitĮ, savo straipsniu "Ar ga
lima tremtyje keisti mūsų rašy
bą" (1964 vasario 7 Nr. 16) Ste
pas Vykintas puola rašybos re- 
formininkus.

Neturėdami po ranka visos 
laisvojo pasaulio lietuvių spau
dos, nė nežinome, prisipažĮstarri, 
kas ir kur tie "reformininkai" 
dabar yra. Mums težinoma prie
šinga linkmė, išreikšta tokiu PLB 
Valdybos pasisakymu: "Tautinės 
drausmės ir tvarkos reikalas 
taip pat rašte vartoti vieną ra
šybą, ir tokia rašyba yra tra
dicinė jablonskinė rašyba, ne
priklausomos Lietuvos atitinka
mų {staigų oficialiai Įvesta ir 
niekieno neatšaukta. Ji būtina 
ypačiai mokykliniams vadovė
liams". Šioj vietoj turime taip 
pat pastebėti, kad tokiai link
mei aktyviai pritaria dalis mū
sų kalbininkų, dabar dirbančių 
PLB Kultūros Taryboje.

Dėl "Lietuvių kalbos vadovo" 
rašybos "netinkamumo" valia 
Stepui Vykintui turėti savo nuo
monę. Tačiau, prieš ją pasmer
kiant, derėtų atidžiau pasižval
gytu

Antai Stepas Vykintas teigia 

vadovą siūlant rašyti labjausiai 
(su j po b). Nežinome, kurioj 
vadovo vietoj tok{ siūlymą jis 
rado.' Tuo tarpu vadovo 68 pus
lapy aiškiai pasakyta, kad to j 
čia nereikia rašyti: "Žodžių prie
sagose ir galūnėse po priebal
sių b ir p (ir m, v) priebalsės 
j neberašome, tų priebalsių 
minkštumas žymimas ženklu i, 
pvz.: labiau, labiau
siai ..."

Arba Stepas Vykintas vėl tei
gia vadovą siūlant rašyti jieš- 
koti (su j žodžio pradžioj), bjau
rus, pjauti (su j po b ir p). 
Teisybė, toks siūlymas yra. Bet 
vadove taip pat palikta laisvė 
ir kitaip rašyti. Tai matome iš 
68 puslapio pastabos: "Rygiškių 
Jono 1922 m. gramatikoje rašo
ma ieškoti, iešmą s..., 
b iaurus, piauti..." 
Vadinas, kas nori laikytis ja- 
blonskinės rašybos, tas gali pa
siremti minėtos pastabos nuro-

Vasario 16 Gimnazija Huettenfelde žiemą,

Ką veikia Vasario 16 gimna
zijos abiturientai? Tai klausi
mas, kuriuo domisi ne tik gau
sių rėmėjų būrelių nariai, bet 
ir plačioji visuomenė. Kasmet, 
išskyrus tik 1953 metus (kada 
teko persitvarkyti { 9 klasių sis 
temą) ir nelaiminguosius 1963 
metus, gimnazija išleidžia po 
keletą abiturientų. Pagal turi
mus duomenis, to atžalyno ja u bus 
išleista 50, gal net ir keliais 
daugiau, nes šias eilutes rašant 
dar neteko išgirsti koks "der
lius" bus šiais mokslo metais.

Patirti apie visus abiturien- 

dymu. Tokių nurodymų taip pat 
duoda ir kitos vadovo pastabos, 
pvz.: "Rygiškių Jono 1922 m. 
gramatikoje rašoma aukš
tas, b a i k š t u s" (67 psl.) 
ir t. t.

Trečia, nuo jablonskinės ra
šybos suoficialinimo jau praslin
ko daugiau kaip keturiasdešimt 

. metų. Gyvenimas gi nestovi vie
toj. Todėl ir Rygiškių Jono 1922 
m. gramatika neduoda atsakymą 
{ naujai kylančius rašybos klau
simus. Rašybos laikrodis nega
li sustoti su 1922 metais, ir jo 
nestabdo Lietuvoj, neišmintin
ga būtų stabdyti ir mums. Lai- 
kydamies jablonskinės rašybos 
pagrindų, galime, rodos, siekti 
savo rašybos sisteminimo ir to
bulinimo. Tokia linkmė ryški 
Lietuvoj pasirodančiuose kalbos 
mokslo veikaluose, nereikėtų, tur 
būt, už tokias pastangas barti 
nė "Lietuvių kalbos vadovo". Bet 
tai nėra lietuvių kalbos rašybos 
keitimas. Todėl ir Stepo Vykin
to rėmimasis iš Lietuvos dabar 
atvykstančių žmonių pasakymu, 
kad jie ir jų vaikai negalĮ su
prasti, kodėl čia pakeista rašy
ba, gali rodyti Stepo Vykinto 
nuotaikas, bet jos nedaug teturi 
bendro sudalykiniu rašybos klau
simo svarstymu.

St. Barzdukas 
Clevelande

ALFONSAS GIEDRAITIS, gyv. 
Los Angeles, Calif, prašo pra
nešti, kad jis nėra autorius 
straipsnio, atspausdinto "Nepr. 
Lietuvoje" lietuvių kalbos refor
mos klausimu, kur} iškritikavo 
"Kalbos kertelėje" Step. Vykin
tas.

V. ALSEIKA

tus, apie tai, ką jie studijuoja, 
ko iš jų galima laukti, kuo jie 
domisi — nelengvas uždavinys. 
Juo labiau, kad dalis abiturientų 
yra JAV, kiti išsibarstę {vai
riuose Vak. Vokietijos miestuo
se, kai kurie "atkritę", tad ne
siekia aukštojo mokslo ir dip
lomų. Šių eilučių autoriui teko 
susitikti su šešiais Vasario 16- 
sios gimnazijos abiturientais, 
šiuo metu studijuojančiais Hei
delbergo ir Tuebingeno univer
sitetuose ir iš jų savo ruožtu 
teko patirti ir apie kitus.

Ar Vokietijos universitetuose 
studijuoja tik Vasario 16 gim
nazijos abiturientai? Aukštosio
se mokyklose rasime bent tris 
studijuojančių kategorijas -- be 
Vasario 16 gimnazijos abiturien
tų dar mokosi -- ypatingai me
dicinoje — iš JAV atvykę jau
nuoliai ar pusiau jaunuoliai, nes 
kai kurie jau su šeimomis. Tre
čioji kategorija, tai prieš kele
tą metų iš Lietuvos, vokiečių ti
tulu, atvykę tikrieji lietuviai, ar 
lietuvaitės. Teko pasikalbėti ir su 
kai kuriais iš šių pastarųjų, ta
čiau vargas su "amerikonais" — 
jie leidžia laiką daugiau savo tar
pe ir juos retai pamatysi tų "vo
kiškųjų" tarpe. Ar čia kaltas am
žiaus skirtumas, ar kitos prie
žastys, sunku pasakyti.

Heidelbergas, su 13 amž. pili
mis -- savo romantika traukia ne 
tik turistus, bet { j{ vyksta stu
dijuoti jaunimas iš viso pasaulio, 
štai ir šiuo metu, žavingame 
mieste ties Nekaro upe, studijuo
ja septyni lietuviai iš JAV, kai 
kurie jų su žmonomis (iš Chica
gos, Detroito ir viena — iš toli
mos Kalifornijos). Dvi merginos 
-- neseniai iš Lietuvos, penki 
jaunuoliai — buv. Vasario 16gim
nazijos auklėtiniai. Tuo būdu Hei
delbergas šiuo metu laikytinas 
lietuvių studentų Vokietijoje tel
kiniu. Toliau seka Muenchenas 
Hamburgas ir kiti miestai. (Be
je 1946 m. Heidelberge buvo net 
204 lietuviai).

Nelengva susitikti su visais 
penkiolika heidelbergiečiais, ta
čiau tarptautinis studentų klubas 
Heidelberge maloni vieta susitik
ti. Ten ir teko išsikalbėti su 
penkiais Huettenfelde mokslą bai
gusiais ir su dvejomis -- nese
niai dar Lietuvos laukais vaikš
čiojusiomis studentėmis.

Kas tie penki, ką jie studijuo
ja, kokie jų planai? Pats jauniau 
sias, tai Bronius Čepulevičius 
(21 m. amž.). Henrikas Dičpet- 
ris ir Juozas Naujokas (abu po 
23 m,), Gerhardas Bauras (24) 
ir pats vyriausias -- Vilius 
Lėnertas (26). Naujokas studi
juoja chemiją, o Lėnertas jau ruo 
šia chemijos doktoratą, Bauro 
pasirinktas dalykas -- sociolo
gija, dar ir politiniai mokslai, 
Čepulevičius pasinėręs matema
tikos ir fizikos moksluose, o 
Dičpetris siekia medicinos gydy
tojo titulo.

Visi, išskyrus DičpetrĮ, iš vo
kiečių gauna vad. "Honnefer Mo- 
del” stipendiją. Vis dėlto jos 
nepakanka. Pragyvenimas Hei
delberge brangus, už 2 markes 
žmoniškai nepavalgysi ir... leng
vai gręsia gastritis bei kiti nega
lavimai. Miestas nepaprastai 
perpildytas (Heidelberge Įsikū
rusi vyr. JAV sausumos kariuo
menės europinė vadovybė), kam

Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniai, dabar studijuoją, Heidelbergo 
universitete: B. Čepulevičius, G. Bauras,H. Dičpetris ir J. Naujokas.

barys vidutiniai kainuoja 90-100 
DM., o kur dar kitos išlaidos, kaip 
knygų Įsigijimas, skalbykla, su
sisiekimas... Studentai apskai
čiavo, kad pats pragyvenimo mi
nimumas Heidelberge siekia apie 
200 DM., tačiau tikrumoje išlai
dos gali siekti 300 DM. (arba 
75 dol.). Tuo tarpu minėtoji vo
kiečių teikiamoji stipendija sie
kia apie 200 DM. Kartais tenka 
sulaukti materialinės paramos iš 
lietuvių, pvz. darbo kuopt) vyrų, 
kai kurie gauna katalikų pasko
lą, Sielovados viršiųinkui Tėvui 
Bernatoniui tarpininkaujant, o 
dar kiti, pvz. Bauras vasaros me
tu griebiasi tramvajaus konduk
toriaus darbo ir... tuobūdupake- 
lia pajamas. O kaip su kultūros 
pramogomis? Heidelberge veikia 
jungtinis operos ir dramos teat
ras ir jis studentams atpigina bi
lietus 50%.

Kaip su spauda? Skaitome vo
kiškus dienraščius, dar vieną ki- 
ją žurnalą. Lietuviškos spaudos, 
deja, jie nemato, gi užsisakyti 
-- perbrangu. Tad čia ir mažas 
klausimas -- ar negalėų kas iš 
JAV lietuvių užsakyti Heidelber
go studentams vieną kitą dažniau 
einanti laikraštĮ, vieną kitą žur
nalą, pvz. "Lituanus", "Metme
nis”, "Aidus" ar "Liet. Dienas"? 
Adresas: LitauischeStud. Gruppe 
"Gintaras", Intern. Stud. Club., 

Hauptstr. 231, 69Heidelberg,Ger. 
many. Nedera tų buvusių abituri
entų -- dabar studentų palikti be 
lietuvių spaudos. (P.S. Dirva jau 
ten siunčiama). Beje, teko ir kiek 
nustebti, kai vienam iš jų nese
niai atsilankius Vasario 16 gim
nazijoje, jis girdi, pirmą kartą 
patyręs, kad egzistuoja tokie "Ai
dai” ar leidžiamos, iliustruotos 
"Liet. Dienos". -- Čia ir kyla 
klausimas: nejaugi nebuvo progos 
jaunuoliams susipažinti su lietu
viška JAV spauda, ypač su žur
nalais, dar jiems besimokant, na 
bent esant jau paskutinėse kla
sėse?

Visi penki dažnai susitinka tarp
tautinio studentų klubo patalpose, 
jie bendrauja su kitų tautybių stu
dentais. Pasirodo, Heidelberge 
studijuoja net 350 arabų (jų nuo
latinė pokalbių tema: sunaikinti 
IzraelĮ...), kitos tautybės: persai, 
afrikiečiai, vengrai ir kt. Įėjęs 
Į klubą pastebėsi lietuvius daž
nai lošiant šachmatais. Jie do
misi ir kitomis sporto šakomis 
-- pvz. lietuviai yra sudarę krep
šinio komandą ir rungtyniauja su 
Vasario 16 gimn. moksleiviais ir 
su JAV armijos kariais, kai ku
rie iš jų praktikuoja lengvąją at
letiką ir judo. Vis tai laisvalaikio 
pramogos.

O kaip ryšiai su lietuviais stu
dentais — "amerikonais"? Deja, 
jie pasakoja, seniau būdavo daž
nesnių susitikimų, tačiau pasta
ruoju metu vos vieną kitą kartą 
buvo susitikę tame tarptautinia
me klube — vis jaučiamas šioks 
toks skirtumas, nes tie iš JAV 
daugiausia per 30 m. amžiaus, ki
tur augę ar jau vedę. Jie be išim
ties visi studijuoja mediciną. Kai 
kurie jau baigę kitus mokslus, 
pvz., ekonomiką -- tai liudytų, 
kad amerikiečiai teikia pirme
nybę medicinai ir draugeHeidel- 
bergui, kaip senųtradicijųuniver- 
sitetui, su kurio diplomais, atro
dytų, neblogai skaitomasi ir JAV- 
se.

Bekalbant suVasario 16 gimna
zijos buv. abiturientais, prieš 
akis iškyla jų studijų, planų, vil
čių vaizdas. Kiek vėliau { pokal
bi Įsijungia ir dvi neseniai iš Lie
tuvos atvykusios studentės — 
Erika Hamerytė ir Klara Hakaitė. 
Pasirodo, ir jos turi gražių su
manymų mokslo kelyje ir iš jų.

jei viskas klosis be kliūčių bei 
sutrikimų, bus galima susilauk
ti naudingų pajėgų lietuvių visuo
menei.

Plačiausiai apie studijas ir pla
nus kalbėjo minėti penki -- tad 
jiems duokime balsą. Bronius 
Čepulevičius išsitraukia užrašų 
knygelę ir drauge patikrinus, ran
dame, kad Vasario 16 gimnaziją 
1957 m. baigė ir gavo brandos 
atestatą — 5, 1958 — 4, 1959 m. 
— 6, 1960 m. — 2,1961 m. -- 5; 
1962 m. -- 3. Čia dar atmintina, 
kad baigę ir šešias klases yra jau 
kai ko pasiekę bei pasižymėję. 
Ką papasakojo tie penki heidel
bergiečiai ir dar Tuebingeno V. 
Bartusevičius, dar iš Lietuvos 
neseniai atyvkusios merginos — 
kitą kartą.

ATSIUSTA PAMINĖTI
SENASIS VILNIUS — Adolfas 

Šapoka. Vilniaus miesto istori
jos bruožai iki XVII a. pabai
gos. Išleido Tėvai Pranciško
nai. Spausta Tėvų Pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. 332 pst 
(Knygoje nei leidėjų adresas, nei 
kaina nepažymėta). Gan gausiai 
iliustruota Vilniaus vaizdų re
produkcijomis. Kietais virše
liais ir būdingu aplanku, knyga 
techniškai gerai paruošta.
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MANOMAITIS PASTATE BOSTONE 
KATALIKŲ CENTRĄ

Mūsų tarpe yra susidariusi 
nuomonė, kad lietuviai gydytojai 
ir inžinieriai Amerikoj (sikOrė 
gana tvirtai. Jeigu nekalbėsim 
apie žmogaus vidinį ramumą ir 
tikrumą, savos aplinkos šilimą ir 
pagarbą, apie laisvas pastan
gas vienokį ar kitokį kūrybinį 
darbą atlikti savo vardu, tai tu
rėsim pritarti, kad gydytojai ir 
inžinieriai, ypač medžiaginiu po
žiūriu, kitas liet, šviesuolių gru- 
per pralenkia daugiau negu visa 
galva. Tačiau, man rodosi, tai 
yra tik tos bendros nuomonės iš
orė. Kiek anapus to gana impo
nuojančio fasado yra apsivylimo; 
įtemptų pastangų, nepasisekimo, 
sugriuvusių planų ir skriaudų — 
jau būtų kita giesmė, vargu su
tampanti su išoriniu įspūdžiu.’

Dipl. inž. Eugenijus Manomai- 
tis, baigęs Vytauto D. Universi
tetą Kaune, yra vienas tų mūsų 
statytojų, kuris šiuo metu dirba 
savo vardu -- jis visai iš naujo 
perstato Bostono Katalikų Cent
rą. To centro dideli 5 aukštų 
namai su rūsiu yra vadinamo di
džiojo Bostono pačioj širdy, kur 
susispietusios visos stambiosios 
įstaigos, kur ir gausūs biznio 
vartai yra atviri. Namai buvo 
statyti 1783 m., o dabar inž. 
Manomaitis, palikęs tik išori
nes sienas, pastato griaučius,bai
gia sukurti naują ir modernų jų 
veidą, pritaikytą šių dienų dar
bam ir poreikiam.

Kas yra tas Bostono Katalikų 
Centras? Inž. Eug. Manomaičiui 
tarpininkaujant, pora lietuvių 
spaudos žmonių turėjo malonų 
pokalbį su to Centro direktorium 
prel. William F, Glynn. Simpa
tingas ir dar gana jaunas dvasiš
kis, nesileisdamas į gražbylys
tę, kalbėjo pasiremdamas fak
tais. Massachusetts esanti dau
giausia katalikų apgyventa vals

tybė visoj Amerikoj. Katalikai 
gyveną didmiesčiuose, jų pakraš 
čiuose ir mažesniuosemiesteliuo 
se. Kard. R. Cushingo vadovau- 
jamoj arkidiocezijoj yra 4vysku
pijos, 410 parapijų, 225 pradžios 
mokyklos. Katalikų Centro na
muose telpa Šv. Tomo koplyčia 
ir šios įstaigos: arkidiocezijos 
savaitraščio Pilot redakcija ir 
leidykla, šv. Vardo d-ja, Tikė
jimo platinimo d-ja, vyrų ir mo
terų tarybos, Misijų d-ja Pietų 
Amerikai, šeimos patarimų įs
taiga. Pastarojoj dirba 40žmonių 
prityrusių šeimos reikalų žinovų, 
ir ji rodo tendencijos augti. Nors 
Katalikų Centro namai esą rūpes
tingai ir dailiai perstatomi, bet 
veikiai ir jie bus permaži — dio- 
cezija galėtų išnaudoti dar kirtis 
tokius 5 a. namus miesto vidury.

Paklaustas apie tautines para
pijas Amerikoj, prel W. F. Glynn 
atsakė taip: galvoju, kad, pvž. 
lietuvių parapija So. Bostone yra 
viena iš didesniųjų, ir tai yra ge
ras reiškinys, žmonės, kurie 
kalba savo kalba, turi turėti ir 
savo parapiją. Jam esą itin ma
lonu, kad prie Bostono Katalikų 
Centro atnaujinimo taip reikš
mingai prisidėjo lietuviai inž. 
Eug. Manomaitis ir dail. Al. Ka- 
šubienė.

Dalis Bostono Katalikų Centro 
patalpų oficialiai buvo atidarytos 
1963 m. gruodžio 11 d. Tai pirmo
jo aukšto erdvūs kambariai, ku
riuose telpa prel. W.F. Glynn 
vadovaujama Tikėjimo Platinimo 
d-ja. Įėjimą į tas patalpas dabi
na mozaikinė Al. Kašubienės Mi
sijų Madona. Teko pastebėti prie 
jos stabteli Centro lankytojai, ja 
gėrisi ir pats įstaigos direktorius 
prel. Glynn. Būdinga, kad Mado
nos fundatorių surado inž. Ma
nomaitis, sudarydamas progą pa
sireikšti mūsų dailininkei. Ap-

Katalikų Centro biure inž. E. Manomaitis, projekto autorius ir 
vykdytojas tarp laikraštininkų. Stovi iš kairės P. Žičkus, inž. E. 
Manomaitis ir St. Santvaras. J. Grūzdo nuotrauka

PARYZIETISKI MĄSTYMAI

'Mėlyna kojinė’- ir barokas
----- Ona Bagdonaitė - Greimienė

Visai atsitiktinai pateko į ran
kas du "Draugo” numeriai, ku
riuose su egoistiniu malonumu 
perkalčiau Algirdo Landsbergio 
straipsnius apie jo "Literatūri
nę kelionę į tris miestus”. Ne 
dėl to, kad autorius juose mūsų 
šeimą vaišinga pavadino -- lie
tuviai juk iš viso vaišinga tauta, 
— bet dėl jo rašymo būdo.

Kadaise, Aleksandrijoj susida
riusi bičiulių grupė ištisus du 
metus ginčijosi, barėsi, pešėsi 
dėl baroko. Prancūzams -- ir 
tada dar neprancūzui, bet viešos 
prancūziškos opinijos atstovui, 
Greimui — barokas turėjo vien 
tik negatyvinę reikšmę. Tai visa 
kas apkrauta, perdėta; žodžiu — 
betvarkė ir ermydėlis, priešin
gybė vieninteliam dievui -- kla-

lamai atnaujintose patalpose re
gi iškilų architekto skonį, rūpes
tingą ir kompetentingą statybinių 
problemų sprendimą. Yra jose ir 
kai kas lietuviško. Fontane, regi
mam iš gatvės pro didžiulį lan
gą švyturiuoja mūsų tautinės spal
vos. Nemažos salaitės apšvieti
mas, krintantis iš lubų kryžiaus, 
savo forma primena liet, kryžių. 
Žinoma, visa tai padaryta sko
ningai, dailiai ir saikingai.

Bostono Katalikų Centro per
statymo darbai bus baigti šį va
sario mėnesį. Dabar inž. Eug. 
Manomaitis ten dirba be dides
nės atvangos, nes jo paties yra 
ir statybos priežiūra. Pats jisai 
apie savo darbus taip pasisako: 
"Privilegiją projektuoti Katalikų 
Centro įstaigą negalėčiau laikyti 
atsitiktinumu. 1948 m. atvykęs Į 
Bostoną, stojau dirbti Stone ir 
Webster inžinierinio projektavi
mo įstaigon, kurioj iki šiol te
bedirbu, kaip įvairių pramonės 
gelžbetoninių konstrukcijų pro
jektuotojas. Nuo Vytauto D. Uni
versiteto dienų architektūra bu
vo ypačiai artima mano vidi
niams polinkiams. Dirbau toj 
srity Lietuvoj, per 15 metų ban
džiau savo jėgas ir Amerikoj. Po
ra mano didesnių projektų ati
teko vienai ar kitai prestižą tu

rinčiai firmai. Dirbau mažes
niems rangovams, kai kurie ma
no architektūriniai projektai bu
vo įkūnyti, bet vis atrodė, kad 
sunkumų galo dar nematyti. Ir 
tik 1962 m. gavau pasiūlymą su
daryti Katalikų Centro perstaty
mo projektą. Jis diocezijos buvo 
priimtas ir dabar, kaip matot, 
iš seno 5 aukštų griozdo baigia 
išaugti reprezentatyvus pastatas 
Bostono centre. Prel. W. F. Glynn 
viešai pareiškė, kad atnaujintos 
patalpos esanti gražiausia įstaiga 
Franklino gatvėj (49FranklinSt.) 
Amerikoj esu registruotas inži
nierius. Tačiau geriausia mo
kykla yra gyvenimo mokykla. Ne
žiūrint anksčiau išgyventų nepa
sisekimų ir skriaudų, dirbsiu 
kietai ir bandysiu savo tikslą 
pasiekti".

-.fc

Ir mažiau statybinės painiavo
se bei parangose nusimanančiam 
susidaro įspūdis, kad dipl. inž. 
Eug. Manomaitis Bostono Kata
likų Centro perstatymu susidarys 
tokį statytojo vardą, kuris tikrai 
padės jam savo idealų siekti. 
Tegu būna palankūs jei dvasiai 
žmogaus kūrybines pastangas 
globoją dievai!...

St. S.

Dr. Juozas Girnius Bostono 
kultūriniame subatvakary

Inž. Eugenijus Manomaitis Katalikų Centro vestibiulyje prie Alek
sandros Kašubienės mozaikos Misijų Madona. J. Grūzdo nuotrauka

Vasario 16 d. išvakarėse, ALT 
S-gos Bostono Sk. namuose,buvo 
surengtas antrasis šių metų kul
tūrinis subatvakaris. Inž. Edm. 
Cibui susirinkimą atidarius ir 
prisiminus Tautos šventę, atski
ru žodžiu buvo pagerbti Chicagoj 
miręs prof. Viktoras Biržiška, 
savo mirtimi užsklendęs veiklių 
ir kūrybingų Brolių Biržiškų lai
kotarpi, bostoniškis velionis Me
čys Kavaliauskas ir New Yorke 
netikėtai miręs rašytojas Stasys 
Leskaitis - Ivošiškis. Nors pas
taruoju metu su savo raštais vie
šumoj Leskaitis nesirodė, bet jis 
paliko mums vertingą lyrinės 
prozos veikalą Spūdus , išleistą 
Nepr. Lietuvoj.

Giedresniu sakiniu buvo pasvei

kintas namų šeimininkas Ant. 
Matjoška, neseniai atšventęs sa
vo amžiaus 50 metų sukakti. Prie 
linkėjimų, kad sukaktuvininkas ir 
ateity būtų veiklus bei darbingas, 
šiltais plojimais prisidėjo subat- 
vakario viešnios ir svečiai.

Paprastai yra sakoma, kad ne
matai medžio didumo, kai visai 
arti jo stovi. Tuo posakiu Bosto
no lietuviams buvo priminta, kad 
jau keliolika metų savo tarpe mes 
turim didelę intelektualinę jėgą 
-- dr. Juozą Girnių, ir gal mažiau 
vertinam jį patį ir jo darbus tik 
dėl to, kad jis gyvena mūsų pašo
nėj ir yra ypačiai ryškus veidas 
čionykštėj mūsų kultūrinėj veik
loj.

Dr. Juozas Girnius, atėjęs į

kultūrinį subatvakarį skaityti pa
skaitos apie laimę ir prasmę, vi
sų pirma tarė, kad jis čia pa
sirodęs paliudyti gerą kaimynys
tę, paliudyti subatvakarių kultū
rinę reikšmę Bostone, paliudyti 
bičiulystę šio reportažo rašyto
jui. Sis dr. J. Girniaus paliudi
jimas galėtų ir turėtų būti gyvas 
pavyzdys, gyva paskata, kaip mes 
savo tarpe turim bendrauti ir 
dirbti.

Dr. Juozo Girniaus paskaita 
apie laimę ir prasmę buvo kele
tas apjungtų epizodų iš jo naujo 
filosofinio veikalo Žmogus be 
Dievo, kuris jau yra spaustuvėj, 
leidžiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių. Būtų bergždžios pastan
gos bandymas tą paskaitą atpasa
koti trumpame pranešime spau
dai. Su dr. J. Griniui būdingu gi
lumu ir įžvalgumu, į laimę buvo 
pažvelgta iš įvairių žmogaus gy
venimo kampų. Kova dėl laimės 
kartais išvirstanti i kovą dėl 
grobio. Bęatodairinis medžiagi
nių gėrybių siekimas žmogaus 
dvasioj sudaro tuštumą. Nesu
dvasinti siekiai negali mums teik
ti pilnutinės laimės. Iš čia atsi
randąs laimės tragizmas. Nega
lima laimės ieškoti, lyg kokio 
daikto šalia savęs. Laimingas tas 
žmogus, kurio nepajėgia sugniuž
dyti smūgiai ir nelaimės. Ne 
geismų patenkinimas, bet ryžtas 
prasmingai gyventi turėtų būti 
žmogaus siekiamoji laimė.

Nėra abejonės, naujasis dr. 
J. Girniaus veikalas Žmogus be 
Dievo, savo tema toks reikšmin
gas mūsų gyvenamam laikui, liet, 
visuomenėj ras nemenkesnį susi
domėjimą, kaip rado jo Tauta ir 
tautinė ištikimybė, jau susilauku
si vertimo į latvių kalbą ir, kiek 
žinau, labai gyvai komentuojama 
ir latvių intelektualiniuose sluoks
niuose.

Nuoširdus dėkui d r. J. Girniui 
už geros kaimynystės paliudiji
mą — už vertingą paskaitą apie 
laimę ir prasmę. Šiam sezonui 
dar liko trys subatvakariai. Vie
nas bus skirtas p. Z. Shallnienės 
kelionės įspūdžiams į Tolimuo
sius Rytus, kitas Jono Rūtenio 
tapybinių darbų parodai ir po
kalbiui apie dailės meną, tre
čiasis Bostono Korp! Neo-Li
thuania. Kitas kultūrinis subat
vakaris yra rengiamas tose pa
čiose patalpose ALT S-gos Bos- 
čiose ALT S-gos Bostono sky
riaus patalpose kovo mėn. 21 d.

St. S.

sicizmui. Mūsų draugei Hlldei, 
nuo Hitlerio iš Vienos atbėgusiai 
meno istorikei, barokas tai — 
XVII-XVin-o amžių tam tikras 
stilius, susitvarkęs pagal savi
tus dėsnius ir turįs savo vertę. 
Savaitiniuose susirinkimuose, — 
tai pas vieną, tai pas kitą, iš ei
lės -- girdėjau tik apie baroką 
šnekant. Visi piestu stojo prieš 
jį, vadindami žmonijai gėdą da
rančia pabaisa. O prieš vargšę 
Hildę -- pravardžiuodami ją 
"mėlyna kojine" (Blaustrumpf). 
Nesu nei feministė, nei sufraže- 
tė, bet mėgstu baroką. Visa šir
dim linkėjau tad, kad Hildės būtų 
viršus. — Ir, štai vieną gražią 
dieną— tartum tikrai, dideli įvy
kiai gyvenime turėtų visada labai 
paprastas priežastis — meksi- 
kietiško meno parodos proga ir 
dėka, ima visi ir susitaria. Ma
no prancūzai, staiga, suteikia ba
rokui legalią teisę egzistuoti. To 
negana. Pasirodo net, kad ir 
Proust’as rašęs barokiškai, ir 
Bach’o muzika tipingai barokiš
ka. -- Gimė nauja mada, nors 
galutinai ir nepanaikinusi nega
tyvinės to žodžio prasmės.

Ne literatūroje, bet asmeninė
je korespondencijoje, jau nuo se
no mane kaltina barokiškumu. Su
tinku -- juk mes, lietuviai, mono
logų mėgėjai ir pasakų sekėjai. 
Visados tačiau esu pasiruošus 
persvarstyti iki šiol galiojusias 
tiesas ir dramatiškai nepergy
venu daromų kritikų. Konstatuoju 
tik, jog, iš tiesų, rašau ilgais, 
komplikuotais ir nevisada išlyg- 
svarintais sakiniais. Pagal blo
gąjį baroką. Gal galėčiauteisintis 
lietuviška mokykla, prie kurios 
prisidėjo lotyniškoji įtaka, davusi 
nebūtinai vien gerų rezultatų. 
Ispanų kalboj "tavo rankos kaip 
hiacintai", pasirodo, nepreten
duoja nei į poeziją, nepavirsta 
net manieringumu. O išvertus į 
lietuvių ar prancūzų kalbas...

Kiek iš straipsnio galima spė
ti, Alg. Landsbergis irgi mėgsta 
baroką. Tik jau tą proustiškąjį, 
kurį prancūzai pripažino teigia
mu. Nežiūrint neoromano ir jo 
avangardistų spirimosi, Proust’o 
autoriteto iki šiol dar niekas ne
drįso paneigti.

Deja, nepažįstų Landsbergio - 
rašytojo ir dramaturgo, todėl 
galiu tik pasakyti, kad asmeniš
kai pažinę, visa šeima nutarė
me įrašyti jį į tą bendratau- 
čių sąrašą, kurį mano duktėpra- 
dėjo sudarinėti jau prieš dauge
lį metų. Mūsų "griūvančių", kaip 
prancūzai sako, tėvų pagrindine 
taisykle buvo pasiūlyta ne jaus
minė, o galimai nuasmeninta ir, 
jei tai iš viso Įmanoma, objek- 
tyvinio pobūdžio bazė. Jame, jau 
nuo prieš-egiptinių-laikų pirmoj 
eilėj Įrašytas (rodos, už ange
lą besisupantį ant medžio ša
kos) Henrikas Radauskas, virtęs 
dviskaita po. to, kai aplankėme 
jj su žmona Wiesbadene, vieną 
vasarą, grjždami iš Turkijos. 
Tikiuosi, kad "Literatūrinės ke
lionės Į tris miestus" autorius 
jausis maloniojedraugijoje ir ne
supyks patekęs Į nuo vaikystės 
sudarytą sent'mentalinj sąrašą, 
prasidedantĮ bendravarde krikšto 
mama Ada iš Los Angeles ir 
tokiu Pranciškum Dulevičiu, va
dinamu Duliuku, dabar New Yor
ke.

VIEŠĖDAMI IIIII KiOJE PIRKITE VUIOJE MODERNIOJE

PARAMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA — Liąuer, Import. from Italy....
2. KRON BRANNVIN AQUAVIT švediška..
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th 155.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $4.69
5th $ .69

6.

7.
8.

ST. REMY BRAND. Import. 
from France....................................
LIEBFRAUMILCH Wine...........
BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

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

Kas lik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuviu prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namu 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. VVestern A ve., Marąuette Parke 
Tel. PRospect 8 - 5875 

3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. Vktory 2-1226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvrrtad. 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 krautiivė.
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riausybės seną politiką, nepri
pažįstančią priverstinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Ir pa
žymėjo, kad iškilmėse kalbėjo 
valstybės sekretoriaus padėjėjas 
Afrikos reikalams G. Mennan 
Williams, kuris taręs kelis saki
nius lietuviškai ir žadėjęs, kad 
Amerikos vyriausybė "ves bylą 
dėl Lietuvos žmonių apsispren
dimo teisės".

***
New Yorko ALT surengtos cen

trinės iškilmės ir šį kartą kėlė 
mišrių minčių: pasitenkinimo ir 
apgailestavimų. Vyriausybės at
stovas pagal savo užimamą vietą 
valdžioje galėjo atrodyti "toli
mas" lietuviams, nes gi jo pa
reigos yra rūpintis Afrikos rei
kalais. Bet jis, buvęs Michigano 
gubernatorius ir ten su lietuviais 
bei lietuvių aspiracijomis susi
pažinęs, nuosekliai susiejo ir da
bartines savo pareigas sudaly- 
vavimu lietuviu tarpe, pabrėžda
mas, kad 31 nauja nepriklausoma 
valstybė Afrikoje kaip tik nuolat 
primenančios nelemtoje būklėje 
atsidūrusią Lietuvą ir jos kai
mynes kitas Pabaltijo valstybes.

Jo, o gal ir kvietėjų nuopelnas 
buvo taip pat ir tai, kad jis ne
sikėsino dėstyti mums Lietuvos 
istoriją, o apsiribojo paminėjimu 
kelių Amerikos prezidentų pasi
sakymų, kuriais galima remti 
tvirtinimus, kad Lietuvai dar yra 
pagrindo turėti vilties.

Taikliausia jo pastaba buvo, kai 
rodydamas Į mažylius mokinu
kus, apsirengusius tautinių šo
kių programai, tarė: "Jūsų vil
tis nėra dingusi, kol jūs turit 
jaunuolių, nevengiančių apsireng
ti šiais drabužiais". Tai pastaba, 
kurią galima laikyti atestatu, su
teikiančiu teisę stoti į "politinių 
veiksnių" eilę šeštadieninės mo
kyklos mokytojams ir ypač uolia
jai tautinių šokiųtradicijos palai
kytojai J. Matulaitienei.

Šventiško pasitenkinimo paliko 
ir koncertas. Pr. Bičkienė, daug 
platesnėms erdvėms pajėgi dai
nininkė, yra viena iš mūsų meni
ninkių, savo lygiu stiprinančių 
tautiečiuose savimi pasitikėjimo 
jausmą: štai kokių esama mūsų 
tarpe! O tas kaip tik labai dera 
tautinėms iškilmėms.

NEW YORK
Ir šįmet Lietuvos Nepriklau

somybės Diena New Yorke buvo 
. atžymėta ne vienu vieninteliu įvy

kiu, o keliose vietose, keliais at
vejais. Žymesnieji įvykiai: spe
ciali programa New Yorko Mies
to radijo stotyje penktadienį, 3:30 
vaL P.P. (turinys praneštas Dir
vos 19 nr.); Lietuvos Generalinio 
Konsulo ir L. Laisvės Komiteto 
priėmimas Carnegie Endovvment 
patalpose penktadienio vakarą; 
Korp! Neo-Lithuania iškilminga 
sueiga tą patį vakarą Interna- 
tional Hotely ;Lietuviška progra
ma vienoje Great Neck’o mokyk
loje; šeštadieni vėl speciali radi
jo programa - koncertas N.Y. 
Miesto radijo stotyje (dalyvavo sb- 
listė P. Bičkienė iš Chicagos); 
kiek anksčiau tą patį vakarą spe
ciali J. Stuko radijo programa; 
sekmadienį -- didžiosios iškil
mės Mebster Hali.

Konsulato -- Laisvės Komiteto 
priėmimas šį kartą vyko jau ne
be "savose patalpose" ("Laisvųjų 
Baltų Namų", kaip žinoma, nuo 
pereitos vasaros jau nėra), bet 
įvykis dėl to ne tik nenukentėjo, 
o netgi laimėjo, kadangi aplinka 
buvo šventiškesnė, o ir svečių 
skaičius bei įvairumas ryškiau vy
ravo saviesiems, nei tai būdavo 
kaikuriais kitais atvėjais. Radi
jo programos Miesto radijo sto
tyje šį kartą bus buvę reikšmin
giausi Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos atžymėjimai šiame 
didmiestyje, nes jos plačiau negu 
kitkas nuskambėjo miesteir apy
linkėse, ir tai buvo sėkmingiau
sias prasiveržimas 1 viešumą.

New York Times šįmet nebe- 
tęsė daugelio metų tradicijos: 
nebeprisiminė Lietuvos veda
muoju straipsniu, nei nespaus
dino nieko iš redakcijai ta proga 
rašytų laiškų. Tik pirmadienį 19- 
me puslapyje įdėjo 30 eilučių pra
nešimą apie VVebster Hali iškil
mes, kuriame pažymėjo, kad dau
giau kaip 700 lietuvių šventė 
Lietuvos Nepriklausomybės Die
ną, kad išklausė prezidento John
sono ir valst. sekretoriaus Rusko 
sveikinimus, kuriuose jie pakar
totinai patvirtino Amerikos vy-

Vienas iš dail. A. Vaikšnoro paveikslų, kuris bus išstatytas šį sek
madienį atidaromoj parodoje Clevelande.

DIRVA

Bet ir tos čionykštės "vargo 
pelės" — jaunieji bei mažieji 
šokėjai ir Operetės choras — tel, 
kė Į save dėmesį su pasigrožė
jimu, nepertraukiamu atlaidžio
mis šypsenomis ar rūškanais ne
sėkmių apgailestavimais.

Buvo pagrindo papildyti svečio 
pastabą, kad, kol yra tokio atža
lyno, savanoriškai ir, matyt su 
meile bei geru skoniu puoselėjau 
čio tuos 'bytlių” aplinkoje lietu
viškus tautinius šokius, tol lie
tuvių tautinė sąmonė dar nesi
rengia užgesti.

Operetės choras, vadovauja
mas M. Cibo, pasirodo, pasta
ruoju metu, jei ne galingumo, tai 
darnumo ir skonio požiūriais pa
kilęs bent keliomis pakopomis. 
Be to, jis toks rimtas, kad save 
stiliumi jau lyg ir nebeatitinka 
savo tredicinio (Operetės choro) 
vardo... Dainininkai ir šokėjai 
turėjo kompetentingus palydus — 
A. Kepalaitę ir V. Strolią.

Apgailestavimo ir net neprita- 1 
riamo nusistebėjimo sukėlė vaiz
dinė dalis, tai yra, scenos deko
racija. Visa programa vyko aki
vaizdoj didžiulio paveikslo, įrė
minto dviem keturspalvėm 
vėliavom. Taip, keturspalvėm: 
geltona - žalia - raudona - juo
da... Be to, geltona ir žalia spal
vos pasirinktos tokios, kokių Lie
tuvos vėliavos dar niekad nebuvo 
tekę matyti. O tarp tų "vėliavų" 
Įrėmintas paveikslas - plakatas 
žiūrėjo Į visą iškilmę, kaip dar 
didesnis nesusipratimas. Galbūt 
juo manyta vaizduoti "pavergta 
Lietuva", bet Įspūdis — "scena 
iš baltųjų vergių aukcijono". Lyg 
ir "šimoniški”, tik ne K. Šimonio 
spalvų apskritimai aplink "ver
gės" figūrą (aprengtą greičiau 
orientališkai, bet apjuostą lyg ir 
lietuviška juosta) siūlė tą plakatą 
siųsti nebent kur nors Į pigaus ka
bareto orkestro užnugarį, o ne 
laikyti tautinės - valstybinės 
šventės iškilmių scenoje. Lietu
vos vėliavos spalvos (čia jau daug 
"tikresnės") po "vergės" kojomis 
-- apgailėtina patriotinė simboli
ka. Daugelis apgailestavo, kad 
rengėjai pristigo savo tarpe kri
tiškos akies nenusisekusiam pa
puošalui.

Mišrių minčių paliko ir pagrin. 
dinė, dr. B. Matulionio, kalba. 
Nebuvo ji perdėtai ilga, vos kiek 
per pusvalandį, bet ir šis kalbė
tojas, kaip ir kitomis panašiomis 
progomis atsitinka, neatsispyrė 
pagundai "papolemizuoti" iš iš
kilmių tribūnos.

Apšvietęs auditoriją apie caro 
valdžios blogybes ir joms pa
vaizduoti Įsileidęs Į smulkmeniš
ką Kražių skerdynių istorijos pa
sakojimą, paskui perėjęs prie 
nacinio ir bolševikinio režimų 
palyginimo, paskutinį kalbos treč
dalį paskyrė vienybės ir "Vie
nybės” temoms... Tiesiogiai var
dais neminėdamas, nors gana ap
čiuopiamai leisdamas atspėti, ką 

galvoj, kalbėtojas tūlus savo 
smerkimų taikinius teikėsi api
būdinti, sakytume, "donelaitiš
kai”. Skatindamas politinę vie
nybę, išvadino kurmiais ir 
ermitais visus tuos, kurie 
sakosi kažką geriau dirbą" ir 

kurie "neina Į bendrą talką". Ka
dangi kalbėtojas yra žinomas kaip 
daba rtinėj veikloj bene pačios kon - 
servatyviausios Vliko partijos 
atstovas, reikėjo suprasti, kad 
"kurmių" ir "termitų" vardus jis 
bus taikęs Vliko diktuojamosios 
vienybės neprisilaikantiesiems. 
(Nors kaikas juokavo, kad girdi, 
kalbėtojas pravardžiuoja Į TAL- 
K£ nesidedančius...)

Dalykai ėmė atrodyti gana pa
radoksiškai apsižvalgius salėje: 
vaje, kiek čia sėdi "kurmių" ir 
"termitų"! Maža to: kasoj bilie
tus pardavinėjo toki "kurmiai", 
kaip vienas buvęs, kitas esamas 
LNT vadovybės nariai, o salėje 
su rinkliavinėmis lėkštėmis pa
sklido irgi bene daugiausia "ter
mitai". Lėkštės buvo gana gau
siai pripildytos, ir netgi stam
biųjų pildytojų tarpe buvo gir
dėti "kurmių" pavardžių, nors 
kaikurie, vienybės žydėjimo var
dan pavaišinti tokiais epitetais, 
gal ir susilaikė...

Toks "kvietimas vienybėn" ar 
"linijos nustatymas" pravardžia
vimais galėtų būti greičiau api
būdintas kaip "kurstymas vienos 
visuomenės dalies prieš kitą”. 
Bet šiuo atveju daugumas gynė 
kalbėtojo tono energingumą, gy
rė kaip sako ir nesigilino Į 
tai, ką sako, o kiti tarė "at-

Vasario 16 šventės proga iškilmės Chicagoje Jaunimo Centre prie paminklo dedant vainiką.
L. Knopfmilerio nuotrauka

leisk jam Viešpatie" ir paliko kal
bą "savieigai".

Juo toliau, juo labiau "stiprių 
žodžių" srovė kilo, kai ji pakry
po J "kultūrinio bendradar
biavimo" piršlius. Pirštu nero
dydamas, kalbėtojas ėmė pavyz
džius, aidinčius daugiausia iš 
čionykštės "Vienybės". Ir kai 
kalbėtojas ėmė argumentuoti 
parsidavėlių, pakvaišė
lių ir panašiais epitetais, dau
gelis akių sužiūro link čia pat bu
vusių "Vienybės" redaktorių - 
leidėjų, o kai kalbėtojas pareiš
kė, kad nesiliaujantiems taip veik
ti neturi būti vietos mūsų tarpe, 
kalba buvo pertraukta plojimais.

Bet konkrečių išvadų niekas 
nedarė. (v. r.)

GRAND RAPIDS
Vasario 9 d. Grand Rapids 

LB apylinkė surengė Vasario 16 
minėjimą. Kun. Jonas Žvirblis 
atlaikė šv. Mišias šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje už kenčiančią 
Lietuvą, o tai dienai pritaikin
tą pamokslą pasakė kleb. kun. 
W. Jude. Jis priminė ameriko
niškai visuomenei kiek yra pa
daręs žalos komunizmas pasau
lio kultūrai, o ypač kenčiančiai 
Lietuvai, kurią jau virš 20 metų 
laiko sukaustęs geležiniais pan
čiais, o prošvaistės kančioms 
nesimato. Baigdamas paprašė 
pasimelsti, kad Aukščiausias su
stiprintų dvasiniai ir fiziniai mū
sų brolius ir seses ne tiktai 
gyvenančius okupuotoj Lietuvoj, 
bet ir tolimame Sibire kenčian
čius badą, šaltį; gi mes neturi
me palūžti dvasioje, nes atgims
tančiai tautai reikalinga kad ir 
mažiausia, bet reali pagalba.

Laike pamaldų giedojo naujai 
susiorganizavęs mišrus lietuvių 
choras, kuriam vadovavo ir var
gonais palydėjo vargon. Marija 
Salatkienė.

Antroji minėjimo dalis įvyko 
šv. Jurgio Draugijos didžiojoj 
salėje, kuri prisirinko pilnutė
lė. Joje matėsi didelis būrys ne 
tiktai antros, bet ir trečios kar
tos lietuvių. Minėjimą pradėjo 
apylinkės pirm. J. Puodžiūnie
nė ir po to paprašė kun. J. 
Žvirbli sukalbėti maldą. Šios 
šventės proga lietuvius sveikino 
latvių organizacijų centro atsto
vas Grand Rapids inž. Kolberg 
ir paprašė per Pr. Turūtą per
duoti vysk. J. Rancano geriau

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chcrtered ond Supervised by the United Stotes Government

2202 W. CERMAK ROAO — CHICAGO 8, ILl. 
Phone: Vlrginio 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

sius linkėjimus ir palaiminimą 
Grand Rapids lietuviams, o kar
tu ir visai Lietuvių tautai.

Paskaitą skaitė svečias chi- 
cagietis Algirdas Pužauskas. Sa
vo kruopščiai parengtoje paskai
toje nupiešė gyvą vaizdą mūsų 
dabartinės situacijos ir jos 
reikšmę mūsų ateities darbuo
se. Po paskaitos buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimui; su
rinkta $329.80, kurie bus pasiųs
ti (atskaičius būtiniausias išlai
das, susijusias su minėjimo ren
gimu) per LB Centro Valdybą — 
ALT.

Meninę dalį išpildė Grand Ra
pids lietuvių mišrus choras. Cho
rui vadovavo muz. M. Salatkie
nė, pranešėja J. Puodžiūnienė. 
Grand Rapids moksleivių ateiti
ninkų kuopos narės padainavo 3 
daineles, o Astraitė ir G. Lu- 
koševičiūtė pasakė po eilėraštį. 
Ypač su gera intonacija, išsijau- 
timu ir gražia dikcija perdavė 
autoriaus mintį pastaroji.

Baigiant minėjimą apyl. pirm.
J. Puodžiūnienė pareiškė savo ir 
bendruomenės vardu nuošir
džiausią padėką: A. Pužauskui 
už paskaitą, kun. J. Žvirbliui 
— už maldą, už įvairią pagalbą 
rengiant minėjimą -- muz. Sa- 
latkienei, ALT pirm. K. Slap- 
šiui, A. Puodžiūnui, šešt. mo
kyki ved. Pr. Turūtai, Ateiti
ninkų kuopos narėms ir globė
jai A. Lukoševičiūtei, šeiminin
kėms, kurios parengė po minė
jimo kavutę su skanėstais: L. 
Raubienei, Medelinskienei, Kry- 
gerienei ir kitoms.

Po minėjimo Raubų namuose 
svečiams chicagiškiams pagerb
ti buvo surengta vakarienė, ku
rion prisirinko gražus būrys vie
tinių lietuvių praleisti porą va
landėlių, pasidalinti Įspūdžiais 
ir pagyventi šventiškoje nuotai
koje.

RACINE
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 46-ios metinės buvo pa
minėtos vasario 9 d. Minėjimą 
suruošė vietos ALT skyrius, ku
rio pirmininkas M. Kasparaitis 
pravedė iškilmingąją dalį. Po 
JAV himno, kun. Bonifacas 
.Vaišnoras, MIC, Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas, perskai
tė dienos rimčiai pritaikytą in- 
vokaciją. Toliau, M. Pūrienė 
perskaitė gub. John W. Rey-
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nolds ir Racine burmistro Wil- 
liam H. Beyer proklamacijas, 
skelbiančias Vasario 16-ją — 
Lietuvių Diena Wisconsine ir 
Racino mieste.

ALT Centro Valdybos narys 
ir Lituanaus žurnalo redaktorius 
dr. T. Remeikis, pagrindinis mi
nėjimo kalbėtojas, supažindino 
klausytojus su prieš šimtą metų 
Įvykusiu lietuvių - lenkų sukili
mu, siekiant savistovios val
džios, ir su aplinkybėmis, vedu
siomis į tą sukilimą. Apibūdin
damas priežastis, kurių pasėkoje 
buvo atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė, sulygino jas su dabarti
nėmis apystovomis, kiek jos lie
čia Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo viltis. Paskaita buvo 
tikrai Įdomi, turininga ir nauja 
savo mintimis.

Iškilmingosios dalies pabaigo
je buvo priimta rezoliucija, kuri 
pasiųsta JAV prezidentui ir ki
tiems vyriausybės pareigūnams 
bei atatinkamiems Kongreso at
stovams ir senatoriams.

Meninėje dalyje pasirodė jau
nieji talentai padeklamuodami, 
padainuodami, paskambindami ir 
panašiai. Vaikučių programoje 
dalyvavo: Rūta Budrytė, Liudas 
Kūliavas, Stasys Kūliavas, Rima 
Kažemėkaitytė, Marytė Petkū- 
naitė, Romutis Pliūra, Eleonora 
Tribytė, Sigutė Tribytė ir Nerin
ga Vindašiutė. Moterų choras, 
vedamas muziko Juozo Grimskio 
sudainavo tris dainas ir vėliau 
mišrus choras sudainavo ketu
rias dainas. Minėjimas baigtas 
"Malda už Tėvynę", kuria pagerb
ti žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
ir Lietuvos himnu. Meninę pro
gramą pravedė Vikt. Kažemėkai- 
tis. Surinkta apie 300dol. --aukų 
Lietuvos laisvinimo reikalams.

Po minėjimo buvo kuklios vai
šės, kurias paruošė Marta Sta- 
naitytė. (pp)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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Mažlietuviy tradicinis šiupinys
Mažosios Lietuvos broliai ne- 

vien senaisiais laikais (Rėzos, 
Mažvydo, Donelaičio), bet ir 
šiandien rodo gilų prisirišimą 
prie tautinių papročių, prie Tė
vynės meilės, tėvų kalbos ger
bimo, savo dainų pamėgimo. Ne
priklausomybės laikais buvo gra
žu žiūrėti, kai Klaipėdos krašto 
ūkininkės atvažiuodavo į Klaipė
dos turgų, arba švenčių dieno
mis, apsirengusios namie aus
tais, tautiniais ornamentais iš
margintais "šimtakvaldžiais" si
jonais. Juk jų šitą meilę savo 
krašto skoniui ir grožiui vokie
čiai net trijų šimtmečių laiko
tarpyje nesugebėjo išnaikinti.

Kai vokiečiams okupavus Klai
pėdos kraštą mūsų patriarchas

Martynas Jankus kėlėsi į Kau
ną, savo namiškiams pasakė: 
"Klausykitės Kauno radiją. Jeigu 
išgirsite dainą "Tykiai-tykiai 
Nemunėlis teka", reiškia aš lai
mingai pasiekiau Kauną". Taigi, 
net kritiškuoju momentu daina 
atėjo j pagalbą.

Nepriklausomybės laikais 
Rambynas, Rusnė, Šilutė, Juod
krantė, Nida kas metą turėdavo 
tai jonines, tai laivų regatą, tai 
dainų šventes, tai kitokių dides
nių parengimų. Klaipėdoje gi kas 
metą tradiciniai valgėme šiupi
nį.

Tą paprotj mažlietuviai atsi
nešė J mus priglaudusią tėvy
nę. Savo parengimus mažlietu
viai daro Lietuvių Auditorijoje.

GRAMERCY SHIPPING CO. Į
ĮSTEIGTA 1947 — TURINTI MASKVOS USSR VNEŠPO- 
SYLTORG LEIDIMĄ — TURINTI DEPARTMENT OF 

BANKING AND INSURANCE (USA) LEIDIMĄ IR 
DRAUDIMĄ.

BE MUITO DOVANOS į

Šiupinį visad paįvairindavo pro
grama. Vasario 8 d. šiupinį ati
darė tos draugijos pirmininkas 
M. Bundelis. Meninę dalį atli
ko -- "Aidos" choro dvigubas 
mišrus oktetas; smuiku solo 
grojo Renata Anysaitė išpildžiu
si "Menuette" — Dussek. Jai 
akompanavo, o taip pat solo "La 
serenada" — Brogai išpildė Vik
torija Kikutytė. Tautinių šokių 
šokėjai pašoko Šustą, Suktinį ir 
Audėjėlę. Paruošė Ilzė Peterai- 
tienė. Akordeonu darniai akom
panavo Loreta Jablonskytė. Pro
gramą pravedė ir chore solo 
dainavo Aldona Buntinaitė.

Smuikininkė R. Anysaitė turi 
drąsius mostus, aiškų intonavi
mą. Tik, deja, publika negalėjo 
tinkamai išgirsti niuansavimų, 
nes smuikas buvo nukreiptas į 
priešingą pusę. Taipgi buvo ne
apsižiūrėta paruošiant sceną pia
nistei: pianinas buvo pastatytas 
J priešingą kryptį, ir niekas ne
atidengė dangčio skambinant so
lo. Jaunutė pianistė turi gražius

Ateities Klubas Clevelande padovanojo Šv. Jurgio parapijai Lietuvos vėliavą, kuri bus laikoma baž
nyčioje. Nuotraukoj vėliavos krikšto tėvai. Iš kairės: F. Eidimtas, G. Stuogytė, H. Idzelis, P. Balčiū- 
nineė, O. Mikulskienė ir K. Žiedonis. Vėliavos krikštynos įvyko bažnyčioje vasario 16 d.

V. Pliodžinsko nuotrauka

USSR: Siuvamos mašinos, 
automobiliai, dviračiai, šal
dytuvai, skalbimo mašinos 

ir daug kitų.
MŪSŲ SKANIŲ IR AUKŠ-, 
TOS KOKYF.ĖS MAISTO 
PRODUKTŲ SIUNTINIAI. 
SIUNTINYS ”R” įkainuo
tas $36.75.

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

AUKŠTOS KOKYBĖS 

MEDŽIAGOS 
Reikalaukite mūsų sąrašų. 

Gramercy - N. Y. 
118 EAST 28th ST., Nr. 966

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

rašyti kvitai.

Kursas: 9 rubliai už $10.

Už patarnavimų mokestis 

iki
$35.00 — $3.50.

Virš §35.00 — 10%.

Gramercy - N. J,
711 BROAD ST., N r. 925 

NEMARK. NEW JERSEY

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

NEW YORK 16, N. Y.

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

sekmadienį uždaryta.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

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

užgavimus, pasigrožėtinus kai
riosios rankos judesius, ypač 
atliekant staccato.
' Pažymėtina, kad abidvi Mažo
sios Lietuvos lietuvaitės yra vos 
baigusios aukštesnę mokyklą, 
taigi -- jaunutės, turinčios daug 
galimybių meno pasaulyje, jeigu 
tik nepasiduos stagnacijos pa
gundoms, nes tai būtų menui mir
tis. Menas reikalauja griežto pa
siaukojimo.

šokėjai buvo paruošti gerai. 
Judesiai darnūs.

Programos pabaigoje, kad pa
įvairinus šiupininę nuotaiką, bu
vo įvestas humoristinis dialo
gas "Kretingiškis ir Tilžiškis". 
Vaidino neblogai. Bet visa ne
laimė, kad jaunieji scenos mylė
tojai neatsižvelgia į salės didu
mą, jos akustiką, ir užsimirš
ta, jog jie kalba ne sau, bet 
auditorijai.

Čia paminėtos "dulkelės" ne
buvo esminės ir neužgniaužė va
karo nuotaikos. Visi svečiai jau
tėsi vienos šeimos nariai. Svei
kintinas reiškinys, kad jaunoms 
kandidatėms į meną buvo duota 
progos pradėti plačiau reikštis 
viešumoje. Kas tokiam pasiro
dymui priešintųsi, uškirstų ke
lią tobulėjimui. Bet ir pats me
nininkas užkerta kelią sau, jei
gu jis galvoja esąs absoliučia
me tobulume.

Dar truputį apie patį chorą. 
Dvigubas oktetas dainas atliko 
darniai, gerai susidainavęs, žo
džius taria aiškiai. Choras buvo 
taip paruoštas, kad dainavo be 
dirigento, pasikliaudamas vien 
gabiai akompaniatorei Ramintai

SPORTO ŽINIOS

Vasario 9 d. Toronte įvyko 
antras š. Amerikos lietuvių krep
šinio žaidynių Organizacinio Ko
miteto posėdis, kuriame buvo 
apsvarstyti žaidynių einamieji 
reikalai ir sudaryti komitetai 
iš šių asmenų:

Organizacinis Komitetas: 
pirm. J. Balsys, sekret. J. Gus
tainis, ižd. J. Uogintas, spauda, 
radijas ir televizija D. Laurina
vičius ir nakvynės bei parengimų 
K. Baronas.

Varžybinis Komitetas: pirm. 
K. Sapočkinas, sekret. E. Šlekys, 
vyrų krepš. I. Jurcevičius, mo-

Lampsaitytei. Vienok kai kur 
(pav. -- "Pradės aušrelė aušti") 
dirigento dalyvavimas būtų įne
šęs daugiau lygumo ir ekspre
sijos.

Nežiūrint, kad tą vakarą buvo 
dar du parengimai, didžiulė sa
lė turėjo svečių apsčiai. O pa- 
triarko Martyno Jankaus dukra 
Urtė Jankutė vis vikriai apžiū
rinėdavo stalus, kad svečiams 
nepritrūktų šiupinio.

J, Bertulis.

terų ir mergaičių -- A. Supro- 
nas.

Provizorinė žaidynių progra
ma:

šeštadienis, bal, 4 d. rung
tynės keturiose salėse pradeda
mos punktualiai 9 vai. ryto. Va
kare, Prisikėlimo parapijos sa
lėje -- bendras sportininkų pa
silinksminimas.

Sekmadienis, bal. 5 d. 11 vai. 
ryto sportininkų pamaldos Prisi
kėlimo parapijos bažnyčioje ir 
12 vai. 30 min. St. Michael sa
lėje žaidynių atidarymas irbaig- 
miniai susitikimai.

Klubų registracijai nustatyta 
kovo mėn. 21 d. (pašto antspau
do) data ir burtų traukimas — 
kovo 25 d.

Posėdžio metu buvo aptarti ir 
Kanados lietuviškojo sportinio 
gyvenimo reikalai, nepamirštant 
ir Š. Amerikos lietuvių rinkti
nės išvykos Į Australiją. Kadan
gi tuo klausimu būta kai kurių 
neaiškumą, nutarta įgalioti 
K. Baroną išsiaiškinti Chicago
je su išvykos organizacinio ko
miteto nariais.

* TORONTO m. ir apylinkės 
stalo teniso pirmenybėse vyrų 
grupėje J. Nešukaitis ir mote
rų — E. Sabaliauskaitė laimė
jo vice-meisterių titulus.

♦ KANADOS lietuvių stalo te
niso komandines pirmenybes Ha
miltone laimėjo Toronto Vytis:ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENS1ONIERIAMS. KURIEM PRO( ENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENĄ.

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

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

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

I

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI-PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTA MEDŽIAGA IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

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

Telefonas 925 ■ 5179
šeštadieniais ii- sekpmdieniais nuo !»«val. ryto.

Kainos; Paltai nuo $80 iki . . . Kostiumai nuo $85 iki . . .

vyrai (Gvildys, Nešukaitis, Vai
čekauskas) įveikė Kovą 5:1 (Pal
tarokas, Stanaitis, Slavinskas), 
o moterys nugalėjo Kovą ir Auš
rą po 3:0. Antrą vietą užėmė 
hamiltonietės, įveikdamos Auš
rą 3:2.

♦ A. STUKAS, buv. Vancou- 
verio dienraščio sporto sk. re
daktorius, futbolo treneris ir te
levizijos komentatorius, lietu
vių kilmės kanadietis, buvo ledo 
rutulio rungtynių komentatorium 
tarp-olimpinėse žaidynėse S. S- 
gos ir Kanados.

Klebonas kun. B. Ivanauskas 
šventina šv. Jurgio bažnyčiai pa
dovanotą Lietuvos vėliavą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

* HAMILTONO Kovo stalo te
niso turnyrą laimėjo St. Navic
kas. Tolimesnės vietos atiteko: 
2) G. Paltarokui, 3) A. Grajaus
kui, 4) D. Slavinskui, 5) Z. Sta
naičiui.

STOP HERE 
SHOP THERE

gerą savijautą
DĖMESIO

Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — ’ 
aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.

Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 
vyrų aprangai.

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

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.
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VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. Y A 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Then Shop at your leisure for your

Stop here for comfortable terms on your 
coming new car!

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumuf
Della E. Jakubs &. VVilliam 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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS MONOGRAFIJĄ už
siprenumeravo:

Garbės prenumeratoriai: Dr. 
Gediminas čekas, Metuchen, N. 
J., Kazimieras Siliūnas, Flu- 
shing, N.Y.; Jonas Valiukėnas, 
Bellerose, N. Y.

Prenumeratoriai: Antanas Jur- 
gėla, Brooklyn, N,Y.; Jonas Va- 
saitis. Cicero, III; Jonas Cinkus, 
Cicero, III.; Juozas šulaitis, La 
Grange, III.

* PROF. J. ŽILEVIČIUS pas
kutiniu laiku stipriau negalavo su 
akimis. Dabar paaiškėjo jog pro
fesoriui trūko akyje gyslelė, krau
jas užpylė regėjimo lizdą ir jis 
beveik nieko nebemato. Gydyto
jas ramina, jog tas gali praeiti, 
ir regėjimas vėl atsitaisys. Lin
kime profesoriui pasveikti.

NEW YORK

* DR. RADZIVANO iniciatyva 
praeitą sekmadienį, Apreiškimo 
parapijos salėje {vyko Rezoliu
cijoms remti aktyviųjų lietuvių 
pasitarimas, kur nutarta Vasa
rio 16 dienos proga pasiųsti ga
limai daugiau laiškų savo dis- 
triktų senatoriams bei kongres- 
manams.

* NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI TĖVŲ KOMITETAS va
sario 8 d. turėjo pirmąjį posėdį, 
kuriame buvo pasiskirstyta pa
reigomis: pirmininkė -- P. Le- 
veckienė, vicepirmininkas — č.- 
Ašebergas, sekretorė -- A. Ge- 

GEDIMINUI GUDĖNUI
staigiai ir netikėtai mirus, Edvardui PETKE
VIČIUI ir Poniai, giminėms ir artimiesiems 
gilių užuojautų reiškia

Dirvos redakcija ir 
Vilties spaustuvės 

bendradarbiai

GEDIMINUI GUDĖNUI

netikėtai mirus, jo motinai Poniai PETKEVI
ČIENEI, jo broliams Kazimierui ir Jonui, 
visiems artimiesiems ir giminėms gilių užuo
jautų reiškia

Bronė Pročkienė

Nuoširdi užuojauta

DALIAI MAURUKIENEI

ir šeimai, jos tėveliui Petrui KUBERTAVI- 
ČIUI mirus Lietuvoje.

Regina ir Vladas Ramanauskai 
su šeima

Mielam dėdei ir svainiui
A. A. 

VINCUI VELŽIUI

mirus, giliausių užuojautų jo žmonai Francei. 
dukrai Audrei ir sūnui Vincui reiškia ir liūdi

Kazys Misiūnas ir 
Kazys Pažemėnas 

su šeimomis

Los Angeles Lietuviu Tautiniu Namų 
dalininkui

VYTAUTUI TAMULAIČIUI

mirus, jo žmonai, sūnui, giminėms ir artimie
siems nuoširdžiausių užuojautų reiškia ir 
kartu liūdi

L. A. Tautiniu Namų Valdyba 
ir dalininkai

rulaitienė, iždininkas — V. La
butis ir N. Valaitienė -- narė. 
Posėdyje, dalyvaujant "Nerin
gos" tuntininkei R. Bružinskie
nei, buvo apžvelgta bflsimieji 
Komiteto darbai ir plačiau aptar. 
ta parama skaučių rengiamai Ka
ziuko mugei, kuri {vyks kovo mėn. 
8 d. Apreiškimo parapijos patal
pose.

Neringos ir Tauro tuntai yra 
dėkingi buvusiam Tėvų Komite
tui, ypatingai pirm. J. Butkui, už 
patirtą nuoširdų skautiško jau
nimo rėmimą ir globą.

* ANICETAS SIMUTIS, Lietu
vos konsulas New Yorke, po sėk
mingos operacijos sveiksta na
muose.

* PROF. J. STUKAS, Lietu
vos Atsiminimų radijo valandos 
vedėjas vasario 14 dieną buvo pa
grindiniu kalbėtoju Lietuvos Vy
čių suruoštame Vasario 16 dienos 
minėjime Great Neck, N.Y. Jo 
kalbos klausėsi apie 500 žmonių.

DETROIT
* MADŲ PARODOS, kuri įvyks 

kovo mėn. 7 d. 7 vai. vakare, 
Lietuvių Namų salėje, bilietai 
gaunami pas bilietų platintojas, 
Gaivoje, Neringoje ir knygų kios
ke prie šv. Antano bažnyčios. Pa
roda bus turtinga rūbų įvairu
mu dalyvaujant penkioms vieš
nioms iš Chicagos ir 14 det- 
roitiškių. Be pačių modeliuotojų 
siūtų rūbų bus modeliuojamos 
vestuvinės ir vakarinės sukne
lės, kurias mūsų parodai siuva 
p. Pašukonienė.

New Yorko vyrų oktetas žygiuoja... Kovo pradžioje pasirodys okteto ilgo grojimo pioKSteie wes 
žengiam su daina". Nuotraukoje okteto vyrai su vadovu: muz. A. Mrozinskas — vadovas, J. Nakuta- 
vičius, R. Kezys, V. Alksninis, A. Ilgutis, K. Simanavičius, L. Ralys, V. Aukštikalnis ir V. Daugirdas.

New Yorko vyrų okteto reikalų vedėjas Romas Kezys (kairėje) kal
basi plokštelės rekordavimo reikalu su Eurotone rekordavimo fir
mos prezidentu. Si firma kovo mėn. išleidžia pirmąją okteto ilgo 
grojimo plokštelę "Mes žengiam su daina".

V. Alksninio nuotraukos

Lietuvoje mirė artistė 
J. Oškinaitė-Sutkienė

Su nerimu stebime, kaip žiau
rioji mirtis rauna iš mūsų tarpo 
vyresniosios kartos Lietuvos 
kultūros ąžuolus ir jaunesnius 
berželius. Tik dviejų mėnesių 
laike, mes netekome: Kazio V. 
Banaičio, Kleofo Jurgelionio- 
Kalėdų Kaukės, iškilaus dvasi
ninko ir rfašto žmogaus kun. J. 
Jonaičio, Fausto Kiršos, Vikto
ro Biržiškos ir tik šiomis die
nomis Stasio Leskaičio-Ivošiš- 
kio... Dar liūdniau pasidaro, kai 
patiriame, kad negailestingoji 
mirtis kerta ne tik mūsų, var
ganų tremties dienų kultūrinin
kus, bet taip pat ji uoliai dar
buojasi ir mūsų pavergtoje Tė
vynėje!

Gautame laiške iš Lietuvos 
pranešama, kad vasario 8 d. 
vakare mirė iškili Kauno Valsty
binio Dramos Teatro artistė, 
Jadvyga Oškinaitė-Sutkienė. Gy
venusiems Kaune mirusios tea
trinis meno Vaidilutės vardas 
gerai žinomas. Velionė gyveno 
tarpe mūsų ir per trisdešimt 
trejus metus vaidino šimtus kar
tų įvairiausius vaidmenis, iški
lia vaidybine kūryba įamžinusi 
savo vardą ryškiomis raidėmis 
Lietuvos teatro istorijos pusla
piuose.

Turėdamas viltį, kad apie 
Jadvygą Oškinaitę-Sutkienę iš
samesnį straipsnį parašys mū
sų dramos teatro veteranas Sta

sys Pilka, nepralenkiamas tea- 
trologas, noriu skaitytojams pa
tiekti tik laiško, pranešusio apie 
J. Oškinaitės-Sutkienės mirtį, 
būdingesnę ištrauką. Tame laiš
ke, išsiųstame iš Vilniaus vasa
rio 13 d., rašoma:

-- Rašau šį laišką tik vakar 
grįžęs iš Jadvygos Oškinaitės 
laidotuvių Kaune. Ji mirė, eilę 
metų sirgusi širdimi, vasario 
8 d. vakare. Palaidota naujose 
Kauno kapinėse Petrašiūnuose va
sario 11 d.

Kad ir šaltą dieną, daug žmo
nių palydėjo tą lietuvių teatro 
Veteranę paskutinėje jos kelio
nėje. Kapas storai apklotas gė
lėmis ir vainikais.

Buvo daug visokių žmonių, be
veik visi senieji aktoriai, vete
ranai ir pensininkai, kurie gali 
pajudėti: lyg koks žilaplaukių ir 
nuplikėlių paradas.

Kai kapas buvo supiltas, pa
lydovai, kurį laiką dar stovi
niuodami, kuždėjosi: -- "Tur
būt netrukus lydėsime Petrą Ku- 
bertavičių. Ir Juozą Grybauską"..

'Abu serga vėžiu. (Petras Ku
bertavičius jau mirė. Red.).

Tai šit: apie Jadvygą Oški- 
naitę laikraščiuose atspaus
dintos paskutiniosios recenzijos 
-- nekrologai. Ji jau atvaidino 
visas savo roles, scenoje ir gy
venime.

Žinome apie mirtis ir pas jus:

CHICAGO
NAUJA LB APYGARDOS 
VALDYBA PRADĖJO DARBĄ

LB apylinkių atstovų naujai iš
rinktoji Chicagos apygardos val
dyba savo pirmame posėdyje pa
siskirstė pareigomis: inž. Br. 
Nainys -- pirmininkas, St.Ingau- 
nis -- vicepirmininkas ir jauni
mo reikalų vedėjas, St. Šiaučiū
nas -- sekretorius, inž. K. Doč
kus — iždininkas, K. Avižienis ir 
J. Bobinienė — kultūriniams ir 
parengimų reikalams, A. Šan- 
taras -- viešiesiems reikalams 
ir ryšių palaikymui su kitomis 
organizacijomis, V. Šimkus. — 
ryšių palaikymui su LB apylin
kėmis ir J. Vaičiūnas — infor
macijos vedėjas. Pirm. Br. Nai
nys apsiėmė ir lietuviškojo švie
timo reikalus, o prie kultūrinių 
prijungta ir sportas.

Gegužės mėnesį vyks JAV LB 
Ketvirtosios Tarybos rinkimai. 
Centro valdyba pavedė chicagiš- 
kei apygardos valdybai suorga
nizuoti rinkimus savoje rinkimi
nėje apygardoje. Tam tikslui nu
matyta sudaryti komisiją, kuriai 
pirmininkaut sutiko St. Šiaučiū-

F. Kiršos, V. Biržiškos, K. Ba
naičio, K. Jurgelionio ir kitų, 
o gal dar ir naujas, apie ku
rias dar nespėjome išgirsti.

Na, kągi ... Mūsų kartos "go- 
dy umiralnije" (atseit, mirštan
tieji metai, amžius), kaip yra 
rašęs viename savo laiške F. 
Šaliapinas. Aš nuolat prisimenu 
tą posakį, labai išraiškingą.

Palaidojęs Žmoną nekaip jau
čiasi ir Antanas Sutkus. Nieka
da iki šiolei nesu matęs jį ver
kiant. Dabar, ašarojo jis prie 
karsto, ašarojo prie kapo, aša
roja ir grįžęs namo. Jo svei
kata kelia susirūpinimą...

Paskutinę laiško pastraipą ga
lima papildyti tiek, kad Antanas 
Sutkus taip pat turi nesveiką 
širdį, jau turėjęs berods ne vie
ną širdies priepuolį, vienu me
tu gulėjęs ligoninėje šalia savo 
žmonos, Jadvygos Oškinaitės- 
Sutkienės, daugelį metų širdies 
ligos kankinamaos.

Antanas Sutkus, kiek sveika
ta leidžia, rašo savo turiningo 
gyvenimo bei vaidybinės raidos 
atsiminimus.

Alfonsas V. Braziulis 

PUIKI PROGA

Artinasi Prisikėlimo šventė — šv. Velykos! 
SUTEIKITE DŽIAUGSMO

SAVO ŠEIMAI, DRAUGAMS, PAŽĮSTAMIEMS! 
Dovanokite

LIETUVOS KANKLES
Pirmutinė pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, 
Lit.uanistinės Vysk. M. Valančiaus mokyklos, 

Cleveland, Ohio, kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės.

Keturiolika grynai lietuviškų melodijų!
Užsakymus kartu su money orderiu ar čekiu 

siųskite:

tautinis Kanklių ansamblis 
19700 Renvvood Avenue

Euclitl, Ohio 44119

Kaina: Stereo $4.95 — Mono $3.95 
Clevelande plokšteles galima įsigyti DIRVOJE ir 

spaudos kioske — pas p. V. Rociūną.

nas. Komisijon nutarta kviesti 
narius iš miesto apylinkių valdy
bų pasiūlytų asmenų. Su komisija 
nuolatinį ryšį palaikys informa
cijos vedėjas.

St, Šiaučiūnas pranešė apie gau
tą raštą iš Clevelando I apyL 
valdybos, kuriame pranešama 
apie ruošiamas baletininkų J. 
Puodžiūno ir V. Karosaitės gas. 
troles po visas JAV lietuvių ko
lonijas. Iniciatyvos ėmėsi Cle
velando I apylinkė, nustatydama 
ir visą kelionės planą. Chicagai 
tektų priimti balandžio 11-12 die
nomis. šiai minčiai vienbalsiai 
pritarta, ypač, kad Karosaitė ir 
Puodžiūnas yra pasiekę gražių 
laimėjimų.

Paaiškėjo, kad iš LB buvusios 
apygardos valdybos išleistos 
plokštelės iki dabar gauta 92dol. 
pelno. Dar yra plokšteliu pas pla
tintojus, tačiau jų kiekis nedide
lis, o pareikalavimas didėja. Dar 
likusias apygardos valdyboj plokš - 
teles nutarta perduoti iždininkui
K. Dočkui, jam pavedant išsiun
tinėti Į paklausos vietas, ir pa
skirstyti platintojams.

Tautinių Šokių šventės pel
no skirstyme apygardos valdy
bai teko suma pinigų. Iš jų da
lies siūlyta rengti tautinių šo
kių vadovų kursus.

Pirmininkas dar pranešė, kad 
sporto klubo "Neris" adminis
travimą perima LB Marąuette 
parko apylinkė.

Paskelbus 1964 metus Done
laičio metais, nutarta apygardos 
valdybos oficialiuose blankuose 
įrašyti: 1964-ji Donelaičio metai. 
Posėdyje dalyvavo visi nariai, 
išskyrus >;ilgesniam laikui išvy
kusį V, Šimkų.

J. Včn.

* DARIAUS - GIRĖNO LITU
ANISTINĖS MOKYKLOS Vasa
rio 16 minėjime JAV Himną gie
dos solistė Roma Mastienė. 
akomp. muzikas Juozas Bertulis. 
Iškilmingos programos dalyje 
dalyvauja Amerikos Legiono Da
riaus Girėno Posto Garbės Sar
gyba.

Nuoširdžiai kviečiama lietuvių 
visuomenė į šią didžią šventę 
atsilankyt, kur atitinkamą pro
gramą išpildys mokyklos moki
niai, vasario 23 d. 3:30 v. p.p. 
Gage Parko Fieldhouse mokyklos 
patalpų salėje,

* INŽ. M. IVANAUSKO pa
skaita per S. Barčus radiją 
"Bažnytinis ir Civilinis religinis 
menas" bus gvildenama vasario 
mėn. 24 d. 7 v.v., bet ne kovo 
mėn. ’24 d. kaip buvo Dirvoj pa
skelbta.

♦ DAINAVOS MERGAIČIŲ STO
VYKLOS dalyvės, Eglutės bend
radarbiai ir skaitytojai išpildys 
programą M.N. Pr. Seserų Rėmė
jų susirinkime vasario 29 d. 
7 v. p.p. Marąuette Pk. salėje.

• CHICAGOS AUKŠT. LITU
ANISTIKOS MOKYKLA vasario
15 d. surengė iškilmingą Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimą. Programą išpildė patys 
mokiniai. Joje dalyvavo Eglė 
Juodvalkytė, Algis Ankus ir Zita 
Burenikytė (deklamavo); Elena 
Bradūnaitė (skaitė savo brolio 
Jurgio referatą "Mintys vasario
16 proga’’); Aušrelė, Danutė ir 
Jūratė Vaičialiūnaitės (skam
bino kanklėmis); Gediminas In- 
dreika (skaitė savo beletristi
nį kūrinį "Kelionė Šepeton pa
skendusios bažnyčios ir Lietu
vos vaduot”); Mirga Pakalniškytė 
(pianino solo) ir mok. F. Stro,- 
lios vedamas mergaičių choras 
ir 7 A klasės mokiniai (daina
vo). Programos pranešėja buvo 
Eglė Juodvalkytė.

J. Oškinaitė-Sutkienė praeitą vasarą Palangoje.... Iš kairės: A. 
Vainiūnaitė, E. Oškinaitė, J. Oškinaitė, N. Oškinaitė,
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