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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVOS GARBES KONSULUI 
ANTANUI SHALLNAI 70 METU

NETIKĖTAI PAKLIUVĘS Į PREZIDENTO POS
TĄ L. B. JOHNSONAS PARODĖ APSUKRUMO 
VIDAUS POLITIKOJE, TAČIAU NESIĖMg JO
KIOS INICIATYVOS PAKEISTI JALTOS POLI
TIKĄ IR Iš JOS IŠPLAUKUSIUS NEPASISE
KIMUS. — JO SANTYKIAI SU KENNEDŽIAIS. 

-------- Vytautas Meškauskas---------
Neseniai sukako 100 dienų kai 

prezidentauja Lyndon B. John
son. Terminas 100 dienų nėra 
ilgas laiko tarpas, tačiau pre
zidentui F.D. Rooseveltui per 
tokį laikotarpį pasisekė praves
ti visą eilę reformų ir įsigyti 
ilgai trukusį populiarumą. Nuo

10,000 dolerių Lietuvių Fondui

Dr. Juozas ir Aleksandra Kazickai paaukoję Lietuvių Fondui 
10,000 dolerių. Tai iki šiam laikui didžiausia vienkartinė auka.

• Dr. Juozas P. Kazickas, 
gabus ir taurus lietuvis 
ekonomistus - finansininkas 
paaukojo vienkartinę 10,- 
000 dol. L. Fondui, linkėda
mas pasidaryti kuo grei
čiau didele finansine insti
tucija lietuvybės ugdymo ir 
išlaikymo reikalams. Jis 
kviečia visus lietuvius tap
ti LF nariais aukojant de
šimtinę, šimtinę, tūkstanti
nę ar didesnę auką. Kiek
vienas privalėtų atiduoti 
savo auką šiam kilniam lie
tuviškam reikalui.

Dr. Kazickas su šeima 
gyvena New Rochelle, N. 
Y., vadovauja, yra direkto
rius ir dalininkas keletos 
tarptautinės prekybos ben
drovių ; Neris Internatio- 
nal, Ine., Neris Carbon and 
Oil Corp., Neris Transat- 
lantic, Ine. Jo centrinė dar
bo įstaiga yra garsioje New 
Yorko Fifth Avė. Bendro
vės veda prekybą su Euro
pos, Azijos, Afrikos kraš
tais.

Dr. Juozas Kazickas bai
gė 1942 m. Vyt. Didž. Uni
versiteto ekonom. fakulte
tą, 1944 pasitraukė į Vo
kietiją, 1947 m. atvyko į 
JAV. 1951 m. gavo filoso
fijos daktaro laipsnį garsia

to laiko pirmoji Šimtinė dienų 
laikoma lyg ir mastu valdymo 
pasisekimui ar nesekmei įver
tinti.

Nors prezidentas J.F. Ken
nedy per rinkimus Žadėjo vėl 
'išjudinti Ameriką', tačiau fak- 
tinai jis nepravedė nė vienos sa-

me Yale universitete už di
sertaciją ”The Sovietisa- 
tion of the Czechoslova- 
kia.”. Jis skiria nemažai 
laiko liet, visuomeniniam 
darbui. Jo žmona Aleksan
dra Kalvėnaitė-Kazickienė 
studijavo ekonomijos mok
slus Lietuvoje, dabar akty
viai dirba liet, visuomeni
niame veikime, augina vie
ną dukrą Jūratę ir ketu- 
rius sūnus: Juozą, Kęstutį, 
Mykolą ir Joną.

Su šia didele auka Dr. 
J. Kazicko šeima tampa LF 
didžiųjų aukotojų pradinin
kai, atverdami duris didie
siems ir turtingiesiems lie
tuviams aukotojams. L. 
Fondas peržengė 125 tūks
tančių dol. ribą, taip pat 
priede iš viso yra pasižadė
jusių įmokėti 50,000 dol. 
greitu laiku. Taigi greitu 
laiku LF tikisi pasiekti 200 
tūkstančių. LF organizato
riai kviečia visus lietuvius 
kuo greičiau atiduoti savo 
auką Fondui, kad jis taptų 
mūsų lietuviškų reikalų di
džiausioji finansinė jėgai
nė. Visais reikalais kreip
tis: Lithuanian Founda- 
tion, 7243 So. Albanv Avė., 
Chicago, III. 60629.' Telef. 
PR 4-4076.

vo siūlytos reformos, nors kon
grese ir senate daugumą turėjo 
jo paties partija. L.B. Johnsonui 
per šimtą dienų pasisekė pra
vesti bent mokesčių sumažini
mą. Tai dėl to, kad jis, apla
mai imant, geriau pažįsta kon
greso atstovų ir senatorių gal
voseną, o be to, mokesčių suma
žinimas, ar tiksliau -- mokes
čių reforma, buvo seniai pri
brendęs reikalas ir tautos at
stovams būtų labai sunku pasi
aiškinti savo rinkikams , kodėl 
jie tuo reikalu nieko nepadarė. 
Mokesčių sumažinimas nebuvo 
reikiama reforma, tačiau ir jis 
galės atitinkamai paveikti rin
kikus, Juo labiau, kad iki rinki
mų dar nebus visai paaiškėję 
mokesčių sumažinimo galutini 
rezultatai visam tautos ūkiui, 
ar jie paskubins infliaciją irpan. 
Iš kitos pusės savoji kišenė yra 
arčiausia ir jos pastorėjimas ga
lės veikti rinkikų nuotaikas.

Blogiau su užsienio politika. 
Kartais negali nusikratyti įs
pūdžio, kad prezidentas John- 
sonas ja domisi mažiau negu 
vidaus problemomis. Žinoma, ne- 
tikėtai pakliuvęs į prezidento 
postą LBJ negali iš karto pada
ryti didelių pakeitimų, tačiau įvy
kių raida jam davė kai kurių ga
limybių savo valiai įrodyti. Sa
kysim, Kipro byloje JAV pasku
bėjo į talką D. Britanijai, kad tą 
bylą išsprendus NATOtarpe. Ta
čiau galų gale išėjo taip, kad to

BŪDINGA PAMOKA IŠ VASARIO
10 MINHIMII Konsul° J» Bielskio at- 
I0 IYIIIiLJIItIU viri žodžiai, pasakyti LNT

suruoštame minėjime Los Angeles mieste.
Pasveikinęs gausiai susirinku

sius Los Angeles lietuvius Vasa
rio 16 minėjimui Tautiniuose Na
muose, vasario 22 d., konsulas 
J.J. Bielskis, nurodęs, kas to
kiomis progomis paprastai sten 
giamasi pasakyti, nurodė, kad 
"nieko ypatingai naujo praeitų 
metų bėgyje lietuvių veikloje ne
įvyko". O jei kas ir buvo nuveik
ta, Los Angeles lietuviai pakan
kamai inteligentiški, kad sekę 
spaudą, gerai galėjo susipažinti 
su veikla ir Įvykiais. Todėl ne
sigilindamas į istorinių Įvykių 
kartojimą, konsulas tik pastebė 
jo, kad savo angliškai skelbiamuo
se pranešimuose jis akcentuoja 
Lietuvos valstybinę praeitį ir kad 
Lietuvos atkūrimas būtinai pri
valąs būti jungiamas su datomis, 
rodančiomis 700 metų gyvavimo 
istoriją. Lygiai taip pat reikš
minga iškilmingai minėti ir rug
sėjo 8 diena.

Toliau konsulas jau atviriau 
pasisakė dėl tų minėjimų pobo
džio.

"Turint mintyje tų dviejų 
švenčių reikšmę, minint jas kaip (Nukelta Į 2 psl.)

ji byla iš NATO buvo perkleta Į 
Jungtines Tautas, kur ir sovietai 
turi balsą. Neaišku, ar preziden
tas iš viso turi kokią savo nuo
monę apie būklę lotynų Ameri
koje, ar jis nori tęsti nepasise
kusią J.F. Kennedy pažangos san
tarvės (Alliance for Progress) 
politiką, ar nuo jos atsisakyti. 
Nežinomas ir jo nusistatymas 
pietryčių Azijos reikaluose.

Anot James Burnham, viena 
aišku, kad prezidentas nori to
liau lošti Jaltos korta t.y. vary
ti politiką, kuri vestų J ameri
kiečių - sovietų bendradarbia
vimą. Šioje politikoje jis pavel
dėjo kai kuriuos atsiekimus iš 
velionio J, F. Kennedy, k.a. su
tartį draudžiančią tam tikrus ato
minius bandymus, telegrafo lini
ją tarp Baltųjų Rūmų ir Krem
liaus ir t.t. tačiau, iš kitos pusės 
toji politika privirė daug košės 
visame pasaulyje, suskaldė At
lanto tautų bendruomenę, davė 
progos maištauti de Gaulle ir Lt.

Faktas, kad britai, prancūzai, 
ispanai, kaip anksčiau kanadie
čiai, ne tik prekiauja su Castro 
Kuba, bet ir duoda tam komunis
tiniam režimui ilgalaikį kreditą 
įrodo, kad pasaulyje neliko daug 
vilties, jog Castro režimas būtų 
tik laikina žaizda Amerikos pa
šonėje. Jaltos politika veda prie 
to režimo sutvirtinimo ilgiems 
laikams.

(Nukelta į 2 psl.)

galint iškilmingiau, reikėtų bū
tinai vengti pašalinių reikalų, 
ypač piniginių rinkliavų tuose 
minėjimuose. Nelaimėje, jau da
bar kai kur Vasario 16 šventę 
kai kas vadina tūlo laisvinimo 
veiksnio "rinkliavos diena". Ly
giai kaip kad šios šalies svar
bioji šventė Padėkos Diena, kai- 
kurių amerikiečių tapo praminta 
"kalakutų diena".

Mūsų darbuotojai ir organiza
cijų vadai yra gabūs ir sumanūs, 
todėl turėtų sugalvoti tinkames
nes priemones ir laiką rinklia
vai pravesti. Suprantama, rink
liavos yra reikalingos. Reikia 
daug pinigų tautos išsilaikymo 
ir Lietuvos valstybės atkūrimo 
veiklai plėsti ir stiprinti.

Jau virš 30 metų kai šiame 
mieste kasmet minime Lietuvos 
valstybinių švenčių sukaktis. Tu
rėjome Įvairių minėjimų, ge
rų ir netalp gerų. Kuomet reng- 
davom Konsulate, turėdavom ki
tataučių svečių, aukštų pareigū
nų, konsulų, miesto ir apskri
ties valdžios viršūnių. Žinoma, 
vėliau viešuose parengimuose

Skilimas įgauna formą...

Lietuvos garbės konsulas adv. 
mis atšventęs 70 metų sukaktį.

Antanas O. Shallria, šiomis dierio-

Nepriklausomos Lietuvos Vy
riausybė advokatą Antaną Shall
ną 1939 metais paskyrė Garbės 
Konsulu Bostone.

A. Shallna gimė Scranton, Pa. 
1894 m. vasario 28 d.

Taigi, šiais metais vasario 
28 d. jis švenčia savo 70-tąjį 
gimtadienį.

Teisės mokslus baigė 192] me
tais George Washington Univer
sitete, gi advokatauti pradėjo 1922 
(metais. Būdamas studentu konsu
las mėgo sportą ir buvo akty
vus Įvairiose sporto šakose. Ir 
šiandien jis yra didelis sporto 
mėgėjas. Todėl nenuostabu, kad 
jį ir dabar matome tiesų, jud
rų ir visuomet gerai nusiteikusį.

buvo kitaip. Rodos praeitais me
tais viešame parengime bene pir
mą kartą turėjom generalinių 
konsulų, Konsuliarinio Korpo de
kaną ir Los Angeles miesto bur
mistrą p. Yorty. Taip pat pirmą 
kartą dalyvavo Lietuvos Diplo
matinis Atstovas p. J. Kajeckas,

Konsulas tarnavo I pasauli
niam kare kariuomenėj ir išė
jo Į atsargą leitenanto laipsny
je, Adv. Shallna daug rašė ir 
dabar rašo Įvairius straipsnius 
amerikiečių žurnaluose ir kito
kioj spaudoj.

Ypač daug straipsnių rašo tei
sės žurnale. Jame yra parašęs 
išsamų straipsnį palikimų,} ku
riuos pretenduoja Sovietai,klau
simu. Jis atkreipė dėmesį ir iš 
aiškino Amerikos teisininkams, 
kad Amerika Lietuvos okupacijos 
nepripažįsta ir pagal tai teisin
gai turėtų būti prendžiamos teis
muose palikimų bylos.

Konsulas Shallna yra daugybės 
amerikiečių klubų ir draugijų na
rys. Juose dažnai jam tenka aiš
kinti Lietuvos problemas. Jis tu
ri artimus ryšius su reziduo
jančiais kitųkraštų konsulais Bos
tone.

Jis taip pat įtakingas respubli
konų partijoj ir rinkimų metu ly
dėjo D. Eisenhowerį. Tai gilaus 
išsimokslinimo teisės žinovas ir 
advokatas. Ir šiandien jis spren
džia bylas Superior Court, kaip 
teisėjas.

Lietuviškame sektoriuje jis 
neturi tiek progų reikštis, kaip 
gen. konsulas P. Daužvardis Chi
cagoje. Bet visuomet dalyvauja 
Liet. Neprikl. šventėje, pasako 
kalbą, dalyvauja su ALT atsto
vais gubernatflroje. Jis yra vie
nas iš Bostone Pabaltiečių Dr- 
jos steigėjų, Lietuvių Enciklo
pedijos teisinis patarėjas, visur 
sąžiningai atlieka pareigas, kaip 
Lietuvos Respublikos Garbės Kon
sulas.

Jo gyvenimo palydovė adv, Zu
zana Shallnienė labai daug pade
da konsului ir dažnai jam nega
lint, jį atstovauja lietuviškuose 
reikaluose. Shallnai yra daugpa- 
dėję tremtinių Įkurdinimui Bos
tone, artimai bendradarbiaudami 
su imigracijos įstaigos vedėja 
Bostone lietuvaite Tetin.

Ir konsulas ir jo simpatingą 
ponia -- abu advokatai. Jie turi 
savo įstaigą 395 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Linkime konsului ir jo gyveni
mo palydovei daug gražių saulėtų 
dienų ir energingai kovojant su
laukti Lietuvai Laisvės!

Ign. VileniŠkis
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BUDINGA PAMOKA IS VASARI016 MINĖJIMU
(Atkelta iš 1 psl.) 

specialiai čia atvykęs išWa$hing-. 
tono.

Tikėjausi, kad šiais metais 
galėsime dar iškilmingiau, to
buliau tas šventes paminėti. No
riai pasisiūliau pakviesti žymius 
kitataučius svečius ir aukštus 
valdžios pareigūnus. Minėjimo 
rengėjams pakišaumintj, kad mi
nėjimas {vyktų tuo po pamaldų, 
parinktame viešbutyje, arba ge
roje salėje su priešpiečiais. Ren - 
gėjai pareiškė, kad taip rengiant 
kliudytų pravesti piniginę rink
liavą. Pastebėjau, kad jie galėtų 
pasitarti su klebonuzkurio bažny 
čioje būtų užpirktos pamaldos, 
ir gauti jo sutikimą,kad bažny
čioje daroma antroji rinkliava 
būtų skiriama lietuvybės reika
lams, nes gi bažnyčioje bus dau
giausia minėjimo dalyvių. Taip 
pat turėtų susirasti galimybių pa
daryti nors nedidelę rinkliavą 
tarp besišnekučiuojančių prie baž - 
nyčios. Tuomet numatytoji rink
liava salėje savaime atpultų ir 
parengimas su žymiais kitatau
čiais svečiais sklandžiai pra
eitų.

Bet taip neįvyko. Todėl nuo ki
tataučių ir aukštų valdžio parei
gūnų kvietimo man teko susilai
kyti.

Jau antri metai kaip minėjimą 
pradėjom su Lietuvos vėliavos 
pakėlimu ties Los Angeles mies • 
to rūmais, šįmet, pakėlus vėlia
vą, sugiedojom šios šalies him
ną. Po to, miesto burmistro at
stovas Perskaitė proklamaciją.

Aš perskaičiau vyriausybės duo
tą pareiškimą. Trumpai prakal
bėjau anglų kalba, vėliau lietu
viškai. Tas iškilmes baigėm su
giedodami Lietuvos himną.

Reikia pažymėti, kad Lietuvos 
vėliavos pakėlimo metu, gražiai 
pasirodė išsirikiavę mūsų skau
tai. Taip pat kaikurios lietuvai
tės atvyko pasipuošusios tauti
niais rūbais. Tas viskas sudarė 
labai jaukų ir malonų ĮspūdĮ. To
dėl visiems dalyviams prie vėlia
vos pakėlimo tariu nuoširdų ačiū.

Tos iškilmės būtų buvę dar la
biau paryškintos, jei mūsų stu
dentijos ir kitos jaunimo organi
zacijos su savo požymiais būtų 
dalyvavusios prie Lietuvos vėlia - 
vos pakėlimo, arba bent atsiun- 
tusios savo atstovus. Ten buvoki' 
tataučių ir spaudos atstovų.

Kai kas teiravosi, kodėl nebu
vau švento Kazimiero salėje. Ne- 
vykau, nes rengėjai savo pro
gramoje Lietuvos Konsulo daly
vavimo nenumatė. Programoje 
pasakyta, kad Konsulas bus ir pra
kalbės prie vėliavos pakėlimo. Tą 
programos dali išpildžiau. Da
lyvaujam su žmona ten, kur 
Lietuvos Konsulas yra pageidau
jamas ir kur jo buvimas yra pro
gramoje iš anksto numatytas.

Be abejo, iš vietos spaudos 
Tamstos žinote, kad vakar įvyko 
nepaprastai iškilmingas minėji
mas Kalifornijos universitete. 
Tai buvo 96-ji metai nuo to 
Universiteteo įsteigimo. Dalyva
vo JAV ir Meksikos prezidentai 
su savo aukštais palydovais.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

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

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

Skelbta, kad dalyvavo virš 30.000 
svečių. Vien kviestieji tegalėjo 
arenon įeiti. Mudu su žmona, kar
tu su kitų šalių konsulais, buvom 
garbės svečiams skirtoje zonoje.

Iš visų to minėjimo {domių ir 
svarbių apeigų mane labiau 
sudomino ten pareikšta invoka- 
cija. Savo maldoje, "Suglaustai ta
riant, dvasiškis prašė Visagalio 
Dievo globoti visas šalis, globo
ti jų vadus, padėti jiems jų sun
kiose ir atsakomingose pareigo
se.

Nagi, manau, kaip gražu, kaip 
įspūdinga ir malonu, kuomet in- 
vokacijoje gražiai įpinta tokia 
giliai reikšminga malda. Būtų 
labai gražu ir naudinga, jei mū
sų minėjimuose dalyvaujantieji 
dvasiškiai, tardami invokacijas. 
{terptų maldą globos ir pagalbos 
lietuvių tautai ir jos vadams.

Jau pusšimti metų dalyvauju 
lietuvybės veikloje. Kiek prisi
menu, nedaug kartų yra pasitai
kę tokių {vykių, maldaujančių Lie
tuvos Valstybei ir savo tautos 
vadams Dievulio globos ir pa
galbos. Vienas iš nedaugelio taip 
maldavusių buvo prof. kanau
ninkas Fabijonas Kėmešis. Čia 
Los Angeles mieste tokių buvo 
preL Maciejauskas. Minint pir
mą Vasario Šešioliktos šventę 
naujai {steigtoje koplyčioje, Lie
tuvos Konsulą prelatas pakvietė 
prie klauptuko už grotelių. Laike 
pritaikyto pamokslo, prelatas 
maldavo Dievo globos ir pagal
bos Lietuvai ir jos vadams. Be 
abejo yra ir daugiau tokių karštų 
patriotų, aukštos inteligencijos, 
gilios erudicijos dvasiškių. Bet 
aš neturėjau garbės jų invoka-

LB. JOHNSONO
100 DIENŲ...

- Jis sako atėjęs parduoti tik truputį cukraus!

pritarėjų ir tuo sustiprinti savo 
pastangas dėl tautos išsilaikymo 
ir nepriklausomos valstybės at
kūrimo.

(Atkelta iš 1 psl.)

Žinia, griežtas atsisakymas 
nuo J.F. Kennedy linijos būtų su
sijęs su visa eile vidaus politinių 
problemų. Tuojau po JFK laido
tuvių pastebėjau, kad prezidento 
giminės tomis ceremonijomis sie- 

cijų girdėti. Suprantama, čia kai ■ kia tam tikros politinės naudos 
bu tik apie Lietuvos valstybinių 
ir tautinių švenčių minėjimus.

Prašau šias pastabas supras
ti taip, kaip jos yra patiektos, bū
tent, su geriausiais norais lietu
vybės veiklos priemonėms page
rinti. Neturiu noro kam nors blo
gą valią primesti. Manyčiau kad 
kaikurie trūkumai pasitaikė dėl 
nesusipratimų, neapsižiūrėjimų.

šių švenčių minėjimuose mes 
stiprinam lietuvišką dvasią, gar
bingai prisimenam savo pirmta- 
kūnus, kovojusius ir žuvusius ko
vose už savo tautos ir valstybės 
laisvę. Iš praeities mes semia
me stiprybės ir naudojamės 
pavyzdžiais, kaip reikia kovoti ir 
reikalui esant, aukotis savo tau
tos gerovei. Tąja Proga pasinau
dodami mes stengiamės supažin
dinti kitataučius su savo tautos 
praeitim ir rūpesčiais. Rūpina
mės susirasti jų tarpe daugiau

Mutual Federal Bendrovės
MOKAME rekordas

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.
Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

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

ateičiai. Toks teigimas sukėlė 
kai kurių skaitytojų protestą. Ga
lima ginčytis, ar tai buvo per 
anksti konstatuota. Tai daugiau 
skonio dalykas. Faktas gi lieka 
tas, kad tarp naujojo prezidento 
ir jo artimųjų draugų bei mirusio 
prezidento brolių tuojau prasidė
jo natūrali kova dėl valdžios atei
tyje.

Kolumnistas Henry J. Taylor 
teigia, kad Robertas F. Kennedy 
labai kruopščiai ruošia akciją, 

* kurios kulminaciniame punkte de
mokratų konvencijoje Robertas 
bus nominuotas {viceprezidentus 
partijos, o ne paties prezidento 
valia. Normalu, kad per ateinan
čius rinkimus J viceprezidento as
menybę bus kreipiama daug dau
giau dėmesio negu bet kada JAV 
istorijoje. Argumentai už Ro
bertą yra tokie, kad jis "ideališ
kai" papildo Johnsoną. Robertas 
yra iš rytų, Johnsonas iš pietva
karių. Robertas yra katalikas, o 
katalikai sudaro ketvirti Ameri
kos gyventojų ir 787ojųjaubalsa- 
vo už broli John'ą.

Iš kitos pusės, tarp Roberto 
ir prezidento nėra jokios sim
patijos bei draugiškumo ir pre
zidentas su Kennedy kandidatū
ra l viceprezidentus sutiktų tik 
iš reikalo. Būdamas patyręs ir 
gudrus politikas, prezidentas, be 
abejo, apsvarstys visas tokio po
litinio sandėrio suKennedy gimi
ne naudingas ir kenksmingas ga
limybes.

r r P

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIR V£

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. STREGA — Liąuer, Import. from Italy.... 

KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 
NAPOLEON Vermouth, Import.
from France....................................................
Popular GERMAN VSOP Brand................

2.
3.

4.
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine

5th Ę5.75
5th $3.98

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

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

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

5th
5th
5th

$3.98 
$ .98
$ .98

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

Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų 
tautiečiams, kuriems knygą neparanku įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti 
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja 
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip 
dovaną.

čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne 
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai 
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.

LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po...........
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS ..............
M. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA...................
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES ...
ART COLLETCION (liet, dailininkų kūrinių albumas) 
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS............
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS.................
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT 
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS................................................
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ........... . ...........
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. 
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠRĄ...................., 
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO........................
V. Alantas, VANAGAITIS.........................................................
Dr. J. Prunskis", VYRAI KLYSTKELIUOSE............................
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50 
P. Andrlušio ir Vi. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS PRIE

TORRENSO ....................................................................... $2.00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS............'............... .'...........$10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGĖ AMERIKOJE................................ 50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS.......................$5,00
PANEVĖŽYS — Monografija............................................................ $6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO......................................................  $4.00

$7.50
$12.00
$2.00
$3,50

. $6.00
$3.00
$2.00
$5.00
$6.00
$1.80
$5.00
$5.00
$5,00

.$2.00
$3.00

.ROMANAL NOVELĖS. POEZIJA:
LAISVĖS KOVŲ DAINOS....................................................................$5.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO...........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA..............................................................  $5.00
Juozas KrŪminas, ŠEŠTASISMEDIS............................................... $3.00
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės .......................$1.50
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS 2 tomai po.................$2.00
V. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės................................ $3,50
V. Ramonas, CROSSES (angliškai)..................  $4.00
St. Santvaras, AUKOS TAURĖ, poezija....... . ..................................$2.50
A. Škėma, BALTA DROBULĖ.........................................................  $1.50
Alė Rūta, BROLIAI ..........................................................................  $1.50
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS....................................... $4.00
Alė Rūta, Į SAULETĖK)............................................................  $1.50
Jeronimas Ignatonis, LŪŽIAI.......................................................... $3.00
J. švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS................................................... $2.75
J. Švaistas, ELDORADO................................................................ $1.80
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai).............. $3.95
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO.........................................  $2.00
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS............................................... $3.50
Jonas Vėgėlis, VISGAILIUS, poema.............................................  $3.00
LITHUANIAN QUARTET.......................................  $4.95
LITHUANIAN FOLK TALĖS........................................................... $4.50
SELECTED LITHUANIAN STORIES.............................................  $5.00
Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI, poezija................................  $3.00
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija......................................... $2.75
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais...... $2.00,

minkštais ....................   $1,50
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW ....................... $3.95
St. Būdavas, LORETA..............    $1.80
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS........................................ $2.00
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU.......................................... $1.50
Kostas Ostrauskas, ŽALIOJOJ LANKELĖJ (dvi vienaveiksmės 

dramos)..................................................................
J. Grušas, PABUČIAVIMAS...........................................
Bernardas Brazdžionis, VIDUDIENIO SODAI, poezija
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY.................... .................
Vincas Krėvė, RAŠTAI...................................................
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE......

VAIKŲ LITERATŪRA
Nijolė Jankutė, ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE ... 
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU.............................
A. GUSTAITIS, UŽPUOLA BITĖS............................
V. Vijeikis, KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui) 
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS..............................

.$3.00

$1.50
$4.00
$3.50
$5.50
$2.00

$2.50
$2.00
$2.00
$.50
$1.00

DIRVA, 6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio. 41103,
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SENPRŪSIŲ KOVOS SU VOKIEČIŲ ORDINU
UŽ ŠĮ VEIKALĄ DR. M. ANYSUI PREMIJA BUS ĮTEIKTA KOVO 21 D

■ ■ ■

MENKAS KAIMYNŲ PAŽINIMAS
Būtų klaidinga manyti, kad su Rytų ir Vid. Europos likimo 

draugais nėra ryšių. Politinėse viršūnėse yra organizacijų, ku
rios, norom nenorom, susieina, dirba kartu, veikia, kas esamo
se sąlygose Įmanoma nuveikti. Tačiau einant žemiau, žiūrint Į 
išeivijos bendruomeninius ryšius, susiduriame su tamsa.

Kad ir mūsų spaudoje -- Dirva irgi ne išimtis — net apie mū
sų artimiausių kaimynų Įdomesnius, kartais mūsų veiklai galinčius 
naudingai pasitarnauti veiklos bruožus — beveik nieko nesurasi. O 
gi ir jie veikia, planuoja, kovoja su sunkumais, daro klaidų, yra at
siekę ir gražių laimėjimų.

Reikia taip pat pasakyti, kad ir, pvz., latvių išeivijos spaudoje 
retai kada užtiksi kokią žinutę apie lietuvius.

Žinios, informacijomis pasikeitimas gal ir būtų naudingas. Tik 
kažin, ar ir to gana. Bendruomeniniame gyvenime, o ne vien tik po
litiniame atsiranda daug sričių, kuriose reiškiantis drauge, būtų ga
lima atsiekti keleriopai geresnių rezultatų.

Pavyzdžiui, yra vietovių, kur sunkiai verčiasi, ar beveik visai 
negali Įsikurti radijo valandėlės. Kodėl nepabandyti ir nepradėti kar
tu lietuviams, latviams ir estams. Apie bendras kultūrines pastan
gas, bendrus koncertus, šiek tiek žinių ateina iš Bostono. Tai be
veik ir viskas. Tų trijų tautų literatūriniai laimėjimai lieka nežino
mi platesnei visuomenei. Pabaltiečių bendrą jungtį turi sportuojan
tis jaunimas. Bet gi yra šimtai Įvairiausių sričių, kur viens kito 
papildymas bent informacija, geru patarimu, patirtimi, galėtų su
teikti naudos. Yra gi sričių, kur kartu vistiek nesusidėsime. Tuose 
savaiminguose keliuose ir takeliuose vyksta darbas paraleliai. Bet 
argi neĮdomu būtų žinoti ir stebėti, kur jis geriau vyksta ir kodėl?

Imkim mažą pavyzdėlĮ. Jis jau Įeina Į mūsų fondų, atseit, me
džiaginės politikos sferą. Kai mes kalbame apie milijoną, latviai 
tenkinasi centais ir doleriais. Latvių prekybininkai, šalia stambes
nių aukų laisvinimo reikalams, siekia apsidėti 1 cento Į dieną mo
kesčiu. Viena iš daugelio latvių kredito draugijų nutarė steigti fon
dą, Į kurĮ kiekvienas tos kredito draugijos narys Įneša po 1 dol. už 
laisvėje praleistus metus. Tai "laisvės doleris", nešamas laisvės 
fondan, prie kurio atitinkama suma prisideda kredito draugija dali
mi metinio pelno. Tai vienos kredito draugijos sumanymas, siūlo
mas priimti visoms. Kadangi latviai Amerikoje ir Kanadoje tų kre
dito draugijų turi Įsisteigę jau virš 20, galima Įsivaizduoti, kad tas 
fondas savaime išaugs Į žymią sumą.

Mums, ’milionieriams", gal tai skambės susmulkėjusių ir uba
giškų centų skambėjimu. Man gi tokie praktiški, nesunkiai Įgyven
dinami projektai atrodo labai priimtini. Žinoma, tai tik vienas iš 
daugelio pavyzdžių. Gal kas žino geresnių.

Esu linkęs manyti, kad tampresni ryšiai bendruomeniniu mastu 
jokiu būdu nepakenktų. Imant vien trijų Pabaltijo valstybių išeivijos 
organizacijas, rasime jose skirtingus būdus, darbo metodus. Visatai 
atitinka tų tautybių būdo bruožams, polinkiams, tikslų nustatymo ei
lei. Tame Įvairume rasime, kad kai kur pirmaujame, kai kur galėtu
me pasitempti, net gi pasimokyti. Jei visa tai būtų suderinama su mū
sų ambicijomis, gal ir vertėtų apie tai pagalvoti. (j.č.)

Spaudoje pasklido žinia, kad 
d r. Vydūno Literatūrinė Premi
ja paskirta dr. Martynui Anysui 
už jo istorinĮ veikalą: Senprūsių 
kovos su Vokiečių Riterių Ordi
nu nuo 1230 m. -iki 1283 m.

Premijos suteikimas yra svar
bus Įvykis tiek veikalo autoriui 
tiek leidėjams. Premija atkrei
pia visuomenės dėmesĮ Į pre
mijuotą veikalą ir skatina jo 
pirkimą, tuo pačiu ji suteikia 
autoriui moralinĮ ir finansinĮ at
lyginimą už Įdėtą darbą ir ska
tina dirbti toliau. Šios premi
jos suteikimo atveju malonu pa
stebėti, kad laureatas yra žino
mas ir gerbiamas visuomenės 
veikėjas dr. Anysas ir kad ko
misija šitą berods vienkartinę 
premiją paskyrė už veikalą, kuris 
taps svariu Įnašu Į lietuvių isto
rinę literatūrą.

Laureatas daug kam yra pažįs
tamas savo istoriniais bei poli
tiniais straipsniais, bet retas kas 
žinojo, kad jis, nežiūrint sunkios 
ligos ir materialinių sunkumų, 
yra besąlyginiai pasišventęs rim
tam istoriniam darbui. Be pre
mijuoto veikalo jis jau yra pa
ruošęs spaudai rinkinį apie žy
mias lietuves moteris istorijoj, 
literatūroj ir legendoj ir šiuo 
metu baigia studiją apie Vytau
tą Didįjį, kuris pagal autorių, 
būsiąs šiek tiek kitoks, bet tuo 
pačiu dar didesnis ir geniališ- 
kesnis, kaip jis bendrai atvaiz
duojamas.

Įdomus ir vertingas rinkinys 
apie lietuves moteris, kurio pa
ruošime, kaip teko sužinoti, di
deliu atsidavimu prisidėjo auto
riaus žmona, apima kelioliką pa
sižymėjusių lietuvaičių, prade
dant tokiom legendarinėm figū
rom kaip Neringa ir Gražina ir 
baigiant istorinėm asmenybėm: 
kunigaikštienė Ona, kunigaikšty
tė Aldona, Barbora Radvilaitė, 
E. Platerytė ir t.t. Kiekvienam 
portretui yra suteiktas tikslus is-

LAIŠKAI

I§ LEGISLATORIU
REIKALAUKIME KONKREČIU
ŽYGIU BEI DARBŲ

ba, bet taip pat turi Įnešęs re
zoliuciją (H. Con. Res. 103) Lie
tuvos laisvinimo rekalu. Jis, kai 
bėdamas Kongrese Vasario 16- 
sios proga, ragino savo kolegas tą 
rezoliuciją priimti. Visai kita pa
dėtis yra su kongresmanu 
Feighan. Prieš kiek laiko vienas 
lietuvių darbuotojas iš Clevelan-

do buvo kreipęsis Į jį naujos re
zoliucijos reikalu. Kongresma
nas Feighan apšaukė lietuvius 
nacionalistais (1), atsisakė rezo
liuciją Įnešti.

Nesižavėkime senatorių ir kon- 
gresmanų gražbylystėmis, o rei
kalaukime iš jų konkrečių darbų 
ir konkrečios paramos kovoje už 
Lietuvos laisvę. Kiek iš K.S. 
Karpiaus straipsnio teko sužino
ti, kongresmanas Feighan kalba 
'gražiai* jau nuo 1946 metų. Ar 
jis yra Įnešęs Į JAV-bių Kongre
są bent vieną Įstatymo projektą 
Lietuvos laisvinimo reikalu? Jei 
ne, pats laikas būtų jam baigti 
'gražias kalbas' ir imtis konkre
taus darbo šioje kovoje už Lie
tuvos laisvę ir kitus pavergtus 
kraštus.

Leonardas Valiukas 
Los Angeles

K.S. Karpius, buv. Dirvos re
daktorius, gana dažnai iškelia 
Įdomiu ir naujų minčių. Kart
kartėmis jo teigimai gal kiek per 
drąsūs, — amerikiečiai pavadin
tų tai "wild statements".

K.S. Karpius, susižavėjęs kon- 
gresmano Robert Taft, Jr. (R. 
Ohio) ir kongresmano Michael 
A. Feighan (D. - Ohio) neseniai 
pasakytomis kalbomis, Dirvos 
1964 metų vasario mėn, 28 d. nu 
meryje (antras pusi., pirma skil
tis) teigia, kad tos kalbos esan
čios vertingesnės už porą nauju 
rezoliucijų JAV-bių Kongrese 
Lietuvos laisvinimo reikalu. Ne
žinau ar K.S. Karpius yra prieš 
rezoliucijas ar už jas, --taišiuo 
atveju nėra taip svarbu. Grei
čiausiai jis tą teigimą padarė 
'įsibėgėjęs' ir norėdamas iškel
ti tų kongresmanu kalbas.

Rezoliucijos -- tai Įstatymų 
projektai. I-taiymo projektui, kol 
jis tik galioja, visad galima duoti 
eiga. Toli gražu nėra taip su kal
bomis, nors jos būtų ir tikrai pui
kios visais atžvilgiais. Senato
rius ar kongresmanas pasakė 
kalbą, žmonės jam paplojo, vie- , 
nas kitas laikraštininkas dar pa
komentavo, ir tuo viskas pasibai
gė. Norint duoti tolimesnę eigą 
toms kalboms, reikia jų pagrin
dines mintis suformuluoti į įsta
tymų projektus (rezoliucijas) ir 
juos Įnešti, mūsų atveju, Į JAV- 
bių Kongresą.

Kongresmanas Taft ne tik kal

DIRVOS NOVELES KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

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

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

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

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

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

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

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

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti.

Mecenatas -- SIMAS KAŠELIONIS

torinis fonas ir skaitant pavienes 
biografijas atsikuria- visa mūsų 
istorijos Įvairių laikotarpių pano- 
rama. Galima tikėtis, kad šita kny
ga, atsiradus leidėjui, susilauks 
nemažo susidomėjimo skaitytojų 
tarpe.

Grįžtant prie premijuoto vei
kalo, reikia pabrėžti kad apie 
senprūsius lietuvių kalboj beveik 
nieko nėra parašyta, nors pasta
rųjų kaimynai Įvairiuose laiko
tarpiuose apie juos yra parašę 
virš trisdešimt stambių veikalų, 
kurie yra autoriaus tiksliai iš
vardinti. Tai Įrodo, kad senprū
sių tragiškas likimas savo laiku 
susilaukė didelio susidomėjimo. 
Tą susidomėjimą ypač šiais lai
kais reikėtų palaikyti gyvą.

Vokiečių istorikai, jausdami 
tam tikrą kaltę, iki dabartinių 
laikų stengiasi Įrodyti, kad sen
prūsių giminės buvusios gotų ar 
germanų kilmės. Autorius knygos 
paskutiniame straipsnyje nagri
nėja klausimą, kuriose senprū
sių srityse gyveno lietuviškos 
giminės ir prieina išvados, kad 
senprūsių giminės susidariusios 
maždaug pusiau iš lietuvių ir sen
prūsių; jos nebuvusios nei gotų 
nei germanų kilmės, bet lietu
viams artima gentis, kurią Or
dinas sauvališkai užpuolė ir iš
naikino, norėdamas kartu su Li
vonijos Ordinu prie Baltijos jū
rų kranto Įkurti vokiečių viešpa
tystę. Autorius remiasi vietovar
džių liekanomis ir lietuviškos 
architektūros ribomis senprū
sių kraštuose ir panaudoja neša
liškų vokiečių istorikų nuomones 
ir senųjų Lietuvos kunigaikščių 
bei 1919 m. pačios Mažosios Le- 
tuvos reikalavimus; taipogi pri
dedami keli senprūsių kalbos pa
vyzdžiai. Autorius pabrėžia, kad 
senprūsius reikia griežtai at
skirti nuo vėlesnių vokiečių ko
lonistų prūsų, kurie apsigyven
dami užkariautame krašte, pasi
savinę autochtonų vardą ir pasi
vadinę save prūsais, tuo vardu 
Įėjo Į modernią istoriją. Auto
rius taip pat atremia vokiečių Į 
istorinę literatūrą Įvestus ir pla
čiai Įsigalėjusius teigimus, kad 
Ordino užkariautos senprūsių že
mės buvusios mažai apgyventos 
ir smarkiai apleistos.

Senprūsių giminės, jų laisvės 
kovų laikotarpyj, dar nebuvo su
dariusios bendros valstybės, bet 
kovojo pavieniui, kas Ordinui la
bai palengvino jų užkariavimą. 
Veržimasis Į jų kraštus tačiau 
prasidėjo jau gerokai anksčiau, 
10-me šimtmetyje, kai lenkiškų 
kraštų valdovai, panaudodami 
krikščionybės skraistę, stengėsi 
užkariauti kaimynines vakarinių 
senprūsių gimines ir užimti jų 
šonus. Porą šimtmečių vėliau, 
baigiantis kryžiaus karams 
Oriente, senprūsių užkariavimą 
dideliu mastu perėmė Vokiečių 
Riterių Ordinas. Prieš pradėda
mas savo žygi, Ordinas vokišku 
kruopštumu Įsigijo iš senprūsių 
kaimynų, vokiečių imperatoriaus 
ir net paties popiežiaus Įvairių 
užtikrinimų, kad jų užkariaujami 
kraštai liksią jų rankose. Šitos 
sutartys yra paduodamos veikale. 
Jas žinoti yra ypatingai svarbu, 
nes jos vokiečių buvo plačiai 
reklamuojamos ir naudojamos 
kaip Įrodymas jų "legalių" teisių 
Į pavergtą kraštą.

Kadangi patys senprūsiai savo 
gyvenimo nei kovų nėra aprašę, 
tenka remtis jų priešų užrašais 
ar vėlesniais, dar daugiau ten
dencingais, vokiečių bei lenkų 
istorikų veikalais. Atkurdamas 
senprūsių laisvės kovas,autorius 
pagrindan ima seniausias vokie
čių vienuolių kronikas. Pagal jas 
kroniškai atpasakojama tiksli ko
vų eiga, paįvairinimui įdedant 
kronikininkų aprašytus "stebuk
lus" bei kai kurias legendas su
rištas su tam tikrom pilim bei 
vietovėm. Pasekmėje, veikale, 
išlaikomas kronikinis stilius, kas 
knygai duoda savitai-įdomų seno
višką charakterį.

Įžanga ir pirma dalis duoda 
žinių apie senprūsių papročius, 
tikybą ir jų Įsikūrimo mitą ir 
apima visas kovas tarp riterių- 
puolikų ir senprūsių giminių iki 
Kristburgo sutarties sudarymo 
1249 m., kurios metu vakarinės 
giminės pasižadėjo priimti 
krikščionybe.

Antroje dalyje aprašomas Li
vonijos Ordino Įsikūrimas ir jo 
kovos su latviais ir žemaičiais 
iki 1252 metų. Į šitą dalį įeina 
mūšis prie Saulės, Mindaugo lai
kysena, Žemaičių pilies Klawpė-

dos (vėlesnės Klaipėdos) sunai
kinimas ir Memelburgo pilies 
pastatymas. Baigiama Ordino 
pralaimėjimais prie Skuodo ir 
Durbės.

Trečia dalis skirta didžiajam 
senprūsių sukilimui, kuris tęsė
si nuo 1260 m. iki 1273 metų 
ir kurio metu sukilusios giminės 
pajėgė išvyti Ordiną iš beveik 
visų jo užimtų kraštų, išskyrus 
kelias pilis, kaip pvz. Karaliau
čius. Pilių svarba abiem pusėm 
išryškėja sekant pakartotinus ir 
Įniršusius tų pačių pilių puoli
mus, paėmimus ir praradimus, 
čia taipogi aprašomi pasižymė
ję sukilimo vadai: Herkus Monte, 
Glade, Glapo, Dyvene, Auktumo 
ir Linko ir kaimyninių kunigaikš
čių laikysena: Pamarėlių kuni
gaikščio Sventapolko ir Lietuvos 
kunigaikščio Trainotos. Trainota 
sukilimu metu pats atvyksta su 
kariuomene senprūsiams Į pagal
bą.

Nežiūrint visų pastangų, sen
prūsių desperatiška 13-metinė 
kova baigiasi jų visišku pralai
mėjimu. Senprūsių išsekusios jė
gos nebeatlaiko naujų Ordino puo-

limų, tuo labiau, kad pastarasis 
pajėgia sutelkti naujų karinių pa
jėgų iš vokiškų kraštų. Sulaužęs 
senprūsių didyjį pasipriešinimą, 
Ordinas nauja jėga stumiasi J Na- 
d ravi ją ir Skala viją (kraštai, ku
rie vėliau yra žinomi kaip Mažoji 
Lietuva) ir pradeda pulti Sudavi- 
ią-

Likusios veikalo dalys apima 
paskutinius sukilimus, autoch
tonų deportacijas J Sambiją, vo
kiečių kolonizaciją ir senprūsių 
faktiną bei juridinę padėtĮ Ordino 
valdžioje. Pabaigoje, nagrinėja
ma klausimas, kuriose senprūsių 
srityse gyvenę lietuviai.

Veikalas pasižymi objektyvu
mu ir autoriui Įprastu sąžiningu
mu ir kruopštumu. Sutelkdamas 
vienoj vietoj tiek daug vertingos 
medžiagos ir bibliografinių ži
nių, Šitas veikalas ne tik užpil
dys dabar egzistuojančią spragą 
mūsų istorinėj literatūroj, bet 
taps svarbiu pagrindu tolimes
nėm studijom.

Premijos Įteikimas Įvyks kovo 
21 d. Montrealyj, o veikalo spaus
dinimo reikalais energingai rū
pinasi Mažosios Lietuvos Bičiu
lių Draugija Chicagoje. Galima 
tikėtis, kad jis jau kitų metų 
pradžioje pasirodys rinkoje.
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BELGIJA išleido 6 primokamų 
pašto ženklų seriją su garsaus 
flamandų dailininko P. Rubenso 
piešiniais. Primokėjimai skiria
mi remti kovą su džiova. Pir
muose penkiuose ženkluose yra 
vaikų galvutės, šeštame, kuri čia 
dedame, matome trijų vaikų, val
gančių vynuoges, grupę ir spar
nuotą angeliuką su ėriuku.

Apie pati Petrą Rubensą šiame 
skyriuje jau buvo kalbėta, todėl 
nebekartosime. Tik reikėtųpaste- 
bėti, kad jis savo paveiksluose ir 
piešiniuose labai mėgo vaizduoti 
apvalius, rubuilius vaikus ir pil
no kūno moteris.

FUI salos (skaityk Fidži sa
los), salų grupė Ramiajame van
denyne Į rytus nuo Australijos, 
išleido 1 šilingo perspausdintą p. 
ženklą kabelio nutiesimo proga. 
Perspausdinimui buvo paimtas 
1959 m. serijos tamsiai mėly
nas p. ženklas su salyno žemė
lapiu, perspausdinant jĮ žodžiais: 
COMPAC CABLE IN SERVICE 
DECEMBER 193 ir kabelio tiesi
mo laivo siluetu.

Povandeninis kabelis prasi
deda iš Tasmanijos (Į pietus nuo 
Australijos), eina iki Naujosios 
Zelandijos (nutiestas jau 1962

■, -vii MMi
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Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs

tamas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esite tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
Jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite pialonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar.

Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 
ar jos prenumeratą padovanoti 1961 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai, 6907 Superior Avenue. 
Cleveland, Ohio 11103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Susipažinti 0
Priedų čekis 0

m.), persimeta Į Fiji salas, po 
to pasiekia VancouverĮ (vak. Ka
nada), ten Įsijungia Įtrans-kana- 
dinl trumpų radijo bangų tinklą, 
po to Newfoundlande vėl Į povan
denini kabelĮ skersai Atlantą, pa
sibaigdamas Anglijoje. Šiai pro
gai paminėti atatinkamus p. ženk
lus išleido ir Australija, N. Ze
landija ir Didž. Britanija.

♦♦♦
GRAIKIJA išleido 4 p. ženklų 

seriją su Įvairiais piešiniais, ku
ria paminima Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus 100 metų Įstei
gimo sukaktis. Pašto ženklai 
spalvoti. Čia dedame 1 drachmos 
p. ženklą, kuriame parodyta Atė
nų iždinė, esanti senoviniame 
Delfų mieste.

Delfai (gr. Delphoi), labai se
nas graikų miestas, Įsikūręs Par
naso kalno papėdėje aplink .Apo
lono šventyklą, šiaurėje nuo Ko
rinto Įlankos, minimas jau Home
ro poemose, tada vadintas Pytho.

Pradžioje politiškai priklausė 
Krisos miestui, VIamž. pradžio
je gavo visišką nepriklausomybę, 
ir tapo visos Graikijos kultūri
nės ir religinės veiklos centru. 
Miesto viduryje stovėjo puošni 
Apolono šventykla, jame gyveno 
ir dirbo garsūs senovės graikų 
skulptoriai ir menininkai, ja
me vykdavo pitiniai žaidimai, pa
čioje šventykloje stovėjo oraku
las, kuriame esančios pitijos bū
rė ateitĮ.

Iš pietryčių pusės Į Apolono 
šventyklą vedė kelias, kurios ša
lyse buvo pristatyta Įvairių pa
minklų, mininčių graikų perga
les. Taip pat stovėjo Įvairių grai
kų miestų ir valstybių iždinės, pri
krautos brangenybių ir meno tur
tų. Pašto ženkle ir matome Atėnų 
miesto iždinę. Ši iždinė buvo pa
statyta 490 - 485 m. pr. Kr. lai
kotarpyje, vėliau sugriuvo, dabar 
restauruota.

Užėmus Graikiją romėnams, 
prasidėjo Delfų miesto nykimas. 
Daugybė meno turtų buvo išgrob
ta ir išgabenta. Vienas Neronas 
iŠ Delfų Į Romą išsigabeno per 
500 bronzinių statulų. Miestas 
buvo apleistas, pamažu sugriuvo 
ir sunyko.

1892-1901 m. laikotarpyje pran
cūzų archeologai senovinius Del
fus atkasė, kas buvo Įmanoma — 
restauravo iratstatė,miesto vie-

DIRVA

toje buvusĮ nedidelĮ skurdų mies
telį Castri iškėlė.Į kitą vietą. Da
bar Delfai atidari turistams ir 
vis tebeturi daugybę neĮkainoja- 
mos vertės meno turtų. Miesto 
apylinkėse šiuo metu gyvena apie 
1000 gyventojų.

SOV. SĄJUNGA išleido 4 kapei
kų p. ženklą, kuriuo pagerbiamas 
žinomas lietuvių kompozitorius 
Mikas Petrauskas jo 90-to gim
tadienio proga. Pašto ženklo de
šinėje M. Petrausko atvaizdas, 
kairėje -- scena iš jo operos 
"Eglė žalčių karalienė". Visi Įra
šai rusiški, išskyrus pavardę M. 
PETRAUSKAS, kuri Įrašyta lie
tuviškai. Kad jis būtų lietuvis, 
nieko nepasakyta.

Mikas Petrauskas (1873-1937), 
gimęs Palūšėj, Švenčionių aps. 
miręs Kaune, buvo žinomas lie
tuvių kompozitorius, taip pat var 
gonininkas, solistas, muzikos mo
kytojas ir chorvedys. 1901 m. mo
kėsi Petrapilio konservatorijoje, 
vėliau studijavo pas garsius rusų 
kompozitorius Liadovą ir Rimskt 
-Korsakovą. 1904 m. ir vėliausu- 
komponavo keletą rusų revoliu
cinių dainų,, dėlko rusų žandarų 
buvo persekiojamas ir 1906 m. iš • 
vyko Į užsienius. Po to iki 1930 
m. kelis kartus buvo atvykęs ir 
apsigyvenęs JAV, kartais vėl grįž- 
davo Į Lietuvą. Sukomponavo apie 
150 dainų, šiaip daugel) muzikos 
veikalų, sukūrė muziką operetei 
"Eglė žalčių karalienė", Birutė 
ir kitoms. Daugelis jo dainų labai 
populiarios. Amerikoje turėjo 
muzikos mokyklą, vadovavo cho
rams, pats dainavo ir vaidino, yra 
Įdainavęs plokštelių. Dalis jo kū
rinių išleista atskirais leidiniais 
dalis ne. Parašė veikalų iš muzi
kos srities.

♦♦♦
ATSAKYMAS p. J. GUDELIUI. 

Jūsų pageidavimus gavome, ačiū! 
Tačiau šitiekos klausimų išgvilde - 
nimas užimtų nepaprastai daug 
vietos i r laiko. Patartume skaity
ti "Skautų Aide" šio skyriaus ve
dėjo rašomą straipsnių seriją 
"Pasikalbėjimai apie pašto ženk
lus" bei Lietuvių Filatelistų Drau
gijos "Lietuva" Chicagoje lei
džiamus biuletenius, kur J. Žy
gas rašo seriją, pavadintą "Kaip 
rinkti ir ką rinkti".

ATSIŲSTA PAMINĖTI

METMENYS, 7 nr. Leidžia Met
menų B-vė. Redaguoja dr. Vytau
tas Kavolis. 144 psl. Administra
cijos adresas --Ramojus Vaitys, 
615 Hinman Avė., Evanston, III. 
Kaina -- 1.50 dol.

MARGUTIS, sausio mėn. (lnr.) 
pasirodė tos pačios leidyklos ir 
redakcijos pastangomis, nors bu
vo paskleista žinių, kad žurnalas 
keičiąs leidėjus ir redakciją.

LIETUVIŲ DIENOS - sausio 
mėn. nr. Iliustruotas žurnalas, 
šiame numeryje pristatoma PLB 
valdyba, Faustas Kirša (V. Bra- 
ziulio Dirvoje tilpęs straipsnis) 
ir kt. visuomeninės bei kult, 
aktualijos.

K.V. BANAIČIO Sonata D-min. 
Pianui ir smuikui, išleido Izido
rius Vasiliūnas, 27 Dimick St., 
Sommerville 43, Mass.

Dviejų dalių mūsų mirusio kom
pozitoriaus sonata (43 psl) išleis
ta muzikams tinkamo formato ir 
nesigailint išlaidų gerai medžia
gai.

Leidinys tinka ne tik mūsų pia-- 
nistams ir smuikininkams,bet pa- 
sitarnauja kaip graži dovana sve
timiesiems, norint juos supažin
dinti su lietuvių muzikos kūryba.

Tai sveikintinas Įnašas leidė
jo susirūpinusio sudaryti lėšų 
tolimesniems leidiniams išleis
ti.

FLORIDOS LIETUVIAI — 2nr. 
jau pasirodė, patiekdamas aps
čiai žinių apie Floridos lietuvių 
organizacijas, jų gyvenimą ir rū
pesčius. Būdinga, kad šioje 
saulėtoje JAV valstijoje gyvai 
reiškiasi senosios kartos lietu
vių išeivija ne tik vasarviečių 
bizniu, bet ir visuomenine veikla.

Jonas Rūtenis

NEW YORKO 
ŽMONĖS, 
DAIKTAI 

IR IDĖJOS
Prieš kiek laiko šioje pačioje 

vietoje teko tarti žodĮ, kad mes 
labai kartais lengvapėdiškai bė
gamuosius metus sukaktuviniais 
metais paskelbiame, bet tiems 

sukaktuviniams metams jokio pa
minklo nepastatę nei paprojek- 
tavę juos ir užmirštame. Dau
gumas jų taip ir nukeliavo am
žinybėn, be likusio ženklo, kad 
sukaktuviniais metais yra buvę.

Vienas kitas viešas ar siaurės ■ 
nio masto susitelkimas, tiems 
metams atžymėti nepalieka jo
kių pėdsakų ir todėl ateinančioms 
kartoms niekuo neprabils.

Kad taip neatsitiktų, žurna
las Karys iš kalno susirūpino 
ir kaip jau žinome Žalgirio me
tams skyrė daug vietos žurnale 
ir be to išleido dokumentuotą 
brošiūrą apie Žalgirio mūšĮ. 
Aidų žurnalas daug vietos sky
rė Maironio metams ir išleido 
atskirą brošiūrą apie MaironĮ.

1863 sukilimo metai, daugely
je vietų paminėti, skelbti konkur
sai dailės darbams, jau esame 
angoje Donelaičio metų. Tikima
si, kad bus numatytoji dailės pa
roda ir bus Įvykdyti kiti užsimo
jimai, nesuspėti tais pačiais me
tais ištesėti.

Žurnalas Karys ryžosi išleis
ti kapitalinĮ Dr. Jurgėlos veika
lą: 1863 metų sukilimas Lietu
voje. Tai veikalas, apimąs 900 
spaudos puslapius. Organizaci
nis darbas ir ypač lėšų telki
mas jau senokai pradėtas ir Įtemp
tos visos pastangos, kad veikalas 
pasiekti) kuo greičiausia skai
tytoją. Buvo kreiptasi pirmiau
sia Į ramovėmis, tačiau iki šiol 
jie tyli. Buvo kreiptasi Į Įvairiau
sias lietuviškąsias institucijas 
-- jos'tyli, o kitos svarsto, bu
vo kreiptasi Į mūsų prekybinin
kus ir profesionalus prašant pa
ramos, garbės prenumeratos, 
kad tuo Įgalinus darbą pradėti ir 
jau paskelbti prenumeratos rin
kimo vajų, knygos kainą nupigi
nus iki galimo minimumo. Tam 
reikalui išsiuntinėta daugybė laiš
kių. Tik vienas kitas grįžta su kon
krečia parama, bet ji tokia 
menka, kad ir prie geriausių pas
tangų Karys nepajėgus imtis ri
zikos darbą pradėti. 1863 me
tams kapitalinis paminklas tebe
guli stalčiuje nepajudintas. Pats 
laikas visiems atsiliepti ir dė
tis prie šio paminklo statybos. 
Pajudinkime reikalą paraginkime 
asmenišku savo laišku su pinigi
ne suma Kario žurnalą ryžtis to 
1863 sukilimo metų paminklo sta
tybą pradėti.

♦♦♦
Artėja pavasaris. New Yorke 

pasipils žmonės iš viso pasau
lio. Atidaroma pasaulinė mugė. 
Joje dalyvauja ir lietuviai. Mu
gei ruošti komitetas išsijuosęs 
dirba. Skaitant komiteto praneši
mus,darbas eina visu tempu. Bus 
didžiulė lietuvių tautos demons
tracija, bus Įtaigojama laisvajam 
pasauliui prisiminti pavergtą
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Be žodžių...

Lietuvą. Naudos bus, anot R. Ke- 
zio. Energingam komitetui jau 
pavyko kai ką laimėti iš biznie
riškai nusiteikusių mugės ren
gėjų: bus pardavinėjamas spe
cialus ženkliukas, programa,bus 
laikomos pamaldos už Lietuvos 
laisvę, bus dainų šventė, atiduo
tas visas 17 tūkstančių talpinąs 
naujas stadijonas lietuviams vi
sai dienai, — anot komiteto vice
pirmininko K. Vasiliausko iš to 
užburtojo "NO", kur{ K. Vasi
liauskas mugės biznieriams pri
lygino prie sovietiškojo "NIET", 
išsikasta. Mugės vadovybė at
lyžta ir leidžia tai, ko pirmiau ne
leido. O nebuvo iki šiol leidimo 
bet ką pardavinėti, kitaip tariant 
bent dalimi atgauti Įdėtas lėšas 
Į ženkliuko pagaminimą, bei me
niškos atminimui pasiliktinos Lie
tuvių Dienos didžiajame NewYor 
ke, programos. Tai dalinai biz
nieriškas reikalas, susumavus 
išvirsta Į dolerius, o kad tų do
lerių būtų, tai dar ir šiandien 
būtų galima gauti patalpas bet 
kokiems lietuviškiems pasiro
dymams: Meno parodoms, koncer
tams ir kt. Tam reikia tik — 
$85 už kvadratinę pėdą.

Reikia dėti visas pastangas, 
kad tą dieną būti New Yorke ir 
užpildyti 17 tūkstančių vietų. To 
kia demonstracija bus efektinga, 
kai visas parodos stadijonas bus 
užpildytas lietuviais.

Todėl visi planuokime iš kalno 
ir vykime Į Lietuvių Dieną,kreip
kimės Į Įvairiausias mugės ruoš
ti komiteto sekcijas informacijų 
ir pagalbos, remkime ši lietuvių 
užsimojimą moraliai ir materia
liai.

♦♦♦
Komitetas buvo paskelbęs kon

kursą mugės ženkliukui. Konkur
sas pasibaigė. Dalyvavo 23 dai
lininkai. Laimėjo Kavaliauskai
tė iš Australijos. Laimėjimas ati
teko balsavimo keliu, balsuojant 
visam komitetui. Kitaip tariant, 
buvo pasikliauta mintimi, kad 
ženkliuką parenka nebūtinai spe
cialistai, bet balsų dauguma, pats 
komitetas.

***
Bostono kolonijoje buvo Įsisu

kusi mirtis. Neatsilieka ir New 
Yorkas. Netekome rašytojo St, 
Leskaičio-lvošiškio, o vasa rio27 
d. su mumis atsiskyrė VLIKO 
pirmininkas dr. Trimakas.

Retėja mūsų eilės, reikia vi
siems labiau Įtempti jėgas, kon
soliduotis, nes netekus stulpo 
vieno, jo vietoj reikia statyti ki
tą.

SPAUSTUVĖ
6907 Supenor, Cleveland 3. Ohio, HE 1-6344

Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.
Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

1964 m. kovo 9 d

Gyvenimas eina pirmyn — new- 
yorkiečių laukiamos gavėnios 
pramogos artėja, o jos savo mas
tu ir polėkiais neeilinės: kun. Ke- 
zio foto paroda ir Ateitininkų 
Sendraugių rengiamas didžiulis 
literatūros vakaras. Solidarus to. 
se pramogose dalyvavimas new- 
yorkiečius nuteiks pavasario 
šventei -- prisikėlimui.

* VASARIO 16 GIMNAZUAI 
REMTI New Yorke naują būrelį 
sudaro: L. Bieliukienė, Dr, N. 
Bražėnaitė - Paronetto, S, But
kienė, A. Dumbrienė, V. Katinas,
O. Kaunienė, A. Kepalas, R. Kon- 
drotienė, S. Levickienė, Dr. V, 
Paprockas, kun. S. Raila, Z. Rau- 
linaitis, E. Staknys.dr. A. Šmulkš
tys, E. Vaišnoraitė, A. Vakselis, 
kun. S. Valiušaitis, J. Vytuvienė,
L. Vilkutaitienė, J. Žukas. Būre
liui vadovauja E. Baltrušaitienė,

WATERBURY

* NATERBURIO SKAUTŲ tra
dicinė Kaziuko mugė Įvyks kovo 
15 d. šv. Juozapo mokyklos didžio, 
joje salėje 29 John St.

Mugėje dalyvaus Hartfordo, 
New Britaino, New Haveno, Put- 
namo ir Waterburio skautų bei 
skaučių vietininkijos ir draugo
vės.

Mugė prasidės 9 vai. ryto paukš
tyčių pusryčiais. 11 vai. Kazimie
ro pamaldos šv. Juozapo bažnyčio
je, 1 vai. skautiški stovyklos pie
tūs, 2 vai. tradicinis mugės ati
darymas ir iškilminga sueiga, 5 
vai. meninė laužo programa, 6 
vai. vilkiukų pusvakariai,mamy
čių židinio laimėjimai, tėvelių 
užeiga ir kitos mugės Įvaireny
bės,

Apylinkės visuomenė kviečia
ma gausiai atsilankyti ir praleis
ti sekmadienį lietuviškoje aplin
koje.

Mugę bus galima lankyti visą 
dieną, nuo ryto 9 iki 9 vai. vaka
ro.* (va v)

Dirvoje galite Įsigyti ar 
užsisakyti šias naujai 

pasirodžiusias knygas:
Vytauto Alanto 9 Dramos Vei

kalai — 5 dol.
Pulgio Andl’iušio Purienos po 

vandenin — 1.50 dol.. kietais 
viršeliais 2 dol.

Prano Paulįukonio Tautos isto
rijos mokymas — 2 dol.
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Čiurlionio Ansamblio 

metinis koncertas i vyks ko
vo 15 d., sekmadienį. Cle
velando Muzikos Instituto 
salėm. IP'21 East Blvd. 
Vietos rezervuotos. Bilie
tus prašome Įsigyti iš anks
to.

• Clevelando Orkestras 

turi atsikvietos Igor Stra- 
vinski, garsųjį dirigentą, 
savo kovo mėn. 12-14 d. 
koncertams Severance Hali. 
81 m. susilaukęs maestro 
diriguos trims savo sukur
toms kompozicijoms. Jis 
vadovaus koncerto antrajai 
pusei, pirmajai diriguojant 
jo artimam padėjėjui Ro
bert Croft.

Programoje numatyta I. 
St ravinskio "Fejever k a i”, 
fantazija orkestrui, trijų 
dalių odė orkestrui ir Mu
zika iš kortų lošimo.

R. Craft pradės koncertų 
su Stravinskio Simfonija 
iš trijų veiksmų.

Koncertų pradžia 8:30
vai. vak.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _

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

KOVO 15 D. Sekmadieni,Lietu
vių salėje sporto klubo Žaibas 
pietūs.

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

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

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

BALANDŽIO 18 D. Naujos Pa
rapijos salėje Velbasio baleto 
studijos stektaklis.

BALANDŽIO 18 D. Ohio Lie
tuviu Gydytoji; d-jos susirinki
mas Čiurlionio namuose.

BALANDŽIO 25 D. Baltijos Ai
du radijo vakaras Sv. Jurgio pa
rapijos salėje.

BALANDŽIO 26 D. dailininko 
Br. Murino kūrinių paroda Čiur
lionio namuose. Paroda bus ati
daryta iki gegužės 2 d,

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

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

GEGUŽĖS 16 D. J. Puodžiūno 
ir V. Karosaitės baleto koncer
tas Slovėnų Auditorijoje.

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

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

BIRŽELIO 6 D. {vykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas - banketas Šv, Jurgio pa
rap. salėje.

BIRŽELIO 22 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje {vyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

Visais apdraudos-reikalais 
kreipkitės j vienų iš seniau
sių apdraudos {staigų Cleve
lande.

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

1VO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

SKAITYTOJŲ PASTABOS

ŽAIDIMAI BE PRALAIMĖJIMŲ
ivorlūnas

paliko neišdildomą {spūdi, jogjis 
toli gražu nelinkęs pripažinti sa
vaime suprantamos teisės, ir 
netgi būtinybės, kiekvienam me
nininkui kurti pagal giliai asme
ninius savo Įsitikinimus. Todėl 
dabar savotiškai (domu skaityti 
A. Vaikšnoropaaiškinimus. Odar 
Įdomiau būtų susilaukti paties A. 
Rūkštelės išpažinties. Ir gal ne
tektų baisiai nustebti, jei vieną 
gražią dieną kažkas panašaus ir 
pasirodytų spaudoje -- juk A. 
Rūkštelė raštingas vyras.

Ar Šiek tiek ne keista, kad A. 
Vaikšnorui atiteko tokia neypa
tingai patraukli niekam neĮdomių 
A. Rūkštelės pažiūrų bei Įsitiki
nimų garsinimo pareiga? Vienok, 
reikia manyti, visa tai neatsitiko 
pripuolamai, netyčiom. Kaip visi 
neblogai žinome, nebent tik iš
skyrus mūsų informatorių A. 
Vaikšnorą, -- laiko tėkmė, seku
si A. Rūkštelės narsiuosius žy
gius, nebuvo jam itin palanki. 
Ne vien dailininkams, bet ir kitų 
kultūrinių sričių veikėjams teko 
prieš j J gana nedviprasmiškai pa
sisakyti. Jo prestižas, be abejo, 
gerokai nukentėjo. Mūšių veiks
mus teko nutraukti. Laikui bė
gant net abstraktinio meno kūri
niams ėmė rastis vietos mūsų 
tautiečių butuose. Visuomenės 
domėjimasis menu nuėjo gerokai 
kita linkme, negu kad A. 'Rūkšte
lė pageidavo. Atrodo, jis pagaliau 
suprato savo beprasmiškos ir ga
na nesimpatiškos kovos nenau
dingumą ir nutarė galutinai ap
leisti mūšio lauką, kuriame lai
mėjimams vilties neprasimato. 
Nesėkmės patirtyje jo ambicijos 
šiek tiek atlyžo, ir taktika ūpo 
pakeista. Atkakli karionė turėjo 
užleisti vietą diplomatijai. Tuo 
būdu savaime užsimezgė reika
las pasiskelbti taiką mylinčiu vi
sų srovių tolerantu.Žinoma,trau
kintasis Į taikias pozicijas paties 
seniau prisiterštu taku A. Rūkš
telei jokiu būdu negalėjo būti ma
lonus. Bet, jo laimei, netoliese 
pasipainiojo geras, paslaugus, 
nežinąs visų mūsų gyvenimo 
prašmatnybių bei vingiuotumų ir 
su niekuo nesipykstąs žmogus, 
Antanas Vaikšnoras, kuris, be to, 
mums dar lyg ir svečias, todėl 
kartu kaip ir neliečiamas asmuo. 
Už jĮ tinkamesnio vyro A. Rūkš
telė nė sapnuoti negalėjo, todėl ir 
nebežiopsojo: pasirūpino A.
Vaikšnorą maloniai bei rūpestin
gai pagloboti ir sumaniai jĮpanau- 
doti tam nedailaus tako nuvalymo 
darbui, idant jo paties Įsitaisy- 
mas naujose pozicijose atrodytų 
natūralesnis ir sklandesnis.

Numanau, kad šis mano atsilie
pimas apie A. Vaikšnoro persi
stengimus nebus jam labai malo
nus. Todėl randu reikalą pa
brėžti, kad jokių asmeninių juo 
nusiskundimų visai nebeturiu,o 
tikrai negaliu sutikti su jo užim
tąja mūsą meninės veiklos stebė
jimo bei vertinimo linija. Tiesa, 
niekas negali pretenduoti Į šimta
procentini objektyvumą ar koki 
absoliutų teisingumą --tainepa
siekiamas idealas. Vienok tas ne
pasiekiamumas savaime recen
zentui nemažina pareigos steng
tis rimtai ir sąžiningai atlikti sa
vo da rbą.

Tūlas skaitytojas gal patars 
aplamai nesijaudinti dėl panašių 
dalykų, ,nes juk ir pati meninė 
kūryba gal tėra tiktai žaidimas. 
Taip, gal tai tikrai ne kas dau
giau, kaip tiktai žaidimas. Bet 
tai žaidimas, dėl kurio pačiam žai
dėjui kartais tenka gyvenime la
bai daug ko atsisakyti; žaidimas 
ne visais atžvilgiais lengvas ir 
nebūtinai einąs kartu su Įvai
riausiais gyvenimo malonumais. 
Jei tokio žaidėjo dėmesys ir vi
sos pastangos nesikoncentruoja 
ties pačiu žaidimu, okrypstalin-

Juozas P

Aktyviai besireiškiąs daili
ninkas savo kūriniais atskleidžia 
ne vien meninius atsiekimus, bet 
ir savo kūrybines pažiūras bei 
Įsitikinimus, kurių raštiški for
mulavimai paprastai {domumu 
nepasižymi, nors, atvirai sakant, 
skaitytojams gal ir ne pro šalį 
retkarčiais pasigaivinti tokiom 
orakuliškai skelbiamom "filio- 
zopijom" kurios prieš kelis mė
nesius susilaukė iš tiesų labai vy
kusių Bronio Railos akimirkinių 
palukštenimų. Beje, veržli ir 
smulkmenų nepaisanti mūsų dai
lės kūrėjų plačioji giminė sėk
mingai plėšiasi pirmyn, ir jau gal 
tik retas iš jų negalėtų savęs va
dinti plunksną valdančiu parna- 
siečiu.

Netenka daug aiškinti, jog ži
nomo clevelandiškio dailininko 
Antano Vaikšnoro straipsnių pa
sirodymas mūsų spaudoje paža
dino nemažą visuomenės susido
mėjimą. Deja, besimezgančias 
viltis ėmė blaškyti {spūdis, jog 
naujasis rašto talkininkas sąmo
ningai ar nesąmoningai dailės kū
rinių recenzento darbą painioja 
su labdaros veikėjo pareigomis. 
Kitaip sakant, geras žmogus 
Vaikšnoras persistengia, bandy
damas visiems pagelbėti ir {tik
ti. Reikia manyti, jog paskiri as
menys bus jam už tai tikriausiai 
dėkingi, bet abejotina, ar šiaipjau 
daug kas galės juo pasitikėti. Ka
žin, ar kam ypatingai svarbu, 
kad Antanas Vaikšnoras labai ger
bia ir vertina Antaną Rūkštelę — 
juk kiekvienas ir draugus, ir me
ną, ir visa kita renkamės pagal 
savo skon{. Vienok daugeliui gali 
gerokai nepatikti, kad A. Vaikš
noras, pagarbindamas Rūkštelę, 
gana nekaip informuoja skaity
tojus.

Peržvelkime pora jo vėliau
siojo straipsnio (Mano viešnagė 
pas Chicagos dailininkus, Dirva, 
21 nr.) sakinių:

"Aš jaučiu, kad kai kurie chi- 
cagiečiai yra nepatenkinti A. 
Rūkštelės pažiūromis į abstrak- 
tin{ meną. Turėjęs galimybę pla
čiau išsikalbėt šiuo, kai kam "la
bai opiu" klausimu, aš patyriau, 
kad A. Rūkštelė asmeniškai ab
straktinio meno nemėgsta,bet jis 
nėra ir anti-abstraktininku. A. 
Rūkštelės įsitikinimas trumpas 
ir aiškus: kiekvienas menininkas 
kuria taip, kaip jam patinka me
keno nesiklausdamas patarimo, 
kaip ir ką jis turėtų kurti".

Kaip matome, straipsnio auto
rius bando mums paaiškinti daly
kus, kurių jis pats nebežino. Jis 
kažką tik miglotai jaučia, nors 
mums seniai nebe paslaptis, kad 
A. Rūkštelės kai kuriais žygiais 
buvo piktintas! ne tik Chicagoje, 
bet ir Clevelande, New Yorke, 
Bostone ir kitur. Jo Įsitikinimais 
tuo metu niekas specialiai nesi
domėjo, ir savaime jie nebūtų 
niekam užkliuvę, jei jis nebūtų 
pradėjęs savo fanatiškos kovos 
prieš modernųjį meną. Anais lai
kais, kai A. Vaikšnoras pas jĮ dar 
nesisvečiuodavo, jo Įsitikinimai, 
man rodos, turėjo būti gerokai 
kitokie, negu Vaikšnoro mums 
dabar paskelbtieji. A. Vaikšnorui 
tikriausiai nežinoma, jog 1958m. 
žiemą A. Rūkštelė, savo parodos 
Proga, Clevelande skaitė "pa
skaitą" apie modernųjį meną, 
biauriausiai jj išdergdamas, nė 
vienai srovei, nė vienam Įžymes
niam kūrėjui nerasdamas jokio 
Palankaus žodžio. Vaikšnoro bi
čiulis tuomet visai nesivaržyda
mas skelbėsi abstraktinio meno 
priešu ir didžiavosi savo kovin
gumu. Pažiūrų Į abstraktini meną 
klausimas tais laikais, rodos, 
niekam negalėjo būti toks opus, 
kaip pačiam A. Rūkštelei. Tuo
metinis jo tyčiojimasis iš kai ku
rių didžiųjų modernistų kūrybos

KALBOS KERTELĖ
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - -

DRAUGO ETIMOLOGIJA

Praeitą savaitę buvau užsimi
nęs, kad žodis draugas kai kam 
atrodys esąs šlavinės kilmės. 
Dabar, pasirėmęs prof. dr. 
Ernsto Fraenkelio "Litauisches 
Etymologisches VVoerterbuch", 
norėčiau draugo etimologiją iš
ryškinti. Štai kaip prof. Fraen- 
kelis kilmina draugą: "draugas — 
ė, Frend(in), Kamerad(in), Kol- 
leg(in), draugalas — a, draug, 
drauge — zusammen, draugauti- 
Freund sein, draugė -- Gesell- 
schaft, Gemeinschaft, Genossen- 
schaft, Verein, draugija (neolo
gizmas) -- draugybė, ystė, ys- 
ta -- Freundschaft, Kamerad- 
schaft, sudrugti -- sich befreun- 
den, sich verbinden, buhlen 
(Bretkun, Bezzenberger Btr. 
327), latviškai draugs —Freund, 
draudzene -- Freundin, Drau- 
dze -- Gesellschaft, Genossen- 
schaft, Verbindung.Menge.Schar 
etc., prūsiškai draugi- in Zu- 
stgn. wie draugiwaldunen — Mit- 
erber etc., abg. drug -- Freund, 
Gefaehrte, druguj -- anderer, 
družina -- Kameradschaft (Ber- 
neker Wb. 1, 230 ff., Trautmann 
Wb. 59 ff., Vasmer Wb. 1, 373), 
cf. got. driugan — Kriegsdienste 
Ieisten, ae. dreogan — ausfueh- 
aushalten, got. gadrauhts -- Sol- 
dat, ae. dryht, ahd. trucht — 
Kriegerschar, Gefolge, ae. dryb- 
ten, aisl. drottinn, ahd. truch- 
tin -- Krtegsherr, Fuerst etc." 
(Žr. Litauisches Etymologisches 
Woerterbuch von Prof. Dr. Ernst 
Fraenkel, Lieferung 2,CarlWin- 
ter Universitaetsverlag Heidel- 
berg, 102 psl.)

Atrodo, kad draugas yra labai 
senas indogermanų žodis, žino
mas jau prūsų kalboje, o taip 
pat ir gotų, kur reiškė pavel
dėjimo ar karo bendrą, draugą. 
Taigi neviskas, kas yra panašu 
Į rusų ar gudų kalbą, yra sla
višką. Mūsų kalbos istorikams 
vertėtų susirūpinti ir kiekvieno 
mūsų žodžio istorija.

AČIŪ IR DĖKUI

Tam tikru laiku Juozas Balči
konis ačiū taisydavo ir aiškin
davo, kad tai yra vaikų žodis. 
Atrodo, kad dabar abu šie žo
džiai mūši; kalboje prigijo. "Lie
tuvių kalbos vadovas" ne tik ačiū, 
bet ir ačiuoti, ačiavimą Įrašė 
Į žodyną. Gyvojoje mūsų kalboje 
man neteko girdėti ačiuojant, ar 
reiškiant ačiavimą. "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas" nurodo 
tik formą ačiū ir ją vadina prie
veiksmine dalelyte, o ne jaustu
ku. Fraenkelis etimologiniame 
žodyne žymi dvi formas: ačiū - 
danke iš wruss. aŠčo, vrl. Būga 
LKŽ. 12a, der es fraglich laesst, 
ob das Wort urspr. lit. oder 

kui apčiuopiamesnių tojo žaidimo 
rezultatų, -- šitokiu atveju visuo
met yra rimto pagrindo suabejoti 
paties žaidimo tikrumu, reikalin
gumu bei verte.

A. Vaikšnoro straipsniai, tai, 
sakyčiau, gana atsargus, neitam 
pus žaidimas; juose nenumatyta 
vietos jokiai rizikai, jokiems kon 
fliktams bei eventualiems pralai
mėjimams: jis visiems geras, ir 
jam visi turėtų būti geri. Tokio
je situacijoje visi turėtų būti lai
mėtojai. Deja, tai itin negyveni
miška pažiūra ar prielaida. Jei 
gyvenimo praktikoje ir yra sugal
vota tokiu žaidimų, kuriuose vi
siems dalyviams visuomet vieno
dai garantuoti laimėjimai, tai 
labai abejotina, ar daugkasgali 
tokiais žaidimais domėtis.

wruss. gewesen ist. Es stammt 
wohl aus der Kindersprache(taip 
tvirtindavo ir J. Balčikonis), s. 
auch Blese St. Balt. 5, 7, der 
wruss. acky aus der Gegend von 
Vitebsk erwaehnt. (Žr. Ibid. 
1 psl.).

Dėka -- Dank aus wruss. dja- 
ka, dėkavoti — dankenaus wruss, 
djakovat, dėkui aus wrus. djakuj 
etc. Taigi dėkui kilmė yra aiš
kiai slavinė. Tačiau šis žodis 
ir jo giminė taip yra prigiję, 
mūsų kalboje, kad nebegalime 
jo ir jd giminaičių išmesti. Kuo 
gi mes pakeistume padėką, ar 
ačionę? Tad vartokime abu žo
džius : ir ačiū, ir dėkui. Tik, 
rašydami ačiū, nepatingėkime 
pakelti rankos ir pažymėti ilgo
sios ū. Bet ačiuoti, tur būt nea- 
čiuosime, o tik dėkosime. "Da
bartinės lietuvių kalbos žodynas" 
dėkui žymi kaip prieveiksminę 
dalelytę, o ne jaustuką. J. Ja
blonskis mus Įtikino, kad dėka- 

'voti nevartotina, o vartotina dė
koti.

KRIENAS, KARTYNAS AR KAR- 
TUOLĖS?

Prof. E. Fraenkelis Žino žo
džius vardininko laipsnyje, krie
ną, krienas, dgs. krienos, krie
nai -- Meerrettich iš gudų chren 
(Skardžius Lw. 110, Otrebski NT 
wer, 3, 26). Be to, jis žymi 
ir kitą reikšmę: krienas — Kauf- 
prels (XVII amz.) cf. Michailo’- 
nis Lituani de moribus Tartaro- 
rum, Lituanorum fragmina X so- 
wie Lasicius de diis Samogito- 
rum... Tuo tarpu kalbėsime apie 
krienus, kuriuos vartojame kaip 
prievalgĮ. "Lietuvių kalbos vado
vas", vartodamas dgs. krienai, 
nurodo, jog šis žodis yra gudų 
kilmės ir pažymi du pakaitalus: 
kartynes ir kartuoles. E. Fraen
kelio žodyne Šių dviejų pakaiti
nių žodžių visai nėra. "Da
bartinės lietuvių kalbos žodynas" 
šių žodžių taip pat nėra Įrašęs. 
Tik LE. yra Įtraukusi kartuoles 
(aristolochia), kartuolinių šei
mos augalus. Tačiau iš jų apra
šymo neatrodo, kad jos turėtų 
ką bendra su krienais. Jei norė
tume išmesti iš mūsų kalbos 
krienus, manyčiau, kad tiksliau
sia botų juos vadinti kartynėmis, 
plg. su rūgštynėmis, bet ne kar- 
tuolėmis.

KAS YRA KRYKLĖ?
"Lietuvių kalbos vadovas" nu- 

rodot kad kryklė, ės l,yra krikš- 
čiančioji antis (anas boschas). 
"Dabartinės lietuvių kalbos žody
ne" yra du žodžiai: kryklė, 1. 
bot. slyvų rūšies medis ar jo 
vaisius (prunus), 2. kryki?, 4. 
zool. maža laukinė antis (anas 
crecca): rudgalvė kryklė, dyž- 
galvė kryklė (anas querquedula). 
Taigi, šio žodžio prasmė pri
klauso nuo kirčio. Pirmosios kir
čiuotės kryklė su tvirtaprade 
priegaide primame skiemenyje 
reiškia laukinę ant}. Todėl kal
bininkams patartina daugiau dė
mesio kreipti į kirčio mokslą 
ir Į semantiką.

• Geras vienos šeimos na
mas arti Noble lĮd. ir Eu
clid Avė. 1 miegamieji: 3 
ant 2-ro ankšto ir vienas 
ant 3-eio. Gazo pečius. 2 
automobiliu garažas. Tik 
$13.900.

š I R V A J T J S

Wm. T. Ryme Real Estate 
1535 Ilayden Avė.

Įstaiga — MU 1-6100; 
namai — KE 1-1080
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JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Wil)iam 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

Keliautojo Mato nuotykiai



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Rašytojas dr. Julius Kaupas, Chicagoje miręs staigia mirtimi,bu
vo palaidotas Detroite praėjus) ketvirtadienį, kovo 5 d., palydint Į 
kapus 95 automobiliams. Laidotuvėse dalyvavo artimieji ir bičiuliai ne 
tik iš Detroito, bet ir iš tolimesnių vietų, kaipdr. H. Nagys iš Kana
dos, M. Katiliškis, K. BradOnas iš Chicagos, K. Čerkeliflnas iš 
New Yorko, A. Nyka-Niliūnas iš Baltimorės ir daug kitų. Nuotrau
koje velionis dr. J. Kaupas pernai įvykusiame Santaros-Šviesos 
suvažiavime Tabor Farmoje. P. Petručio nuotrauka

• ALT S-gos E. St. Louis 
skyrius per Dirvą užsisakė 
knygų, kad reikalui esant 
turėtų jų kaip dovaną veik
liam jaunimui. Tai gražus 
ir įsidėmėtinas mostas, ku
rį jau vykdo, ir ALT S-gos 
Worcesterio skyrius.

Ne tik ALT S-gos sky
riai, bet ir visos lietuvių 
organizacijos privalėtų at
kreipti dėmesį, kad jauni
mui tik knyga ir prasmin
ga veikla lietuviškose orga
nizacijose gali suteikti ži
nių, reikalingų lituanisti
nėms žinioms pagilinti.

• Lietuviu Studentų Są
jungos Centro Valdyba pra
neša visiems LSS sky
riams, kad 1963-64 mokslo 

JULIUI KAUPUI
mirus, jo žmonai DALIAI, dukteriai ir sūnui nuo

širdžią užuojautą reiškia

Romas Viesulas

Mielam draugui

JULIUI KAUPUI

netikėtai mirus, jo artimuosius giliai užjaučia

Jaunutis Nasvytis

metų nario mokestis, kartu 
su pilnu narių sąrašu, turi 
būti išsiųstas CV iždinin
kui Petrui Kaustekliui, 
19212 Omira, Detroit 3, 
Mich. 48203, ne vėliau kaip 
š. m. kovo 16 d. Pavasarį 
įvyksta LSS CV rinkimai 
ir balsavimo lapai bus siun
tinėjami tik tiems studen
tams, kurie bus susimokė
ję nario mokestį ir įtrauk
ti CV sąrašuose.

"Studentų Gairės”, kurių 
antras numeris išleistas 
prieš porą savaičių, siunti
nėjamas tik susimokėju
siems nariams. Tad prašo
me skyrių nedelsti ir greit 
šį reikalą sutvarkyti.

LSS metinis suvažiavi
mas. ruošiamas Padėkos

NEW YORK

DR. A. TRIMAKĄ 
IŠLYDĖJUS

VLIKo pirmininkas Dr. 
Antanas Trimakas bene 
bus pirmas lietuvis sveti
moje šalyje — JAV, paly
dėtas į kapus su Lietuvos 
vėliava, Lietuvos himnu ir 
su žeme iš Lietuvos, kurią 
atvežė Lietuvos Atstovas J. 
Rajeckas iš Washingtono 
(gauta iš Lietuvos).

Sekmadienio vakare, ko
vo 1 d., įvyko atsisveikini
mas su velioniu St. Aromis- 
kio koplyčioje, Brooklyne. 
Patalpos, ypatingai vakare, 
buvo perpildytos.

Stasys Lūšys pirmas ta
ręs atsisveikinimo žodį, 
pravedė atsisveikinimo ce
remoniją. Pirmiausią žodį 
tarti buvo pakviestas Lie
tuvos Atstovas Juozas Ra
jeckas, VLIRo vardu Juo
zas Audėnas, Lietuvos 
Laisvės Romiteto vardu V. 
Sidzikauskas, Ranadoš lie
tuvių vardu Jonas Matu
lionis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos Centro valdybos 
vardu A. S. Trečiokas, 
Bendrinių Laisvinimo Or
ganizacijų atstovai, Skautų 
ir kitų organizacijų atsto
vai.

Pirmadienį iškilmingos 
pamaldos įvyko Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. 
Dalyvavo apie 13 kunigų, 
jų tarpe prel. Jonas Balkū
nas ir prel. Remežis iš Eli- 
zabeth, N. J.

Kapinės yra už miesto, 
apie 40-50 mylių, bet vyko 
apie 50 palydovų. Pietuose, 
kurie buvo paruošti Ap
reiškimo parapijos salėje, 
irgi dalyvavo apie 50 žmo
nių.

Atsisveikinant su velio
nio dr. Antano Trimako, 
šeima ir giminėmis ir reiš
kiant užuojautą, visi išsi
skirstė a p g a ilestaudami, 
netekus Lietuvos vadavimfe 
darbe daug pasidarbavusio 
žmogaus. A. S. T.

Dieną lapkričio mėnesį, 
šiais metais įvyks Detroite.

BALTIMORE
• Baltimorės L. S. S. sky

rius ruošia Literatūros ir 
Meno vakarą balandžio 18 
d., 7:30 vai. vak.

Programą išpildys jauni 
menininkai iš Clevelando, 
Chicagos ir New Yorko, 
kartu bus ruošiama meno 
paroda; pelnas skiriamas 
Lituanus žurnalui.

Po programos bus šokiai 
grojant Lekevičiaus orkes
trui.

TORONTO

KAZIUKO MUGĖ TORONTE, 
kurią paruošė skautai Prisikė
limo parapijos salėje kovo 1 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Rambyno ir Šatrijos tuntų atski
ri vienetai jau nuo ankstyvo ryto 
pradėjo ir atliko visus paruošia
muosius darbus. Nuo jų neatsi
liko tėvai - rėmėjai, kurie pri
taisė, privirė ir prikepė visokių 
skanėstų. Visuomenės susidomė
jimas šiuo parengimu buvo tikrai 
didelis, nes spūstis žmonių, mais
to ir prekių išpardavimas ėjo 
gana gyvai. Mugėje dalyvavo ne 
vien tik torontiečiai, bet buvo ma
tyti iš Hamiltono, St. Catharines 
ir kitų vietovių.

♦ .ROCHESTERIO DRAMOS 
MĖGĖJŲ SAMBŪRIS vasario 29 
d. Prisikėlimo parapijos salėje 
suvaidino Vyt. Alanto trijų veiks
mų komediją "Buhalterijos klai
da." Vakaro globėju buvo Toron
to lietuvių Caritas.

* LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS yra numatomas 
kviesti balandžio 5 d., kuriame 
bus peržvelgta praėjusių metų 
veikla, perrenkama dalis valdy
bos ir aptariami kiti aktualūs 
klausimai.

CHICAGO

SAVANORIAI PAGERBĖ
ARK. KAREVIČIŲ

Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos Chicagos sky
rius, kovo m. 1 d. Vyčių salėje, 
surengė arki v. Pr. Karevičiaus 
iškilmingą minėjimą - akademi
ją. Minėjimą pradėjo Jz. Tamu
lis, pažymėdamas, kad savano
riai nori iškelti arkivys. Pr. Ka
revičių, kaip žmogų, padaryti 
įžangą Į marijonų jubil. šventę 
ir parodyti visuomenei, kad pa
tys savanoriai kūrėjai dar gyvi 
ir darbštūs.

Įnešus savanorių, Lietuvos ir 
šaulių vėliavas prasidėjo sveiki
nimai. Pirmuoju kalbėjo Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis, pri
simindamas savanorių ryžtą sto
jant Į kariuomenę, jų kovas, pasi
šventimą ir gyvybės kaina iško
votą nepriklausomybę, už kurią 
šiandien vėl reikia visiems lie
tuviams kovoti. A. Gintneris pa
sveikino šaulių sąjungos CV var
du, kiek supažindino su arkiv. 
Pr. Karevičiaus asmeniu ir jo 
darbu Lietuvai ir šaulių sąjun
gai, nes jisai buvo šaulių pakel
tas į sąjungos garbės narius. J. 
Dainauskas kalbėjo istorikų dr- 
jos vardu, paryškindamas jo nuo
pelnus lietuvių tautai kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės, lin
kėdamas, kad jo atminimui būtų 
išleista monografija.

Invokaciją sukalbėjo kun. Pr. 
Garšva, Draugo moderatorius.

Kun. K.A. Matulaitis, L. Isto
rijos Dr-jos pirm, skaitė pas
kaitą apie arkiv. Pr. Karevičių, 
Paskaita buvo ilgoka, bet gerai 
nušviečianti arkiv. Pr. Karevi
čiaus kaip kunigo, vyskupo ir 
žmogaus visą gyvenimą.

Meninę minėjimo dalį išpildė 
Lietuvos Vyčių choras, diriguo
jant F. Stroliai, pavad. E. Zapo- 
lienei ir akomp. M. Drungaifjun.)

Pertraukos metu Birutės Brie
dienės padeklamuota "Per pa
saulį keliauja žmogus” — B. 
Brazdžionio.

Visuomenė yra dėkinga sava
noriams kūrėjams už tokią gra
žią akademiją.

Antanas Gintneris

• Sol. Roma Mastienė 
dainuos Dariaus-Girėno li
tuanistinės mokyklos Tėvų 
Romiteto ruošiamame tra
diciniame koncerte balan
džio 4 d., 8 vai. vakare, B. 
Pakšto salėje. Po koncerto 
vaišės ir linksmoji dalis 
grojant B. Pakšto orkes
trui.

Nuoširdžiai kviečiama lie
tuvių visuomenė atsilanky
ti, kur savo dalyvavimu pa- 
remsite ir lituanistinę mo
kyklą.

Mokyklos Vadovybė

• Kazimieras Kasakaitis, 
visuomenininkas ir ilgame
tis LN Talkos Chicagoje 
pirmininkas, savo varda
dieni praleido lovoje, nes jj 
dėl aukšto kraujo spaudi
mo. sekmadieni (kovo 1 d.), 
ištiko kraujoplūdis, šis Ka
zimiero sunegalavimas di
desnių sukrėtimų neiššau
kė ir tikimasi greitu laiku 
jį vėl matyti darbe.

• Mečys .Šimkus, jau ku
ris laikas mažiau hemato
mas lietuviškuose suėji
muose bei parengimuose, 
nes rūpestingai dirba savo 
Real Estate raštinėje. 4259 
So. Maplcnvood Avė.. Chica
go. tel. 254-7450. stengda
masis padėti klijentams už
pildyti incom tax pareiški
mus.

• Balfo Chicagos apskri
ties metinis narių susirin
kimas įvyksta kovo 14 d.. 
7:30 vai. vak.. .Jaunimo 
Centre. Visi Balfo skyriai 
turi prisiųsti savo atstovus, 
iš kurių bus renkama val
dyba. Norima, kad iš kiek
vieno skyriaus būtų atsto
vų valdyboje.

• Chicagos Vytauto Di
džiojo šaulių kuopa su sa
vo visais padaliniais, kovo 
mėn. 15 d.. 2:30 vai. po pie
tų. Jaunimo Centre, rengia 
Vlado Putvio tradicinį mi
nėjimą. Kviečiami nariai ir 
svečiai dalyvauti.

Amerikos skautų Bostone suruoštoje parodoje, lietuvių jūrų skau
tų Nemuno tuntas laimėjo pirmą vietą už gražius eksponatus ir įs- 
cenizuotą žuvusio prezidento J.F, Kennedy kapą. Nuotraukoje iš kai
rės stovi: Jonas Kriaučiūnas, Arnoldas Bajer čius, Gytis Gavelis, 
Rimas Bajerčius, Rimas Gavelis, Jurgis Lendraitis, Povilas Mano
masis ir dešinėje stovi j.p. Mykolas Manomaitis.

BOSTONO JURŲ SKAUTŲ VEIKLA
Jūrų skautų Nemuno Tuntas, 

ypatingai pagyvinęs savo veiklą, 
vasario 9 d. iškilmingoje sueigo
je, dalyvaujant tėvams ir sve
čiams, paminėjo Vasario 16 d. 
ir pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę. Dalyvauta ir Lietu
vos nepriklausomybės šventėse 
Bostone ir Lowell Mass.

Vasario 22 d. G. Washington 
gimimo dienos proga, Bostono 
BSA skautų suruoštoje parodoje, 
be kitų jūriškų eksponatų, nemu- 
niečiai įsęėnizavo žuvusio pre
zidento John F. Kennedy kapą ir 
išstatė garbės argybas. Visi pa
rodos lankytojai atkreipė ypa
tingą dėmesį į Lietuvių j.s. kam
pelį (nekartą patylomis iš jų lū
pų išgirsta "Lithuanians") iš 
kurio vyko parodos atidarymas ir 
jos uždarymas t.y. pakeliant ir 
nuleidžiant Nemuno Tunto vėlia
vas , palydimas savo trimito 
garsų. Bostono lietuvių jflrųskau 
tų vardu buvo parašytas užuo
jautos laiškas žuvusio prezidento 
žmonai Mrs. Jacęueline Kenne
dy, po kuriuo pasirašė mūsų j. 
skautai ir daugelis parodos ren
gėjų ir lankytojų. Parodos ren

Bostono jūrų skautų Nevėžio laivo Įgula Vasario 16 proga sureng
tame minėjime. K. Grūzdo nuotrauka

CHICAGOS PARfNGIMI) I 
_ KALENDORIUS —J

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

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

BALANDŽIO 5 D. Tėvų Mari
jonų Amerikoje įsikūrimo50me
tų sukakties banketas Palmer 
House viešbutyje.

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

BALANDŽIO 25 D. Vaikų žur
nalo Eglutės parėmimo vakaras 
Jaunime Centre.

GEGUŽĖS 9 D, Kristijono Do^1 

gėjai pripažino pirmą vietą ir 
ženklą. Jūrų pask. M, Manomai
tis su j. skautais parodė daug 
energijos ir sumanumo parodą 
ruošiant.

Bronius Kovas

VĖL DU AUKOTOJAI L. FONDUI
Aklas žmogus, netekęs 100% 

sveikatos, gaunąs mažą pensiją, 
dailininkas Viktoras Andriušis 
ir žmona Aldona, atnešė šimti
nę Lietuvių Fondui. O kur Bos
tono stambiai uždirbančių lietu
vių Įnašai Lietuvių Fondan? Ma
nau, kad po V.A, Andriušiųaukos 
nebereikėtų priminti daugiau 
bostoniškiams!

Šią savaitę šimtinę Lietuvių 
Fondui įnešė Monika ir Pranas 
Lembertai.

* INŽ. ČESLOVAS IR IRENA 
MICKŪNAI buvo išvykę Chica- 
gon. Ten apžiūrėjo naujų namų 
vykdomas statybas ir dalyvavo 
giminių krikštynose. Mickūnai 
Bostone yra sukūrę namų staty
bos bendrovę.

nelaičio gimimo 250 sukakčiai 
paminėti vakaras ruošiamas Pe
dagoginio Lituanistikos Institu
to Jaunimo Centre.

Chicago, Marąuette Parke, 
parduodama

likerio krautuvė kartu su 
taverna. Biznis su narnu, 5 
kamb. butas gale namo. Tas 
pats savininkas 25 metai. 
Nepraleiskite progos įsigyti 
šį sėkmingą ir gerai įgyven
tą biznį. 2441 W. 69th St., 
Chicago, III.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

2113 WEST 63rd Street 
Chicago, III. 

Telefonai:

PR 8-0833 ir PR 8-0834
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