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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

UŽSIENIO POLITIKOS DEBATAI
JAV UŽSIENIO POLITIKA SUSILAUKĖ KRITI
KOS NE TIK Iš RESPUBLIKONŲ, BET IR Iš 
DEMOKRATŲ PUSĖS. — TUO TARPU KAI 
PIRMIEJI DAUGIAU KRITIKUOJA JOS VYK
DYMĄ, ANTRIEJI PUOLA JOS SIEKIUS, SA
KYDAMI, KAD JIE NESIDERINĄ SU GYVE

NIMO REALYBE.

Vytautas Meškauskas ------------ 1
I Saigoną nuvykęs galimas kan

didatas Į JAV prezidentus R.M. 
Nixonas pakartojo senatoriaus 
Barry Goldwaterio šūkį, kad nė
ra kito pakaitalo JAV politikai 
komunistų atžvilgiu kaip tik per
galė, tuo tarpu prezidentas John
sonas darbininkų unijų vadams

Nauja rezoliucija

Kongresmanas Bernard F. Gra. 
bowski neseniai Įnešęs naują re
zoliuciją Lietuvos laisvinimo 
reikalu.

"Jau pakankamai esame pri
kalbėję Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu. Atėjo laikas veikti. 
Turime priversti per Jungtines 
Tautas Sovietų Sąjungą pasi
traukti iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ir tiems kraštams su
grąžinti pilną laisvę ir nepri
klausomybę", -- kalbėjo kon
gresmanas Bernard F. Grabows- 
ki (D. - Conn.), Įnešdamas nau
ją rezoliuciją (H. Con. Res. 281) 
Į Atstovų Rūmus tų kraštų bylos 
reikalu.

Tai jau keturiasdešimt aštun
toji rezoliucija tuo klausimu, Įneš
ta šiame Kongrese (88th Con- 
gress). Kongresmanas B.F. Gra- 
bowski renkamas visų Connecti- 
cut valstijos balsuotojų (atlarge!) 
kaip ir senatoriai. Kitaip tariant, 
jis atstovauja visiems Connecti- 
cut gyventojams.

Rezoliucijos Įnešimo reikalu 
daug sumanumo ir energijos pa
rodė LB Stamfordo apylinkės va
dovybė ir Vilius Bražėnas. Tai 
ne pirmas tos LB apylinkės va
dovybės sumanus ir rezultatųat- 
nešąs žingsnis visame rezoliuci
jų pravedimo žygyje. LB kitos apy
linkės turėtų pasekti Stamfordo 
lietuvių puikią veikla šioje srity
je.

Washingtone aiškino, kad visuo
tinas karas yra neįmanomas, nes 
jis sunaikinsiąs visą pasaulĮ. Iš 
tokio konstatavimo išplaukė pe
reitą savaitę pradėta JAV užsie
nio politikos kritika iš demokratų 
pusės. Daugiau dėmesio negupa- 
ties prezidento pareiškimai su
laukė senato užsienio reikalųko- 
misijos. pirmininko J.W, Ful- 
brighto (dem. Ariz.) 70 minučių 
kalba pustusčioje senato salėje. 
Ypač užsienyje. Mat, gyvenant 
parlamentarinėje sistemoje, to
kia kalba būtų greičiausiai iššau
kusi pasitikėjimo vyriausybei 
klausimą ir ko gero jos nuverti
mą. Amerikinėje sistemoje, kur 
vykdomoji ir Įstatymų leidžiamo
ji galios yra išskirtos, tokia kal
ba buvo skirta vyriausybei padėti, 
o ne jai nuversti.

Reikalas tame, kad jei iš res
publikonų pusės vyriausybei pri
kišamas neryžtingumas užsienio 
politikoje, tai Fulbrightas teigia, 
kad toji politika, kurią dabartinė 
Kennedy-Johnsono administraci
ja paveldėjo iš Eisenhowerio, o 
tas iš Trumano, neatitinka gyve
nimo relaybei ir yra keistina. 
Jau kiek anksčiau JAV ambasado
rius Jungtinėm Tautom Adlai Ste- 
vensonas, kalbėdamas Princeto- 
no universitete, aiškino, kad iš 
šaltojo karo kilęs dviejų polių 
(bipolar) pasaulis šiandien ne
egzistuoja. Jis yra suskilęs Į dau
geli priešingų jėgų ir atėjęs lai
kas suprasti, kad pasaulis nesi- 
dalo Į "good guys and bad guys" 
(blogus ir gerus žmones).

Konkrečiai kalbant, Fulbrigh
tas siūlo sutikti su Castro reži
mu Kuboje, nes ligšiolinės prie
monės j{ pakeisti nedavė jokių 
rezultatų. Didėjant skilimui tarp 
Maskvos ir Pekino, reikia per
vertinti nuomonę, kad visi komu
nistiniai režimai yra tokie patys. 
Toji nuomonė buvus teisinga Sta
lino laikais, jos pakeitimas da
bar leistų JAV padaryti tam tik
rą Įtaką Į Įvykius pasidalinusia
me komunistiniame bloke. Toks 
nuomonės pakeitimas vestų prie 
Raudonosios Kinijos pripažinimo 
ir derybų su ja. Įdomu, kad dėl 
tokios galvosenos nebuvo jokio 
prieštaravimo iš administraci
jos pusės. Valstybės Sekretorius 
Dean Rusk nesutiko tik suCastro 
Įvertinimu. Pasak Rusk,Castro 
tebėra pavojingas. Tiesa, ne JAV, 
bet Lotynų Amerikai. Čia pat 
reikia prisiminti, kad Washing- 
tonas nesiėmė iniciatyvos tam 
pavojui pašalinti, riors Castro 
kišimasis Į Venezuelos vidaus 
reikalus buvo davęs tam progą 
pradėti žygius per Amerikos vals
tybių organizaciją - OAS.

Kitaip sakant, jei respubliko

Be žodžių... 

nai reikalauja JAV užsienio po
litiką sugriežtinti, iš demokratų 
liberaliojo sparno siūloma ieško
ti visai naujų kelių, išplaukiančių 
iš naujos situacijos. Prieš res
publikonų argumentą, kad admi
nistracija nepakankamai ryžtin
gai gina JAV interesus, pastato
mas reikalavimas tuos interesus 
visų pirma apibrėžti, nes 'perga
lė* esamomis sąlygomis reikštų 
viso pasaulio sunaikinimą. Tokiu 
būdu administracijos 'neryžtin
gumas* yra teisinamas... rinki
kų akyse. Tokioje situacijoje res 
publikonai yra verčiami pateikti 
naujų argumentų ir išeiti su dau
giau konstruktyvia savo užsienio 
politikos programa, jei toji poli
tika yra korta, kuria jie nori loš
ti per ateinančius rinkimus.

»**
Paliekant nuošalyje rinkimų 

apskaičiavimus, reikia pastebė
ti, kad JAV užsienio politika iš 
tikro yra labai lengva kritikuoti 
ir labai sunku ją pakeisti. Atsa
komybė už dabartinę košę didžia 
dalimi krinta ant velionies F.D. 
Roosevelto pečių, kuris turėjo 
retai pasitaikančią JAV santvar
koje progą pravesti savo asme
nišką valią JAV užsienio politi
koje ir pastatė ant kojų... Sovie
tų Sąjungą — didžiausią JAV 
priešą. Su tuo priešu jis norėjo 
kartu valdyti pasaulĮ. Savaime 
aišku, kad tai prieštarauja kiek
vieno sveiko žmogaus logikai. 
Praeitame Dirvos numeryje mes 
minėjome, kaip jis, trukdyda
mas prancūzų valdymo atstatymą 
Indokinijoje, davė puikią progą ir 
net tiesioginę paramą komunisti
nių partizanų susiorganizavimui 
ir sustiprėjimui. Jo "žygiai" Eu
ropoje geriau žinomi. Deja, Roo
sevelto sudarytų faktų negalima 
išbraukti vienu plunksnos brūkš
niu, tam reikia totalinio karo ar 
labai ilgos evoliucijos. Politika 
tačiau yra galimybių išnaudojimo 
menas. Galimybių pasitaiko viso
kiose situacijose. Jų buvo anks
čiau, yra dabar ir bus ateityje. 
Svarbu, kad per tuos užsienio 
politikos debatus ar diskusijas, 
kurias Roscoe Drummond pava
dino "veiksmingiausiu visuome
nės apšvietimo instrumentu",bū
tų suprastas pagrindinis kiekvie
nos užsienio politikos dėsnis -- 
gyvenimas yra kova, o kas neno
ri kovoti, turi pasiduoti.

NUO RAVENSBURGŪ RAGANŲ’ IKI NACIU 
NUSIKALTIMU RYŠKINIMO V. ALSEIKA

■ ■ ■

Paskutiniu laiku Vak. Vokieti
jos laikraščių skaitytojai maiti
nami šiurpiais Auschwitze bei ki
tose žmonių masinio naikinimo 
vietose veikusių SS vyrų ir kitų 
"žvėrių žmogaus pavidale" nusi
kaltimų aprašymais. Tai buvo 
laikai prieš 20 ir daugiau metų. 
O ar visiems žinoma,, kad ir 
šiuo metu tokioje gerove perte-

Operos choro dalis repeticijos 
metu su chormeisteriu Alf. Geču, 
besiruošiant Toscos operos pa
statymui. DEŠINĖJE: Chormeis
teris F, Strolia su kanto rijos cho
ru, kuriame dainuoja šeši berniu
kai, repeticijos metu. "Toscos" 
spektakliai Įvyksta balandžio 19, 
25 ir 26 d. Studebaker Teatre 
Chicagoje.

VI. Juknevičiaus nuotrauka

LIETUVIŲ OPEROS PREMJEROS IŠVAKARĖSE
Aplinkybės ir toliau tebever- 

čia Lietuvių Operą Chicagoje sta
tyti svetimąsias, pasaulines ope
ras. Komp. K.V, Banaitis ne
besuspėjo suorkestruoti savo 
"Jūratės ir Kastyčio". Tą dar
bą turės Įvykdyti kiti ir tai už
truks ilgesnj laiką. Teko nugirs, 
ti, kad privatūs žmonės iš okup, 
Lietuvos jau gavo Klovos "Pilė
nų" operos partitūrą. Ar ŠĮ kū
rini kada Lietuvių Opera Chica
goje pastatys, parodys ateitis. 
Apie "Pilėnus" negali būti kal
bos šiuo laiku, kada ruošiamasi 
didžiajam žuvusių už Lietuvos 
laisvę pagerbimui, kuris Įvyks 
Chicagos vidurmiestyje 1965 m. 
vasarą, minint liūdną Lietuvos 
okupacijos 25 metų sukaktĮ. Pa
saulinis kūrinys -- Verdi ”Re- 
quiem", kuris bus išpildytas to 

kusioje Vak. Vokietijoje dar esa
ma vietų, kur tebetikima Į "ra
ganas", kur bent 3Cf/o gyventojų 
iliustruotuose žurnaluose uoliai 
seka 'astrologinius* nurodymus 
ir ne vienas jų pagal juos tvarko 
kasdieninĮ gyvenimą?

Kad "raganos” dar egzistuoja, 
kad.veikia vad. "raganų meiste
riai" ar užkerėtojai, Įrodė kovo 
12 d. Ravensburgo mieste, netoli 
Bodeno ežero (ten pokario me
tais gyveno ir nemažas lietuvių 
būrys) paskelbtas teismo spren
dimas — 8 m. kalėjimo bausme 
buvo nuteistas "raganų meiste
ris" ar "tramdytojas" Hermann 
Dreher.

Tai tik trumpa kronikinė žinia. 
O pati, prie finalo privedusi is
torija vyko mažartie aukštutinės 
Švabijos kaime Weiler Staig. Dre. 
her dabar buvo apkaltintas vyk
dęs apgavystes ir naudojęs ne
leistinas "gydymo" priemones. 
1959 - 1961 m. laikotarpy dabar 
nuteistasis aplankęs bent dvyli
ka kartų vieną ūkininką ir, pasi
naudodamas senomis pasagomis. 
Įvairiais popieriukais ir pseu- 
doreliginiais žodžiais siekęs iš
baidyti "blogąsias dvasias". Tik 
dėl jų, esą, padvėsę keturi ver
šiukai, o karvės nebuvusios pa
kankamai pieningos.

Kai visos priemonės baigėsi 
nesėkmingai, Dreher visą kal
tę suvertė ištekėjusiai ūkininkei 
Aloysiai Lorenz -- ji buvusi ir

V. RAMOJUS 

minėjimo proga su pirmaeiliais 
solistais ir 200 žmonių choru, jau 
pradedamas repetuoti.

Toji padėtis ir lėmė Lietuvių 
operai šio pavasario spektak
liams pasirinkti populiarią, dra
matišką G. Puccini operą Toscą, 
kurios premjera bus balandžio 
19 d., o kiti du spektakliai — ba
landžio 25 ir 26 d.d. Studebaker 
teatre.

Praėjusi rudenĮ spaudoje buvo 
paskelbta, kad operos vadovybė 
išlygino santykius su seserimis 
kazimierietėmis ir kad "Toscos" 
spektakliai vyks Įprastinėje Ma
rijos aukšt. m-los salėje. Bet 
vėliau, galutinai tariantis dėl sa
lės išnuomavimo, jos statė to-

"ragana" ir "blogoji dvasia". 
Sunku patikėti, bet toji nelaimin
ga moteris nuo tos dienos vyro ir 
jo trijų seserų buvo laikoma "už 
keiktąja", "ragana", nuo jos nusi
gręžė kaimynai, pagaliau ji turė
jo bėgti Į jos tėvų kaimą ir iš
siskirti su vyru.

Dreher teisme pasakojo, kaip 
vykusi jo "kova prieš velnią". 
Dar 12 m. amž. būdamas ja u buvo 
susidomėjęs "galiomis” Jis pa
sakojo, kad velnio talkininkais 
buvo "demonai ir raganos". Jis 
gydęs ir gyvulius ir žmones. No
rėdamas pagerinti karvių pienin
gumą Dreher Į karvių snukius 
kimšdavo duonos gabalus su popie
riukais ir juose Įrašytomis "bur
tų formulėmis". Jis "gydė" žmo
nes, "atpalaiduodamas" nuo reu
matinių skausmų ar net "pašalin
damas" vėžĮ. Jis "magnetines jė
gas" perduodavęs tik rankos pa
lytėjimu. O jo "ragana" paversta 
Aloysia, kaip paaiškėjo iš parody
mų teisme, negalėjusi bendrai 
valgyti ir buvusi priversta naudo
ti tik jos pačios indus. Pats "ra
ganų meisteris" turėjo priėmimo 
valandas ir nors teisme ūkininkai 
sakėsi netikėję jo "gydomąja ga
lia", vis dėlto už jo "veiksmus" 
jam buvo sumokėję apie 3,000 
markių. Be paties Dreherio, ka
lėjimo bausmėmis bei piniginė
mis baudomis, tik lygtinai, nu-

(Nukelta Į 3 psl.) 

kias sąlygas, kad sutartis negalė
jo boti pasirašyta. TuotarpuStu- 
debakerio salėje svetimtaučių uni
ja padarė rimtų piniginių nuolai
dų.

Toscos spektakliai, kaip ir visi 
ankstyvesnieji, yra operos diri
gento muz. A. KučiOno tvarinys. 
Bet režisūrinei daliai tvarkyti 
pasikviestas iš New Yorko profe
sionalas režisierius LloydHar- 
ris, kuriam asistuoja rež. K. 
Oželis. Ši žinia sako, kad vaidy
boje ir mizanscenose pamatysi
me naujus niuansus, kad ši drama
tiška opera ir vaidybiniai bus dar 
stipriau pastatyta.

Žinom taip pat, kad Tosca tai 
Prudencijos Bičkienės opera. Ji 
iš JAV konkurso keliu pateko | 
Italiją ir Toscą dainavo Milano 
Teatro Nuovo, taipogi ir JAV ope
ros teatruose. Bet šalia jos ir 
rimtoji konkurentė, Lietuvių ope
ros Chicagoje stiprioji atžala — 
Danutė Stankaitytė, kuri puikiau
sio {vertinimo susilaukė po Ai
dos. Su Įdomumu po spektaklių ly. 
ginsim abi Toscas.

Šalia jų pagrindinėse rolėse 
Stasys Baras ir. Algirdas Bra
zis. Abu užgrūdinti operos šu
lai. St. Barui didžiulės simpati
jos dar nepamirštos po pernykš 
čių Pajacų. Alg. Brazis, perė
jęs Metropolitan ir kitus operų 
teatrus, visada yra savo vietoje. 
I ŠĮ pagrindinį solistų ansambli 
jungiasi keli ir iš jaunesniųjų 
tarpo su pažįstamu V. Lioren- 
tu.

Tragiškas likimas ištiko per- 
nykčių metų dekoracijas. Jos bu
vo specialiai pagamintos pagal 
dail. V.O. Virkau eskyzus. Bet 
po spektaklių iškilo problema: 
kur jas padėti. Ačiū, kad Lietu
vių Scenos Darbuotojų S-gos in
tervencijos dėka jos rado prie
globsti vieno daktaro garaže už 
50 mylių nuo Chicagos -- Elgi- 
ne. Daugiau dekoracijų jau ten 
nebegalima sukrauti. Tad šiais 
metais neliko kitos išeities, kaip 
tik dekoracijas nuomoti. Pagal 
dail. V.O. Virkau nurodymus jos 
yra perdirbamos, perdažomos. 
Rūbai -- iš Chicagos operos.

Belaukiant Toscos spektaklių 
kaip ir visada, ypač tenka aukš
tai Įvertinti chorus. Jie ne tik 
dainuoja, daug darbo valandųtam 
paaukodami ir negaudami nė mi- 
nimalinio atlyginimo, kartu daug 
padeda valdybaiadministraciniutv 
se darbuose, kurie, operos iš
laidoms siekiant 20,000 dol., yra 
milžiniški ir visam administraci
niam darbui tvarkyti nėra neivie. 
no samdomo tarnautojo.

(Nukelta Į 2 psl.)
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ANTANAS SMETONA

FULBRIGHTO STIPENDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS BERLYNE

2
VAKARŲ BERLYNAS

Į autobusą ilipo malonus ir 
kultūringas žmogus, skirtas 
mums parodyti laisvąjį Berlyną. 
Važiuojame palei sieną. Palydo
vas rodo mums vainikais papuoš
tus paminklus: -- Štai čia užsi
mušė 80 mėty senutė, šokdama 
iš trečio aukšto, o čia buvo pa
šautas 18 metų jaunuolis, bebė
gąs iš pavergto Berlyno --dvi 
valandas jis dejavo, šaukdamas 
pagalbos, kurios jis nesulaukė ir 
mirė paplūdęs kraujuose.

Mūsų palydovas kalba virpan
čiu balsu. Matyt, negali užgniauš, 
ti susijaudinimo: "Aš parodžiau 
šiuos paminklus ne tam, kad pa
teikti sensaciją. Norėjauatkreip- 
ti jūsų dėmesį į milžinišką mūsų 
laikų tragediją. Mano tėvai gyve
na anapus sienos, bet ir jūs patys, 
tik ką grįžę iš Rytų Berlyno, ge
rai žinote, kaip yra tenai ir kaip 
yra čia. Pasibaigus išvykai, susi- 
kaupkit nors vienai minutei ir pa
galvokit". Aš prisiminiau Hitlerį 
jo galybės viršūnėje ir mano ve- 
lionies senelio apie jį pasakytus 
žodžius: "Sis žmogus yra be ga
lo pavojingas. Jis pražudys ne tik 
Vokietiją, bet ir Europą, o gal ir 
visą pasaulį".

Grįžę liūdni ir prislėgti iš Ry
tų Berlyno, kuriame prieš karą 
buvo miesto centras, mes šiek 
tiek atsigavome pavažinėję po 
Vakarų Berlyną. Buvo malonu 
pagalvoti, kad, nežiūrint karo ir 
apverktinos politinės situacijos, 
Vakarų Berlynas visai atsigavo 
ir visais atžvilgiais gerai laiko
si. Nežiūrint kad paskutinių 20 
metų bėgyje Vakarų Berlyno gy
ventojų padėtis visą laiką buvo 
netikra, nenustojo ūpo ir neatlyž- 
dami dirbo savo miestui morali
niai ir materialiniai sustiprinti. 
Užtai dabar biznis puikiai seka
si. Statybos pramonė klesti, fab
rikai dirba pilnu tempu, ir Vaka
rų Berlynas, karo metu 90% su
naikintas visai atkuto. Gyventojų 
skaičius nemažas (2,208,000) ir 
niekas jų,pasitikėdami Amerikai 
iš savo miesto nebėga.

Vakarų Berlynas be abejonės 
yra vienas pasaulio įdomiausių ir 
gražiausių miestų.

LIETUVIŲ

Nors yra sakoma, kad New 
Yorke galima visko rasti,galiu 
pasakyti, kad restoranais, kavi
nėmis ir elegantiškais viešbu
čiais Berlynas New Yorką neabe
jotinai yra toli pralenkęs. Be to, 
Berlyne (ir visoje Vak. Vokieti
joje) proporcingai imant, yra 
daug daugiau kultūrinių įvykių 
negu New Yorke (ir Amerikoj). 
O koncertų ir operos pastatymų 
Berlyne yra kur kas daugiau, ne
gu New Yorke.

Nors Europa yra gerokai su- 
amerikonėjus , vis dėlto galima 
drąsiai pasakyti, kad senoji ele
gancija tebėra išlikus. Garsioji 
Cafe Kranzler, prieš karą buvusi 
Rytų Berlyno dalyje, dabar Va
karuose atstatyta ir stovi pa
čiam Vakarų Berlyno centre. Ka
vinė trijų aukštų, kurių viršuti
nis yra visas iš stiklo. Vaizdas 
į visas puses puikus. Vasarą čia 
galima sėdėti balkonuose po atvi
ru dangumi, gėrėtis vaizdų gra
žumu ir ragauti "konditorei" še
devrų.

Vaikštant Berlyno gatvėmis, 
krinta į akis gatvių ir šaligat
vių platumas. Ten niekuomet ne
būna susigrūdimo netgi tuo metu, 
kai visi skuba j darbą ar grįžta 
namo. "Kurfuerstendamm", Va
karų Berlyno puošniausia ir di
džiausia gatvė, turi po keturias 
linijas abiejose pusėse, o vidu
ry vietoje anksčiau buvusių tram
vajaus bėgių dabar auga gražūs 
medžiai ir žalumynai. Šaligat
viai yra mažiausiai 20 metrų plo
čio, kurių viduryje stovi išstaty
ti po stiklu įvairūs gaminiai: in
dai, moteriški ir vyriški rūbai: 
(Berlynas po Paryžiaus dabar 
yra žymiausias madų centras) 
knygos, brangenybės,kilimai,bal
dai ir t.t. Ties kiekvienu tose 
patalpose išstatytu daiktu yra 
parašas nusakąs, kurioje krautu
vėje jis gaunamas. Tose stikli
nėse spintose matėsi daug tokių 
daiktų, kurių visai nesimato New 
Yorke.

Greta kitų Vakarų Berlyno įžy
mybių, aplankėme ir naująją Ber
lyno Filharmonijos salę. Salė la
bai moderniška --garsas puikus. 
Herbert von Karajan vadovauja
mas Berlyno Filharmonijos or
kestras vėl pasiekė savo prieš
karinį lygį. Tarp kitko toje vie
toje, kurioje dabar stovi "Phil- 
harmonie", prieš karą buvo sve

timų valstybių pasiuntinybės^on- 
sulatai. Visa ta vieta prieš karą 
buvo pati puošniausia Berlyno da
lis. Dabar ten tesidriekia platūs 
laukai, po kuriuos šokinėja kiš
kiai ir kiti maži žvėreliai.

Būdamas dideliu senų knygų ir 
rankraščių mėgėjas, nepralei
dau progos aplankyti vienos senų 
knygų krautuvėlės, kurioje tik
riausiai niekas nepasikeitę nuo 
prieškarinių laikų. Nors jau ir 
buvo gana vėlu ir visos krautuvės 
buvo uždarytos, tos krautuvėlės 
savininkas dar tebetriūsė apie 
savo knygas ir senienas. Pra
dėjus su juo kalbėtis, jis paste
bėjo mano akcentą ir paklausė 
ar aš tik nebūsiu iš Danijos ar 
Švedijos.

Atsakiau, kad iš Amerikos, ku
rioje jau nuo 1941 metų gyvenu, 
bet esu lietuvis. "Man taip ir 
atrodė, kad jūsų akcentas kaip ir 
rytietiškas". Mes su juo išsikal- 
bėjom ir jis buvo labai patenkin
tas, kad pagyriau jo krautuvę. 
Nuėjau į vieną kambarėlį, į ku
rį tikrai niekas jau ilgą laiką ne
buvo įėjęs. Atradau ten daugįdo- 
mių senų knygų, parašytų įvai
riomis kalbomis. Jas ilgai var
čiau ir žiūrinėjau. Išeinant sa
vininkas patarė vakarieniauti vie

name restorane, esančiame šoni
nėje gatvelėje. Sakė, kad ten 
labai jauku, skanu ir pigu. Taip 
ir buvo.

Valgydami tame mažame res
toranėlyje, su žmona dalinomės 
įspūdžiais prisimindami malo
nų senyvą krautuvininką su barz
dele ir jo krautuvėlę su knygo
mis užverstomis lentynomis. Jau
tėmės tarytum grįžę iš pasakų 
šalies. Ta pasakų šalis, deja, 
priklausė praeičiai -- gražiai, 
bet nebegrįžtančiai.

(Bus daugiau)

■JUtnii ij (lifnoį

*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

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

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

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENOMĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS 

Jl/o#/ PRISIUSIME dividendus KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENS1ONIER1AMS. KURIEM PROCENTĄ! YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

SKAUTAI PRASIMANĖ savotišką savo rajoninių vienetų vado
vų pavadinimą -- vadeivos. (Žr., pav., Dirvos 30 nr., 5 psl. 
įraše po nuotrauka ir 27 nr. 5 psl. straipsny "Posėdžiavo skaučių 
vadija"). Atrodo, kad ieškota pavadinimo originalaus ir lietuviško. 
Originalumo, tiesa, yra, nes, berods, dar jokia kita organizacija savo 
pareigūnų taip nevadina. Lietuviškumo tas žodis irgi lietuviškas. Tik 
vargas, kad jį tokiam reikalui pasirinkusieji, matyt, nesuprato jo 
reikšmės.

Nedaug mūsų kalboje tesipainioja žodžių su galūne -eiva. Be
ne dažniausiai girdimas rašeiva. Vargu kas taip pavadintas pa
sijunta didžiai pagerbtas. Nes ta galūnėdaiktavardžiuisuteikiablo- 
gybinę prasmę. Ji vartojama menkumui, mažavertiškumui pažymė
ti, arba paniekai ar pašaipai išreikšti. Nepaisyk, sako, ką ten kaž
koks rašeiva pripeckiojo!

Arba imkim -- verteiva. Tai ne rimtas verslininkas, o smul
kus pirklelis ir, galbūt, dargi bent kiek sukčius. Skurdeiva -- ne 
dėl rimtų priežasčių skurdžius, o greičiau užuojautos nelabai te
vertas nenusisekėlis, nuskurdęs dėl savo nesistengimo susitvarky
ti. Miegeiva -- gali būti ligonis, lunatikas, bet dažnai taip vadinamas 
ir tas, kas šiaip sau nevykėliškai slankioja lyg miegodamas. Pra- 
šeiva -- įkyrus, bet dėmesio nevertas zyzlys, kaulytojas. Gražeiva 
-- ne tik iš tikrųjų gražus, kiek dedasi ar iki juokingumo perdėtai 
stengiasi atrodyti gražus. Puošeiva -- irgi perdėtai besistengiąs 
atrodyti išsipuošęs. Poneiva -- kišenėj vėjai švilpauja, o dedasi di
delis ponas.

Na, ir vadeiva, anot Pr.Skardžiaus(žr. L.k. vadove), men
kas vadas. Vadeiva vadinam tokį; kuris dedasi ar ištikrųjų yra ko
kio sambūrio vadovas, bet mūsų akyse negabus, nekompetentingas 
vadovauti, arba ir jo tas sambūris menkos vertės, ir pats vadovas 
tik dedasi esąs, bet nėra svarbus vadas. Kitkart žmogus gal ir iš- 
tiesų y ra vadas, ir savo tikslui jis gal visiškai tinkamas, bet jei ne
norim pripažinti jo kompetentingumo, ar esam priešingi jo tikslams, 
tai neigiam ir net niekinant jo siekimus, ir nesam linkę pagerbti jį 
vado ar vadovo vardu, o sakom -- et, tas vadeiva. Vadeivomis pa
vadiname kokių plėšikų, ar šiaip pramuštgalvių, mušeikų būrių va
dovus. Vadeivomis kartais vadiname ir politinių priešininkų va
dovaujančius asmenis, taip bent žodžiu pamenkindami jų autorite
tą. Juk sakydavom, bei dabar pasakom--hitlerininkų vadeivos, bol
ševikų vadeivos... Bet kad save gerbianti ir kitų gerbiama organi
zacija pati savo pareigūnus oficialiai vadintų vadeivomis,--to 
anksčiau dar niekur nebuvo,Skautų statutų rašytojai gal manė, kad 
vidutinio laipsnio vadovus reikia pavadinti kokiu mažybiniu vadų 
vardu. Vadukai, vadeliai -- būtų juokinga. Betgi vadeivos — 
tiesiog nuo vilko ant meškos!

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburhan Phone: 656-6330

Dariaus ir Girėno oro skautų draugovės Chicagoje grupė skautų. 
Draugovei vadovauja M. Jakaitis, gi instruktoriumi yra inž. Jonas 
Gierštikas, buvęs Litetuvoje avio-modelistas. Draugovė yra išaugusi 
narių skaičiumi, pasižymi skautavime bei lėktuvų modeliavime.OPEROS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Aną vakarą porą valandų iš

sėdėjau pas operos pirm. V. Ra
džiu. Per tą laiką norėjom su
tvarkyti kai kuriuos operos rei
kalus, surištus su spauda. Bet 
dviejų valandų laikotarpyje ar 
ne dešimt kartų suskambėjo te
lefonas ir žmonės šaukėsi pir
mininko vien įvairiais artėjan
čios Toscos reikalais. Skambinu
siųjų tarpe buvo ir ištikimasis 
Lietuvių operos bičiulis iš Cle
velando dr. Ramanauskas. Ir taip 
kiekvieną dieną, kiekvieną vaka
rą.

Vyt. Radžiaus žodžiais tariant 
nesunkus ir tas darbas, kai ma
toma, kad lietuviškoji visuomenė 
entuziastingai pritaria operai, 
gausiai lanko spektaklius ir pini
ginėmis aukomis remia operos eg 
zistenciją.

Su tokiomis nuotaikomis pasi
tinkame aštuntąją Lietuvos ope
ros premjerą Chicagoje -- G. Puc- 
cini Toscą.

I

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenofn 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.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Asso.ciation

Chartered and Supervised by the United Statės Government

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

VIESĖD4M1 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 PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. . . . 5th
2. KRON BRANNVIN AQUAV1T švediška. 5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

fiom France.....................................................51h
4. Popular GERMAN VSOP Brand.................5th
5. PORT, SOUTHERN. RHINE Wine............. 5th

•Jg l» —

83.98

$1.19 
$4.69 
$ .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
fiom France..................................

7. L1EBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

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

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

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

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

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

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

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

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

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

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.
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KNYGYNŲ SAVAITĖ
Amerikonas Andrew Carnegie buvo ne tik plieno pramonės iš

vystymo pionierius. Jo vardas šiame krašte žinomas dar kaip bib
liotekų statymo ir kūrėjo pionieriaus. Carnegie vardo bibliotekų 
rasite dideliuose ir mažuose miestuose.

Bibliotekų ‘steigimu jis domėjosi ne savo vardo išgarsinimui. 
Jis siekė pagelbėti savo tautiečiams, kad jie skaitytų, šviestųsi ir 
keltų savo ir savo aplinkos kultūrinį lygį. Nuo to, jo manymu, pri
klausys ir šio krašto žmonių gyvenimo sąlygos, visuomeninis susi
pratimas, tuo pačiu ir viso krašto gerovė.

Nuo balandžio 12 iki 18 d. skelbiama Bibliotekų Savaitė. Nežiū
rint kad bibliotekų skaičium Amerika jau pralenkė tolimas A. Car
negie viltis, tuo Bibliotekų Savaitės paskelbimu ir knygų skaitymo 
propagavimu dar kartą norima priminti šie? krašto žmonėms, kad ne 
tik tą savaitę, bet visą laiką knygų skaitymas yra kartu ir žinių papil
dymas, akiračio praplėtimas. Tik apsišvietusi visuomenė sudaro jos 
stiprybės pagrindus.

Lietuviškosios knygos istorija savo knygnešių epizodu iškyla 
skausmingu, bet kartu ir šviesiu paveikslu tautos kultūros istorijoje. 
40 metų užsitęsęs spaudos draudimo laikotarpis Lietuvių Enciklo
pedijoje (XII T., 160 psl.) pažymėtas kaip vienintelis toks įvykis tau
tų istorijoje.

Lietuvos istorijoje knygnešių žygdarbiai žymimi greta savanorių 
- kūrėjų pasišventimo. Tai darbas, būtinas kovoje už krašto laisvę.

Toji kova tęsiama toliau. Ji tęsiama dviems pagrindiniais fron
tais: politiniu ir kultūriniu. Abu frontai remiasi spausdinto žodžio 
ginklais.

Nieko nepadarysi, bet reikia atvirai prisipažinti, kadtuosefron- 
tuose dažnai pasigendame knygnešių dvasios. Ir čia nieko nepadės 
tremtyje išleistų knygų ir veikiančių leidyklų skaičiai. Imant išeivijos 
išsilavinimo vidurkį, tiek knygų, tiek ir laikraščių tiražai nerodo, 
kad tas išsilavinimas save pateisintų.

Galima girtis ir didžiuotis mūsų naujosios išeivijos inteligenci
ja, kiek tik norit. Tikrenybėje gi turim užburtą ratą, kuriame sukasi 
pretenzingos frazės, pervertinti geri norai, savęs apgaudinėjimas 
arba paprastas nesuvokimas kultūrinės pažangos reikalavimų ir 
atsiektų laimėjimų lygio.

Negalima nuneigti sveikintinų kultūrinių laimėjimų bei dedamų 
pastangų. Bet tų laimėjimų ir pastangų ryšys su visuomene per siau
ras. Visuomenė kaž kodėl neužsidega kultūrinės esmės žiežirbomis. 
Matyt, reikia liepsnos. Jai užkurti neužteks nei skelbiamų savaičių, 
nei mėnesių, nei metų. Skelbiame ir mes tai knygų, tai spaudos pla
tinimo mėnesius. Skelbiame Kudirkos, Maironio, Donelaičio metus. 
Bet tuose skelbimuose įžiūrimas biurokratinis savim pasitenkinimas, 
kad, va, paskelbėm! Tai tolimas kelias iki knygnešių dvasios.

Bibliotekų Savaitę paskelbus, padarysime gerą darbą bent nu- 
rausdami, ieškant savo bute kultūringumo įrodymų. (j.č.)

Nuo Ravensburgo 'raganų' iki...
(Atkelta iš 1 psl.)

bausti dar "raganos" vyras Lo- 
renz (43 m. amž.) ir trys sese
rys (41, 43 ir 53 m. amž.). Visa 
ši "raganų" istorija vyko ne vi
duramžiais, betmūsųmoderniai- 
siais laikais ir savo aukštu civi
lizacijos bei kultūros lygiu pasi
žyminčiame krašte.

Keliuose Vak. Vokietijos mies
tuose vykstančios stambios nacių 
nusikaltimų bylos (Auschwitzo 
byla gali užtrukti ligi vasaros) 
gyventojams kasdien primena: 
koncentracijos stovyklose vyko 
siaubingi dalykai, žudyta milijo
nai žmonių, o kaltininkai Frank
furte vykstančioje Auschwitzo 
byloje, net ir liudininkų prispir
ti prie sienos, dažniausiai auto
matiškai atsako: neprisimenu, 
nieko nežinau, tai politinio sky
riaus reikalas, kiek galėdamas 
stengiausi padėti kaceto Įna
miams...

Netoli Stuttgarto, Ludwigsbur- 
ge, jau keleri metai veikia cent
rinė Įstaiga nacinio laikotarpio 
nusikaltimams aiškinti. Joje su
rinkta daugybė medžiagos. Pagal 
paskelbtus duomenis, tik žydų 
žudynių talkininkams ruošiama 
apie 700 masinių žudynių bylų. 
Tos Įstaigos pareigūnai aiški
na, kad surinktoji medžiaga esan
ti absoliučiai tikra ir su ja gali
ma susipažinti Muenchene vei
kiančiame istoriniame institute 
(Institut fuer Zeitgeschichte). Bū
dinga tai, kad LudwigsburgoĮstai
ga beveik kasdien gauna ne vieną, 
bet visus glėbius laiškų su gra
sinimais — būsimų bylų dalyviai 
Į spėja-nekelkite bylos, nes, prie
šingu atveju, nukentės ir jūsų 
įstaiga ir teisėjai...

Tuo tarpu atsakingi Įstaigos 
pareigūnai atsako, kad tokias by
las keliant vokiečių visuomenė tu
rinti progą persvarstyti savo 
praeitį.

Tos Ludwigsburgo Įstaigos pa

reigūnės --prokuroro Barbaros 
Just - Dahlmann žodžiais, negi 
vokiečiams nereikėtų priminti, 
kad juk vokiečiai 'specialistai* 
gydytojai numarindavo Įvairio
mis injekcijomis tūkstančius žmo
nių. šiaip ar taip, visi tie daž
niausiai kacetuose vykę nusikal
timai buvo vykdomi vokiečių var
du.

Vokiečiams dažnai tenka susi
durti su diskusijas keliančiomis 
"Įsakymo" ir "paklusnumo" są
vokomis. Juk ir Eichmannas jo 
bylos metu teigė: "Mano kaltė 
glūdi mano buvusiame paklusnu
me. Tai — dorybė ir dėl to pra
šau atsižvelgti Į iš mano pusės 
parodytą paklusnumą". Taigi,bu
vę žudoma, nes buvę Įsakoma 
ir — reikėjo būti "paklusniais".

Nejaukumo šešėlyje vokiečių 
spauda diskutuoja nemalonios pra
eities Įvykius bei ieško to nežmo-

Kas lik turi gerą skoni 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

Vienintelė lietuviu prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabriku 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 SI.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo Į) 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

Pranciškonų gimnazijos mokiniai suvaidinę veikalą "Prie dangaus vartų , kurį parašė ir režisavo 
B. Kerbelienė, mūsų foto bendradarbė. Nuotraukoje jaunieji aktoriai su režisiere B. Kerbeliene.

BOSTONO STUDENTU IŠKYLA į VERMONTO KAINUS
Kovo 20 d. būrys lietuvių stu

dentų pasileido vingiuotais, siau
rais keliukais į Vermont kalnus 
slidinėti. Po keturių valandų ke
lionės jie pasiekė Killington Ba- 
sin ir savo nakvynę ”Swlss Farm"

Šeštadienį, tuoj po pusryčių, 
nuvažiavom visi Į slidinėjimo vie
tą. Diena buvo šilta ir saulėta. 
Sniego paviršius labai geras. 
Killington Basin turi 28 slidinė
jimo takus ir galimybę su kel
tuvais užvežti 7,000 žmonių per 
valandą. Mūsų "profesionalai" 
tuoj kopė Į aukščiausius kalnus ir 
pasileido drąsiai žemyn. Kaiku- 
rįoms mergaitėms tai buvo pir
mas kartas ant slidžių.

Išvargę ir išalkę,bet visi svei
ki, grjžom Į "šveicarišką ūkį" 
vakarieniauti. Šeštadienio dieną 
atvažiavo daugiau studentų iš 
Bostono, taigi prie vakarienės

Keliantis į viršūnę...
R. Skrinsko nuotrauka

niškumo motyvų.
Lietuviams nežmoniškumą, sa 

dizmą ir nusikaltėliškus, geno
cidinius veiksmus patyrusiems ir 
iš bolševikų, Įdomu pasekti neto
limų praeities šešėlių slankioji
mą Vokietijoje ir drauge pagal
voti: o kada ateis eilė bolševiki
nių nusikaltėliųbyloms, kada rei
kės ir rusų tautai patirti sąžinės 
graužimą ir aiškintis dėl savo 
"pa klusnume" atliktų nežmoniškų 
veiksmų?

Bostoniškiai slidinėto jai kalnuose. Stovi iš kairės R, Manomaitis, E. 
Damijonaitytė, R. Skrinska, R. Dačytė, V. Rauktytė, L, Jakutytė, K. 
Vaičaitis, N. Vaičaitytė ir G. Galinytė. R. Skrinsko nuotrauka

stalo buvom 22. Nustebinom šei
mininkus savo lietuviškom dai
nom, puikia nuotaika ir milžiniš
kais apetitais.

Sekmadienj vėl slidinėjom. šį 
kartą ir nemokšom mergaitėm 
geriau sekėsi. Iškilą suorgani
zavo Bostono LSS, daug pasi
darbavus Ramūnui Skrinskai. 
Jam esam dėkingi už smagų sa
vaitgalį.

Bostono LSS planuoja dar dides
nę žiemos stovyklą ateinančiais 
metais, į kurią bus pakviesta stu
dentai iš visų rajonų.

Audronė Baronaitė

-i

Leidžiamės nuo kalno...
R. Skrinsko nuotrauka

RENGIASI MINĖJIMUI

Kovo mėn. 24 d. ALT S-gos 
namuose Įvyko Bostono lietuviškų 
organizacijų atstovų susirinki
mas, kuris nutarė rengti prezi
dento A. Smetonos mirties 20- 
ties metų minėjimą 1964 m. ba
landžio 19 d. (sekm.) 3 vai. p.p. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių Au 
ditorijos III aukšte.

Susirinkime dalyvavo savo at
stovais ar davė sutikimus minė

jimą remti šios Bostono lietuvių 
organizacijos: ALT S-ga Bostono 
skyr., AL B-nės apylinkė, Korp! 
Vytis, Stud. Ateitininkų D-vė, 
Lietuvių Fondas, Lietuvių Enci
klopedija, Bostono Lietuvių Miš
rus choras, Baltų Amerikiečių 
D-ja, Lietuvių Studentų Sąjunga, 
Lietuvių skautų sąjunga, Vil
niečių D-jos Bostono sk., Korp! 
Neo-Lithuania, Kultūros klubas, 
Kultūriniai subatvakariai,Bosto
no Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų D-ja, ALT Sandaros 7 kp. 
I Apskritis, LV S-gos Ramovė 
Bostono sk., Moterų Sąjunga, 
Skautų Žalgirio tuntas, Skaučių 
Baltijos tuntas, Jūros skautųNe- 
muno Tuntas, Lietuvių Teisinin
kų D-ja.

Išvardintos organizacijos iš
rinko minėjimui pravesti komi
tetą: pirm, rašyt. St. Santvaras, 
vicepirmininkai -- inž. J. Dačys, 
R.P. Pauliukonis, P. Žigas, inž. 
V. Izbickas, P. Špokevičius. Sek
retoriais: N. Vaičaitytė, A. Lap- 
šys. Iždininkais A. Griauzdė, A. 
Stužinskas.

Minėjimo programoje numaty
ta Garbės Konsulo adv. A. Shall-

..

I Spaudoje || 
pasidairius Vg

PLB SUMANYMAS sukviesti 
laikraščių leidėjų, redaktorių ir 
radijo valandėlių vedėjų suvažia
vimą Taboro Farmoje pas PLB 
pirmininką Juozą Bačiūną, pir
muoju atsiliepti, kaip ir pridera, 
paskatino mūsų spaudos vetera
ną J. Kardelį, Nepr. Lietuvos re
daktorių.

Savo vedamajame J. K. teisin
gai pastebi, kad lieka neaiškus 
suvažiavimo tikslas. PLB rašte 
redaktoriams jokių pasiūlymų nė
ra. Jame tik sakoma, kad "pri
tarimo atveju taip pat norėtume 
gauti Jūsų pageidavimus dėl su
važiavimo organizavimo, pvz., 
padaryti jį laisva proga susitikti 
bei pasikalbėti ar duoti jam dar
botvarkę su svarstysimų klausi
mų nurodymu, pranešėjais ir kt.”

Rašte sakoma, jei pageidau
jama kokia dienotvarkė, ui, gir
di, kokia ji turėtų būti...

Nenuostabu, jei J. K. ir sako, 
kad "taip suvažiavimo reikalą 
-pastačius, neaiškus darosi suva
žiavimo tikslas".

Yra klausimų, kuriuos J.K. sa
vo straipsnyje iškelia. Bet ar jie 
atitinka suvažiavimo iniciatorių 
norams, taip ir lieka neaišku.

"Greičiausia PLB valdyba turi 
kokius nors tikslus, arba mato rei
kalą tokį suvažiavimą daryti, ki
taip esant to nesiimtų" sako J. 
Kardelis.
' Gal mūsų seniorui prasitarus 
ir PLB valdyba aiškiau tuo rei
kalu pasisakys.

nos atidarymo žodisjvėliavų pa
gerbimas; invokacija; himnai; 
Prof. J. Puzino paskaita; solistė 
Ir. Stankūnaitė iš New Jersey; 
ištraukų iš A. Smetonos raštų 
skaitymas; Bostono mišrus cho
ras, ved. kom. muziko Gaidelio; 
Lietuviškos knygos paroda; 
bendros vaišės.

J.V. Sfldavas

* ALT S-GOS Bostono sk. nau
jai išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Inž. J. Dačys - pirm., L. Lend- 
raitis - vicepirm., J. Vizbaras 
- sekretorius, A. Griauzdė - iž
dininkas, A. Vileniškis - namų 
administr., St. Jakutis vald. na
rys.

♦ JUSTO VAIČAIČIO vadovau
jama Cosmos Parcel Express 
Corp. Bostono skyrius 359 Broad- 
way, So. Boston, Mass. Telef. 
AN 8-0068, nuo balandžio mėn.
1 d. persikelia į naujas patalpas 
327 W. Broadway So. Boston. 
Siuntiniai' priimami Į visus SSSR 
kraštus ir Lenkiją.

tVATI IABM

IHSUtAHCt 

-■>
STATĖ FARM 

MUTUAL 
AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208'į W. 95 St. 

CHICAGO.
II.L., 60612

Phone:
GArden t-8651

Kleinalčio nuotrauka
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - - - -
DUKART DU YRA KETURI AR PENKI?

Dirvos "Laiškų" skyriuje Sta
sys Barzdukas atsiliepė į mano 
straipsnį "Ar galima tremtyje 
keisti mūsų rašybą?" Suprantu, 
kodėl jis tai padarė: jis yra vie
nas iš "Lietuvių kalbos vadovo" 
bendradarbių, pažymėtas kaip 
vienas iš autorių. Tačiau šio laiš
ko rašėjas turėjo ir kitų tikslų — 
įrodyti, kad esu neatidus ir va
dovaujuosi nuotaikomis kalbos 
dalykuose, o ne kalbos mokslo 
tyrimo pagrindais. Tik džiau
giuosi, kad St. Barzdukas leido 
man turėti savo nuomonę rašy
bos reikalu...

Kalbant apie rašybos dalykus 
rimtai, man .visai neaišku, kokios 
rašybos laikosi St. Barzdukas. 
Vienur jis tvirtina, kad reikia 
laikytis PLB Valdybos priimtos 
rezoliucijos rašybos klausimu, 
kitaip sakant, reikia laikytis tra
dicinės jablonskinės rašybos, o 
kitur jis yra pritaręs, kad reikia 
rašyti taip, kaip "Lietuviųkalbos 
vadovas" nurodo. Vadinasi, St. 
Barzdukas tvirtina, kad dukart du 
yra keturi ir dukart du yra penki. 
Jei matematikos mokytojas skelb
tų tokias skaičiavimo taisykles, 
mokiniai nežinotų, kaip tiksliai 
reikia skaičiuoti. Taip ir rašy
boje yra reikalingas matemati- 
kinis tikslumas. Tie "Lietuvių 
kalbos vadovo" prierašai, kad Jab 
lonskis kitaip rašo, mano buvo 
žinomi. Tačiau nustatant rašy
bos taisykles, neįmanoma skelb
ti, kad galima rašyti jieškoti ir 
ieškoti, spjauti ir spiauti, augš- 
tas ir aukštas. Rašyboje didelė 
laisvė yra didelė anarchija. To
dėl, kaip lietuvių kalbos mokyto
jas, esu apsisprendęs laikytis 
Jablonskio rašybos, kuri yra pri
imta viso pasaulio lietuvių, o ne 
tremtinių kalbininkų dalies siū
lomos "Lietuvių kalbos vadovo". 
Savo šios rašybos pagrindimus 
esu išdėstęs "Kalbos kertelėje", 
todėl jų nebekartosiu.

Man rodos* kad ir St. Barzdu- 
kui reikėtų atidžiau skaityti, kas 
kitų yra parašyta. Mano buvo ra
šyta, kad ”... Giedraitis savo įro
dymus daugiausia remia K, B Ū - 
gos ir "Lietuvių kalbos vado
vo" teiginiais ir siūlo rašyti... 
labjausiai." Taigi, A. Giedrai
tis siūlo labjausiai rašyti K. Bū
gos teigimu.

Nesu koks atsilikėlis ar ob- 
skurantas, kuris nežino savo kal
bos pažanginės raidos. Kiekvie
nam aišku, kad mūsų kalbos 
mokslas daro milžinišką pa
žangą, kaip ir visi kiti mokslai. 
Todėl ir Jablonskio kai kurie 
kalbiniai aiškinimai, pvz. daryti 
bandymus, vesti derybas, nebe
išlaiko kritikos. Tačiau rašybos 
dalykuose mes turime laikytis 

1922 m. Jablonskio gramatikos nu
statytos rašybos, nes ja remiasi 
ir dabartinės Lietuvos išleistos 
mokyklinės lietuvių kalbos gra
matikos ir PLB Kultūros Tary
ba. Jei nepriklausomos Lietuvos 
laisvoji Mokslų Akademija pri
ims "Lietuvių kalbos vadovo" ra
šybą, tada jos laikysiuosi ir vi
siems ją rekomenduosiu. Bet 
taip, kaip St. Barzdukas, nesiūly
siu vieniems rašyti vienaip, o ki
tiems kitaip. Tada nei spauda, nei 
leidyklos, nei mokiniai nebesusi- 
gaudys, kaip reikia taisyklingai 
rašytu Rašyba, kaip ir matemati
ka ,reikalauja tikslumo.

K£ REIŠKIA AGENTAS?

"Lietuvių kalbos vadovas" nu
rodo, kad agentas , -ė (loty
nų kalbos žodis) pirmosios kir
čiuotės su tvirtagale priegaide 
pirmajame skiemenyje yra pre
kybinis, verslinis tarpininkas, 
atstovas. "Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas" plačiau paaiškina 
šio žodžio reikšmes: L agen
tas (trečiosios b kirčiuotės, o 
ne pirmosios) L asmuo, veikian
tis kurios nors įstaigos, įmonės 
ar atskiro žmogaus vardu, įgalio
tinis. 2. asmuo, grupė arba drau
gija, vykdantys kieno nors idė
jas. 3. imperialistinės vyriausy
bės (be abejo ir komunistinės St.
Vk.) šnipas, diversantas.

ALL SAVINGS DEPOSITED THROUGH

4 LOCATIONS:
APRIL 151h EARN

from April 1 st
(current rate)

813 EAST 1881 h STREET 28000 LAKE SHORE BOULKVARD

8238 ST. CLAIR AVENUE 25000 EUCLID AVENUE

2. agentas (tvirtagalė priegai
dė antrajame skiemenyje, antro
sios kirčiuotės) fiz. kuriuos ners 
reiškinius sukelianti priežastis, 
veiksnys. Taigi, ir kirčio, ir pras
mės požiūriais yra didelis skir
tumas taip "Lietuvių kalbos va
dovo" ir "Dabartinės lietuvių kal
bos žodyno" agento aiškinimų. 
Siūlyčiau laikytis "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno" agento 
kirčiavimo ir prasmių.

UŽDUOTIS IR IŽDĄ VINYS
Jonas Jablonskis aiškino, kad 

"priežodžio užduotis esusu- 
tikęs rašomoje kalboje ir užda
vinys (sulyg. siuvinys, pa Vil
kinys...), esu jį girdėjęs iriš so
diečių, kalbančių apie "aritmeti
kos uždavinius. Žodis uždavi
nys (kas užduodama, kas užsi- 
duodama) turėtų, mano nuomone, 
visiškai išstumti iš rašomosios 
kalbos ne visai ištikimą savo 
draugą užduotis." (Žr.J.Jab
lonskis, "Rinktiniai raštai" II 
tom. 61, 185 psL Užduot ė, 315 
Psl.).

Tačiau dabartinėje lietuvių li
teratūrinėje kalboje žodis užduo
tis yra įsigalėjęs ir yra skir
tingos prasmės. Šiuo žodžiu yra 
išreiškiama konkretesnė, api- 
brėžtesnė sąvoka — tam tikras 
užduotas darbas bei darbo kie
kis, rusiškai zadanie. Tuo tarpu 
uždavinys reiškia kieno nors 
užsibrėžtą vykdyti darbą ar tiks
lą, rusiškai zadača. Užduotis 
yra paplitęs ir gyvojoje kalboje 
(Jis neatliko savo užduoties 
- Viduklė. Padaryk rytojui tau 
paskirtą užduotį - Šiluva ir 
kt, Ibid, 519 psl.). Šie patiksli
nimai, matyt, yra padaryti J. 
Jablonskio raštų red. J. Palionio,

Prezidento Antano Smetonos 20 metų mirties sukakties minėjimo 
East St. Louis prezidiumas. Nuotraukoje iš kairės: Zigmas Grybi- 
nas, Andrius Vaitkus, prel dr. A. Deksnys, Bronius Tiškus ir dr. P. 
Švarcas. J. Kleinaičio nuotrauka

PAMINĖTA A. SMETONOS SUKAKTIS

East St. Louis LB ir ALT 
S-gos skyrių rūpesčiu buvo su
darytas specialus minėjimo ko
mitetas, kuris pravedė preziden- 
to A. Smetonos 20-ties metų mir
ties minėjimą. Minėjimo prezi
diumą sudarė prelatas Dr. A. 
Deksnys — ALT skyriaus pir
mininkas, Zigmas Grybinas — 
LB skyriaus pirm., Dr. P. Švar
cas -- ALT S-gos skyriaus pirm, 
Andrius Vaitkus — LB atstovas 
ir Bronius Tiškus -- ALTS at
stovas.

Pradžioje minėjimo prelatas 
Dr. A. Deksnys perskaitė pras
mingą invokaciją, atkreipdamas 
visų mintis J Aukščiausiąjį (Pra
šydamas palaimos mūsų tautai ir 
visiems, kurie darbuojasi, dar
bavosi ir darbuosis dėl jos lais
vės ir gerovės ateityje. Po to se

kė Tiškaus žodis apie preziden
to A. Smetonos asmenį. Buvo pa
cituoti velionio prezidento žo
džiai, leidžią suprasti jo siekius 
bei mintis, atstatant Lietuvos 
Nepriklausomybę ir vėliau sto
vint valstybės vyriausybės prie
kyje -- vadovaujant valstybei. 
Buvo nurodyta, jog velionis A. 
Smetona buvo daugiau valstybi
ninkas politikas, kultūrininkas, 
visuomenininkas, publicistas —■ 
vienas iš iškiliausių — visuomet 
pirmoje vietoje sielojęsis tautos 
ir valstybės reikalais, bet nepa- 
sireiškiąs kaip partinis politikie
rius, kas ne vienam jo srovės 
- krypties asmeniui dažnokai at
rodė, jog neganėtinai suteikia 
svarbos ir dėmesio ui srovei, 
kuri pasisakė už jo mintis, kuri 
buvo jam artima.

Toliau Albertas Paulikaitis pa
dainavo, palydint V. Kikutytei, dvi 
momentui pritinkančias dainas. 
Andrius Vaitkus vaizdžiai per
skaitė velionies prezidento 
straipsnį apie lietuviškąją spau
dą. Mėta Kikutienė nuouikingai 
atliko melodeklamaciją, skam
binant Viktorijai Kikutytei. Mi
nėjimo dalyviai atidžiai išklausė 
programą ir užbaigus minėjimą 
Lietuvos Himnu, prieš išsiskirs
tydami dar įsigijo lietuviškų kny
gų. R.

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
—- KALENDORIUS _J

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

balandžio 12 d. jaunųjų u- 
lentų varžybos (6-12 ir 13-18 
metų amžiaus) ruošiamas SLA 
Lietuvių Auditorijoje.

* BALANDŽIO 19 D. 3 vai. p.p. 
Verdi operos "Tosca" premjera 
statoma Chicagos Lietuvių Ope
ros, Studebaker teatre, 410 So. 
Michigan Avė.

♦ BALANDŽIO 25 D. 8 vai, 
vak. Verdi operos "Tosca" spėk 
taklis statomas Chicagos Lietu
vių Operos, 410 So. Michigan 
Avė.

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

BALANDŽIO 26 D. 3 vai. p.p. 
Verdi Operos "Tosca" spektaklis 
statomas Chicagos Lietuvių Ope
ros, 410 So. Michigan Avė.'

_ Iš premijuotos knygos ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO —

12)
Paskutinė tarnystės metų diena jau buvo priartėjusi, taip visad 

laukiama, tolima ir nesulaukiama. O šiandien jis to viso nejautė. Taip 
palengva, per eilę dienų, lyg pavieniais lašais susirinkęs sunkumas 
spaudė krūtinę, ir ėjo jis tuo krūviu apsunkęs ir palinkęs. Paliks tie 
namai ir dirvos, kur būdavo kartais gera ir malonu skubinti ir pailsė
ti.

Jis uždarė tvartų duris ir paleido šunis. Ir jiems ši naktis laisva 
nuo grandinių. Taip juk daroma nuo amžių.

Vėjas, kaip staiga buvo pakilęs, taip ir prapuolė prietemoje, kuri 
užskleidė plačią skarą ir lygino ir trynė žemės nelygumus. Ambrazas 
neskubėjo vidun. Žemė palengvėle buvo pradėjusi balkšvėti -- įgauti 
kažinkokį minkštumą, jau spėtą per metus pamiršti. Jis nematė 
patamsyje snieguolių, o jos jau leidosi iš augšto tykiai, nedrąsiai. 

■ pė ant veido, ant rankų ir tirpo.
Šunys davėsi ratu ir unkšdami voliojosi ant žemės. Jie užuodė 

žiu.. ; ir kaip visi šiaušėsi užeinančiai grėsmei. Aplink viskas balo ir 
šviesėjo: — stogai, žemė, ir toliau neaiškus miško rėžis liejosi nak
tin. Snieguolės gi tirpo ant rankų ir pakibusios ant blakstienų virpėjo 
mažyčiu rasos lašeliu.

Ant slenksčio pravirų durų, šviesos ruože, pasirodė senasis.
— Eik J vidų. Į pirtį jau laikas.
-- Taigi. Taip gražu. Tykiai sninga.
— Nuo saulės grąžos sulauksime kelio.
šunys cypdami trynėsi prie kojų. Iš jų snukių vertėsi garo kamuo

liai. Jis glostė šaltas, apsnigusias kudlas ir matė langų šviesoje snie
guoles, dideles, lengvas ir baltas. Jos leidosi tykiai,sukinosi ir tūpė 
ant medžių ir palangių. Naktis susigūžė balta ir suklususi. Ambra
zas vis dar nesiskubino vidun, lyg vilkindamas valandas, lyg norė
damas dar pagyventi pernykščiais metais, kurie dabar jam atrodė 

ns metais. Netraukė apšviesti langai,baltas stalas, šven. 
tiškai nusiteikę žmonės. Jis net nepagalvojo, kad yra tas laikas, kai

šeimininkas atsisės krikštasuolėje ir iškilmingai, lėtai skaitys pini
gus: "Še, tavo prakaitu uždirbti. Tegul skalsina Dievas, tegul daugina, 
kaip grūdus dirvoje..."

Pirtin išsiruošė vienu du, nes Petras negrįžo iš kaimynų. Nerado 
jo ir grįžę. Motina nerimo, tutinėdama po kampus. Pusmergė atsisė
dusi ant aslos, suspaudusi tarp kelių puodą ilgu ližės kotu malė aguo
nas.

-- Pienas paruoštas, — tarė riestanosė. Beliko moterims 
eiti pirtin. O kai jos parsidriekė po geros valandos, išraudusios, 
suplukusios, galvas apmuturavusios skarom,parsiradoir Petras. Ta
da visa šeimyna sėdo įprastinėsna vietosna. Žegnojosi, kalbėjo po
terį ir, nulenkę galvas, stovėjo kas sau, kol senasis atkišo Dievo 
pyragą kiekvienam atsilaužti ir su kiekvienu pasidalinti.

Taigi, Petras parsirado stipriai įdrėkęs, ir motinėlė iš po 
skarelės skersai dėbčiojo, ir jos bedantė burna norėjo vis ką nors 
sakyti mažiausiajam, paskutiniajam vaikui. Kiti sūnūs turi savus gy
venimus susitvėrę ir jų nėra namie prie Kūčių stalo. Ir dukterys į 
kitas parapijas ištekėjusios turi savo vaikus ir savo bėdas.

Raizgys pastatė alaus ąsotį, pripilstė stiklines. Merginos trau
kė šieną iš po staltiesės ir lygino, kuri ilgesnį ištraukusi. Ambra
zas paragavo visų gausių valgių ir žiūrėjo priešais save. Gerklėje 
perštėjo, lyg silkės ašaka atsirėmus gomuryje. Jis girdėjo traškią 
Petro kalbą, pasakojančio apie šventes, leistas pulke. Įkaitę veidai 
ir neataugę kaip reikiant plaukai blizgėjo lempos šviesoje. Ir vis juo
kėsi, lyg netyčiomis paliesdamas Julės petį.

Kažinko trūko. O gal visko buvo perdaug? Ambrazas žiūrėjo per 
stalą ir sulyginęs rado, jog pernykštis vakaras kur kas buvo sma
gesnis, nors viskas tas pats. Jis tingiai pakėlė galvą ir matė Julę, už
segančią rankogalio sagutę Petrui. Jie jau nebesivargina ir prie 
stalo. Jis norėjo kuogreičiausiai atsikelti ir išeiti. Čia jau atidirb
ta ir atgyventa. Padėkojo šeimininkei ir visiems iš eilės, kaip buvo 
įprasta, ir kol kimšosi pypkę, stebėjo snieguoles juoduose languose 
-- dideles, sparnuotas ir baltas, šokančias vaizdingą žiemos šokį.

-- Kas su manim į bažnyčią Bernelių mišioms? Kinkysiu balt
kartį į važį, ir kad rūksim per laukus!

Taip kalbėjo ūkininko sūnus, ir mergos jam pritarė. O snieguo
lės šoko tirštai, tankiai lipdamos prie stiklų.

**♦

Snigo. Snigo. Visą dieną snigo. Ir naktį Į antrąją Kalėdų dieną. 
Ir jau tą rytą žmonės kasėsi ir laužėsi per sniegą, norėdami pasiek
ti šulinius ir klėtis. Visą dieną snigo. Apie pietus šiek tiek prasi- 
švietino, nors saulė dar neįstengė prasimušti. įniko šalti, ir pasi
sukęs rytys bloškė naujomis sniego saujomis. Viskas aplink sken

dėjo ištisinėje sniego vilnyje. Kur baigėsi sodžiaus medžiai ir kur 
prasidėjo dantyta eglyno siena, dangus maišėsi su žeme.

Ambrazas ilgai vartėsi lovoje. Motina ir sesuo skaitė malda
knygę, pasikorusios ugnį, šildėsi susėdusios ir pasakojo, kas buvo 
nutikę paskutinėmis dienomis. Ambrazas nenorėjo nė keltis, nė val
gyti. Ir nežinojo, ką motinai atsakyti, kai ši įėjusi vadino pietų. 
Sniegas laukuose, kiemelyje, palangėse sugėrė visus aplinkos gar
sus ir troboje kaupėsi rimtis, ir ją dar didino šėma sniego prie
blanda ištisiniame žiemos reginyje. Vyras klausėsi pasirėmęs ant 
alkūnių, lyg būtų kas pasivaidenęs iš anapus, iš senosios Raizgio sė
dybos. Jis buvo rambus ir mažakalbis, o šiandien nė sesuo, nė moti
na nepraplėšė.

— Šonai prakiurs. Kelkis.
— Neprakiurs... Va, taip guliu ir neišsimiegu, jau, rodos, jaują 

linų būčiau mynęs.
Nebuvo kalbos. Moterys tarėsi, ką verps ir ką išaus per žiemą. 

Jis matė dideles ir senas, nusmilkusias nuo amžių stakles, užiman
čias didelę trobos dalį. Bet staklės nejudinamos šiandien, ir ratinis 
su prismeigtu prievarpstėje, lyg atkištoje rankoje, pakulų kuodeliu. 
O, rodos, dalies gyvybės trūko tam kampui. Ir ugnis nešildė, kai 
tylėjo staklės ir nesisuko ratinis. Paskui šiaip - ne taip, čirpinda
mas skustuvą, nusigrendė barzdą, susilygino plaukus ir po to nebe
žinojo ką veikti.

Snigo. Padriki ir išsimėtę sodžiaus trobesiai, tartum senatvės 
gulami, spaudėsi prie žemės. Jų stogai vis storesnes sniego kepu
res vožėsi, pastogėmis remdamiesi f žemę. Medžiai, sodnų obelys 
ir vyšnios paklojo ant sniego skarotas šakas. Ehe.taip skalsiai snin
ga. Ūkininkai jau galės leistis į miškus. Rogių keliu kaip stiklu slys 
pavažos ir prunkš šarmotomis prusnomis arkliukai. Ir taip jo min
tys klydinėjo ir sukosi apie žiemos darbus ir rūpesčius ateinančiai 
vasarai. Tiktai jis neturėjo savo žemės, nė arklio, ir jam lygiai vis
tiek, kas bus. Bet kokia maža, žemutė ir surūkusi troba jam pasirodė, 
grįžus iš šeimininko! Jis nebežinojo, kur padėti savo rankas, pra
tusias nuo mažens sunkiam darbui. Ir pasidarė kažinkaip nyku ir 
tamsu, atsiminus, kad ryt jau nebereikės kelti gaidykste ir su žibu
riu eiti į tvartus, kur jo žingsnius pajutę smagiai žvingauja arkliai, 
baubia karvės. Įprastinė darbų eilė nutrūko, ir su jais iš jo buities 
iškrito didelė šukė.

Jei ne toji merga, jis būtų pasilikęs. Jis juto kaistam paausius. 
Jis nevaliojo dailiai ir greitai sutvarkyti. Jis nesivalkiojo su mer
gom po sodžių, nešnekino ir nešokdino gegužinėse. O Julė, žiūrėk, 
rodos, jau buvo taip arti ir miela prie širdies.

(Bus daugiau)
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JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBES kovo 19 d. išleido 5 c. paš
to ženklą, kuriuo pagerbiamas ži
nomas Amerikos "laukinių vaka
rų" dailininkas Cha ries M, 
Russell. Pašto ženklas spalvotas. 
Jame parodyti kaubojai, besi
vaiką galvijus. Paveikslo origi
nalas kabo Thomas Gilcrease 
Institute of AmericanHistoryand 
Art, Tulsa, Okla., ir vadinasi 
’Jerked Down".

Cha ries Marion Russell (1864- 
1926), pats žinomiausias "lauki
nių vakarų" tapytojas, gimė St. 
Louis, Mo. Sulaukęs 13 m. am
žiaus pabėgo iš namų. Vėliaubu- 
vo atiduotas Į vieną karo mokyk
lą New Jersey, bet ir ten nepa
buvo. Bodamas 15 m. amžiaus 
su draugu išvyko Į vakarus nuo
tykių ieškoti. 1880 m. atvyko Į 
Montanos miestelį, vadinamą 
Lašt Chance Gulch. Montanoje jis 
ir apsistojo. Vertėsi {vairiais 
verslais -- buvo kaubojus, me
džiotojas, dirbo naktiniuose klu
buose, buvo vedęs indėnę. Mirė 
Great Falls, Mon.

Gyvendamas "laukinių vakarų" 
aplinkumoje, jis visą šitą ir at
vaizdavo savo paveiksluose, kaip 
tai dažnai matome televizijos ir 
filmų pastatymuose: kaubojai, plė 
šikai, gembleriai, indėnai, nakti
nių klubų šokėjos ir t.t. Paliko 
apie 3000 darbų, tapytų aliejum 
ir vandeniniais dažais, {vairių 
modelių ir darbų iš bronzos.

KANADA išleido šiuos naujus 
pašto ženklus :

1. 1963 m. spalio 30 d. -- 15 
centų tamsiai mėlyną p. ženklą 
su keturiomis skrendančiomis 
žąsimis. Nors jame Įrašo ir nė 
ra, ženklas skirtas oro pašto ko
respondencijai { užsienius apmo
kėti.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

2. Š. m. kovo 11 d. išleistas 
7 c. p. ženklas mėlynos spalvos. 
Ženklas skirtas vidaus oro pašto 
korespondencijai apmokėti. Pie
šinys -- jet lėktuvas, kyląs iš 
Uplands Tarptautinio aerodromo 
prie Ottawos. Sis aerodromas 
buvo baigtas statyti 1960 metais.

Be to, dabar apyvartoje esą 
penki p. ženklai su karalienės 
Elzbietos II atvaizdu buvo per
spausdinti raide G (Government 
-- valdinei korespondencijai ap
mokėti), keturi iš jų išleisti'coil 
formoje automatuose pardavi
nėti, visi penki perspausdinti fos
forinėmis juostomis (automati
nėms laiškų skirstymo maši
noms), ir taip pat visi penki bei 
du coil p. ženklai perspausdinti 
trimis dvigubais brūkšniais 
spausdiniams apmokėti. Čia ver
ta priminti, kad Kanada nuo š.m. 
sausio 1 d. panaikino raide G 
perspausdintus p. ženklus. Vieton 
jų {vedami valdiniai vokai šutam 
tikru užrašu dešinėje viršuje.

OLANDIJA išleido trijų p. 
ženklų seriją, kuria paminima jos 
150 metų nepriklausomybės at
statymo sukaktis. Ženkluose 
{vairūs istoriniai piešiniai. Čia 
dedame 30 centųp. ženklą, kuria
me parodytas karalius Vilhelmas 
I, 1813 metais prisiekiąs ištiki
mybę konstitucijai.

Olandija, anksčiau vadinta ir 
Niderlandais, amžių bėgyje pri
klausė ar buvo sąjungoje su {vai
riais kraštais, 1581 m. Vilhelmo 
Oraniečio buvo paskelbta nepri
klausoma valstybe. Po gana aud
ringų ir. pasikeičiančių .amžių, 
Prancūzija Olandijos vietoj 1795 
m. {steigė Batavijos respubliką, 
kurią Napoleonas Bonapartė 1806 
m. pavertė Olandijos karalija, o 
1810 m. inkorporavo { Prancūzi
jos imperiją. Napoleono galybei 
sugriuvus, olandai vėl paskubėjo 
atstatyti savo nepriklausomybę, 
kuri Vienos kongreso 1815 m. bu
vo pripažinta, pridedant austriš
kuosius Niderlandus (dabartinę 
Belgiją), prie kurios vėliau per-

DIRVA

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
* KONGRESO ATSTOVAS M. 

FEIGHAN (Ohio), minint Gudi
jos nepriklausomybės paskelbi
mo sukakt{, panaudojo progą pa
reikšti nuomonei, kad rusų kal
ba leidžiamas žurnalas "Ame- 
rica", platinamas Sov. S-goje, 
turėtų būti sustabdytas, jei ja
me nekeliamas komunistų paverg
tų tautų klausimas. Jis paėmė 
pavyzdžiu sovietinj angliškai lei
džiamą žurnalą "USSR" kovo 
mėn. numerj, kuriame pabrėžia
mas Gudijos respublikos "su
verenumas". Tai esąs pasityčio
jimas iš gudų laisvės trokškimo 
ir išnaudojimas komunistinei pro- 
pagandai "kultūrinių ryšių" ir pa
sikeitimo programai.

* Į LIETUVIŲ DIĖN£ New 
Yorke, vyksta ir Vysk. M. Va
lančiaus Lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupė, kurią 
sudaro mokyklos mokiniai -- vi
so 30 asmenų. Šiai grupei vado
vauja Ingrida Stasaitė.

I-sios Apyl. valdyba praneša, 
kad šiai taut. šokių grupei taip 
pat bus telkiamos lėšos kelionės 
išlaidoms padengti.

sonaline unija dar buvo prijung
tas ir Liuksemburgas.

SOV. SĄJUNGĄ išleido 4 ka
peikų p. ženklą, kuriuo pagerbia
mas žinomasis lietuvių poetas 
Kristijonas Donelaitis ^jo 250 
metų gimtadienio proga. Ženklas 
pilkai žalios ir juodos spalvos. 
Viduryje Donelaičio atvaizdas, 
kairėje datos 1714-1780 ir gėlė 
su paukščiuku, dešinėje Įrašyta 
rusiškai ir lietuviškai: "Lietuvių 
Literatūros Klasikas K. Donelai
tis".

Kristijonas Donelaitis (1714— 
1780), save lotyniškai rašęsisDo- 
nalitius, didis Mažosios Lietuvos 
poetas, gimė Lazdynėliuose, 
Gumbinės par., mirė Tolminkie
myje, Galdapės aps. Kilęs iš nu
sigyvenusio ūkininko šeimos, jis 
vargingai lankėKaraliaučiujeka- 
tedros mokyklą, kurią baigė 1736 
m. Tais pačiais metais Įstojo Į 
Karaliaučiaus universiteto teo
logijos fakultetą bei lankė lietu
višką seminarą, gaudamas stipen. 
diją. 1740 m. buvo paskirtas Sta
lupėnų kantorium, vėliau mokyk
los vedėju. 1743 m. buvo pakeltas 
evangelikų kunigu. Tais pačiais' 
metais perkeltas klebonu 1 Tol
minkiemi, kur išklebonavo iki sa
vo mirties . Parašė garsiąją po
emą "Metai" ir kelias pasakė
čias. Poema "Metai" tebuvo iš
leista tik po jo mirties. "Metai" 
dabar yra išversti Į keletą kalbų. 
Lietuvių kalba yra išleisti keli 
puošnūs jo raštų leidimai.

REIKALINGOS 
langų priedangoms (awn- 
ings) siuvėjos. Geras atly
ginimas. I’ageidau j a m o s 
patyriosios.

CULP AlVNINGf CO.
11200 Superior

(38)

PARDUODAMI NAMAI
DIDELEI ŠEIMAI — 

specialiai žema kaina — 

East Clevelande H( kamb.. 
2 virtuvės. X-1 stovyje, ra
mioje gatvėje. SI 3.900.
CLEVELAND HEIGHTS

2 šeimų. 7 kamb. savinin
kui. 5 kamb. 00 dol. paja
mų. Prašo $19,900.

švarus 6 kamb. vienai

šeimai, netoli šv. Onos pa
rapijos. $1 1.900.

1VILLIAM T. BYRNE
FA 1-5000

(39-41)

I Clevelandą atvyksta S. Velbasio baleto studijos mokiniai, kurie 
Naujosios parapijos salėje balandžio 18 d. duos pastatymą "Čigonai". 
Vakaro pradžia 7:30 vai.

* BALETO ANSAMBLIS vado
vaujamas S, Velbasio, atvyksta 
iš Chicagos {Clevelandą.

Programoje matysime pasau
linio ir lietuviško baleto išpil
dymus.

Taip pat iš Chicagos dalyvau
ja deklamatorė Zaremba itė- 
Brėdienė. Jos nepaprastas {gim
tas gabumas pertiekti klausytojui 
lietuvišką žod{ yra reto artisto 
laimėjimas.

Clevelandiečiams ir jaunimui 
bus nepaprasta proga tai matyti 
ir girdėti balandžio 18 d. (šeš
tadieni) 7:30 vai. vak. Naujosios 
parapijos salėje.

Bilietai gaunami pas V. Ro- 
ciūną ir Patria krautuvėje.

* LB TARYBOS RINKIMUOSE 
sutiko kandidatuoti šie clevelan- 
diečiai: Petras Balčiūnas, Vac
lovas Kasakaitis, Veronika Na- 
gevičienė, Algirdas Nasvytis, Ed - 
vardas Steponavičius, Stefanija 
Stasienė ir Jonas Virbalis.

* MEILĖ IR ALGIRDAS KRY- 
GERIAI kovo 21 d, susilaukė ant
rojo sūnaus Andriaus Jono.

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
organizacijų dėmesiui

LB Clevelando I-os Apyl. Val
dyba paruoš visų Clev. lietuvių 
vardu adresą, kuris bus {teiktas 
kun. B. Ivanauskui jo 25 m. ku
nigystės minėjimo proga. Orga
nizacijų pirmininkai ar atstovai, 
nor{ pasirašyti adresą, prašome 
pranešti v-bos pirm. F. Eidimtui 
raštu ar telefonu iki balandžio 
15 d.

DAILININKO BRONIAUS 
MURINO TAPYBOS PARODA

Clevelando lietuviškoji bend
ruomenė negali nusiskųsti ta
pybinio meno parodų trūkumu. 
Savo parodas, palyginti, neilga
me laikotarpyje čia turėjo: Juo
zas Bagdonas, Adomas Galdikas, 
Vytautas Raulinaitis, Zigmas Ži
linskas ir Kazimieras Zoroms- 
kis. Visos jųjų parodos vykoČiur 
lionio Meno Ansamblio namuose.

Tęsiant gražiai puoselėjamą 
dailės meno raidą,LB I Apylin
kės valdybos iniciatyva { Cle
velandą atvyksta dar vienas iš
kilus mūsų tapybinio meno kūrė
jas Bronius Murinas iš Chicagos, 
kurio aliejinių ir akvarelinių kū
rinių paroda {vyks nuo balandžio 
26 d. iki gegužės 3 d. Čiurlionio 
Ansamblio namuose.

Bronius Murinas savo pašauki
mą dailei subrandino Nepriklau
somos Lietuvos Kauno Meno Mo
kykloje ir studijas gilinęs Pary
žiaus meno akademijose. Už sa
vo kūrybą yra laimėjęs eilę pre
mijų, o jo tapybos kūrinių ran
dasi keliuose meno muziejuose 
bei galerijose.

V.B.

* CLEVELANDO ORKESTRAS 
balandžio 9 ir 11 d. koncertų me
tu turės iškilų svečią - pianistą 
Leon Fleisher.

Louis Lane diriguojamo or
kestro lydimas, pianistas skam
bins Leono Kirchnerio PianoCon- 
certo No. 2.

Orkestras išpildys ispanų 
komp. Juan Arriaga Simfoniją 
D major ir Dvorzako Simfoniją 
No 5.

Severance Hali vykstančių kon
certų pradžia 8 vai. 30 min.

* LB CLEVELANDO II Apyl. 
Valdyba pakartotinai praneša, 
kad visuotinas metinis narių su
sirinkimas Įvyks balandžio mėn. 
12 d. 11:30 vai. Naujosios Para
pijos salėje.

Valdyba prašo visus narius už
simokėti nario mokestį, siunčiant 
pinigus EI. Stempužienės vardu, 
880 E. 141 St., Cleveland 10, Ohio. 
Bokime lojalūs LB nariai, užsi
mokėdami nario mokestĮ, bei gau
siai dalyvaudami visuotiniame 
nariu susirinkime.

LB II Apyl. V-ba

PENKIOLIKOS METŲ 
VEIKLOS PĖDSAKAIS

Sūkuringa gyvenimo srovė to
lydžio mus neša pirmyn. Laiko 
smiltys negailestingai užpusto 
mūsų praeities dienas. Užuo
maršties dulkės nugula ant mū
sų atliktų darbų, linksmų ir liūd
nų išgyventų Įvykių, kurie kadai
se, atrodo, buvo tokie svarbūs, 
taip artimi ir mieli širdžiai. Dėl 
jų buvo paaukotos nemigo nak
tys ir atitraukto poilsio valan
dos.

Kai dabar žvelgiame atgal r 
tolimos ir neryškios jau tos mū
sų nueitos pėdos...

O vis tiktai viena atmintinų 
ir skautams menamų praslin
kusių gyvenimo Įvykių grandinė
je datų, tai metai,kada Clevelan
de Įsikūrė Pilėnų Tuntas. Todėl 
Clevelandeo skautai šiemet su 
pasididžiavimu švenčia savo 
veiklos ir gyvavimo penkiolik
metį.

ŠĮ savo jubiliejų atžymėdami 
pilėniečiai, skautų tėvų ir Ne
ringos skaučių tėvų komitetų tal
kinami, rengia šaunų balių-kon- 

- certą, kuris Įvyks š.m. balan
džio 11 d. 7 vai. vak. Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Programoje da
lyvauja solistė Roma Maštienė, 
kuri gerai pažįstama chicagie- 
čiams, o ir plačiajai lietuvių vi
suomenei savo lietuviškomis 
plokštelėmis. ŠĮ kartą ir cleve- 
landiečiai turės malonią progą 
ne tik išgirsti ją, bet ir pamaty
ti (jau nebe plokštelėse).

Taip pat mūsų visuomenę nu
stebins dar niekur lietuvių pa
rengimuose nesirodžiusi baleto 
šokėja Laima Drobavičiūtė. Ji 
dar tik 18-kmetė, bet jau garsė
janti Clevelando CivicBallet tru
pės narė (daugeliui atmenama iš 
lankytos Clevelando Gėlių pa
rodos). Ji yra pasirodžiusi dau
gel kartų amerikietiškai publi
kai.. ŠĮ kartą — skautų baliuje 
--ji debiutuos ir mūsų žiūro
vams. Mūsų visuomenei staig
meną žada patiekti ir pats skau
tų tėvų komiteto pirmininkas Jo
nas Pažemis, kuris ilgus metus 
grodamas orkestre, baliaus - 
koncerto programą paįvairins 
savo solo fagotu.

Programos vadovas ir prane
šėjas Balys Auginąs apipavida
lins muzikinę programą meniniu 
žodžiu bei humoro užsklandomis.

Baliaus programa vyks sve
čiams besivaišinant prie staliu
kų. Gros geras orkestras. Veiks 
baras.

Visi clevelandiečiai, remia 
skautybės idėją, mėgstą jaunimą 
ir smagius kultūringus lietuviš
kus parengimus, be abejo, re
zervuos sau malonų šeštadienio 
balandžio 11 d. vakarą. Tačiau 
mes tikime, kad ir tie, kurie re
čiau beatsilanko Į Įvairius paren
gimus, ŠĮ kartą atvyks kartu su 
skautais pasidžiaugti jų švenčia
ma penkiolikmečio tunto gyvavi
mo švente, ją atžymėdami, kaip 
ne eilinį mūsų kolonijos Įvykį, 

(b.ag.)

» PABALTIEČIŲ SPORTOpir- 
menybių proga gegužės 9 d. Slo- 
venian Auditorium salėje Įvyks 
bendras pabaltiečių sportininkų 
vakaras, Į kur{ kviečiamas atsi
lankyti Clevelando lietuviu jauni
mas.

Pirmenybes ir šokių vakarą 
organizuoja Clevelando latvių 
sportininkai.

reikalinga
MAŠININKĖ,

Mažai, jaukiai ištaigai 
reikalinga budri ir savaran
kiška moteris, kuri bus.mo
kinama įvairių ir įdomių 
įstaigos . darbų. Nereikia 
stenografijos.

Galimybė iškilti.

Pastovus darbas.

Teirautis tel. MA 1-1681.
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CLEVELANDO PARENGIMŲ
_ _  KALENDORIUS _

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

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

BALANDŽIO 19 D. SLA 14 kuo
pos ižd. sekr. M, Misčikienės pa
gerbimas Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 18 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų d-jos susirinki
mas Čiurlionio namuose.

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

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

GEGUŽĖS 2-D. Pilėnų tunto 
sporto šventė St. Clair Recre- 
ation Center.

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. Pianisto And
riaus Kuprevičiaus ir solistės 
Lilijos šukytės koncertas Šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Dainavos jaunimo stovyklos glo
bos komitetas Clevelande.

GEGUŽĖS 16-17 Lietuvių Fron
to Bičiulių konferencija Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

GEGUŽĖS 17 D. LLK pirm. V. 
Sidzikausko paskaita politiniais 
klausimais. Rengia LB I Apyl. 
valdyba.

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, J. Puodžiūno ir V. Ka
rosą itės baletas šv. Jurgio pa
rap. salėje.

* BIRŽELIO 7 D. Saleziečių 
gimnazijai paremti parengimas 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 21 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

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

BIRŽELIO 28 D. Kariui pa rem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė.

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis.

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

RUGSĖJO 6 D. .koncertas Nau
josios Parapijos salėje fortepi
jono fondui.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau - 
dinfų ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl, valdyba.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės ' šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

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

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

HOUSE FOR SALE

REDIVOOD RD., 
SUPERIOR & LEE AREA 
(> room colonral, 11 j baths, 
bot \vater heat, 3 bedrooms, 
full attic. Excellent condi- 
tion. Movė Right in.

$16,500.
KNUTH REALTY 
6605 Madison Avė.

FL 1-5287



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui, be anksčiau paskelbtų 
kūrinių, iki termino pabai
gos gauta dar šių, slapivar- 
dėmis pasirašiusių, autorių 
rankraščiai: Rūtos, And
riaus Aimanto, Alksnio To
šelės, Aido, Vėtros ir Du- 
seiken.

Konkursui prisiųsta 12 
kūrinių. Tai gražus novelių 
derlius.

Visos novelės pasiųstos j 
Chicagą Jury komisijai 
įvertinti.

Premijos įteikimas ir ta 
proga rengiamas vakaras 
įvyks gegužės 2 d., 8 vai. 
vak., American Legion sa
lėje, 8400 So. Halsted St., 
Chicagoje.

• Rašytojas Algirdas 
Landsbergis skaitys lietu
vių poeziją angliškai poeto 
Clark Mills pagerbimo va
kare, kurį rengia lenkų me
no ir mokslo institutas New 
Yorke kartu su tarpt. PEN 
rašytojų egzilyje Amerikos 
skyrium.

A. Landsbergis pristatys 
Maironio vertimą Song of 
Antiąuity, Milašiaus The 
Carriage, Halted at Night 
ir J. Aisčio Of Autumn and 
a Dog.

Būdinga, kad lenkai toje 
literatūros programoje pri
sistato su Adomu Mickevi
čium.

• Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Toronte balan
džio 15 d. persikelia į kitas 
patalpas.

Naujas konsulato adre
sas: Consulate General of 
Lithuania, 1 Trillium Ter- 
race, Toronto 18, Ontario, 
Canada. Telef.: 251-9090.

• Bostono A. S. D. Korp! 
Vytis maloniai kviečia da
lyvauti Korporacijos meti
nei šventėj, balandžio mėn. 
18-19 dienomis Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo 3- 
čiame aukšte, 369 West 
Broadway.

Dienotvarkė numatoma: 
balandžio 18 d. (šeštadie
ni), 10-2 vai. registracija; 
2 vai. susirinkimas (užda
ras); 3:30 paskaita: "Lie
tuvių kalba indoeuropiečių 
kalbose’’ — skaito A. Ma
žiulis; 7:30 — šokiai. Ba
landžio 19 d. (sekmadienį), 
10 vai. ryto — šv. Petro 
parapijos bažnyčioje pa
maldos.

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Vaiką laikraštėliui Eglutei'paremti balandžio 26 d. 4 v.p.p. Chica
goje bus suvaidinta "Užburti vaikai". Veikalą režisuoja Zita Visoc- 
kienė. Dekoracijos dail. Daugvilos. Kostiumai dail. V. Balukienės.

NEOLITHUANŲ VASA
ROS STOVYKLA

šiais metais neolithuanų 
vasaros stovykla, jau sep
tintoji iš eilės, įvyks gra
žioje Elenos ir Juliaus Gar
mų vasarvietėje Echo Val- 
ley, Echo Lake, Pennsylva- 
nia nuo rugpiūčio 29-tos iki 
rugsėjo 7-tos dienos.

Vyr. Valdybos pavedimu 
stovyklą organizuoja ir 
praveda Korp. Neo-Lithua- 
nia Philadelphijos padali
nys. Stovyklos vadovas kol. 
filisteris Vincentas Gruz
dys — 1025 W. Wingohock- 
ing St., Phila. 40, Pa.

Visi neolithuanai prašo
mi taip sutvarkyti savo 
atostogas bei darbus, kad 
galėtų stovykloje dalyvauti.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

• Tėvas Juozas Vaišnys, 
S. J., iš Montrealio, Kana
dos, bus pagrindiniu kalbė
toju Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos 20 metų 
mirties minėjime, gegužės 
3 d., Statler Hilton viešbu
ty, New Yorke.

Minėjimo rengime daly
vauja 25 New Yorko lietu-, 
vių organizacijos.

• Bilietus į Lietuvių Te
atro "Atžalyno” statomų 
Kosto Ostrausko dramų 
"Pypkė” ir "žaliojoj Lan
kelėj’’ pastatymus patarti
na iš anksto įsigyti "Mar
giniuose” ir pas Karvelį. 
Premjera įvyksta Jaunimo 
Centre balandžio 11d. (šeš
tadienį), 8 vai. vak., o ant
rasis spektaklis balandžio 
12 d. (sekmadienį), 4 vai. 
po pietų.

• Eglutė, lietuvių vaikų 
laikraštis, kviečia j vaidini
mą "Užburti vaikai” balan
džio 26 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p., Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Veikalą parašė — Danu
tė Lipčiūtė-Augienė. Reži
suoja — Zita Kevalaitytė- 
Visockienė. Vaidina — 
Marąuette Parko Lituanis
tinės Mokyklos mokiniai. 
Dekoracijos — dail. J. 
Daugvila, dainos — F. Stro
lia, baletas — Gražina Pa- 
rokaitė-Giedraitienė, tauti
niai šokiai — Aid. Martie- 
nė ir kostiumai -— dail. 
Vanda Balukienė.

Vaidinimą globoja: Ne
kaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų Kongregacijos Rė
mėjų Marąuette Park Sky
rius.

♦ ILLINOIS LIETUVIŲ RES-
PUBLIKONŲ LYGOS Chicagoje 
ruošiami pietūs (vyks balandžio 
8 d. (trečiadienj) 7 vai. vak. 
Nielsen's Restorane, 7840 So. 
Western Avė. Pietuose dalyvaus 
visa eilė amerikiečių respubli
konų partijos atstovų, jų tarpe 
Hayes Robertson > Republican 
Cook County Centrai Committee 
pirmininkas, Richard B. Ogil- 
vie, Cook County šerifas, Edmund
J. Kucharski, Cook County še
rifo pavaduotojas ir respublikonų 
kandidatas ( Cook County Recor- 
der bei 13Wardo(MarąuettePar
ko) committeeman ir John J. La- 
nigan respublikonų kandidatas į 
Illinois valstijos senatą.

Lietuvių Respublikonų Lygos 
valdybą sudaro Dr. Steponas Bie
žis, inž. Valdas Adamkavičius, 
inž. Jonas Jurkūnas, adv. Algi
mantas Kėželis, Raimundas Mie
želis ir Viktoras Petrauskas. Bi
lietų ( ruošiamus pietus galima 
gauti pas visus valdybos narius 
arba paskambinant valdybos vi
cepirmininkui Valdui Adamkavi- 
čiui, telef. RE 7-0638. Lietuvių 
visuomenė kviečiama gausiai 
pietuose dalyvauti.

* KRISTIJONO DONELAIČIO 
RAŠTŲ PARODA ruošiama kartu 
su Donelaičio garbei skirtu vaka
ru, gegužės 9 d. Jaunimo Cent
re. Paroda veiks dvi dienas: ge
gužės 9 ir 10. Parodos mecena
tas — Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkė, ku
riai pirmininkauja Kazys Barz
dukas. Parodoje išstatoma visa, 
kas šio meto sąlygomis priei
nama: Donelaičio gyventų vie
tovių paveikslai, jo išlikusių laiš - 
kų ir rankraščių pavyzdžiai, ke
lių senesnių ir naujausių laidų 
raštų egzemplioriai ir auten- 
tiškiausieji veikalai lietuvių ir 
kitomis kalbomis apie pat( Done
laitį. Ši paroda visiems chicagiš 
kiams, o ypač lietuvių mokyklos 
ir jaunimo organizacijoms bus 
retai pasitaikanti proga akivaiz
džiai susipažinti su vienon vieton
sukauptais to didžiojo klasiko gy
venimo ir kūrybos palaikais, ku
rie jau yra virtę tautinėmis re
likvijomis. Sukaktuvini Donelai
čio vakarą su jo raštų paroda 
ruošia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

SUDARANT KREPŠINIO RINKTINĘ
"Lietuvių krepšinio rinktinės 

kelionė Australijon ir impozan
tiška jos rungtynių programa yra 
didelis sportinis (vykis... Tačiau 
esmėje ši išvyka reiškia žymiai 
daugiau negu vien dideli sportinį 
(vyk(. Iš laiškų bei telegramų 
aiškėja, jog mūsų krepšininkų iš
vyka bus drauge ir stambi lietu
vybės bei Lietuvos reikalų pro
paganda. Būtinybė pasinaudoti to
kiomis galimybėmis neturėtų ka
pituliuoti prieš didelių, bet (vei
kiamų išlaidų kliūtis... Kiek toli 
Australija beatrodytų esanti, pa
saulis šiandien yra tiek sumažė
jęs, jog draugai Australijos val
džioje ar visuomenėje nėra oku
puotai Lietuvai neipertolinei ne
reikalingi..." (Ištraukos iš krep
šinio išvykos organizacinio ko
miteto žiniaraščio, išsiuntinėto 
LB apylinkėms ir kitoms lietu
viškoms organizacijoms).

Išvykos organizacinio komite
to atsišaukimas neliko balsu ty
ruose. Reikalas buvo suprastas 
ir (vertintas. Kas kart vis dau
giau atsiliepia Bendruomenės apy
linkių, organizacijų ir pavienių 
asmenų. Iš Bendruomenės pir
moji atsiliepė nedidelė Maukega- 
no, III. apylinkės valdyba, prD 
siųsdama 50 dol.

Negalima nepaminėti ir vieno
Širdingo tautiečio, J. Vaineikio, 
gyvenančio Chicagos mieste, bet 
kiek tolėliau nuo lietuvių susi
telkimo vietų. Minimas tautie
tis, jausdamas pareigą, kiek
vienais metais savo bičiulio, bu
vusio LB Marąuette parko apy
linkės pareigūno,adresu prisiųs- 
davo 10 dol. auką. Tokia auka V. 
Grėbliūną pasiekė ir šiemet. Au
ką gavęs V. Grėbliūnas nesisku
bino perduoti. Jis parašėaukoto- 
jui laiškuti, kuriame užsiminė, 
jog šiuo metuBendruomenėjene
turi jokių oficialių pareigų. Kartu 
pabrėžė, jog dabar esąs (sijungęs 
Į krepšinio išvykos organizacini 
komitetą ir jame užima iždininko 
vietą. V. Grėbliūnas "idant vilkas 
būtų sotus ir avelė nesuėsta", 
aukotojui pasiūlė auką padalinti ( 
dvi dalis. Tai yra 5 dol. Bendruo
menei, o kitus 5 krepšinio išvy
kos paramai. Neužilgo J. Vainei
kis parašė kitą laišką. Jametrum- 
pai ir drūtai štai kas pasakyta: 
"Atsakydamas ( Paties širdingą

DAINUOS MENO IR LITERATŪROS VAKARE

Liudas Stukas, tenoras, išpildys dal( programos Baltimorės Stu
dentų ruošiamam Literatūros ir Meno Vakare, kuris (vyks balandžio 
18 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Salėje.

Liudas Stukas yra baigęs New Yorko Universiteto muzikos skyrių 
ir dabar dėsto muziką aukštesnėje mokykloje Mountainside, N.J. Bū
damas kariuomenėje, jis dainavo solo apie 20 koncertų, iš kurių svar
biausias buvo Handelio "Messiah" pastatymas su kariuomenės simfo
niniu orkestru ir apie 100 asmenų choru. Daugkartų Liudas Stukas yra 
dainavęs radijo programose, televizijoje ir eilę koncertų ameri
kiečiams ir lietuviams Washingtone,Clevelande,New Yorke,Bostone, 
Hartforde, Waterburyje, Philadelpbijoje, New Jersey ir Kanadoje. Vi
sose vietovėse buvo labai šiltai priimtas ir dabar jis yra žinomas kaip 
vienas populiariausių lietuvių solistų Amerikoje.

Baltimorės ir apylinkių lietuviai kviečiami atsilankyti ir išgirsti 
Liudą Stuką Literatūros ir Meno Vakare. Programoje taip pat daly
vaus pianistė Marytė Gailiušytė ir balerina Livija Kasperavičiūtė ir 
rašytojas Kazys Almėnas. Šio vakaro proga yra ruošiama baltimo- 
rietės menininkės Vidos Misiūnaitės meno paroda.

laiškuti turiu pasakyti, kadbend- 
ruomenininkas aš esu pats pras
čiausias Chicagoje ir už tai turiu 
atsipirkti nors šiokia tokia pini
gine auka ir dėlto nenorėčiau, kad 
iš jų atimtum penkinę. O kad abu 
reikalai būtųtvarkojeąiunčiukitą 
dešimkę, kuri tegul būna sporti
ninkų kelionei..." Tegul J. Vai
neikis atleidžia už viešą paminė
jimą. Rašantysis neiškentė gra
žiu pavyzdžiu nepasidžiaugęs 
spaudoje. Nepyk, nepažįstamas, 
malonus tautieti!

"Šios išvykos išlaidos yra di
delės. Atsižvelgiant Į reikalingus 
nugalėti atstumus, jos ir negali 
būti mažos”. Taip sakoma tame 
pačiame išvykos organizacinio ko 
miteto žiniaraštyje. Smagu iš
girsti, jog bendron talkon malo
niai jungiasi Los Angeles, To
ronto ir kitų vietovių lietuviai. 
Angelų mieste inž. L. Griniaus 
pastangomis šaukiamas specia
lus susirinkimas. Californijos lie 
tuviai planuoja nevien tik išvyką 
paremti, bet ir ją išgarsinti vie
tos spaudoje ir beto grjžtantiems 
iš Australijos krepšininkams su
ruošti sutiktuves. Kanadoje ne
seniai susidarė komitetas, ku
riam pirmininkauti sutiko žino

Vytautas Grybauskas, ŠALFAS S-gos krepšinio komiteto pirmi
ninkas.

mas visuomenininkas J. Jokūbai
tis.

Kanadoje, Toronto mieste, ba
landžio 4-5 d. susitelkė JAV ir 
Kanados lietuviai krepšininkai. 
Čia vyko Š. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių krepšinio pir
menybės. Tomis dienomis išaiš
kinti ne tik nauji lietuvių krepši
nio meisteriai, bet ir padaryta 
pirmoji krepšinio rinktinei at
ranka. Kiek žinoma, pradžiai at
rinkta 15 krepšininkų. Jiems teks 
jėgas išbandyti su latvių ir estų 
krepšininkais.

Š. Amerikos pabaltiečių pir
menybės šiemet bus Clevelande 
gegužės 9-10 d.

Clevelande iš 15 teks išskirti 
10 iškiliausių krepšininkų. Tokiu 
skaičiumi verčia apsiriboti pini
giniai nedatekliai. Iškirtam de
šimtukui bus patikėtos atsakin
gos reprezentacinės pareigos 
Australijoje.

P. Petrutis

♦ KREPŠINIO ŽYGIUI J AUST
RALU.^ paremti, Toronto ir Ha
miltono lietuviai sudarė Lietuvių 
Krepšinio Rinktinės Išvykos ( 
Australiją Kanados Komitetą. 
Komiteto sudėtis: S. Jokūbaitis, 
pirm., K. Sapočkinas, sekret.;
L. Rickęvičienė, ižd., K, Baro
nas, spaudos informacijos vado
vas, V. Birieta, K. Stanaitis, J. 
Svilas, J. Šulcas — nariai,

* LIETUVIŲ KREPŠINIO RINK
TINĖS išvykos ( Australiją Ka
nados komitetas kreipiasi ( Ka
nados Liet. Bendruomenės apy
linkes ir visas Kanados lietuvių 
organizacijas, prašant paremti iš-

AUKOS DIRVAI
Santaros-Švisos Fed...........$10,00
A.G, Bražėnas, Detroit 2,00
S. Petrulis, Omaha............... 2,00
J. Mulokas, Chicago............ 2,T>0
J, Vėsa, Rochester............... 1.00
J. Nesavas, BloomfieldHills3.00
L. Nekus, Beverly Shores... 4,00
Dr. J. Ramunis, Victoria.... 4.00
J, Kalnietis,Baltimore.........2.00
J. Žvynys, Chicago 5.00
P. Kleinotas, Racine...............1.00
John J. Kazanauskas,

Chicago........................ 14,00
V, Česnavičius, Brooklyn ... 1.00 
A. Rūkštelė, Chicago ••••••••• 5.00 
Dr. G, Čekas, Metuchen..... 4.00
K. Chesnonis, Baltimore ... 2.00 
Mrs. D. Ratkelis, L.A..........5.00
P. Dirda, Chicago................ 5.00
Dr. J. Mačiulis, Cleveland.. 5.00 
J. Petkūnas, Chicago............. 2.00

♦ VALDEMARAS BLATKAUS- 
KAS, Brazilijos krepšinio rinkti
nės žaidėjas, kovo 7 d. mirė au
tomobilio katastrofoje. 26 m. am
žiaus iškilus sportininkas kartu 
studijavo Mackenzie Universite
te teisės mokslus ir buvo švieti
mo ministerijos Sporto ir Fizinio 
auklėjimo inspektorius.

Pasaulio krepšinio pirmenybė
se jis žaidė Brazilijos komando
je 1959 ir 1963 metais, abu kartu 
Brazilijai laimint pasaulio meis
terio vardą. Už nuopelnus spor
tui 1959 m. prezidento Kubit- 
scheko buvo apdovanotas Garbės 
Ordinu.

Kaip praneša Argentinos Lie
tuvių Balsas, tragišką (vyk| pla
čiai paminėjo visa Brazilijos 
spauda.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
AIDAI — mėnesinis kultūros 

žurnalas, savo 3 nr. paskyrė iš
tisai K, Donelaičiui. Tai sveikin
tinas žurnalo (našas gyvenimiš
kose spaudos pastangose. Tok( 
darbą atlikusi, ramesnės sąži
nės fone skamba Aidų vedamojo 
priekaištas, kad "kažkaip nejau
ku, kad ligi šiol nei bendruome
nės, nei veiksniai, nei tarybos, 
nei rašytojai, nei fondai nepa- 
slinko su dideliu svoriu, ateičiai 
pasiliekančiu mostu, kokio reikė
tų Kristijonui Donelaičiui pa
gerbti."

LITUANUS — 3 nr. Leidžia 
Liet. Stud, S-ga. Redaguoja T. 
Remeikis. Redakcijos adresas —
P. O, Box 9318, chicago, Illinois, 
60690. Šio numerio įžanginiame 
žodyje sakoma, kad leidėjai tęsia 
darbą, kuriuo norima mesti nors 
kuklus žvilgsnis l Lietuvių tautos 
gyvenimą, praeiti ir dabart}, nes 
mažų tautų kultūriniai laimėjimai 
dažnai lieka nepastebėti dėl kal
bos ir kt. kliūčių.

Šiame numeryje prof. Eretas 
pristato mūsų filosofijos prof. St, 
Šalkauskį, kaip Solovjovo pa sekė
ją.

Pranas Zundė kruopščiai ir 
vaizdžiai nagrinėja Lietuvos že
mės ūki ir jo kolektivizaciją.

Martynas Brakas supažindina 
su sovietine jurisdikcija Karaliau 
čiaus rajone.

Neseniai miręs dr. J. Kaupas 
pristato Henriką Nagj su Aldonos 
ir Roberto Page jo kūrybos ver
timais.

vyką finansiniai. Komitetas kreip 
sis su aukų lapais ir l paskirus 
lietuvius visoje Kanadoje. Aukos 
priimamos šiuo adresu: L. Ric- 
kevičienė, 4 Avon Avė., Toronto 
9, Ont. JAV-bėse aukas prašoma 
siųsti organizacinio komiteto ad
resu: V. Grėbliūnas, 6941 So. 
Washtenaw, Chicago, III. 60629.

* LIETUVIŲ KREPŠINIO RINK - 
TINĘS išvykos l Australiją Kana
dos Komitetas sudaro garbės ko
mitetą,! kur( kviečiami: Prel. Dr.
J. Tadarauskas, Kun. P. Ažuba
lis, Kun. P. Barius, OFM, Kun. 
A, Žilinskas, Gen. Konsulas Dr.
J. Žmuidzinas, Tėviškės Žiburių 
red. Kun, P. Gaida, Nepriklau
somos Lietuvos red. J. Karde
lis, KLB Krašto valdybos pirm. 
Dr. K. Lukoševičius ir Toronto, 
Hamiltono LB apylinkių pirmi
ninkai.

ŠALFASS-gos Inform. K-ja

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILUS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834
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