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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVOS-PEKINO KIVIRČAI KERTA 
TARPTAUTINIO KOMUNIZMO MITO 
MEDĮ. — AIŠKĖJA, KAD NĖRA JOKIŲ 
BENDRŲ INTERESŲ, O TIK SIAUČIA 
SENOS RUSŲ IR KINŲ TAUTINIŲ AS
PIRACIJŲ AISTROS. — DĖL TO VISŲ 
KRAŠTŲ KOMUNISTAI YRA LABAI 
NUSIMINĖ IR IEŠKO BŪDŲ TARPTAU
TINIO KOMUNIZMO MITĄ TOLIAU IŠ
LAIKYTI. — Iš KITOS PUSĖS, BRAZILI
JOS PERVERSMAS DAVĖ PASKUTINĮ 
ĮRODYMĄ, KAD WASHINGTONO NO
RAS MATYTI LOTYNŲ AMERIKOJE 
ĮSIGALINT DEMOKRATIJĄ BUVO NE

REALUS.
-------- Vytautas Meškauskas

Paskutiniuoju laiku buvo dažnai 
kalbama apie įvairių mitų išsi
sklaidymą. Vienas iš tokių mitų 
buvo tarptautinis komunizmas. 
Vadinamas ‘ideologinis’ konflik
tas tarp Maskvos ir Pekino kol 
kas įrodė, kad abi didžiųjų komu
nistinių kraštų sostinės turi skir
tingus siekius, išplaukusius iš 
Rusijos ir Kinijos tradicinės po
litikos. Faktas, kad abu kraštai 
turi vienodus režimus kai kada lei
do jiems surasti bendrą kalbą, 
tačiau nė vienam iš jų nenorint 
nusileisti kito naudai, nebeliko 
ir apie ką kalbėti. Iš kitos pu
sės, tarptautinio komunizmo mi
tas buvo abiem milžiniškiem kraš- 
tam labai naudingas kaip kaukė, 
už kurios jie galėjo paslėpti sa
vo tikrus siekimus. Sakysim to
kia Kuba yra vadinama tarptau
tinio komunizmo prietiltis Ame
rikos kontinente. Jei žodis komu
nizmas išeina iš mados, Kuba lie
ka... rusų prietilčiu. Kokiam ko
munistui Pietų Amerikoje norė
tųsi įvesti rusų režimą savo kraš
te ir už tai kovoti?

Kad panašiai vyksta praktikoje 
parodo kovo 17 d. Pekino 'Liau
dies Laikraštyje* pasirodęs pra
nešimas apie Naujosios Zelandi
jos kompartijos gen. sekreto
riaus Victor G. Wilcox viešnagę 
Maskvoje pereitų metų spalio 
mėn. Wilcox kalbėjo su vy r. Krem
liaus ideologu Suslovu, savo laiku 
buvusiu smarkiu Stalino garbin
toju, ir priekaištavo sovietų kom
partijai, kad ji vedanti didžiosios 
valstybės šovinistinę politiką. 
Suslovo atsakymas: "O jūs esate 
mažiukai šovinistai!" Jis be to 
įspėjo Naujosios Zelandijos kom- 
partiją susitvarkyti, nes kitaip 
ji būsianti išmesta iš broliškų 
kompartijų tarpo.

Maskvos - Pekino konfliktas 
blogai veikia ir kitų kraštų ko
munistus, kurie nenori savo lai
kyseną suderinti su grynai ru
siška ar grynai kinietiška poli
tika. Už tat, atrodo ir Chruščio - 
vas nenori ir formalaus susipy
kimo, nes jam tai sudarys daug 
nepatogumų.

Kaip jau konstatavome prael- 

tame numeryje, Chruščiovo ke
lionė į Vengriją sutapo su jo no
ru kontroliuoti savo satelitus ne 
tik per kompartijas, bet ir iš
naudojant jų tautines aspiraci
jas ir prikeliant senus kivir- 
čius. Dabar paaiškėjo, kad 
dešimt dienų prieš Chruščiovui 
atvykstant J Vengriją, vengrų 
saugumas susekė slaptą spaus
tuvę, kurioje buvo spausdinami 
priešsovietiniai atsišaukimai. 
Juos spausdino ir platino Stali
no premijos laimėtojas Sandor 
Nagy, 42 metų literatas, iki šiol 
buvęs Maskvos garbintojas! Šią 
veiklą finansavo Albanijos pre
kybos attachė Vasil Tasselari. 
Iš viso sovietų satelitų valdo
vus Maskvos-Pekino ginčas la
bai nemaloniai velkė, nestamgin- 
čui besivystant dabartine kryp
timi, jie virsta iš tarptautinio ko
munizmo dalyvių paprastais rusų 
pastumdėliais, kas negali pakelti 
jų prestižo savo tautiečių tarpe.

Tokiu būdu tarptautinio komu
nizmo mito laidojimas labai blo
gai veikia kapitalistinių kraštų 
komunistus, kurie savo tikėjimą 
priversti skelbti ne jėga, bet įti
kinimu. Viso yra net 86 įvairių 
kraštų tautinės kompartijos. Jų 
dauguma tačiau atsisako griežtai 
pasmerkti Maskvą ar Pekiną, to
dėl ir visos ankstyvesnės kalbos 
ir pranašavimai apie raudonųjų 
viršūnių konferenciją kol kas dar 
neturi pagrindo. Komunistai nu
tarė, kad jiems tarptautinio ko
munizmo mitą reikia dar žūt-būt 
palaikyt, nes kitaip nėra jokios 
prasmės jų egzistencijai.

Kitas mitas, kuriam pasku
tinėm dienom buvo duotas smar
kus smūgis buvo demokratijos 
galimybės Pietų Amerikoje. Dėl 
tos demokratijos įsigalėjimo buv. 
Kubos diktatoriui Batistai neleis
ta nusipirkti ginklų kovoje su 
Castro. Dėl to ir kitiems lotynų 
Amerikos kraštams, kur tik ka
rininkai pavarydavo demokratinę 
valdžią, Washingtonas Kennedy 
laikais tuojau nutraukdavo bet 
kokią paramą ir net nutraukdavo 
diplomatinius santykius. Šiomis 
dienomis įvyko perversmas Bra-

Dirvos novelės premijos Įteikimo iškilmėms rengti komiteto nariai su pirm. Kazimieru Pocių buvo 
susirinkę p. Br. Paplėnienės bute apsvarstyti premijos įteikimo iškilmių - vakaro programą. Premijos 
Įteikimo iškilmės su Įdomia menine programa Įvyks gegužės 2 d. Chicagoje American Legion salėje, 
8400 So. Halsted St. Chicagos ir apylinkių lietuviai kviečiami iškilmėse ir vakare gausiai dalyvauti. 
Nuotraukoje posėdžio dalyviai. Sėdi: iškilmėms rengti komiteto pirm. Kazimieras Pocius — Vilties 
Draugijos vicepirmininkas, Bronė Paplėnienė. Stovi iš kairės: Korp! Neo-Lithuania pirm. inž. Vaclo
vas Mažeika, Petras Vėbra, Antanas Janukaitis ir Juozas Žemaitis. V.A. Račkausko nuotrauka

PASIRUOŠIMAI DIRVOS KONKURSO IŠKILMĖMS
Chicaga šiais metais sudarė 

Dirvos skelbiamo novelės kon
kurso komisiją iš B. Drungie- 
nės, D. Veličkos ir A.T. Anta
naičio. Chicagoje taip pat gyve
na novelės konkurso mecenatas 
Simas Kašelionis. Tad premijos 
įteikimas įvyks Chicagoje, kur 
Dirvą skaito daugiau žmonių, ne
gu kuriame kitame Amerikos 
mieste.

Kad novelės premijos įteiki
mas bus vienas reikšmingiausių 
lietuviškosios Chicagos kultūri
nių įvykių, matyti iš kruopščios 
darbo komisijos, tam tikslui su
darytos iš tautinių organizacijų 
vadovų ir tautinėje veikloje pasi
reiškusių asmenų. Komisijai va
dovauja Vilties Draugijos vice
pirmininkas, visiems žinomas, 
buvęs ilgametis ALTS East Chi- 

zllijoje ir Washingtone niekas ne 
beverkia dėl pavaryto legalaus 
prezidento Goularto, kuris savo 
kraštą vairavo stačiai į komunis
tų glėbį. Tas tik patvirtina seną 
taisyklę, kad demokratinio reži
mo klestėjimas yra reikalingas 
tam tikrų kultūrinių, socialinių 
ir ūkinių sąlygų. Kol jų nėra, 
nėra ir prasmės reikalauti'ten 
demokratijos.

cagos skyriaus pirmininkas Ka
zimieras Pocius. Jam nuošir
džiai Į talką atėjo veikėjai tau
tiniame bare: Bronė Paplėnienė, 
Antanas Janukaitis, inž. Vaclo
vas Mažeika, 
Petras Vėbra 
tis.

Balandžio 3 d., susirinkę Bro- zacijos tą dieną susilaikytų nuo 
nės Paplėnienės bute apsvarstė 
kur, kada ir kaip tą premiją 
Įteikti. Salė iškilmėms parinkta 
labai patogi ir graži. Jei pasi
taikytų diena pernelyg šilta, tai 
vėsintuvai pasirūpins, kad sve
čiai to nejaustų. Taip pat svar-

Jonas Našliflnas, 
ir Juozas Žemai-

BRAZILIJOS SUKILIMAS SUSTABDĖ KOMUNIZMO
PŪTIMA PIETŲ AMERIKOJE J. ŠATORIUS

Normaliame gyvenime ba
landžio 1 d. žmonėms yra žino
ma, kaip visokių pokštų - išdai
gų šventė. Kas galėtų laukti su
kilimo tokią dieną?! Tačiau Gou- 
lart, buv. Brazilijos prezidento 
pokštai nuėjo taip toli, kad ne
žiūrint pirmosios balandžio 
šventės, visa Brazilija sukilo, 
sakau visą, nes Minas Gerais, 
Sao Paulo, Paranos, Santa Ca- 
tarinos, Mato Grosso, Guana- 
baros bei šiaurėje esančios Pe- 
rnambuco valstijų sukilimas 
lietė 95% viso krašto gyvento
jų ir šio krašto svorio.

Nėra jokios abejonės, kad 
Goularto priešvelykiniai žongli- 
ravimai (jĮ gi čia vadindavo 
"žango") su karo laivyno pės- 
tija ir karo laivyno jūrininkų pus
karininkiais, bei kovo 30 karo 
policijos puskarininkiams pasa
kytoji paskutinė vieša kalba Rio 
de Janeiro automobilių klube, 
buvo paskutinis lašas didžiai per
pildytoje Brazilijos gyvenimo kar 
tybių taurėje, šio didžiulio tur
tais perpildyto krašto ekonomi
nis ir politinis gyvenimas buvo 
dirbtinai stumiamas Į neišven
giamą komunistinĮ tinklą, iš ku
rio išsipainioti ne taip jau leng
va. Visi suprato, kad atėjo lai
kas operacijai: komunistinė vo
tis pradėjo gangrenuoti ir bū
tinai reikėjo ją išpiauti iš Bra
zilijos kūno.

Balandžio 1-ji. Ankstyvas ry
tas, vos 6 vai. Rio mieste vyriau- 

bu, kad svečiai turės daug vietos 
automobiliams pasistatyti, nes 
prie salės yra tam tikslui dide
lė aikštė.

Programa suskirstyta Į ofici
alią ir pramoginę. Jos dalyviai 
bus paskelbti vėliau.

Batų gera, kad kitos organi- 

pramogų ir savo narius paragin
tų gausiai dalyvauti Dirvos no
velės premijos įteikimo iškilmė
se gegužės 2 d. 8 v. vakaro 
American Legion salėje, 8400 So. 
Halsted St., Chicagoje.

V. A. Račkauskas

sybės kontroliuojamos radijo 
stotys kviečia Į kovą visus dir
bančiuosius grumtis už "teisę, 
prezidentą, vyriausybę". Buvo tei
giama, kad suk ilėliai greit bus 
sutvarkyti ir Goulart nubaus nu
sikaltusius.

Tuo tarpu Sao Paulo ir Santa 
Catarina radijo stotys trumpo
mis bangomis transliavoapiedra. 
matišką Įvykių eigą: jau 3 vai, 
p.p. prie Guanabaros valstijos 
sienų — Rio de Janeiro sosti
nės -- priartėjo Minas Gerais 
sukilėlių tankų kolonos. Žinia, 
nei valdžios kontroliuojamieji da
liniai, nei CGT "valdomi" dir
bantieji neskubėjo už miesto kas
ti prieštankinių kliūčių. Ir ko 
skubėti. Visi žinojo, kad Gou
larto dienos suskaitytos. Didžiai 
pučiamas, Maskvos pinigais re
miamas komunistinis burbulas 
turėjo sprogti. Gi tokio nejsivaiz- 
duojamo "varlės pūtimosi prieš 
jaut}" pasaulyje dar niekas ne
buvo matęs, kokį čia demonstra
vo Vyr. Darbo Vadovybė, diri
guojama teisingumo ir darbo mi- 
nisterių, kurie buvo žinomi kaip 
aršūs komunistai.

Didžiausioje komunizmo "tvir
tovėje", Rio de Janeiro mieste, 
Goulart taip pat negavo didžiai ti
kėtosios paramos: net jam ištiki
mi daliniai perėjo Į gub, C. La- 
cerdos pusę 3:40 vai. p.p. Tie 
patys kariai kurie prieš kelio- 
liką valandų laikė apsupę guber
natoriaus rūmus, garsiai šokavę

Pavojingos I 
demonstracijos 
Clevelande
Rasinės demonstracijos Cle

velande, išsiveržusios iš tvar- 
• kingų protesto demonstracijų ri
bų į anarchistines formas, nesu
silaukia iš vietos administraci
jos organų to dėmesio, kuris rei
kalingas tvarkai ir gyventojų sau
gumui atstatyti.

Iš vietos spaudos vedamųjų, iš 
atsakingų administracijos parei
gūnų pareiškimų aišku, kad neži
nia dėl kurių priežasčių vengia
ma daiktus vadinti jų tikraisiais 
vardais. Laikraščių vedamieji, 
kalbą apie teisės ir tvarkos iš
laikymą, moralai apie anarchijos 
blogąsias puses, apie miesto tra
dicijas, apie gėdą, kad demons
tracijų metu neatsižvelgta į žmo
gaus garbę (nekalbant apie gyvy
bę), rodo, kad visų tų demonstra- 
cijų šaknys yra saugios tolimes
niems neramumams kelti ir 
miesto gyventojų saugumui staty - 
ti į rimtą pavojų.

Šimtai demonstrantų gali paro
mis praleisti laiką demonstruo
jant. Niekas neklausia, ką jie vei
kla, iš ko duoną valgo. Ką vieni 
jų neseniai veikė Kuboje ir ką 
veikla čia atvykę -- taip pat, at
rodo, niekam nekelia rūpesčio.

Sužeisti žmonės, sunaikintas 
turtas, neapykanta ir kerštas vai • 
do ištisą miesto kvartalą, kuria
me gyvena virš 70 tūkst. žmo
nių. 250 demonstrantų sėdi mies
to rotušėje, laukdami pasitari
mų su burmistru rezultatų. Kokių 
pasitarimų ir kokių rezultatų gali 
laukti miesto gyventojai, kai tie 
pasitarimai vyksta miesto rotu
šę miniai okupavus?

Neseniai laikraščiai buvo už
pildyti nuotraukomis, rodančio
mis tragiškas žemės drebėjimo 
pasėkas Aliaskoje. Dabar ištisi 
puslapiai nuotraukų rodo dar žiau
resnius vaizdus, sukurtus mies
to gyventojų rankomis. Tai Žiau
resni ir pavojingesni vaizdai už 
žemės drebėjimą. Pavojus glū
di to skirtumo nesupratime ir 
neįžiflrėjime pavojaus šaknų. 
Anarchijos žymės gali trumpam 
laikui reikštis gatvėje. Bet jos 
virsta realiu pavojum, kai jų iš
vengti bandoma moralais.

su Maskvai parsidavusiais Vyr. 
Vadovybės Darbo nariais, spru
ko į... "krūmus"! "Ir aš vyras" 
-- čirškė žvirbliai ligi nepama
tė va nago, taigi pasikartojo seniai 
žinoma taisyklė. Gi pats vyriau
sias agitatorius Goulart, kaipbal. 
2 d. skelbė radijas ir spauda, jau 
bal. 1 d. 1 vai. p.p. nuskrido į 
sostinę Brasilia. Čia jam niekas 
nežadėjo paramos. Liko išeitis: 
normaliai atsistatydinti ir laukti 
tautos teismo. Tai daro garbingi 
vyrai, kurie tikrai nori savo žmo
nėms geresnio gyvenimo. Bet kur 
tau! Goulartui tautos teismas bū
tų buvęs didžiai kartus. Jisbeveli- 
jo sprukti Į Rio Grande do Sul 
valstiją, kur jo švogeris L. Bri- 
zola,žinomas sovietųagentas,tu
rėjo šiokią tokią atramą. Rašant 
ŠĮ pranešimą buvo skelbiama, kad 
Rio Grande do Sul karinė vado
vybė perėjusi Į sukilėliams iš
tikimų karininkų rankas ir kad 
Porto Alegre organizuojamas pa
sipriešinimas prieš naująją suki
lėlių vyriausybę yra galutinai 
bankrotąvęs. Ir Goulart pasirin
kęs gėdingą emigranto dalią, iš
dūmė Į Urugvajų. Absoliutiškai 
aišku, kad Goulart neturi jokios 
galimybės kada nors sugrįžti ĮšĮ. 
kraštą.

Šiandien Brazilijoje ramu. 
Kraštas, po ekonominių sukrėti
mų grĮžta Į normalų gyvenimą, 
naudodamasis JAV skiriama eko-

(Nukelta Į 2 psl.)
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Antanas Smetona Berlyno universitete su Fulbright Komisijos 
sekretoriumi dr. Ulrich Littmann.

ANTANAS SMETONA

FULBRIGHTO STIPENDININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS BERLYNE

(4)
Sekančią suvažiavimo dieną di

deliu įdomumu išklausėme pa
skaitos apie "Sovietų Zonos švie
timo Sistemą". Ją skaitė tos sri
ties žinovas Menke-Glueckert iš 
Tuebingeno, kuris iki 1953 metų 
pats gyveno R. Vokietijoje, taigi 
daugeli dalykų pats savo akimis 
ten matė. Vargu ar kas ant sa
vo kailio nepatyręs sovietų sis
temos sugebėtų ją suprasti ir 
apie ją kompetentingai kalbėti.

Visiems, betgi, yra žinoma, 
kad Sovietų sistemoje viskas yra 
pagrĮsta prievarta ir baime: 
"Esli zaica chorošenko bit, tak 
on samovar postavit”. (Jeigu kiš-

BRAZILIJOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

nomine parama. Pasaulis ir JAV 
gali džiaugtis, kad šio krašto žmo 
nės suprato gresiantį komunizmo 
pavojų ir pašalino jį iš Vakarinio 
pusrutulio ilgesniam laikotar
piui. Balandžio 1 d. Brazilijos re 
voliucija sustabdė komunizmo pli 
timą šiame kontinente.

GALVOSŪKIO 24 NR. 
SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie 
skirtumai: 1. Vyro dešinioji ran
ka pajudinta. 2. Vyro švarko kai
rysis atlapas daugiau atlenktas. 
3. Po berniuko pažastimi matyti 
stalo kraštas. 4. Mergaitės de
šinysis antakis matyti. 5. Ber
niuko mažasis pirštas ištiestas. 
6. Knyga, ant kurios padėtas por
tretas, yra ilgesnė. 7. Portrete 
vyro švarko dešinysis atlapas 
matyti.

kiui gerai išperti kailį, tai jis ir 
samovarą užkais), šis principas 
taikomas ir švietimo sričiai, ly
giai paliesdamas tiek profeso
rius, tiek ir studentus. Vieni, bi
jodami nustoti savo tarnybų,o ki
ti -- išmetimo iš universiteto, 
neriasi iš kailio, kad tik geriau 
savo pareigas atliktų. Visi turi 
laikytis labai griežtos dienotvar
kės, niekur negalima vėluotis, 
viskas turi būti atlikta laikrodžio 
tikslumu. Toks griežtumas turi 
savo pliusų: tiek profesoriai 
tiek ir studentai kruopščiai ruo
šiasi paskaitoms, neleidžia bergž 
džiai laiko niekams,tuščioms kal
boms ir slampinėjimui. Tačiau 
minusai toli gražu nusveria pliu
sus. Kai viskas daroma ne iš 
meilės, bet iš baimės, labai nu
kenčia darbo našumas ir nedaug 
telieka kūrybinės dvasios. Be to, 
studentai negali laisvai pasirink- 

■ti mokslo disciplinų, bet turi stu
dijuoti tai, kas kiekvienam nusta
tyta. Nekalbant jatr apie tai, kad 
visur prievarta brukamas mark
sizmas - leninizmas, kiekvienam 
Įgrisęs iki gyvo kaulo. Šito pasė
koje, geriausi profesoriai ir ga
besni studentai ėmė masėmis 
bėgti Į Vak. Vokietiją, ir jau at
rodė, kad greitu laiku jie visi iš
bėgs. Tas masinis šviesuomenės 
bėgimas, anot Menke-Glueckert 
ir buvo vienas svariausių Ulbri- 
chto motyvų sienai išmūryti. Jei 
ne siena, girdi, tai R. Vokietijo
je dabar tebūtų.likę vieni bolše
vikų batlaižiai.

Antra vertus, anot Menke- 
Glueckert, sovietams švietimo 
klausiniai R. Vokietijoje nelabai 
ir rūpi. Į R. Vokietiją bolševi
kai žiūri kaip Į politinį ir stra
teginį kylį Vak. Vokietijos, o tuo 
pačiu ir visu Vakarų sąjungi
ninkų šone. Čia jie turi šnipi-

GALVOSŪKIS 25 Nt.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni panašumai smulkmeno

se. Pabandykite surasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

dirva

Filmai, mikrofilmai ir 
Rūta Lee Kilmonytė

Kovo 15 d., atsitiktinai būda
mas Chicago j, susigundžiau pa
žiūrėti S. Narkeliūnaitės de
monstruojamus filmus iš Lie
tuvos. Taip plačiai visų garsi
namus, vienų teigiama, kitų nei
giama prasme.

Pats filmas nesudarė jokio Įs
pūdžio.

Matėme keletą vaizdų iš Lie
tuvos, Argentinos ir Amerikos. 
Iš Vilniaus vaizdų matėme Ka
tedrą (tik be šventųjų statulų), 
Gedimino pilį, teatrą, univer
siteto rūmus, na ir dar keletą 
vaizdų. Tai vis seni pastatai ir 
seni paminklai. Parodė ir vieną 
bloką naujų, kareivinių tipo, pa
statų.

Kadangi filmas gamintas ru
denį -- žiūrint per pageltusius 
ir vėjo nudraskytus medžių la
pus -į Gedimino kalną, vaizdas 
buvo skurdus. Turbūt, kaip ir 
visas tenykštis gyvenimas.

Vėliau, žiūrovai buvo nukelti į 
Melagėnus ir Į S. Narkeliflnai- 
tės tėviškę. Ten vaizdai dar 
skurdesni. Ypač skurdžiai at
rodo- Melagėnu miesto centras, 
susidedąs iš dviejų purvu pa
žliugusių kelių sankryžos ir stul
po su krypties rodyklėmis. S. 
Narkeliūnaitė paaiškino, kad ka
ro metu miestas labai nukentė
jęs ir dar neatstatytas. Matėme 
ir "Kultūros rūmus". Nors jie 
ir raudonai nudažyti, bet tai tik 
paprasta kaimo pirkia.

nėjimo ir propagandos lizdus, di
delį skaičių viešosios ir slapto
sios policijos ir daug kariuome
nės. Į šiuos vienetus bolševikai 
yra sukoncentravę visą savo dė
mesį; dabar jie juos visaip ma
nipuliuoja erzeliams ir konflik
tams Vak. Berlyne kelti, o rei
kalui esant, yra pasiruošę pa
naudoti ir kaip karinį kumštį. 
Ar Rytų Vokietijos mokyklos ir 
universitetai yra aukštesnio, ar 
žemesnio lygio, bolševikams vi
sai nesvarbu.

Man didelė staigmena buvo 
Menhe-Glueckert pateikta negrų 
studentų statistika R. ir V. Vo
kietijoje. Buvau Įsitikinęs, kad 
R. Vokietijoje negrų studentų dau
giau, negu Vak. Vokietijoje, bet 
pasirodo, kad yra priešingai. 
Vak. Vokietijoje negrų studijuo
ja bent 10 kartų daugiau, negu 
R. Vokietijoje.

įdomu dar ir tai, kad Vak. Vo- 
kieijoje negrai studentai jaučia
si gerai ir studijuoja labai rim
tai, o R. Vokietijoje jie greitai 
nusivilia ir grįžta į Afriką, ar
ba mėgina persikelti Į Vak. Vo- 
keitiją. Nėra geresnių vaistų nuo 
komunizmo niežų, kaip komunistų 
simpatikus pasiųsti pagyventi So
vietų Sąjungoje ar jos užimtuose 
kraštuose.

Po Menke-Glueckert suvažia
vimo dalyviams žodį tarė Berly
no Universiteto rektorius Dr. 
Herbert Luers. Jis kalbėjo la
bai oriai ir nuolankiai, su dė
kingumu prisiminė, kad puikusis 
Berlyno Universitetas Amerikos 
pinigais pastatytas ir kad jo erd
viuose skliautuose jam labai ma
lonu jau dešimtą kartą iš eilės 
priimti Fulbrighto studentus. Pri
siminė kad dar taip neseniai čia 
kalbėjo Amerikos prezidentas 
velionis Kennedy. Po rektoriaus 
kalbos buvo rodoma dokumentinė 
filmą apie Berlyno universiteto 
Įkūrimą ir statymą.

(Bus daugiau)

Turiu prisipažinti, kad sugai
šęs tris su puse valandos, iš 
kurių pusantros valandos tęsė
si filmas, o dvi valandas buvo 
ieškoma aparato techniškų kliū
čių, gailiuosi. Retai lankydama
sis Chicagoj, tą trumpą viešna
gės laiką būčiau galėjęs sunau
doti daug naudingiau.

Manau, kad Įdomesnės V, Tys- 
liavienės mikrofilmos, kurias.ji 
gavo Vilniuje lankydama archyvą, 
Į kurį patekti ne visi turistai 
turi galimybių.

V. Tysliavienė sako (žiūr. Vie
nybė 12 ir 13 Nr.), kad ji ėjusi 
į archyvą patirti ką nors iš jo
sios vyro ankstyvesnės veiklos. 
Būkime tikri, kad garsiosios Sie- 
rovo instrukcijos, pagal kurią trė
mė Lietuvos žmones į Sibirą, jai 
neparodė. Neparodė ir kitų tuo 
reikalu surašytų raštų ir doku
mentų. Bet nemažą jų dalį turi
me mes iš seniau (žiūr. Lietuvių 
archyvas - bolševizmo metai).

Bekalbant apie filmus ir mi
krofilmus, savaime iškyla ir Rū
tos Lee Kilmonytės bei jos tėve
lių lankymasis Lietuvoje.

Rūtą, jei ne asmeniškai, tai iš 
kino filmų ar televizijos, pažįs
tam kaip simpatišką ir iškilusią 
filmų žvaigždę. Kai praėjusiais 
metais ji pasirodė šokių festiva
lyje -- sužavėjo visus, o ypač 
jaunimą.

Prieš jai išvykstant Į Lietu
vą, amerikiečių spauda plačiai 
apie tai rašė, dėdami jos ir jo
sios tėvelių nuotraukas ir apra
šydami jos 8 metų pastangas,sie
kiant atsikviesti į Ameriką sene
lę. Mūsų spauda apie jos pastan
gas ir reikalą vykti okup. Lietu
von prabėgo tylomis.

Manau, niekas neabejojame, 
kad Rūtos gyslose teka lietuviš
kas - dzūkiškas tėvų kraujas. 
Ne mes ją iškėlėme į televizijos 
ir kino filmų žvaigždes, o ji pa
ti savo talentu ir pastangomis to 
pasiekė ir siekia aukščiau.

Mes tik galime džiaugtis ir 
didžiuotis ja, kad pasiekusi tokio 
lygio liko nuoširdi lietuvaitė, kaip 
ir jos tėvai.

Iš M. Macijauskienės paskelb
to Vilniaus "Tiesos" rašinio ma
tome, kaip Rūta, lankydamosi 
Kaune, ten sužavėjo Lietuvos jau
nimą ir kaip pati susižavėjo Kau
nu. Tačiau ji nepajuto, gerai ne
pažindama komunistinio režimo, 
kaip buvo įtraukta Į komunisti
nę propagandą.
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Diena iš dienos

KALBOS KERTELĖS ar kitaip pavadinti pabarimai už kalbi 
nes šiukšles, Įsikūrę laikraštyje, iš pradžių dažniausia rodosi su
tartais protarpiais tiksliai, kaip mėnulio atmainos. Ilganiui sure- 
tėja ir išnyksta. Paskui — kada nors, kur nors -- vėl išnyra. Taip 
buvo mūsų laikraščiuose prieš 50-60 metų, taip tebėr dabar, — 
kaip "anapus geležinės", taip čia. Prieš apie 13 metų pats prof. 
Skardžius Dirvoj ilgokai narpliojo bene daugiau kalbinių kilpų, nei 
dabar suskumba išnarplioti retokai tekvėpuojanti Gimtoji Kalba. 
Nutilo. Paskui, su S. Barzduku susidėjęs, per Draugą uoliai šla
vė tas pačias ir kitas šiukšles. Kuris metas nebešluoja. O šįmet,. 
štai, vėl Dirvoj turim S. Vykinto kalbinių "rekolekcijų". Bet esam 
užkietėję savo nuodėmėse. O ir Įžūlumo nestinga. Niežti liežu
vis net paprieštarauti prieš kaikuriuos Vykinto pamokymus.

Bet šiandien labiau ima pagunda pamurmėti ne dėl to, ką 
Vykintas sakė, o apie ką kalbėjo. įtariu, kad iš mandagumo 
vengė kalbėti "apie čia esančius". Įsitaisęs kertelę Dirvoj, kal
bėjo tik apie kitų laikraščių ar knygų nuodėmes... Betgi, "Kas 
iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį" (Jono 8-7). 
O kas be nuodėmės? Aiman, nostra culpa...

Kol kas gal dar atleiskite negrynos veislės žodį ar nevietoj 
atsidūrusią raidę, -- to dar ne taip tiršta. Gelbėkit nuo kitų, ama- 
riškai apnikusių piktybių. Kalbininkai, Bendruomene ir jos Kultū
ros Taryba! Ginkit oficialią (jablonskinę) gramatiką ne nuo Skar
džiaus, ne nuo Vadovo naujovių, o visų pirma nuo Įsigalėjusio ne
paisymo tų dėsnių, kurių seniai ir vienodai mokė ir tebemoko ir 
Jablonskis, ir Vadovas. Priverskit pastebėti, kas yra -inis, kas 
-iškas; nepainioti prieveiksmių su būdvardžiais; vartoti links
nius lietuviškai.

Pas mus dar prįncipinis dažniausia praktiško priešybė, 
nors principinis gali gi būti ir praktiškas arba nepraktiškas, kaip 
ir praktinis gali būti principiškas arba neprincipiškas. Neski- 
riame europinio nuo europiško. Konstitucija, sakom, "praktiškai 
nevykdoma", tartum nepraktiškai, nemokšiškai tai gal dar ir vyk
doma. Sidabriniai pinigai mums "sidabriniai", nebe sidabriškai 
skamba, o politiniai veikėjai irgi veikia "politiniai", nebe politiš 
kai. Studentų spauda — "studentiška", nors gal tėra gimnazistiš 
ka, arba gal net profesoriška. Mes dar dažnai "nevalgom duoną” 
"neskelbiam komentarus", "laukiam atvykstantį prezidentą"...

Laikraščiai yra jaunimo lietuvių kalbos "aukštoji mokykla".- 
Jaunimas tiki, kad čia rašantieji gerai moka lietuviškai. "Kas 
gi papiktina vieną iš šitų mažutėlių, kurie Į mane tiki, tas vertas, 
kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užnertas jam ant kaklo, ir kad 
jis būtų nuskandintas jūros gilybėse". (Mato 18-6).

Ji neva žavisi Kauno kliniko
mis, kur lankė savo senelę. Bet 
būdama apsupta daugybės paly
dovų, ar ji. galėjo pasiteirauti 
senelės, kaip ji gyveno Dauguo
se, iš kur tik prieš Kilmoniams 
atvykstant į Lietuvą, buvo per
vežta Į Kauno klinikas. Ar ji ga
lėjo pamatyti ir kitus klinikose 
esančius ligonius ir kaip jiems 
ten, einasi.

Rusai dideli specai "Potiom
kino kaimams" sukurti. Juos kū
rė jau caristiniais laikais, o dar 
daugiau išsispecializavo dabar. 
Ji džiaugiasi Kauno klinikomis, 
bet ar teko jai nugirsti, kad ir 
muziejus pastatytas ne dabar. 
Muziejaus sodelyje, vieton Nepri -

klausomybės paminklo, Nežino
mo kareivio kapo ir Laisvės 
statulos, stovi vyriausio enka
vedisto F. Deržinsko biustas.

Labai norėtųsi, kad Rūta Lee 
Kilmonytė tinkamai suprastų ją 
entuziastingai sutikusio Lietuvos 
jaunimo tikras nuotaikas. Ma
nau, būdama gabi, sugebės atskir
ti pelus nuo grūdų.

Jonas Jaškauskas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

MOKAME

Mutual Federal Bendrovės 
rekordas

INSURED

PARAMA

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

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

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. CHATEAU G1BEAU 3 Star Cognae..
2. V-S-O-P Brunei, Impurt.

from Germany ......................................
3. Imported Polish Wines............. ...............
4. AMBASADOR VERMOUTH

dry or svveet................................................

. .. ,5th S 1.98

.. 5lh S 1.69
. .. .51h SI. 19

... ,5th $ .98

5. KRON BRANNVIN AQUAV1T .švediška.. 
Ii. VODKA 80 pruof..............................................
7. CHIANTI Imported Wine. full Qut...............
8. Zeller Shvvarz.c Katze Wme..........................

5th $3.98
5th $2.98
5th $ .98
5th $1.29
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Lietuvos Igal. Ministeris Brazilijai Dr, F, Meieris

BRAZILIJOS ĮVYKIAI IR MES
Rodos, kad stebėdami įvykių raidą Brazilijoje, būsime praleidę 

nepastebėję fakto, kad gausi to krašto lietuvių kolonija turėjo išgyven
ti keletą savo gyvenimo lemtingiausių nemigo naktų. Kad kiek, gegu
žės 1 d. jie jau būtų buvę -- Brazilijos "liaudies demokratijos" nas
ruose. Gal dar turėsime progų patirti, ką ir kaip jie išgyveno komu
nizmo lavos atslinkimo belaukiant. Šiuo gi momentu jie nesiten
kina lengviau atsidusę košmarui praėjus. Jų rūpestis siekia ir mus, 
šaukiantis pagalbos atstatymui tų Lietuvos teisių, kurios buvo pra
rastos Brazilijos vyriausybėms slenkant gilyn Į "bendradarbiavi
mo" uogynus.

Skubant jieprarasti nei minutės laiko, Brazilijos lietuvių atsto
vai Dirvos redakcijai atsiųstame laiške rašo:

"Visi Brazilijos lietuviai kreipiasi į Jus, kad kuo greičiausiai 
pradėtumėte akciją savo redaguojamame laikraštyje bei asmeniš
kais kreipimaisis j mūsų Diplomatijos Šefą, kad jis padarytų visus 
jo galioje esančius žygius, kad Lietuvos atstovybės veikimas prie 
Brazilijos vyriausybės būtų kuo greičiausiai atstatytas. Dabar lie
tuviai turi puikią progą parodyti vieningumą, gindami savo brolių 
Brazilijoje reikalus. Nedelsiame nei minutės! Siųskime telegramas 
Brazilijos vyriausybei, prašydami atstatyti Lietuvos pasiuntinybės 
veikimą. Čia turi pasikartoti Kanados pavyzdys! Tai bus jrašyta Į 
mūsų kovos istoriją už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą."

Netenka nustebti, kad pirmoji proga išsiųsti laišką iš Bra
zilijos nutaikė { šio laikraščio redakciją. JJ ir skelbiame mūsų vi
suomenės veiksnių ir organizacijų dėmesiui.

Nėra abejonės, kad čia keliamu reikalu greitas veikimas, su
derinta akcija prisidėtų prie pastangų, reikalingų Lietuvos pasiun
tinybės teisėms Brazilijoje atstatyti.

Dar 1951 m. dr. Fr. Meieris Diplomatijos Šefo min. St, Lo
zoraičio aktu buvo paskirtas {galiotu ministeriu prie Brazilijos vy
riausybės. Ilgainiui, Brazilijos vyriausybei užmezgus diplomatinius 
ryšius su Sov. Sąjunga ir palaipsniui krypstant komunistinio "bend
radarbiavimo" keliu, pasiuntinybės veikimas buvo suspenduotas 
to "bendradarbiavimo" sąskaiton.

Būkime tikri, kad tiek Lietuvos ministeris Fr, Meieris, tiek 
Brazilijos lietuvių organizacijos pirmosios imsis žygių, reikalingų 
ir galimų pasikeitusiomis sąlygomis. Nuo JAV, Kanados ir kitų 
laisvų kraštų lietuvių visuomenių priklausys, kiek tie jų žygiai ras 
paramos. Tikėkimės, kad Brazilijos lietuvių šauksmas bus išgirs
tas ir vadovaujančiųjų veiksnių kanceliarijose. (j.č.)

Perspusdinote straipsni apie 
tautininkus iš Lietuvių Enci
klopedijos XXX tomo. Su visais 
kitais dalykais, ištikimai parė
mėte ir vieną akivaizdžią klai
dą, kuri "kažkokio kipšiuko klas
tingai pakišta" įsispraudė Į tą 
straipsnj enciklopedijoje. Tai bu
vusio ALT S-gos pirmininko dr.
M. Colney orginalioji pavardė, 
įrašyta "Pakalniškis", nors iš 
tikrųjų ji AukštakaInisL.E. 
redakcija jau paprašyta pasižy
mėti tą klaidą, kaip atitaisytiną 
papildomajame-tome. Pabandyki
me atitaisyti ją ir Dirvos skaity
tojų atmintyje.

Kaip tokia klaida įsitaisė, ne
moku paaiškinti, nes d r. Colney-

Aukštakalnio pavardės istorija 
man seniai gerai žinoma iš jo pa
ties pasakojimo. Tai būdinga is
torija daugeliui senosios kartos 
lietuvių imigrantų. Ji, tiesa, pa
sikartoja kur nekur ir dabar, 
nors pateisinimo tokiems pasi
kartojimams dabar ir nėra tokio, 
koks buvo prieš šešias ar septy
nias dešimtis metų.

Motiejus Aukštakalnis Ameri
koj atsidūrė tais laikais, būda
mas vos keliolikmetis vaikinas. 
Angliškai nemokėjo, ir iš viso 
menkai tebuvo mokslo kandęs. 
Panūdo mokytis. Mokykloje pir
mas klausimas - -pavardė. Aukš
takalnis. Kaip? Mokytoja tokio rie
šuto neĮkanda, Kartoja skiemeni
mis. Negelbsti. Prisiminęs, kaip 
tėviškėje lenkuojantieji kaimynai 
ji vadindavo, Motiejukas bando 
pamėgdžioti tą tarimą: gal taip 
mokytojai bus lengviau -- Aukš- 
ta-kal-ni, atseit, deda kirti ant 
priešpaskutinio skiemens ir nu
tyli galūninę s. Ooo, -- pagaliau
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Šių metų Vasario 16 Gimnazijos penki abiturientai. Stovi iš kairės: Petras Vaitiekūnas, Birutė Forste- 
rytė, Anelizė Alysaitė, Žiba Povilavičifltė ir Helmutas Lorenčas. V, Alseikos nuotrauka

Mūsų visuomenė laisvajame 
pasauly ir ypatingai Vasario 16 
gimnazijos rėmėjųbūreliaineabe 
jotinai nudžiugo, patyrus apie 
penkis naujuosius šių metų lai
dos abiturientus. Pernai gimna
ziją buvo ištikusi nesėkmė. Ti
kėtasi, kad šiais metais vaizdas 
bus kitoks ir — nepasivilta. Ne
buvo nė vieno, kuris brandos eg
zaminų neišlaikytų. Visi penki — 
Anelizė Alysaitė, Birutė Forste- 
rytė, Helmutas Lorenčas, Žiba 
Povilavičiūtė ir Petras Vaitie
kūnas brandos pažymėjimus jau 
turi savo rankose ir šiuo metu 
dairosi sąlygų aukštosiose Vo
kietijos mokyklose.

Kovo 24 d. Gimnazijoje buvo 
abiturientų išleistuvės, brandos 
atestatų įteikimas. Tai buvo kuk
lios, bet kartu įspūdingos iškil
mės. Direktorius Br. Liubinas 
kreipėsi l abiturientus pasvei
kinęs su žygiu l "naują kelionę" 
ir pareikšdamas vilti, kad jau
nuoliai savo gyvenimą pašvęs 
lietuviškosios visuomenės užda
viniams. Esą lietuviu būti dau
giau apsisprendimo kaip gimimo 
reikalas. Čia pavyzdžiu turėtas 
abiturientas Petras Vaitiekūnas 
-- motinos prancūzės ir tėvo 
vokiečio sūnus, tačiau vėliau, ji 
adoptavus lietuviui, jis jau virto 
šimtaprocentiniu lietuviu ir su 
juo kalbėdamasis neįtarsi, kad 
tai mišrios tautybės tėvų vaikas.

Iš baigusių trys -- evangelikai 
(Alysaitė, Lorenčas ir Vaitiekū
nas) ir du katalikai (Forsterytė 
ir Povilavičiūtė, žurnalisto mok. 
Stp. Vykinto dukra). Juos sveiki
no PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
vardu J. Valiūnas kviesdamas vi 
sur reikiamai atstovauti lietuvių 
tautą.

Kai direktorius kun. Br. Liu
binas įteikė brandos pažymėji
mus, Valiūnas atsinešė knygų 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. Vi-

"suprato" mokytoja: Kalny, Kal- 
ny! Taip ir užrašysim: Colney! 
Išaiškina, kad norint "Kalny"pa
rašyti angliškai, reikia rašyti 
"Colney". Pirmoji pusė esanti 
nereikalinga: mes Amerikoj
mėgstam trumpas pavardes!Col
ney -- labai gerai!

Taip "pagerintoje" Aukštakal
nio pavardėje liko tik dvi senos 
raidės: ln. Nauja pavardė Įsi
tvirtino mokyklų pažymėjimuose, 
pilietybės dokumentuose, oficia
liose bylose, profesiniųorgani- 
zacijų knygose...

Atsidūręs lietuvių visuomeni
nės veiklos viršūnėse, šis šim- 
tanuošimtinis lietuvis itin bodė
josi taip nelietuviškai atrodančia 
ir mūsiškių daugelio lūpose dar 
nelietuviškiau skambančia ta 
savo pavarde (daugelis tardavo 
"Kuolny"). Bet ką bedarysi: per 
kelias dešimtis metų pavardės 
transkripcija buvo įleidusi jau 
daugybę šaknų ir šaknelių ir jas 
visas išrauti jau buvo keblu. Taip 
viešumoj ir pasiliko Colney "iš
kaba", nors po ja išliko be svy
ravimų tautai pavyzdingai išti
kimas Aukštakalnis (ne Pakal
niškis).

V. Rastenis 
New York

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

si abiturientai buvo apdovanoti 
"Lietuvių Kalbos Vadovu" ir 
Knaur leidyklos iliustruotais al
bumais iš gamtos ir kt. sričių.

Į visus tris evangelikus pirma
sis kreipėsi ilgametis Evange
likų Ratelio Vadovas, mok. Fri- 
cas Skėrys. Jis nurodė, kad nau
jieji abiturientai atstatė Gimna
zijos garbę. Jis pasidžiaugė jo 
buvusiais globotinais bei jų 
darbštumu -- štai, Vaitiekūnas 
trejus metus buvo Evang. Rate
lio pirmininku, o Lorenčas, vos 
1958 m. su tėvais atvykęs iš Lie
tuvos, egzaminus išlaikė geriau
siai. Skėrys apeliavo: nepamirš
kite gimnazijos, palaikykite su ja 
nuolatinĮ ryši! Jis visiems trims 
evangelikams abiturientams {tei
kė JAV išleistą lietuvių kalba 
"Nauj. Testamentą". Kiekvienam 
apdovanotam padarytas ir atitin
kamas įrašas.

Abiturientus katalikus sveikino 
gimnazijos kapelionas kun. Riau- 
būnas jiems įteikdamas dovanas. 
Abiturientų vardu kalbėjo Helmu
tas Lorenčas, dėkodamas už są
lygas, kurios {galino išeiti ir 
baigti mokslą, jis reiškė padėką 
vadovybei ir mokytojams. Loren
čas tarė: kur mes negyventume, 
visur stovėsime gimnazijos ir 
lietuviškų reikalų sargyboje.

Po oficialių iškilmių sekėpra- 
nešimas apie Gimnazijos padėt}. 
Prieš tai dir, kun. Liubinas pa
skelbė vieno konkurso rezulta
tus. Keturios mokinės buvo apsi- 
ėmusios l vokiečių kalbą išvers

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą it 

medžiagas j Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, ’/2sv. arbatos, 

L-2 sv. kakavos, 1 2 sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nąscafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietiniųmiltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3’2 jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
10’o jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuviu 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629. 
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. VVindermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

ti Narūnės "Gintarėlę". Juri ko
misija nutarė, kad tai geriausia 
atliko dabar perėjusi Į 9 klasę 
Birutė Girdvainytė --dovanų(jas 
skyrė Narūnė-Pakštienė) ji gavo 
tautini kostiumą, dar buvo apdo
vanotos A. Glemžaitė, E. Moro
zovaitė ir V. Endriukaitė.

Kiek šiuo metu Gimnazijoje 
esama moksleivių? Po Velykų 
atostogų ir naujiesiems mokslo 
metams prasidedant vaizdas pa- 
kitės, nes tikimasi naujai Įsto
jant ligi 15-20 mokinių. O bai
giantis paskutiniesiems mokslo 
metams buvo --be abiturientų 
— 81 mokinys, iš jų 62 buvo per
kelti Į vyresniąją klasę, gi 19 
palikti buvusiose klasėse. Ta 
proga buvo paskaitytos pavardės 
moksleivių, pasižymėjusių geru 
elgesiu, iškelta 10 mokinių — 
turėjusių geriausius pažymius, 
dar sąrašas moksleivių,kuo nors 
"prasikaltusių", nurodytos ir la
biau pasižymėjusios klasės. La
bai gero elgesio buvo keturi 
moksleiviai: B. Girdvainytė, A. 
Packevičius, I. šimkevičiūtė ir 
R. Žutautaitė. Pats geriausias 
Gimnazijos mokinys -- 5 kl. 
Alfredas Starukas (dabar jau 6 
kl.) — stodamas Į Gimnaziją 
jis lietuviškai nemokėjo nė žo
džio. Geriausia klase pripažin
ta mok. Stp. Poviląvičiaus- Vy
kinto auklėta 5 klasė.

Ar egzaminai buvo sunkūs? 
Tiek vadovybė, tiek patys abitu
rientai patikino, kad jie buvę 
sunkesni kaip vokiečių mokyklo
se. Nebuvo lengvi rašomieji dar
bai, tačiau ypatingai Įtemptos 
buvusios kovo 16-17 dienos, kai 
teko laikyti kvotimus net iš de
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vynių dalykų: anglų, lotynų, vo
kiečių ir lietuvių kalbų, Lietuvos 
istorijos ir literatūros, matema
tikos, fizikos, vis. istorijos. Vo
kiečių gimnazijose per dieną dau
giausia laikoma po vieną - du 
dalykus.

Iškilmėms Gimnazijos salėje 
pasibaigus, dar buvo pačių abi
turientų surengta kukli, jauki ka
vutė su užkandžiais. Dalintasi 
{spūdžiais, linkėta laimės naujo
je abiturientų "kelionėje", savo 
patyrimu pasidalino mokyt. S. 
Antanaitis ir kiti.

O ką sako patys laimingieji, 
šių metų laimingosios penkiukės 
atstovai? Kokie jų sumanymai? 
Helmutas Lorenčas (g. Rostocke, 
vėliau grĮžęs l Lietuvą ir Vaka
rus pasiekęs 1958 m.) pasakojo: 
norėtų studijuoti inžineriją, o jei 
tai būtų neĮmanoma (dėl didesnio 
mokesčio ir kt. sąlygų) jis vyks 
l Heildelbergą — ji traukianti 
fizika ar gamtos mokslai. Sako - 
juk nuo Heildelbergo netoli ir 
Gimnazija, tad bus progos su ja 
bendrauti. Sakosi, gaudavęs ir 
skaitydavęs lietuvių spaudą, ypač 
"Dirvą", žurnalus matąs retai, 
paminėjo "Liet. Dienas". Petras 
Vaitiekūnas -- sakosi žadąs stu
dijuoti veterinarijos mokslus — 
ui truksią 4 metus. Dabar vyks
tąs 3 mėnesiams { sanatoriją - 
patikrinti sveikatą. (Siunčia, kon
trolės tikslams, ligonių kasa). 
Tikisi ir ateityje dirbti skautuo
se -- "buvau juk valtininku, lan
kiausi su skautais užsienyje ir 
noriu su jais dirbti ir ateityje!" 
Pripažįsta: Gimnazija j} labai 
gerai išmokė lietuvių kalbos. O 
iš spaudos sakosi metus gavęs 
"Dirvą", dar skaitė "Skautų Ai
dą" ir kt. Kaip minėta, jis pran
cūzės ir vokiečio sūnus, gimęs 
1942 m. Hamburge.

Trys abiturientės -- merginos 
buvo sunkiai prikalbinamos nuo
traukoms — nebuvę laiko "pasi
ruošti", o dar tenka rūpintis 
skanėstais abiturientų kavutei... 
Trumpai pasisakė apie tokius 
planus ateičiai — vienintelė jų 
tarpe, Žiba Povilavičiūtė linkusi 
eiti tėvo pėdomis -- jai rūpi 
žurnalistika ir filologija. Ji sa
ko: netrukus vykstu { Muenche- 
ną, gal ten priims. (Pridūrė: 
nesu, kaip "Dirvoje" rašėt — 
ištekėjusi... beje, tai būta spau
dos klaidos...). Kitos dvi mer
ginos su polinkiu l pedagogiką. 
Anelizė Alysaitė pažymėjo — 
noriu būti pradžios mokyklos mo
kytoja, o Birutė Forsterytė stu
dijuosianti istoriją ir vokiečių 
kalbą ir jos galutinis tikslas — 
mokytojavimas.

Taip atrodo šiemetinis derlius 
Vasario 16 Gimnazijoje. Jis buvo 
sėkmingas ir čia verta pažymė
ti mokytojus: be jų padvigubintos 
energijos rezultatai nebūtų buvę 
tiek sėkmingi. Daugpastangųdėjo 
ir Gimnazijos vadovybė ir patys 
moksleiviai -- būsimi abiturien
tai. Visa tai džiugina ir linkė
tina, kad Gimnazija sustiprėtų 
ne tik nauju pastatu, bet ir ki
tais atžvilgiais.
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AKIMIRKOS

Puokštė geltonų aguonų
A. Kučio ilgesnis rašinys 

"Naujienose" apie tai, kodėl ir 
kokių Vlike reikėtų pakeitimų, 
mūsų spaudoje ir visuomenėje 
stambių atbalsių nesukėlė. Tikiuo - 
si, kad straipsnio autorius dėl 
to nenusivylė. Nebegalima besu- 
kelti audros temomis, kurios bu
vo sizifiškai kilnojamos beveik 
per du dešimtmečiu ir nusinešio - 
jo ligi galutinio nudrižimo.

Dirvos redaktorius savo skil
tyje A. Kučio esminius reforma
cijos punktus vis dėlto trumpai 
atžymėjo, pagristai juose ne
rasdamas nei ko nors naujo, 
nei naudingo, nei juo labiau 
įkvepiančio. Ta proga buvo su
minėta ir mano pavardė, kas pri
vertė sugaišti valandžiukę bran
gaus laiko susipažinimui, kuo gi 
aš čia dar būsiu tautos vadams 
nusikaltęs.

Pasirodė, ne taip blogai. A. 
Kučys savo išsamių tyrinėjimų 
pabaigoje mini keturius Vliko 
kritikus, kurių tarpan ir man te- 

;arbė įkliūti. Nebeturėjau lai- 
ku papildomai gilintis, kiek jis 
teisingai susumavo J. Brazaičio 
ir S. Barzduko vilkinės kritikos 
esmes, tik man nebuvo abejonės, 
jog V. Rastenio teorijas jis api
būdino gana netiksliai. Laimei, 
dėl savęs paties buvo viskas aiš
ku iš karto.

A. Kučys rašo: "B. Raila iki 
gyvo kaulo jaučia, kad su lietu
viškais veiksniais yra viskas blo
gai, ir nenurodo jokio savo re
cepto padėčiai pataisyti”.

Nebūčiau sėdęs prie stalo tokiu 
laiku, kada po ilgai laukto, šiemet 
labai reto ir jauturbūt paskutinio 
lietaus mūsų sodas čia pat už lan
go, lyg Renoir’o gražuolė, ką tik 
išsimaudžiusi, taip neatsispiria- 
mai šaukia bėgti l saulę ir lėbau
tojo žvilgsniu paglamonėti smur
tu išsprogusius dykumos aguonų 
geltonus žiedus, ant mūro besi
driekiant} raudoną buganviliųak- 
somą ar tamsiai žalias ir taip trą
šiai išsikerojančias agavas su 
aštriom delfino ylom kiekvieno 
lapo viršūnėje...

Dieve! Ir rašyk tu dabar, žmo
gau, ir vėl aiškinkis dėl Vliko! 
Ir dar taisyk padėti receptais, ir 
vėl maišyk mikstūras, lyg būtum 
koks vaistininkas. Baisu!

*

Ir tačiau eini ne sodan, o prie 
stalo užmiršęs gražesnius daly
kus, nes tu, paikas žmogau, vis 
dar duodiesi patraukiamas nors 
vieno tiesos grūdo.

Mat, A. Kučio sakinyje apie 
mane yra trys teigimai, iš kurių 
vienas, pirmasis, nepaprastai ir 
tobulai tikras, - tai tas, kur paliu
dijama, jog aš "iki gyvo kaulo 
jaučiu". Kad vlikininko kalboje 
mano adresu iš trijų tvirtinimų 
vienas pasitaikė visiškai teisin
gas, tai man buvo nuostabi sen
sacija, retas ir paperkantis džen
telmeniškumas. Pagaliau, prisi

dėjo dar ir tai, kad šis balsas 
pasigirdo iš liaudininkų atstovo, 
tos mūsų ideologinės grupės, ku
riai, po tautininkų, žš visuomet 
turėjau ir tebeturiu šilčiausių 
simpatijų.

Toks džentelmeniškumas be 
abejo švelninančiai veikia ir ma
no norą patikslinti kitu du A. Ku
čio teigimu, kurie būtų žymiai 
atokiau nuo teisybės.

Per du dešimtmečiu mano nie
kur nebuvo "nei pasakyta, nei pa
rašyta", kad - "su lietuviškais 
veiksniais yra viskas blogai". Juk 
veiksnių turime ne tik vieną, o 
šiandien jau ištisą abėcėlę. Ir 
kai kurie iŠ jų net nėra ir negali 
būti laikomi jokiais mūsų veiks
niais, kaip, pvz., Lietuvos Lais
vės Komitetas. Niekad nesu sa
kęs, kad su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba užsienyje viskas yra 
blogai, nors nesu aklas jos žmo
giškoms ydoms ir išnykimo pavo
jams. Niekad nebuvau piktu žo
džiu atsiliepęs apie Lietuvos Ne
priklausomybės Talką ir dar nie
kad neteigęs, kad "viskas blogai" 
frontininkų ar Rezoliucijų Komi
teto veikloje. Ir Amerikos Lietu
vių Tarybos judėjimuose ne vis
kas yra tik blogai, kaip lygiai ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
savo politinio ir "veiksninio" ke
lio ieškojimuose dar nėra papil
džiusi mirštamos nuodėmės, kaip 
ana mūsų proproprosenelė Ieva 
rojuje, pergreit norėjusi viską 
pažinti ir bobiškai sukniubusi šė
tono gundymams.

Beveik viskas buvo blogai tik su 
pačiu, jo žodžiu tariant, vyriau
siu, su Vliku, - ir tatai aš iki 
gyvo kaulo tebejaučiu nuo pat 
1944 metų.

*

Ir jeigu čia eina kalba apie 
jautimą, tai norėčiau privile
gijos, kurią turi ir be priekaiš
tų naudojasi poetai. Jiems lei
džiama išsisakyti (ir tat net vadi
nama menu) apie meilę ar neapy
kantą, džiaugsmą ar skausmus, 
tikėjimą ar juodžiausią nevilti, 
laimę ar nepakeliamus kentėji
mus, - nereikalaujant statisti
kos, moksliškų {rodinėjmųir fak
tų, ir tuoj nešaukiant, kad tuo 
ardoma vienybė, griaunamas 
laisvinimo darbas ir patarnauja
ma tik Maskvai.

Taigi, jausdavau ir kas penk
metis vis su stiprėjančia kaden
cija, kad prieš 20 metų sukurta
sis Vlikas savo struktūra, veiklos 
metodais, savo psichologiniu tū
riu ir pagaliau savo "teisinepri- 
gimtimi" nebuvo laimingai patai
kytas instrumentas nei Lietuvos 
išlaisvinimo kovos, nei lietu
vių tautos rezistencijos vyriausio 
vadovavimo labai sunkiems užda
viniams, nei sparčiai ir radika
liai kintančioms tiek Lietuvos gy
venimo, tiek tarptautinėms sąly
goms.

Ir, man rodos, nebuvau tik
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nuošalyje stovėjusiu ir juo la
biau ne vieninteliu stebėtoju, ku
ris numoja ranka, įsitikinęs, jog 
ne viskas taip ėjo ir eina, kaip 
jis norėtų. Aš daug ir net per
daug tuo prisisielojau, ir tik dal{ 
tų savo sielvartų surinkęs dvi 
storas knygas sutaisiau, apie ku
rias net man retai kada palankus 
Vytautas Meškauskas Margutyje 
neseniai atsiliepė, jog jos pa
teikia beveik pilną ir gana išsa
mų Vliko konvulsijų katalogą. Tai 
yra mano minčių, skausmų ir ne
išsipildžiusių svajonių graudus 
dokumentas.

I hate, kaip pasakytų ameri
konai, kartoti ir save cituoti, bet 
turiu paminėti kelias eilutes "iš 
paskendusio pasaulio" (119 psl). 
Kai 1956 m. kovo mėnesi Romo
je pasitaikė toli gražu nebe pir
ma, bet viena iš geriausių pro
gų Lietuvos Diplomatijos Šefui, 
Vliko ir jo Vykdomosios Tary
bos pirmininkams ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Talkos atsto
vams išsiaiškinti ir susitarti dėl 
vaisingesnio bendradarbiavimo, 
ši proga iš Vliko pusės gal jau 
dešimtą kartą buvo paversta tri
vialiausiu feljetonu. Ir tuomet 
savo komentare 1956 m. gegužės 
30 d. parašiau: "Po paskutinio 
Romos koncerto, man, anot Mai
ronio, 'nujautimas širdžiai sa
ko', kad D.P. filharmonijos salė
je turės ateiti ilgesnio poilsio 
laikotarpis. Mūsų ausų būgnelių 
ištvermė juk ribota ir, kai pri- 
šimpa, toliau reikiamai nebere- 
aguoja".

Ir tas poilsis atėjo. Ir jau bus 
aštuoneri metai, kai lioviausi 
(ir turbūt ne aš vienas) sielotis 
tuo, kas pasirodė tuščia, never
ta, visai beprasmiška, visai be
viltiška. Ir jei retai po to dar 
užsimindavau Vliką, tai tik netie
siogiai, atsitiktinai, kokioje 
bendriausioje Lietuvos laisvės 
bylos plotmėje.

¥
Kodėl? Dėl to, kad per pasta

rąjį savo gyvatos laikotarpi Vli
kas galutinai išsimetė iš bet 
kokio kūrybinio lietuvių tau
tos politinio ir dvasinio gyveni
mo. Netiksli, nereali, fiktyvi jo 
pradinė struktūra dar daugiau pa
seno, galutinai atitrūko nuo tau
tos ir išeivių gyvenimo raidos, 
virto tik istoriniu, sakykim, prieš - 
tvartiniu anachronizmu. Išskyrus 
Petrą Stravinską ir gal šimtą ki
tą nuodėgulių liepsnos idealizmu 
spinksinčių mūsų partinės arit
metikos mohikanų, - kas gi dau
giau lietuvių visuomenėje juo be
gyvena, sielojasi, "miršta už j}”?

Ar jūs kur pastebite mūsų kas
dienos gyvenime nors kok{ psi- 
chologinĮ intensyvumą ar įtampą 
dėl Vliko? Jau bus mažiausia de
šimtmetis, kai aš to niekur nebe
regėjau ir nejutau, stebėdamas 
įvairius žmones, kalbėdamasis 
su jais, pats nuolat sukdamasis 

jų tarpe. Aš tik kartais stebiuo
si, kodėl niekas vis nepasakė, kad 
tas Anderseno pasakos "kara
lius" ne tik nuogas, bet jau ir ne
begyvas...

A. Kučys dabar pasigedo mano 
anų laikų "priešvlikinėje" veiklo
je receptų "padėčiai pataisyti".

Jų buvo pilna abejose mano 
knygose, dar konkretesnių jų bū
ta sambūriuose ir organizaci
jose, kurios prieš keliolika metų 
pradėjo siekti padėties taisymų, 
planus ruošė, memorandumus 
rašė, konferencijas šaukė. Ir jei
gu niekas, anot patarlės, nepa
lenkė medžio, kol jis buvo dar 
jaunas, tai senatvėje nebeliko jo
kios vilties. Pagaliau, receptai, 
kurie turėjo sveiko pagrindo ir bū
tų galėję ligoniui padėti prieš 15 
a r dar 10 metų, šiandien gal visiš
kai nebetiktų.

Metai bėgo ir nubėgo. Opoliti- 
ka yra nuolat kintančių sąlygų ir 
galimybių menas. Ir ji turi tą 
šiurkštų realistini bruožą, kad 
lavonams receptų neberašo...

¥
Bet jeigu būtinai norima recep

tų, tai paskutinę kišenę iškrapš- 
tęs dar vieną receptą turėčiau ir 
"iki gyvo kaulo jaučiu", kad jis 
būtų išganingiausias.

Sutikime nors kartą, kad mūsų 
garbingasis ir mieliausias ligo
nis po ilgų kančių ir atkakliausio 
pasiryžimo amžinai gyventi, - 
pagaliau mirė. Ir kas toliau rei
kia, atlikime tai pagal geriausius 
lietuvių papročius. Gražiai palai
dokime! Atkalbėkim rožinf koply
čioje ir prie duobės pasakykim 
keliasdešimt prakalbų,nemažiau 
kiek dabar Vlike buvo narių. Iš- 
liekime savo gėlą ir liūdesį, koks 
velionis buvo, pvz., geraširdis, 
teisingas, narsus ir doras. Ap- 
verskime karstą gėlių puokštė
mis ir kaspinais, kur aukso ir 
sidabro raidėmis spindėtų mūsų 
{rašai, jausmai Ir švenčiausios 
priesaikos. Ir, kaip Įprasta, pa- 
sižadėkim toliau tęsti ligi galo 
visus didžiuosius ir nebaigtus jo 
darbus.

Nors mirusiojo artimuosius 
kur} laiką gels skausmas, baises
nis už artričio, bet mes kiti,taip 
pat senu lietuvišku ūkininkų papro
čiu, dar susirinksim { šermenų 
pabaigtuves. Ir dar kartą pagie- 
dosma. Ir kuomet velionis buvo se - 
nyvas, ligotas ir nelaimingas, 
nuraškytas natūralios ir užtar
nautos mirties, ir kai palieka ūk! 
užaugusiems ir valdžios nuo se
niai pasiilgusiems Įpėdiniams, 
tai tokiu atveju ir giesmės būna 
ne taip graudžios. Mano vaikystė
je matytų nuotykių atminimu, tada 
kartais, išlenkus kelis kaušus ge
ro biržietiško alaus išdžiūvusiam 
giesmininkų gomuriui suvilgyti, 
šermenų raudose, žiūrėk, ne
lauktai Įsipina ir koks visai links
mos dainos motyvas...

Įpėdiniai vėliau be kūkčiojimų 
susitaria dėl palikimo ir kitokių 
receptų jam geruoju ar piktuoju 
pasidalinti, ir taip gyvenimas ne
trukus susitvarko.

... Nebeatsilaikiau saulės ir 
spalvų puotos pagundai. Bėgte iš

bėgau Į kiemą ir mielajam velio- sas. Kaip auksas, kurio jis iš 
niui pagerbti štai priskyniau di- mūsų kasmet po kartą prašyda- 
džiulę puokštę pražydusių dyku- vo, bet niekad jo užtenkamai ne
mos aguonų. Geltonų, kaip auk- turėjo. Net ir simboline prasme.

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, 111. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOKTUMAI • PALTAI
• FORMA LĖS RIBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADV ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6615 S. \VIN( HESTER AVĖ.. CHICAGO 36, ILL. 

Telefonas 925 - 5179
Šeštadieniais i>- sekm; dieniais nuo !l vai. ryto. 

Kainos: Paltai nuo $80 iki . . . Kostiumai nuo $85 iki . . .
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Ir jis nustebo, kad vis nėjo iš jo galvos merga. Ir apsisukda
mas vis grĮžta ir nukeikia, lyg ji būtų jam kažinkas. Tokia durnelė, 
kad reikia pajieškoti. Nei jis tave myli, nei ką, nei jis tave ims. Gal 
ir imtų Petras, su tokiu negali pirktis, kai kas ant seilės užeina, bet 
senis neleis { savo ūk} samdinės. Būk tu nors kažinkokia. Ne tavo 
nosiai, vargdienėle. Jis --tėvūnaitis, ar negirdi, kaip rėkauja? Otų -- 
tik merga, pasamdyta metams. Ir kas, kad tu nebjauri ir gera darbi
ninkė. Oi, oi, kaip tu pakukuosi, kai pavarys, kai išeisi kurią dieną 
pro vartus pilnu skreitu. Jis niršo ant Petro ir ant merginos, ir pa
galiau nebežinojo, kas iš tikrųjų kaltas. Okaltas greičiausiai jis pats. 
Kad teturi ulyčgaly trobą irtas vienas sukumpusias rankas. Nu aišku. 
Ir tau gali spjauti Į akis toks papūtžandis. Dėl to, Ambrazai, kad jis 
kinkosi staininĮ, o tu brendi pėsčias.

Liūdesys sėmė jo krūtinę, ir jis stūmėsi vienišas ir pasviręs 
laukais, iš kurių niekad, niekados jam nelemta išeiti.

VieškelĮ ženkliną stulpai suko Į kairę. Nuo čia jis patraukė tie
siog, laikydamasis miško kampo. Kelio vistiek nebuvo nė žymės. Už 
miško kyšulio — jau laukai jų kaimo. Dešiniau Raizgio vienkiemis. 
Užpakaly vėjas atbloškė nykstant} sutartinės posmą, lyg nejaukų vai
duoklio sudejavimą. Ir kažinkur sužvengė arklys.

Miškas artėjo. Ir antru kartu sužvingo toje pusėje. Ir jam pasigir
do, kad tai pažįstamas balsas, ir jis ne iš toli. Vėjas j} gainioja, pri
plakdamas prie žemės, gainioja kartu su sniegu, suveldamas sūkurin 
ir išbarstydamas aplinkui. Ten yra arklys, ir ten turi būti žmogus 
miško pakrašty. Jis stūmėsi, {tempęs klausą ir Įsmeigęs akis. Gy
vulys jaučia žmogų gūdžią žiemos nakt{. Ir pirm negu ką pamatė, jis 
išgirdo tylų kokenimą, tok{ mielą ir savą. Bet, tegul Petras daro ką 
nori.

Ambrazas suko { šalĮ. Jeigu Petras jo laukia pamiškėje, tai tegul 
jis ir pasiunta belaukdamas. Jis gal turi išsilaužęs tvoros statinĮ ir 
mėgins permėžti strėnas. Ambrazas nejučiomis apsidairė, žvalgy
damasis ko nors po ranka ir pamažu atsisagstė. Tai dar kažin kaip 
būtų, kas atsidurtų apačioje, jei { glėbius priseitų susiimti, galvojo 
Ambrazas ir vis žvalgėsi. Arklys lyg prašėsi, kad prieitų ir pa
plotų per sprandą. Pasisaugoti reiktų tik smūgio, o taip tai jau nie
kai, mąstė jis ir ėjo artyn. JI traukte traukė, ir jis nuvijo šalin min
ti, kad galėtų būti spąstai. Kas žino, kad jie eina tuo keliu?

Arklys trypė vietoje. Jis buvo išrausęs dideles duobes, kad net 
žemė juodavo iš po sniego. Važelyje draikėsi tik šiaudgaliai. Petro 
nesimatė nė aplinkui. Ir Į Šūktelėjimą niekas neatsiliepė. Vargšas 
gyvulys, ko jis čia stovi? Va, žiūrėk! Jis atkabino storas šikšnos 
vadžias nuo kelmo, perkėlė arklio koją ir atnarpliojo užsisukusius 
pavadžius. Viena jiena buvo nulaužta, bet viržiai tvirtai laikėsi už 
branktelio.

-- Ei tu, riestasprandi! Išvertei šeimininką ir pabėgai. Negerai, 
baltkarti, palikti žmogų sniege. Ir tu gal būtum visą naktj šalęs 
prie kelmo, jei ne aš.

Tai kur Petras? Kiek tik leido Įpratusi akis apžvelgti, nieko tam
sesnio, kas galėtų būti žmogumi nesimatė. Jis dar sušuko. Balsas 
kurčiai pranyko sniege.

Kuo gi kaltas gyvulys, jei nemoka su juo elgtis. Tegul pašals. 
Na, pašals ir greičiau atsipagirios. O greitai atsipagirios narsuo
lis ir, kad spaus per laukus, net sniegas dulkės. Tai ir gerai, kad 
gaus pabraidyti tasai pagyrų maišelis. Pamiklins kojas, ir tai Į svei
katą išeis.

Sušalęs arklys nešėsi prunkšdamas. Netrukus išryškėjo medžiai 
ir kauburiu iškilo klojimo stogas. Ambrazas juto, kad Į krūtinę Įsi
liejo daugiau šviežaus oro, daugiaugaivumo. Tai nieko. Taip atsitinka 
tėvūnaičiams, kurie nebežino, kaip pustyti tėvų gerą. Gal nebešiauš 
taip šerio. Sniegas atvėsins karšt}. Mažytė, tamsoj nepastebima 
šypsenėlė laikėsi ant jo lūpų. Jis nejuto šalčio, nuovargio ir nė buvu
sio pykčio.

Sūnys pasitiko prie klojimo ir porą kartų vamtelėję,šokinėjo ap
link, dulkindami uodegomis sniegą.

Arki} nukinkė, bet tvarto duris rado užrakintas. Prie kamaros 
lango turėjo belstis, kol kraupus moteriškas balsas paklausė:

— Ar tu, Petriuk?

— Raktą duokit. Arklį nukinkiau.
Subildėjo atšaunama velkė, ir Julė, nieko nesuvokdama, pada

vė raktą. Pasirodė ir senasis, Įsispyręs } klumpes, baltom apati
nėm kelnėm.

— Tai to nėra?
-- Arklys apšilęs. Ar nėra lovy vandens?
— Uždegsiu šviesą, -- atsiliepė merga.
— Girdžiu kažinkur žvengia. Žadeikių palaukėj, ties Prūdeliais, 

kur pernai žiemą biržes retinom. Vadžios užsisukusios už kelmo. Kol 
atnarpliojau. Matyt, prastai buvo pririšęs Petras, kad atsileido. Pa
liko pėsčią.

-- Parsidrieks antrą dieną. Netrauks biesas. O tu, Ambrazai, 
gulk Į savo lovą. Kur belsies tokiam ore, — šnekėjo Raizgys.

-- Tai nieko, dėde, pareisiu. Kiek čia to kelio.
įleidęs arklį ir pasakęs labanakt, pasuko iš kiemo. Julė pasivijo 

ir kaptelėjo už rankos:
-- Palauk! Kur jis galėtų būti? Ar labai girtas?
— Neganau jo. Kam rūpi, tas tegul ir žiūri, — numojo ranka ir 

dar girdėjo ją sakant:
-- Nepyk. Aš taip tik paklausiau...
Šunys j{ palydėjo ir priešais išsitiesė palša, balkšva naktis. 

Prie klojimo, užuovėjoje, užsidegė pypkę, giliai patraukė, lygatlikęs 
didelĮ užduot}, ir paėmė krypt} kaip tik per kalneli, kur beržynėlio 
gūbrys šėmai gumšojo, pailgu debesiu nusidriekęs ant sniego.

Salo vis smarkiau ir palaidas sniegas dulkėjo po kojomis.
Kažin kuri valanda, mąstė vyras. Žvarbus rytys kabinosi Į 

smakrą, šerkšnijo blakstienas ir ūsus, bet eiti vistiek buvo paken
čiamai, žinant, kad yra šilta troba ir lova, sesers minkštai paklota. 
Vėjas šiureno sniegą ir baigė nustumti debesis. Jau ir viena kita 
žvaigždė suspinksėjo. Ne kokie pyragai žlagsoti pusnyje. Nekokie. 
Ambrazas nebesikeikė. Niūrios vakaro nuotartys atslūgo savaime. 
O šaltis tai spaudžia. Netruks vyrukas išsipagirioti ir galės padau
žyti užgeltus nagus. Ir gerokai turės palaužyti kaktą, kol susivoks, 
kurioje vietoje randas. Paklysti labai lengva. Nė velnio jis nebeatsi
mins. Neblogai, ne pro šalį. Jis nedrĮso plačiai kvatotis, bet maža 
šypsenėlė šiepė jo burną. Tikatsiminus,kaip vartėbaltas ožio akis ir 
visaip jĮ užgauliojo, ėmė noras taip dar giliau pamurdyti. Ak, tu, 
niekadėjau!

(Bus daugiau)
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Naujoje Zelandijoje prie Maori gyvenvietės vartų būrelis lietuvių:
A. Procutienė, Dr. S. Kripas su žmona ir sūneliu. Dr. S, Kripas dir
ba mokslinį darbą N. Zelandijos Miškų Departamente.

G. Procutos nuotrauka

APIE DIBŽIIĮII) SILPNYBES IR 
MAŽUIŲ STIPRYBES

GENIUS PROCUTA

Lietuviai Naujoje Zelandijoje 
nėra gausūs skaičiumi, asmeny
bėmis nei organizacijomis. Nė
ra ten skambiais vardais pasi
puošusių institucijų, sąjungų-są- 
jungėlių, nei NN miestelio klubo, 
kurio nariai kas mėnuo rinktųsi 
tušintų kopūstų su dešrelėmis val
gyti. Nėra parapijų, mokyklų ir 
leidyklų bei viso kitko, be ku
rių lietuviai Amerikoje negalėtų 
Įsivaizduoti lietuviško gyvenimo. 
Nereikia ir sakyti, kad nėra lie
tuvių operos ir kitų lietuviškų 
prabangų, kaipantai iškilmingų ir 
skambių jubiliejų, suvažiavimų ir 
balių - puotų, rengiamų didžiau
siuose ir ištaigingiausiuose vieš
bučiuose.

Kartais žmogus susimastęs pa 
galvoji, nejaugi lietuviai Ameri
koje tikrai tokie turtingi? Net ir 
studentai tiek išpuikėjo ar sumies 
čionėjo, kad negali apsieiti be 
Conrad Hilton viešbučių! Žino
ma, ar tas išorinis blizgėjimas ir 
dirbtinas iškilmingumas sustip
rina lietuviškumą ar suteikiadau- 

_ giau budrumo ir rezistencinės 
dvasios, ar tik dar labiau už- 
liuliuoja aplinkos dvasia,yra klau
simas, reikalingas atsakymo.

Tik atvažiavus Į Ameriką, vie
name lietuviškame susirinkime 
buvau užkluptas klausimo - ko
kiomis ideologijomis yra pasi
skirstę lietuvių studentai Naujoje 
Zelandijoje. Kad nepadarius nei
giamo įspūdžio, iš karto neat
sakiau, suraukiau antakius -tar
si stengdamasis atsiminti. Po 
kiek laiko paaiškinau, kad buvo 
penki studentai, kad mes ideo
loginių grupių neturėjome. Man 
pasirodė, kad tas žmogus mano 
atsakymu liko nepatinkintas, gal 
net nustebęs.

Kai kam kils mintis, ar verta 
rašyti apie keletą šimtų lietuvių, 
gyvenančių kaž kur tai Naujoje 
Zelandijoje, jei jie tiek daug ko 
neturi... Vienok paprastumas ne 
retai neša palaimą. Mes visi iš
sitekome Naujosios Zelandijos 
Lietuvių Bendruomenėje. Netu
rint daugybės organizacijų, nėra 
nesantaikos, intrigų ir ginčų,ku
ri iš jų yra vyresnė, teisesnė ir 
t.t... Neturint lietuvio kunigofjau 
nekalbant apie parapiją) Aucklan
do lietuviai katalikai, evangelikai 
ir stačiatikiai kiekvieną gegužio 
mėnesio sekmadieni susirenka 1

josios Zelandijos Universitetų 
Studentų Kongrese vienas iš mū
sų kolegų pravedė rezoliuciją, 
smerkiančią Sov. S-gos okupaci
ją ir reikalaujančią taikyti Pa
baltijo Valstybėms JTO Chartą. 
Vėliau ši rezoliucija buvo pasiųs
ta Sovietų Sąjungos atstovybei 
Wellingtone. Tame pačiame Kon
grese dalyvavęs Amerikos amba
sadorius gavo "pilos" už tai, kad 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
Jungtinėse Tautose oficialiai neiš
kelia ir nepasmerkia Sovietų Są
jungos kolonijalizmo Pabaltyje.

Žvilgterėjus atgal, pamatai, 
kad pustuzinis studentų, kai ku
riais atvejais atliko daug dau
giau negu šimtus narių turinčios 
organizacijos. Gal todėl, kad 
mums ten nereikėjo sukti galvos 
apie suvažiavimus garsiuose vieš
bučiuose, ideologinius nesusi
pratimus, šaunius nugėrimus ir 
kitas prabangas, kurios Ameri
kos didmiesčių įtakoje tapo būti
nybėmis, išstūmusiomis iš vieti
nės lietuvių studentijos masės 
rezistencinę dvasią.

Zelandijoje lietuviai drauge su 
latviais ir estais per dešimt me
tų išleido ir išplatino virš kelių 
šimtų tūkstančių brošiūrų, kny
gelių ir atsišaukimų, informuo
jančių žmones apie dabartinę Pa
baltijo ir kitų Rytų Europos vals
tybių padėtį. Pabaltiečius apjun
gęs Baltų Klubas turėjo gan arti
mus ryšius su Naujosios Zelan
dijos vyriausybe, opozicija, eile 
parlamentarų ir keliomis drau
gingomis ambasadomis. Naujo
sios Zelandijos ministerio pir
mininko pavaduotojas (kabineto 
rango ministeris) krašto sosti
nėje atidarė Pabaltiečių Klubo 
globojamą P.E.E. parodą, nežiū
rint to, kad Sovietų Sąjungos pa
siuntinys iš anksto dėl šio įvy
kio, kaip nedraugingo Sovietų Są
jungai, protestavo Zelandijos vy
riausybei. Zelandijoje nebuvo rei
kalo peštis, kas turi teisę važiuo
ti į Washingtoną, tai yra,Welling- 
toną — krašto sostinę, o buvo va
žiuota keliais atvejais ir grįžta 
ne su tuščiomis rankomis.

Kad ir mažiausia lietuvių ko
lonija, bet veikdama per spaudą 
parodas, minėjimus, tautinius šo
kius, dalyvaudama to krašto įvai
riose organizacijose, mokyklose, 
universitetuose, darbovietėse ir

dedant Anglija,baigiant Venezue- 
la, yra išvystę panašius ryšius su 
vietiniais gyventojais, vyriausy
be ir t.t. Todėl mes neturė
tume žiūrėti Į lietuvių išsimėty
mą aplink pasaulį kaipo neigiamą 
reiškinį, nes politine ir informa
cine prasme mes galima pasiek
ti ir paveikti daug daugiau žmo
nių, tautų ir vyriausybių, negu tai 
būtų Įmanoma gyvenant vienoje 
didžiulėje kolonijoje.

Vienų metų patyrimas didžiau
sioje lietuvių kolonijoje rodo, kad 
dideliame lietuvių susitelkime 
yra didesnis palinkimas atsiri
boti nuo vietinės visuomenės ir 
gyventi vien tik savųjų tarpe, nes 
kuone visi gyvenimo pareikalavi
mai gali būti atlikti neišeinant 
už lietuvių ribij. Net ir tokie 
minėjimai, kaip sovietų Įvykdy
ti masiniai trėmimai ir mūsų 
valstybės okupacija, kurie turi 
didžiulės politinės reikšmės ir 
potencialo, vykdomi savo tarpe, 
neišeinant Į vietinę visuomenę 
kurios dėmesio ir užtarimo mes 
ieškome. Kadangi didelėje kolo
nijoje lietuvių yra daug, tai visiš
kai nesistengiama tokių minėjimų 
rengti drauge su latviais ir

Juozas ir Marija Bačiūnai N. Zelandijoje su N. Liutikaite ir d r. 
E. Liutikiene. Agr. Č. Liutikas yra veiklus L. Bendruomenės Auck
lande veikėjas. G. Procutos nuotrauka

Šv. Patriko katedrą drauge pasi
melsti ir’ lietuviškų giesmių pa
giedoti. Nemanykite, kad tokia 
bendra krikščioniška ir lietuviš
ka malda yra Vatikano Tarybos 
suvažiavimo vaisius. Aueklando 
lietuviai taip meldėsi jau septy
ni metai prieš tą suvažiavimą. 
Aucklando pabaltiečiai visuomet 
birželio trėmimų minėjimus ren
gia drauge, jie yra išmokę vieni 
kitų himnus. Atsimenu, kaip dar 
ne taip seniai, berods B. Raila, 
išgirdęs tokį jungtinį himnų gie
dojimą Los Angeles mieste, siū
lė jį kaip pavyzdį kitoms pabal
tiečių kolonijoms. Toks sumany
mas Aucklando pabaltiečiams jau 
ir anuomet buvo sena tradicija...

Nors Zelandijoje nėra lietuvių 
skautų vieneto, tačiau prieš kele
tą metų Aucklande Įvykusioje Pan 
Pacific’o Tarptautinėje Skautų 
Jamboree vieno skauto-studento 
pastangomis Lietuvos trispalvė, 
kaip lygiateisė, pakilo su kitų 
dalyvaujančių valstybių vėliavo
mis atidarymo iškilmių metu. Lie- kitokiu santykiavimu su to kraš- 
tuvių Skautų Sąjunga Amerikoje 
paskyrė tam asmeniui pasižymė
jimo ženklą, bet jis dar ir šian
dien kažkur tai keliauja nepa
siekęs adresato...

Lietuviai studentai Zelandijoje 
pasiuntė griežčiausią protesto te
legramą Popiežiui,kai Vatikanas 
buvo pasirengęs likviduoti Lietu
vos Atstovybę. 1962 metais Nau-

to žmonėmis, parodė lietuvių tau • 
tos reikalus, mūsų krašto dabar
tinę padėti, mūsų kultūrą ir mū
sų siekimus. Jei tie keli šimtai 
lietuvių nebūtų gyvenę Zelandijo
je, keliasdešimtis tūkstančių ze- 
landiečių būtų daug mažiau infor
muoti apie Lietuvą, lietuvių kul
tūrą ir mūsų tautos laisvės troš
kimą. Kitų kraštų lietuviai, pra-

Aucklande.G. Procuta Pacifiko tarptautinėje skautų stovykloje
Šalia stovi australietis skautininkas ir arch. V. Procuta, vienintelis 
lietuvis dalyvavęs Jamborėje.

Aucklando aerodrome M. Cibulskis su žmona, dukra ir V. Sorač- 
kalte. A. Clbulskytė neseniai baigė mokytojų seminariją.

N. Zelandijos LB pirm. J. Pečiulaičio sūnaus vedybos Aucklande. 
Nuotraukoje jaunieji Margarita ir Jurgis Pečiulaitis šu tėvais.

estais. Mažesnėse lietuvių ko
lonijose, kaip pavyzdžiui Mel- 
bourne, Sydnėjuje ar Adelaidė
je, tokie minėjimai yra rengia
mi jungtinėmis jėgomis centrinė 
se miesto vietose, stengiantis tuo 
patraukti kuo daugiau vietinės vi
suomenės, spaudos ir televizi
jos dėmesio.

Beveik ironiška kad Aucklan
de, mažos pabaltiečių kolonijos 
drauge rengiami birželio trėmi
mų ir sovietų okupacijos minė
jimai sutraukia daug daugiau vie 
tinių žmonių negu Chicagoje!Dar 
blogiau, kai kelios organizaci
jos rengia atskirus to pačio įvy
kio paminėjimus. Toks reiškinys 
yra 'didžiausias nesusipratimas, 
jei jau ne šiauriausio laipsnio pro 
vincionalizmas. Vietoje to, kad 
žmonės tokiomis progomis būtų 
jungiami Į didžiulį vieningą susi
būrimą, kuriame jauni ir seni 
pajutę mūsų tautos didžiulę tra
giką, jos akivaizdoje jungtųsi ryž 
tingon kovon, visuomenė faktiš
kai būna išbarstoma tarp trijų- 
keturių susirinkimų! Birželio
trėmimų ir Nepriklausomybės pa
skelbimo minėjimai Chicagoje 
turėtų būti rengiami didžiojoje 
McCormick rūmu salėje, o ne 
išsimėtę miesto pakraščiuose, 
kur jie dažnai pavirsta nepaste
bėtais emigrantų susirinkimais, 
užuot tapę jėgos, vienybės ir ryž
to sąskrydžiais, jungiančiais mus 
visus kovon už Lietuvos išlaisvi
nimą ir parodančiais pasauliui, 
kad mes gyvi ir sąmoningi lietu
viai!

rengia masinių minėjimų, yra sun
ku paaiškinti. Vienok aišku, kad ši
tokių progų neišnaudojimas yra 
žalingas mūsų bendriems tauti
niams interesams, parodąs tam 
tikrą politinį nesubrendimą. 
Užuot ėjus Į Amerikos visuome
nę, vis laukiama., kol jinai pas 
mus ateis, šiuo atžvilgiu lietu
viai Amerikoje galėtų paimti pa
vyzdį iš kituose kraštuose esan
čių mažesnių lietuvių kolonijų. 
Beje, laikas taipogi blaiviai pa
žiūrėti į Amerikos užsienio po
litiką ir padarius atatinkamas iš 
vadas,vienam iš mūsų politinių 
veiksnių persikelti atgal į Euro
pą. Žmonės čia ilgiau pagyvenę 
pamiršta, kad Lietuva yra Euro
poje, o ne New Yorke, Chicago
je ar Washingtone. Mažųjų lietu
vių kolonijų atsparumas glūdi ta
me, kad jos žino,kad gyvena nuo
latiniame apsupime, kai tuo tarpu 
lietuviai Amerikoje jaučiasi per 
saugiai savo dideliuose skaičiuo-

Kodėl didžiosios lietuvių kolo-

Australijoje gyvenąs baritonas Paulius Rūtenis Aucklande su
M. Šimkiene davęs liaudies dainų rečitalį. G. Procutos nuotrauka

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖ TI IKI K IEI< VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS. 

A\/ PASIŲSIME DIVIDENDUS KAS 90
4 /2 /0 DIENU ANT INVESTAVIMŲ.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponi!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER. INC.

Vienintelė lietuvių 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. VVesfern Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

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

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - -  STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - - - -
BALTARUSIS, BALTGUDIS AR GUDAS?

Gen. MacArthuras jautėsi 
Korėjoje išduotas

Visiškai nesistebime, jei bol
ševikinių rusų okupuotoje Lietu
voje dabar yra įsigalėjęs gudo 
vietoje tautovardis baltarusis. 
Jei bolševikai pajėgtų, bandytų 
ir lietuvius Įtikinti vadintis rus- 
lietuviais, nes tai būtų gera pro
paganda skelbti, kad visos rusų 
pavergtos tautos yra kilusios iš 
rusų. Deja, lietuviai ne gudai ir 
nesileidžia rusų mulkinami.

"Lietuvių kalbos vadovas", 
aiškindamas gudo tautovardį,pa
žymi "gudas, -o 4, -ė, -ės 2, 
Gudijos gyventojas/ ne: baltgu- 
dis, — dys, baltarusis//Mūsų 
tarmės ir liaudies dainos težino 
tik gudus, bet ne baltgudžius ir 
baltarusius. Baltgudis yra nevy
kęs darinys iš rusų beloruss. 
Baltarusis dar blogesnis šiųdle- 
nų padlaižinis darinys, kalbinin
kų pataikūnų sukurtas. Gudo 
tautovardis yra seniausias ir lie
tuvių kalboje Įsigalėjęs. Gudo 
etimologiją taip aiškina prof. E. 
Frenkelis: "gudas, lett. guds 
"Weissrusse" (Kunstbildung lit. 
baltgudis, Balys LT 2, 89, N r. 
552 nach russ. beloruss), s. Būga 
KS 67. 75, Hermann GGN 1941, 
209 ff„ 244, Senn Polish Inst. 
of Arts and Sciences in Ameri
ka, July 1943, 9 ff„ Verf. IF 
60, 104 ff„ Balt. Spr. 23 mit 
Anm. 2, 63 ff. (mit weiterer 
Liter.). Iš pradžių šis žodis 
ženklinęs gotus, vėliau tik gu

Artesian-Hestaurant-
AND LOUNGE 

2432 WEST 63rd STREET
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas. 

Elektriniai vėsinamas. Atvykit i mūsų res- 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

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

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

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

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

KVIEČIAME ĮSIGYTI NEW YORKO VYRŲ 
OKTETO PLOKŠTELĘ

”MES ŽENGIAM SU DAINA”
Plokštelėje Įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio 

ir pramoginių dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetų, paremsitc Okteto 

darbą ir įgalinsite antrosios plokštelės išleidimą. 
Kaina:

1 —10 plokštelių po 4.00 dol.
11 — 25 ,. „ 3.00 .,
26 — 50 .. „ 2.75 ..
Virš 50 „ .. 2.50 ,.

Užsakymus drauge su čekiu siųsti: New Yorko Vyrų
Oktetas, e.'o Alksninis. 15-11 167 St.. Flusliing 58, N. Y. 

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

dus. Prūsiškai gudde "pusch” 
(d, i. Busch, Wald, cf. ital. bos- 
co, franz. bois) Voc. 587, vrg. 
noch preuss. Ortsn. wie Gude- 
niten, Gudeiten, Lendegudien) 1. 
Tl. preuss. lindan "Tai"), Wald- 
name Marsgude, lit. Gudgaliai, 
lett. Gudenieki (Bez. Hasenpot) 
usw, (Gerullis Ortsn. 47. 87. 
95. 23 1 ff.). Prūsų gudde žo
džių giminei dar priklauso: gud- 
karklis (gluosnių rūšis -- salix 
purpurea), gudobelė (dygliuotas 
erškėtinių šeimos medis, lot. 
crataegus), gudnotrėlė arba gud- 
notrynė (žm. dilgėlė). Kaip ma
tome, senas prūsų žodis gudde 
reiškė krūmą, vėliau Įgijo pla
tesnę miško, pelkės prasmę. Ma
tyt, ir tie gyventojai, kurie gy
veno miškuose ir pelkėse, buvo 
pavadinti gudais. Jablonskio ir 
Juškos,šio žodžio kildinimas iš 
gusti (gundu), gauti yra nevykęs. 
Todėl seniausią mūsų kalbos žo
dį gudą palikime kaip pagrindini 
bendrinėje kalboje. Pažymėtina, 
kad Gudų ir Gudelių yra labai 
daug Graikijoje, kaip mums tvir
tina Petras Gudelis, Graikijoje 
tyrinėjęs savo pavardės kilmę.

VIENBALSIAI, VIENU BALSU, 
AR VISAIS BALSAIS?

Jonas Jablonskis 1912 m. "Vil
tyje" rašė: "Iš žodžių: bešalis, 
vienašalis, vienabalsis... žmo-

Žurnalistas Jim Lucas paskel
bė 1954 m. sausio 20 d. Įvykus}, 
pasikalbėjimą su gen. Douglas 
MacArthuru. Iš to pasikalbėjimo, 
kurį J. Lucas garbės žodžiubuvo 
pažadėjęs neskelbti iki generolo 
mirties, paaiškėjo, kad Korėjos 
karo metu gen. MacArthuro siū
lymai buvę Valstybės Departa
mento išduodami anglams, o per 
juos Pekinui. Tuo būdu 48 vai. 
bėgyje R. Kinija žino jusi, kokius 
planus turi Korėjos karo vadas 
ir kurie iš tų jo planų nesulau
kė pritarimo Washingtone.

Ilgokame pasikalbėjime, ku
riame aštriai smerkiama Valst. 
Departamento politika, nesigaili
ma karčių žodžių ne vien tik H. 
Trumanul, bet ir gen. Eisenho- 
werlui, kurio administracijai ne 
tiek rūpėję atskirti blogą ir ge
rą politiką, kiek užsitikrinti iš
rinkimą sekančiai kadencijai.

* CHRUŠČIOVO ŽENTO AD- 
ŽUBEJAUS vizitas Paryžiuje aiš 
kinamas ne tik de Gaulle politi
kos pagyvėjimu, kiek to pagyvė
jimo kryptims išaiškinti. Mask
vai Įdomu ne tik de Gaulle pa- 

nių kalba prieveiksmių ("beša
liai, vienašaliai, vienabalsiai"?), 
rodosi, nedaro. Žmonės niekur 
nesako: "jis kalbėjo begėdžiai, 
bešaliai, visi jie nusprendė vie
nabalsiai — kalbėjo begėdiškai, 
bešališkai, vienu balsu nuspren
dė . Taigi Jablonskis vienbalsiai 
ar 'vienbalsiai taisydavo vienu 
balsu. Bet šių dienų jaunieji Lie
tuvos kalbininkai aiškina, kad ir 
vienbalsiai galima vartoti. J. Ja
blonskio raštų pastabose šit kaip 
tie jaunieji kalbininkai sampro
tauja: "Bet nepeiktinas ir dabar 
literatūrinėje kalboje vartojamas 
prieveiksmis vienbalsiai: jis ga
li būti sudarytas iš būdvardžio 
vienbalsis, -ė (plg. A. Juškos 
žodvne randamą pasakymą "Kad 
vjns dainuja, bus vjnbalsė dai
na") taip kaip pusbadžiai, vien- 
basiai iš būdvardžių pusbadis, 
vienbasis. Jablonskio vartotas 
vienu balsu gali mus ir klaidin
ti, nes galima galvoti, kad nuta
rimas priimtas tik vienu balsu. 
Dar galėtume sakyti, kad nutar
ta visais balsais.

ŽINGEIDUS IR ŽINGEIDUMAS

Nors Jonas Jablonskis visus 
buvo Įtikinęs, kad šie du žo
džiai nevartotini mūsų bendrinė
je ir šnekamoje kalboje, bet mū
sų inteligentai ir net žurnalistai 
iki šiol vis neatsisako nuo šių 
žodžių vartosenos. J. Jablonskis 
dar "Varpe" rašė: "Kad ir bū
tų kalboje žodis žingeidis-žin- 
geidys (žmogus, kurs trokšta ži
nių, mokslo Įgyti, mokslanora), 
tad vis tik negalėtų prie jo bū
ti būdvardžio žingeidus: prie 
veidmainis ( dabar rašoma: veid
mainys, -ė 3a), keleivis, šien- 
piovys, juokdarys juk neturime 
būdvardžių veidmainus.keleivus, 
šienpiovus, juokdarus... Rasi žo
džiui žingeidus (neugierig) atsto
ti geri būtų žmonių kalbos žo
džiai smailus, smalsus , (Žr.
J. Jablonskis "Rinktiniai raštai", 
II tom. 56-58 psl.). Todėl meski
me lauk iš mūsų kalbos nevyku
sį darinĮ žingeidus, žingeidumas, 
o vartokime smalsus, smalsu
mas.

ROCHESTER

KARTOJA KOME DU£
Vietos Dramos Mėgėjų Būre

lis balandžio 11 d., šeštadieni, 
šv. Jurgio parapijos salėje kar
toja Vytauto Alanto komediją "Bu
halterijos klaida". Šis veikalas 
pirmą kartą Rochesteryje buvo 
pastatytas praeitais metais ir 
prieš mėnesj laiko su pasiseki
mu suvaidintas Toronte. Reži
suoja prof. Vlada Sabalienė, vai
dina Ona Adomaitienė, Regina Gai
dytė, Lilija Mačiulienė, Alfonsas 
Dziakonas, Vladas Keiba, Rai
mundas Kiršteinas, Vladas Mala - 
šauskas ir Kęstutis Miškinis. 
Grimas Stasio Ilgūno, dekoraci
jos J. Senutos.

Vaidinimo pradžia punktualiai 
7 vai. vak. Po to šokiai grojant 
naujam orkestrui. Veiks bufetas 
ir baras.

Visi vietiniai ir apylinkių'lie- 
tuviai prašomi gausiai dalyvauti. 

žiūros l Europos valstybių vie
nybę, išjungiančią JAV įtaką, bet 
ir jo suartėjimas su Pekinu. 
Adžubejui taip pat įdomus ir 
kandidato Į Prancūzijos prezi
dentus socialisto Deferre vei
das ir politinis nusistatymas. Kas 
be ko, šalia "kulūrinių mainų", 
Sov. S-gos ūkiui išlaikyti reika
linga virš 10 bil. dol. kreditų. 
Jų negausi be ryšių palaikymo ir 
be liaupsinimų.

* WISCONSINO VALSTUOJE 
vyko pirminiai rinkimai, kuriuo
se savo kandidatūrą buvo išstatęs 
ir Alabamos gubernatorius Wal- 
lace. Gavęs 25‘7odemokratųbalsų, 
jis ir nesitikėjo kito laimėjimo, 
kaip tik įrodyti, kad joantisegre- 
gacinė politika nėra vien Alaba
mos ar pietinių valstijų reikalas. 
Tai kartu gyventojų reiškiamas 
protestas Senate svarstomam in
tegracijos (lygių teisių) {statymo 
projektui.

* JAV SĖKMINGAI PALEIDO 
Į erdvę 3 1/2 tonų Gemini sa
telitą su 2 vietom 2 astronau
tam. Astronautų nebuvo, bet sėk
minga satelito raida yra nauju 
laimėjimu kelionei Į mėnuli tyri
mams ir pasiruošimams.

* RUMUNUOS KOMUNISTŲ va
dovybė pasisiūlė dar kartą ban
dyti užlopyti plyšį tarp Maskvos 
ir Pekino.

BOSTON
■ 1 '

♦ ANTANO SMETONOS 20 me
tų mirties sukaktj Bostone minės 
balandžio mėn. 19 dieną Pil. dr- 
jos salėje. Sudarytas keliolikos 
organizacijų komitetas. Minėji
me kalbės prof. dr. Jonas Puzi
nas.

* INŽ. JUOZAS DAČYS, nau
jasis A.L. Tautinės SąjungosBos- 
tono skyriaus pirmininkas, yra 
Korp! Neo-Lithuania filisteris.

* IRENA MANOMAITIENĖ iš
rinkta Jūrų Skautų Tėvų ir Rė
mėjų komiteto pirmininke. Ji 
priklauso Korp! Neo-Lithuania 
filisterių šeimai. Inž. Eugeni
jaus ir Irenos Manomaičių trys 
sūnūs dirba aktyviai Jūrų Skautų 
Nemuno tunte. Du iš jų studijuo
ja aukštuosius mokslus.

* LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS FONDO atstovybėBosto- 
ne pradėjo vajų. Fondui jau au
kojo: po $10, Leonas Lendraitis, 
ir inž. E. Cibas, po $5 - S. San
tvaras, A.V. Andriušiai.T. Janu- 
kėnas, J. Vizbaras, J. Dačys, A. 
Matjoška, A. Griauzdė, Ig. Vilė- 
niškis; po $2 -- P. Ausiejus ir
X.Y. Aukas perduoti N. Fondo 
ižd. R. Jasiunui 253 Gold St., Sq, 
Boston, Mass. Paskambinus tel. 
AN 9-1676 aukos bus paimamos iš 
namų.

♦LIETUVIAI ŠACHMATININ
KAI Bostono varžybose kovo 2 d. 
{veikė Cambridge antrą komandą 
3:2. Taškus laimėjo A. Makaitis, 
P. Kontautas ir A. Leonavičius.

* KŲSTUTIS GIRNIUS gavo Bos
tono Kolegijoj pilną stipendiją. 
Jis studijuos filosofiją.

* JŪRŲ SKAUTŲ TĖVŲ SUSI
RINKIME {vykusiame kovo mėn. 
22 d. visų pakartotinai pritarta 
už autonominę jūrų skautijos veik
lą ir pasisakyta nedelsiant baig
ti ta prasme persitvarkyti.

Labai apgailestauta, kad broli
jos vadovybė taip neišmintingai 
informavo savo dalinius -- ne
bendradarbiauti su jūrų skautais.

* VYTAUTAS STELMOKAS 
Įstojo nariu { Lietuviu Fondą {neš
damas vieną šimtinę. Jis turiSo. 
Bostone apdraudos ir nekiln. tur
to pirk. pard. įstaigą.

* BALFO SUSIRINKIMAS {vyks 
balandžio mėn. 11 d. 7 vai. vaka
re Tautinės S-gos namuose.

LIETUVOJE MIRĖ INŽ. 
ALGIRDAS SLAVINSKAS

Gauta žinia, kad neseniai mirė 
inž. Algirdas Slavinskas. Jo bro
li dr. Vyt. Slavinską ir pusse
seres dr. Oną ir Stefaniją Miro- 
naites giliai užjaučiame.

PHILADELPHIA
DONELAIČIO MINĖJIMAS

LB Philadelphijos Apylinkės 
Valdyba ruošia Kristijono Done
laičio 250 metų nuo jo gimimo 
minėjimą balandžio 12 d. 4 vai. 
po pietų Lietuvių banko patalpo
se 202 N. Broad g.

Apie K. Donelaičio gyvenimą ir

PREZIDENTO 
ANTANO 
SMETONOS 
BARELJEFAS

Išpildę žemiau dedamą atkarpą ir pri
dėję 5 dol. čekį, bareljefą galite užsakyti 
paštu.

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 5 dol. čekį ir prašau išsiųsti 
prezidento A. Smetonos bareljefą šiuo ad
resu:

PAIEŠKOMI
BUMBLIAUSKAITE, buvo Tve

rų vai., savivaldybės tarnautoja, 
gyveno Gomuntlaukio k., Tverų 
vi., Telšių ap.

ČEČETA, Petras, kilęs nuo 
Daugų, Alytaus ap., ir jo šeima.

DARGYTE, buvo Tverų vai., 
savivaldybės tarnautoja.

DAUGĖLAVIČIUS, Jonas - Al
girdas, g. 1924 m., kilęs iš Ro
kiškio ap.

GRINEVIČIUS, Pranas, And
riaus sūnus, kilęs iš Gastilonių
k., Rumšiškių vi.

JAKIMAVIČIUS, Petras,gimęs 
1925 m. Biržų ap,, gyvenęs Kau- 
ne-Petrašiūnuose.

JANKAUSKAS, Stasys, Jurgio 
sūnus, gimęs 1924 ar 1925 m. 
gyvenęs Kaune - Šančiuose.

K AT AUSKAS, gyvenęs Lauku
vos v., Taurgaės ap., pasitraukė 
Į Vakarus 1944 metais.

KLIMIENE - URBONAVIČIŪ
TE, Tamara (ar Teresė?) ir 
jos duktė Irena.

KUDULIS, Stasys, gyvenęs Zo- 
rūbų k., Tverų v., Telšių ap.

LIUTIKAS ir žmona, gyvenę 
Dalgų k., Tverų v., Telšių ap.

RIMKUS, du broliai, 1944 me
tais buvo Tverų pašto tarnauto
jai.

RUPŠLAUKIS, Stasys ir Brone 
gyvenę Bilionių vienk., Laukovos
v., Tauragės ap., pasitraukė iš 
Lietuvos 1944 metais.

SIRUTIS, Stasys, 1944 metais 
buvo Tverų pašto viršininkas.

ŠLIAPAS ir žmona, gyvenę Gir 
vainių k., Laukuvos v., Tauragės 
ap., pasitraukė {Vakarus 1944me 
tais.

asmenj kalbės A. Vaškelis, apie 
Donelaičio pavardę ir jo kalbą 
-- prof. A. Salys ir apie Done
laičio kūrybą -- prof. V. Maciū
nas. Be to, bus skaitoma iš jo 
kūrybos ir suruošta jo darbų pa
rodėlė.

Turint vietoje tokius žymius 
mūsų mokslininkus, nėra nė ma
žiausios abejonės, kad šis Done
laičio minėjimas bus Įdomus.

Atrodo, kad Į tokį reikšmingą 
sukakties minėjimą turėtų su
bėgti didžioji dalis mūsų visuo
menės, ypač mūsų atžalynas,ku
ris mokslus eidamas svečioj ša
lyj, yra perdaug toli atitrūkęs nuo 
lietuvių literatūros kūrėjų ir jos 
šimtmetinės raidos.

J. Bubelis.

SURBLYS, Pranas, g. 1905 m. 
Kentrakalnio k., Žarėnų v., Tel
šių ap.

VENCLAUSKAS, Jonas, Simo
nas ir Vincas, Juozo sūnūs iš 
Vilčetavos k., Babtų vai., Kauno 
ap, atvyk* Amerikon 1905-1909 
m. tarpe.

VIEVESIS, Matas, Antano sū
nus.

VILIENE-IVOŠKAITE, Petru- 
sė, vyras VILIUS, Kazys.

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street, New York,
N. Y., 10024.

DETROIT
MOKINIŲ TĖVAMS ŽINOTINA

LB Detroito lituanistinė mo
kykla po Velykų atostogų darbą 
pradeda š{ šeštadienj balandžio 
mėn. 11 d. Tėvai prašomi ir to
liau savo vaikus skatinti nepra
leisti pamokų, kad užbaigiant 
mokslo metus visi galėtume pa
sidžiaugti lietuviško darbo rezul
tatais.

Jau laikas užsimokėti mokesti 
už antrąjį pusmetĮ. Taigi balan
džio mėn. kiekvieną šeštadienj 
mokyklos darbo metu tėvai pra
šomi mokslaplnlgius užsimokė
ti Tėvų Komiteto iždininkui Jo
nui Bartkui. Visi prašomi at
likti savo pareigą lygiai taip ge
rai, kaip ją atlikote už pirmąjį 
pusmetĮ.

šių mokslo metų užbaiga bus 
su pamaldomis ir Iškilmingu ak
tu Lietuvių Namuose. Mokykla 
ruošiasi tėvams ir visuomenei 
duoti atitinkamą meninę progra
mą. Aštuntasis skyrius, atsisvei
kindamas su mokykla, pasirodys 
su momentui pritaikyta menine 
dalimi.

Mokyklos Vedėjas

ATSIŲSTA PAMINĖTI
TECHNIKOS ŽODIS -- A.L. 

Inž. ir Arch. S-gos leidinys. Re
daguoja V. Pavilčius (Red. adre
sas: 2103 W. 67 PI., Chicago, III. 
60636). 1964 m. 1 nr. (85). Turi
nyje technikos pasaulio žymes
nieji pažangos momentai ir lie
tuviškojo sektoriaus apžvalga.

Pren. metams -- 5 dol.

SKAITYK IR PLATINK DIRVOJ
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1 TTT] 
'CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Lithuanian Womcns Club 
savo sekantį susirinkimą 
turės antradienį, balandžio 
14 d., 8 vai. vak.

To susirinkimo vietą su
teikti ir jo šeimininke būti 
maloniai sutiko Mrs. Mi- 
chael Pavlik, 1111 Sehvyn 
Rd., Cleveland Heights.

• Inž. Kęstutis Pažemė- 
nas, anksčiau gyvenęs Cle
velande, tarnybiniais reika
lais iš Los Angeles buvo 
atskridęs į Clevelandą ir ta 
proga aplankė senus pažįs
tamus.

BALTUOS AIDŲ RADIJO 
VAKARAS - BALIUS

Tėvynės Garsų radijo valan
dėlė lietuvių kalba perdavinė
jama kiekvieną penktadieni, 8-9 
vai. vak. Jos vadovas Juozas 
Stempužis.

Baltijos Aidų radijo programa 
lietuvių, latvių ir estų kalbomis 
perdavinėjama kiekvieną pirma
dieni 8-9 vai. vak, per WXEN- 
FM radijo stotį (106,5 mgc), šios 
valandėlės vadovybę sudaro: lie
tuvių sk. Jonas Daugėla, latvių 
-- Eriks Jevinš ir estų — An- 
dreas Traks. Programos derin
toju yra Juozas Stempužis.

Baltijos Aidų radijo progra
mos perdavimo tikslas — glau
desnis lietuvių, latvių ir estų 
bendradarbiavimas ir supažin
dinimas kitatauCių ir amerikie-

CLEVELANDO LIETUVIAI.
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės Į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ. atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS | Jationwide Z. OBELENIS
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 911-6835 Ule ln»ur.nce Co Mutual Insurance Co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, 0.

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 20 THRU 26 IN PUBLIC AUDITORIUM

Apr). 20, Eve.: IL TROVATORE
Apr. 21, Eve.; AIDA
Apr. 22, Eve.:FAl$TAFF
Apr. 23, Eve: LUCIA Dl IAMMERMOOR

INSURED SAVINGS

HOME and 
REMODELING 

LOANS

Auksabalsė Renata Tebaldi, 
dainavusi veik visose žymiausio, 
se pasaulio operų scenose, pasi
rodys pagrindiniame Mimi vaid
menyje ’La Boheme’ operoje.

Šis spektaklis įvyks bal. 25 d., 
šeštadienį, Cleveland Public 
Hall.

Bilietus patartina jau dabar 
įsigyti Union Commerce Bank 
E. 9 ir Euclid Avė.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &,WiIliam 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

Pianistės Birutės Smetonienės mokiniai išpildę koncerto progra
mą balandžio 5 d. Clevelande Music School Settlement.

J. Garlos nuotrauka

čių su komunizmo žiauria oku
pacija Pabaltijo kraštuose ir su 
nenuilstama lietuvių, latvių ir 
estų kova dėl laisvės ir nepri
klausomybės atgavimo savo kraš
tams.

Balandžio 25 d. 7 vai. vak. ren
giamas Baltijos Aidų vakaras - 
balius su vaišėmis ir menine pro
grama, Šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje. Susidomėjimas rengiamu 
balium didelis. Patariama pakvie
timus įsigyti iš anksto užsisakant 
telef., skambinant J. Stempužiui 
382-9268.

Tai bus bene pirmas pabaltie
čių balius. Kviečiamas ir jauni
mas ir senimas pabendrauti ir

Apr. 24, Eve.: DON GlOVANNI 
Apr. 25, Mat: IA BOHEMI 
Apr. 25, Eve.: FAUST
Apr. 26, Mat: MANOM

pasigerėti menine dalimi ir vai
šėmis.

Baliaus Rengimo Komisija

• Antanas Mikoliūnas, 
gyv. 1011 E. 76 gt.. išlaikęs 
reikiamus egzaminus, pra
dėjo nekilnojamo tuno par
davimo darbą.

Prityręs ekonomistas ir, 
Clevelando visuomenei ge
rai žinomas, Ant. Mikoliū
nas savo patarnavimus na
mu pirkimo ir pardavimo 
srityje pradeda žinomoje 
lietuvių nekiln. tinto pre
kybos Įstaigoje — J. P. 
Mull-Muliolis Realtor — 
13229 Superior Avė. (tel. 
1JL 1-6666). Jo namu tel. 
UT 1-6841.

LB I APYLINKĖS 
METINIS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks balandžio 19 d., 
(sekmadienį), 12 vili., 
Lietuviu salėje, 6835 
Superior Avė.

Visi Apylinkei pri
klausą lietuviai kviečia
mi atvykti ir atlikti sa
vo pareigą.

I Apyl. Valdyba

METROPOLITAN OPERA 
CLEVELANDE

Bilietai gaunami visoms operoms. Kainos no visoms operoms vienodos. 

KAINOS: $2. $.% SI, $5. $6, $7, $8, $10. $2 (No Tax) 
Tickefs Available for All Operas. Not All Prices for Soma Operas. 
PRICES: $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $12 (No Tax) 

BOX OFFICE: Union Commerce Bank Lobby, E. 9th and Euclid—MA 1-8300
Ooen 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettoi on Jale. Knabę Plano User* Eselutive

Clevelandiečiai A. ir R. Aidžiai džiaugiasi savo pirmuoju sūneliu 
Viktoru. Prie stalo dalis svečių, dalyvavusių krikštynose. Iš kairės: 
V. Šenbergas, Bradūnienė ir A. šenbergienė.

LIETUVOS LAISVINIMO 
REIKALAMS AUKOS

Vasario 16 šventės minėjimo 
proga buvo renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Ta
čiau nevisi galėjo j iškilmingą 
minėjimą salėje atsilankyti ir 
Įduoti skirtą auką. ALT skyriaus 
valdyba deda pastangas visus ap
lankyti asmeniai ar laiškučiais 
kad paėmus skiriamą auką. Aukų 
rinkimą norima užbaigti iki ba
landžio 20 d. ir aukotojų pavar
des pagarsinti spaudoje. Kas gaus 
laiškučius, maloniai prašome 
įteikti skiriamą auką skyriaus 
iždin. arba laišku prisiųsti, už ką 
skyriaus valdyba taria nuoširdų 
dėkui. L. Leknickas, 3142 Red- 
wood Rd., Cleveland Hts., 18, 
Ohio

ALT Clevelando Sk. Valdyba

LB I-os Apylinkės metinis su
sirinkimas buvo šaukiamas balan
džio 5 d. bet negausiai susirin
kusieji nutarė darbotvarkės ne
svarstyti ir prašyti, kad valdyba 
sušauktų pakartotiną susirinki
mą. Be to, susirinkusieji pagei
davo, kad valdyba kreiptųsi per 
spaudą į visus clevelandiečius, 
priklausančius I-jai apylinkei, 
kad atkreiptų didesnį dėmesį į me
tinius LB susirinkimus.

Pareiškus ,kad dėl šio susirin
kimo mažai skelbta spaudoje,Val 
dyba paaiškino, kad pranešimai 
tilpo: Dirvoje 3 kartus. Drauge 
2 kartus, per radiją 2 kartus ir 
balandžio 5 d. paskelbta bažny
čioje priešpamoksliniame pra
nešime.

F. Eidimtas 
Valdybos Pirmininkas

TINKLINIO TURNYRAS
šį šeštadienį, balandžio 11 d. 

Clevelande įvyks didžiulis mote
rų tinklinio turnyras, vadinamas 
2nd Lake Erie Invitational.

Turnyro rengėjas yra Cleve
lando LSK Žaibas.

Turnyras vyks Estabrook Re- 
creation Center salėje, 4125 Ful- 
ton Rd. vakarinėje miesto dalyje, 
tuoj pravažiavus zoologijos sodą.

Turnyro tvarkaraštis:
9:30 vai. ryto iki 6:00 vai. va

karo — preliminariniai žaidimai.
6:0 vai. iki 10:00 vai. -- bai

giamasis ratas.
Turnyre dalyvaus 10 rinktinių 

komandų iš JAV-bių šiaurinės 
dalies ir Kanados, jų tarpe ir Gle 
velando Žaibas. Atvykstančių ko
mandų tarpe matysime Kanados 
meisteres -- Toronto V.B. Club, 
garsiąsias Illinois meisteres — 
Chicagos Rebels ir eilę kitų su
važiuojančių iš Kanados, Illinois, 
Indianos, Pennsylvanios ir Ohio.

Mūsiškės tinklininkės dabarti
nės Ohio meisterės, šiuo metu 
yra pakankamai pajėgios rungty
niauti su geriausiomis amerikie
čių bei kanadiečių komandomis.

Tinklinio mėgėjai kviečiami 
atsilankyti pasižiūrėti aukščiau
sios žaidimo klasės ir įsitikinti, 
kad mūsų tinklininkių per eilę 
metų įdėtas sistematingas dar
bas atnešė savo vaisius.

LSK Žaibą šiame turnyre at
stovaus: A. Barzdukaitė, I. Bes- 
peraitytė, R. Besperaitytė, N. 
Gelažytė, A. Gelažytė, N. Balčio 
nienė, D. Jurgaitytė ir V. Mocku
tė.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Akrone gyvena J. ir M. Janavičiai sulaukė dar vieno įpėdinio, ku
rį pakrikštijo Jono vardu. Krikšto tėvais buvo J. Šenbergas ir N. 
Sabataitytė. Nuotraukoje: Aliukas, Vilija, Eglė, Nora žiūri į broliu
ką, kurį laiko N. Sabataitytė. Šalia stovi J. Šenbergas, jauniausioji 
Verutė Janavičiūtė ir E. Šenbergaitė. Gilumoje stovi Ignas Janavičius.

V. Bacevičiaus nuotrauka

AKRONIECIAI ATŠVENTĖ TAUTOS 
ŠVENTĘ

Negausi Akrono lietuvių kolo- parengimo vykdytojomis: Stase 
nija, kurią sudaro vos apie po- Baldauskiene, Ona Kirtikllene, 
ra šimtų lietuvių, vadovaujama On Lukoševičiene, Veronika Zen 
Amerikos Lietuvių Tarybos sky- teliene, pakvietė sugiedoti Lie- 
riaus. balandžio 4 d. surengė Tau- IUV0S himną.
tos šventės -- Vasario Šešiolik
tosios minėjimą. Minėjimas pra. 
dėtas JAV himnu. Paskaitą apie 
Vasario Šešioliktosios prasmę, 
dabartinę pasaulinės politikos pa
dėtį ir Liętuvos išsilaisvinimo 
galimybes skaitė vilnietis teisi
ninkas Stasys Lazdinis. Jautriu 
žodžiu į susirinkusius kreipėsi 
Alekas Banys, kviesdamas visur 
ir visada išlikti lietuviais, sutar
tinai darbuotis Lietuvos išlaisvi
nimui.

Akrono šv. Petro parapijos 
klebonas kun. Kazimieras Petri
kis kalbėjo apie Lietuvos Nepri
klausomybės prisikėlimo tikėji
mą ir viltį.

Clevelando solistai Nora Bra- 
ziulienė, Vacys Jurgelis ir Ju
lius Kazėnas, su pianistės Genės 
Karsokienės muzikine palyda, 
padainavo po tris dainas, pora 
duetų ir trio "Ar vėjai pučia”. 
Meninę minėjimo dalį papildė 
Akrono lietuvių jaunimas.' Bi
rutė Baldauskaitė, Gražina Svi
derskytė ir Eugenijus Sviders- 
kis, pianinu paskambinę po porą 
dalykėlių, o E. Sviderskas pagro
jęs akordeonu.

Malonu, kad negausi lietuviška 
bendruomenė brandina savas me
nines jėgas, kurios išpildo mažės 
nių kultūrinių pa rengimų progra- 

. mas.
Minėjimą baigiant, jautriu žo

džiu susirinkusiems, Clevelando 
menininkams ir svečiams padė
kojo Akrono ALT skyriaus pir
mininkė K. Gaškienė. Programos 
vedėjas Pranas Stempužis,supa
žindinęs minėjimo dalyvius su

J. P. MI LL-MULIOLTS
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos. (>kamb., nauja 

vonia, geras rūsys, garažas, 
gražus kiemas. Prašo tik 
$11,600. Į mokėjimas $1,500.

2 šeimų 5-y, 11 2 garažo, 
geras rūsys. $10,300.

2 šeimų 3-3. $11,600.

2 šeimų. 5-5. E. 78 — !)<»- 
nald gt. švarus ir gerai pri
žiūrėtas namas.

2 šeiniu 5-5. 2 naujos vir
tuvės, 2 naujos vonios, 2 
garažai. $13,900. ■

2 šeimų 5-5. $9.800,

1 šeimos, visi (i kamb. že
mai, arti St. Clair. $9,500.

2 vienos šeimos namai 
ant vieno sklypo, švarūs, 
gerai užlaikyti. $9.500.

Investavimui
6 šeiniu mūrinis. 6-6-6- 

5-5-5. šildymas guzu. gera
me stovyje. .Mėnesinės pa
jamos 100 dol. $25.500.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė. John Lorenz 

ir Antanas Mikoliūnas
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

Vakaro metu buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimui, o po 
to įvyko bendros vaišės.

Po Tautos šventės minėjimo, 
šį sekmadienį balandžio 12 d. Ak
rono lietuviai turės kitą reikš
mingą parengimą, Čiurlionio An
samblio koncertą, kurį. Stan 
Hywet salėje ruošia lituanisti
nės mokyklos vadovybė: Stefa- 
nijs Sviderskienė, Pranas Joga 
ir P. šontlenė. Į šį parengimą 
rengėjai maloniai kviečia visus 
akroniečius bei kitų vietovių tau
tiečius. Koncertas rengiamas 
amerikiečiams, bet dalyvaudami 
mūsų tautiečiai gražiai prisidės 
prie jo pasisekimo.

Vytautas Braziulis

• Balių-koncertų ir kito
kių pramogų bei parengimų 
rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitu sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis; 382-1606
503 Richmond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

PA R DUODA M A S N A M AS
Parduodamas 2 šeimųme- 

dinis namas, 5-5 kamb., 
dvigubi garažai, išbaigtas 
3-as aukštas. 2 papiki. kam
bariai. vonios ii- rūsys. Fi- 
sher Body ra jone.

Skambinti telefonu;
III 2-7991 arba 119-2517 

(n-i?)

SAVININKAS .PARDUO
DA NAMĄ!

6 kamb. Poloniai. Labai 
gerame stovyje. Tarp Lake 
Shore ir 185 gt. Netoli 
Nau josios pampi jos.

Tel. KE 1-3907.

PARDUODAMI NAMAI

Mūrinis vienos šeimos 
namas, gerame stovyje. į 
įlietus (ant kalno) nuo Eu
clid Avė. 3 mieg.. rūsys, ga-
ražas. Savininkai išsikelia į 
Calilorniją.

Penkių šeimų ir 1 krau- ‘ K
tuvės mūrinis apartamen
tas, netoli Euclid Beach. 6 
nauji pečiai ir karšto van
dens tankai. Geros paja
mos.

Trijų miegamųjų, netoli 
Naujos parapijos, kiliai šva
rus, mūrinis.

.Mes keičiame jūsų namą 
į kitą. Norintieji pirkti ar 
parduoti skambinkite .

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

Unite.d Multiple Listing
Service

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Domicėlė Tamošaitytė- 
Šaknaitienė, gyvenusi Nau- 
gatuck, Conn. ilgą laiką 
sirgusi — mirė. Buvo Dir
vos skaitytoja, kol galėjo 
rankose laikraštį išlaikyti. 
Paliko vyrą, 2 sūnus, 4 anū
kus, brolius dr. S. Tamo
šaitį ir Bronių Lietuvoje ir 
seserį Pranę Petrauskienę 
Paryžiuje.

Dr. S. T. Thomą-Tamo- 
šaitį ir artimuosius giliai 
užjaučia Vilties draugija ir 
Dirvos redakcija.

• Chicagos Apygardoje 
į LB Tarybos rinkimus vie
nos bendruomenės veikėjų 
grupės yra išstatyti šie 
kandidatai; A. Juodvalkis, 
A. Rėklaitis, R. Stakaus- 
kas, A. šantaras, P. Vėbra 
ir V. Vijeikis. Rinkimai į 
B e n d r u o m enės Tarybą 
vyksta gegužės 9 ir 10 dd.

VIDA MISIŪNAITE, jauna bal-
timorietė dailininkė, studijuojan
ti dailę Notre Dame Kolegijoj, 
kurios darbų paroda {vyks balan
džio 18 d. Baltimorėj Lietuvių 
Salėj, studentų ruošiamo litera
tūros ir meno vakaro proga.

A. A.

ANTANUI BISKIUI
mirus, jo sūnui, LTS Cicero apylinkės nariui 
GEDIMINUI BISKIUI ir visai velionies šeimai 
gilią užuojautą reiškia.

ALTS Cicero Skyriaus
Valdyba ir nariai

ANTANUI BISKIUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą MARIJAI 
BISKIENEI, GEDIMINUI ir KĘSTUČIUI BIS- 
KI AMS su jų šeimomis ir kartu liūdime.

Aldona ir V. Jeronimas Dabrilai 
Ina ir Kostas Nenortai
Bronė ir Jonas Vašiai
Felicija ir Vytautas Izbickai

A + A
VERONIKAI TAMOŠAITIENEI 

mirus, p. JUOZUI TAMOŠAIČIUI. sūnui ROBERTUI 
sesutėms SALOMĖJAI ir PETRUI JURGUTAVI- 
ČIAMS. ANTANINAI ir PRANUI PETRAIČIAMS su 
šeima, dukterėčiai DANUTEI ir ARVYDUI KIŽIAMS 
reiškiu gilią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Juozas Kaklauskas

• V. Jankauskas, buvęs 
Kauno policijos vadas, da
bar gyvenantis Kolumbijo
je, sunkiai serga.

• LB Worcesterio apy
linkės Komitetas Lietuvių 
Fondui remti nuoširdžiai 
dėkoja G. Kanneb, vasario 
29 d. koncerto klausyto
jams anglų kalba nušvietu
siai LF tikslus ir uždavi
nius ir supažindinusiai 
klausytojus su koncerto 
menininkais.

Nuoširdi padėka šeimi
ninkėms, gražiai patieku
sioms vaišes, menininkams 
pagerbti; M. Watkins, A. 
Grybauskienei, E. Mika
lauskienei, R. Dabrilienei
O. Tarailienei; kitiems tal
kininkams: E. Gorodeckie- 
neiį J. Staneliui, VI. židžiū- 
nui, J. Matusaičiui, G. Čės- 
naitei, R. Dabrilaitei, J. 
Garsytei, P. Norkevičiui, J. 
Pauliukoniui. Ačiū visiems, 
kuo nors pagelbėjusiems.

• Chicagoje, Jaunimo 
Centre, balandžio 11 d., 8 
vai. vak. įvyksta Lietuvių 
Teatro "Atžalyno” statomų 
Kosto Ostrausko dviejų 
vienaveiksmių dramų 
"Pypke” ir "žaliojoj Lan- 
kelėj” premjera. Vaidina 
aktoriai Eglė Vilutienė, Ka
zys Almenas, Vytautas 
Juodka, Jonas Kelečius, Al
girdas Kurauskas, Romas 
Stakauskas ir Rimas Vė
žys. Režisuoja Dalia By- 
laitienė, talkininką u j a n t 
Jurgiui Blekaičiui ir Jonas 
Kelečius. Dekoracijos dail. 
Vytauto C. Virkau.

Spektaklis pakartojamas 
sekmadienį, 4 vai. po piet. 
Abiem spektakliam bilietai 
gaunami prie įėjimo.

• Kernavės Skaučių Tun
tas praneša visuomenei, 
kad anksčiau skelbtas Vai-

DIRVOS NOVELES KONKURSO
PREMIJOS ĮTEIKIMO

IŠKILMĖS VAKARAS
ĮVYKS GEGUŽĖS 2 D., 8 VAL. VAK.
American Legion salėje, 8400 So. Halsted St., Chicagoje.

Programoje : Premijos įteikimas, meninė dalis, vakarienė ir šokiai.
Salė vėsinama. Yra aikštė automobiliams pastatyti.

Staliukus galima jau užsisakyti (iki balandžio 30 d.) pas p. BRONĘ PAPLĖNIENĘ — 
5647 So. Wood St., tel. RE 7-8186 (tarp 6-9 vai. vak.).

Rengia
VILTIES DRAUGIJOS PREMIJOS ĮTEIKIMO 

IŠKILMĖMS RENGTI KOMITETAS CHICAGOJE

vorykštės balius balandžio 
mėn. 18 d. neįvyks,

LB CHICAGOS APYGARDOS
KANDIDATAI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
IV-sios Tarybos rinkimų Antroji 
(Chicagos) Apygardos Rinkimi
nė Komisija, š.m. balandžio mėn. 
5 d. posėdyje iš gautų pasiūlytų 
kandidatų, nutarė sudaryti balsa
vimui Chicagos Rinkiminėje Apy
gardoje LB IV-jai Tarybai išrink - 
ti kandidatų sąrašą:

Inž. Valdas Adamkavičius, dr. 
Kazys Ambrozaitis, Jonas Bag
donavičius, kun. dr. Andrius Bal
tinis, Jonas Bertašius, dr. Ste
ponas Biežis, Teodoras Blinstru
bas, d r. Kazys Bobelis, Zigmas 
Dailidka, kun. dr. Antanas Deks- 
nys, Karolis Drunga, inž. Vy
tautas Galvydis, Vytautas Grėb- 
liūnas, Stepas Ingaunis, Vladas 
Jakubėnas, Jonas Jasaitis, An
tanas Juodvalkis, inž. Jonas Jur
kūnas, Kazimieras Kasakaitis, 
Algirdas Kaulėnas, arch. Alber
tas Kerelis, dr. Petras Kisielius, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas,Tomas 
Leonas, Raimundas Mieželis, 
inž. Bronius Nainys, inž. Vikto
ras Naudžius, inž, Kazys Oželis, 
kun. Petras Patlaba, dr. Jonas 
Paukštelis, Juozas Pažeriflnas, 
Leonas Prapuolenis, Martynas 
Purvinas, dr. Antanas Razma, 
Antanas Rėklaitis, Algirdas Rei- 
vytis, Jonas Rimkūnas, Romanas 
Stakauskas, kun. Adolfas Stašys, 
Antanas Šantaras, dr. Kazys Šid
lauskas, dr. Vladas Šimaitis, Va
lerijonas Šimkus, kun. Ansas 
Trakis, Jonas Vaičiūnas, dr. Vy
tautas Vardys, Petras Vėbra, Vla
das Vijeikis.

Tarybos rinkimai įvyksta ge
gužės 9 ir 10 d.d. Balsuotojai 
Chicagos Rinkiminėje Apygar
doje galės iš kandidatuojančių pa
sirinkti ir balsuoti ne daugiau, 
kaip už 24 kandidatus.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
Naujai išrinktoji LB Gage Par

ko (Chicagos) apylinkės valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Alek
sandras Gaška, -- pirmininkas; 
Stasys Gečas — vicepirm., kul
tūrinių ir spaudos reikalų tvar
kytojas; Jonas Kaunas -- sek
retorius; Viktoras Binkis -- ka
sininkas ir Danutė Kurauskienė 
— ūkinių reikalų tvarkytoja.

Apylinkę liečiančiais reika
lais prašoma kreiptis į apylin
kės pirm. Aleksandrą Gašką, 
5723 So. May St., Chicago 36,111. 
telef. PR 8-2877.
RINKIMINĖ KOMISIJA

Rinkimams pravesti J ALBTa
rybą Gage Parko apylinkėje su
daryta rinkiminė komisija: St. 
Gečas — pirm., Jonas Kaunas 
-- sekretorius, nariai -- A. Gaš
ka, D. Kurauskienė ir V. Binkis.

Gegužės 9 ir 10 d. rinkimų 
būstinė bus atidaryta Jaunimo 
Centre, 106 kambarys. Visais 
rinkimų reikalais kreiptis į ko
misijos pirm. Stasį Gečą, 2301 
W. 55th St., Chicago 36, III., 
telef. PR 8-8034.
PRIIMTAS VEIKLOS PLANAS

LB Gage Parko apylinkė sa
vo posėdyje svarstė ir priėmė 
šių metų veiklos planą. Jame 
numatyta apjungti apylinkės ri
bose gyvenančius lietuvius ir 

juos įtraukti į aktyvią LB veik
lą.

Jau praeitais metais pradėto
ji kultūrinė veikla, rengiant kul
tūrines popietes, buvo atspėta, ku
ria linkme turi būti vedama apy
linkės kultūrinė veikla. Šia kryp
timi reikia eiti ir toliau.

Patikslinimas apylinkės narių 
sąrašo ir adresų tikslumo bei į 
jį įtraukimas visų apylinkės ri
bose gyvenančių lietuvių, kurie 
dar nėra LB nariais, bus šių me
tų sekretoriato uždavinys.

Toliau svarstyti jaunimo or
ganizaciniai reikalai. Refera
vo St. Gečas. Nurodė, kad būti
nai reikia sueiti su jaunąja karta 
į organizacinį kontaktą. Būtina 
jaunimą matyti ne tik apylinkės 
sąrašuose, už kuriuos tėvai moka 
nario mokestį, o paties jaunimo 
nėra nei susirinkimuose, nei po
būviuose.

parduodama 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9894

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOMIBILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis 
3208'/t W. 95 St.

CHICAGO.
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8651

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

Dvylika broliu...
Watėrburio scenoje

Čiurlionienės parašytos pasa
kos "Dvylika brolių, juodvarniais 
lakstančių" vaidybinis ir techni

"Juodvarnių" repeticijos metu... R. Igaunis ir šalia jo D. Noltytė 
su kitomis jaunomis aktorėmis P. Jasiukonio nuotrauka

Jauna pianistė MARYTĖ GAILIUŠYTĖ, baigusi studijas Cleveland 
Music School Settlement ir toliau studijavusi pas garsųjį pianistą 
Theodore Lettvin, 1961 m. laimėjusi pirmąją premiją Dirvos ruošta
me jaunųjų menininkų konkurse, išpildys dalį meninės programos 
Baltimorės studentų ruošiamame Literatūros ir Meno vakare, balan
džio 18 d. 7:30 v.v. Lietuvių salėje. Kiti programos dalyviai bus: ba
lerina Livija Kasperavičiūtė, solistas Liudas Stukas ir rašytojas Ka
zys Almėnas. Koncerto proga yra ruošiama Ir jaunos baltimorietės 
Vidos Misiūnaitės meno paroda, kuri prasidės 6 v.v.

kinis kadras Vaterburyje pradė
jo paskutiniuosius pasiruošimus, 
nes scenos uždanga prasiskleis 
jau balandžio mėn. 18 dieną, ant
rą valandą po pietų. Nespėjus už
dangai užsidaryti, ji antru kartu 
prasivers tos pačios dienos 7 vai. 
vakaro ir trečiu kartu -- sekan
čios dienos 4 vai. p.p.

Repeticijos eina dažnyn. Žo
džiai į gaivas jau subrukti, spaus 
dinti tekstai numesti. Režisie
rius Algimantas Žemaitaitis, lig 
šiol keturis veikalo veiksmus re 
petavęs atskirai, pradeda juos 
tobulinti vienu ruožtu.

Kostiumai, kurių reikia net 

penkiasdešimt trijų, jausuprojek 
tuoti. Renkamos ir perkamos dau 
giaspalvės medžiagos ir prade
damas siuvimas. Reikia aprėdyti 
ne tik karalių ir jį supantį būrį 
bei raganą, bet ir visą eilę 
"paukščių".

Keturi dekoracijų paveikslai 
taip pat jau suprojektuoti. Kils 
rūmai, pražaliuos miškai ir pra
sivers požemių gilumos, švystels 
žaibai, griaus perkūnija, prabils 
gamta ir pasklis muzika, šviesos 
bus linksmos, jos bus ir liūdnos, 
atspindinčios veikalo dramati
nius momentus.

Aktoriai entuziastiški. Vaidins 
ir suaugę ir vaikai, patyrę teat
ralai ir pirmkarčiai. Pagrindines 
roles atlieka keturi jaunesniųjų 
veikėjų: Dana Noltytė - Meilutės 
rolėje, Bronius Petrauskas — 
Širdukas, Rimas Paliulis--Pro- 
tuolis ir Juozas Valys -- Gud
ruolio rolėje. Suaugusiųjų tarpe 
vedamas roles turi: Romas 
Igaunis -- karalius, Julija Puo- 
džiukaitienė -- auklė, Albina Pa- 
liulienė -- ragana, -Antanas Pa
liulis -- miškinis, Juozas Val
kauskas -- erelis ir Albertas 
Melninkas -- Žilelis.

Abi dienas, po vaidinimo, kaip 
įprasta lietuviškuose parengi
muose, gros orkestrai ir atsi
lankiusieji galės pasišokti. Bus 
ir kuo pasivaišinti.

V/aterburio ir apylinkių lietu
viams, ypač vaikams šį veikalą 
būtinai reikėtų pamatyti, nes to
kio pastatymo, kaip žinoma, jau 
seniai šioje padangėje nebuvo ir 
vėl gal greit nebus. lfg
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