
Lietuvos nacionalinė Į
M.Mažvydo biblioteka

jidas i‘cckra;>!;a.i
4222 Euclid Sir. 
E«<3hict»go, Ind.

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 

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

XLIX Birželis — June 10, 1964 Nr. 67

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KOVA PRIEŠ GOLDWATERI
'LIBERALIAI’ NUSITEIKĘ ŽURNALISTAI TO
LIAU VARO AGITACIJĄ PRIEŠ GOLDWATE- 
RIO KANDIDATŪRĄ IR SUSILAUKĖ PASISE
KIMO ... EUROPOJE. — GOLDWATERIS ESĄS 
NUTOLĘS NUO GYVENIMO REALYBĖS IR 
ESĄS "LAUKINIS” UŽSIENIO REIKALŲ DIR
VOJE, TAČIAU JO LIGŠIOLINIS PASISEKIMAS 

ĮRODO VISAI KĄ KITĄ.

-------- Vytautas Meškauskas --------
Arizonos senatoriui Barry M. 

Goldwateriui laimėjus Californi- 
jos pirminius rinkimus, daugu
mas politikų apsiprato su minti
mi, kad Arizonos senatorius bus 
respublikonų kandidatu { prezi
dentus arba nulems kito asmens 
kandidatūrą, tačiau 'liberaliai' 
nusiteikę publicistai dar nepasi
davė ir varo smarkią propagan
dą prieš Goldwaterj. Taip. Wal- 
ter Lippmann aiškina, kad nors 
jo akyse dabartinis prezidentas 
yra pranašesnis už visus gali
mus respublikonų kandidatus ir 
jis tikisi Johnsono perrinkimo, 
jis — Lippmannas -- tačiau esąs 
labai susirūpinęs dėl ekstremis
tų, įsigalėjusių respublikonų par
tijoje. Esą, Goldwateris graso 
{stumti Ameriką { kovą dėl ra
sinių, klasinių ir ideologinių 
klausimų, su kuriais reikią iš
mokti gyventi talkoje ir juos per
gyventi.

Joe Alsopas vietoje Goldwa- 
terlo respublikonų kandidatu Į 
prezidentus siūlo Pennsylvanijos 
gubernatorių Wllliam W. Scran- 
ton ir kandidatu { vicepreziden
tus Callfornijos senatorių Tho
mas Kuchel. Mat, "kraštutinis" 
Goldwaterls atstums nuo savęs 
rinkikų mases ir respublikonai 
ne tik nelaimės prezidento, bet 
ir atstovų, gubernatorių bei ki
tų lokalinių pareigūnų rinkimus. 
Teigiama, kad didelių miestų 
darbininkų masės, ypač mažu
mos, esančios nusistačiusios už 
'civilines teises’, prieš kurias 
balsavo šen. Goldwateris...

Iš tikro gi, nors visos tauti
nės mažumos yra nusistačiusios 
už lygias teises visiems iš prin
cipo, tačiau joms dėl to dar ne
labai norisi atsisakyti savo kai 
kurių teisių, kaip kad pvz. tei
sės pasirinkti nuomininkus ar 
pirkėją savo namams, nes tai 
sudarys jiems tam tikrų nuosto
lių, Gubernatoriaus Wallace pa
sisekimas per demokratų pirmi
nius rinkimus Wisconsine ir In
dianoje tą labai vaizdžiai {rodė. 
Atrodo, kad didieji žurnalistai 
visai neteko kontakto su masėm 
ir nežino, kaip galvoja eilinis 
žmogus.

Taip pat ir darbininkų unijų 
{taka per rinkimus nėra tokia 
didelė, kaip jiems atrodo. Mat, 
kaikurias unijas valdo Įsigalėju
sios jose klikos, kurių negalima 
bandyti nuversti nerizikuojant di
deliais nemalonumais, todėl uni

Chicagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos šokėjai pasiruošę išvykai { New Yorką, kur 
Pasaulinėje Mugėje dalyvaus Lietuvių Dienos programoje. Jų išvykai paremti, birželio 14 d. Tėvų 
Marijonų soduose rengiama gegužinė, J kurią kviečiama visa lietuvių visuomenė. A. Kezio, SJ., nuotr.

jų vadai labai dažnai nėra popu
liarūs darbininkų masėse. Tos 
masės gali balsuoti už tuos, ku
rie žadės 'suvaldyti* įsigalėju
sius unijų vadus. Žodžiu, Gold- 
wateris nėra toks 'nuostolingas' 
kandidatas respublikonams, kaip 
kad nori {kalbėti 'liberalūs* žur
nalistai.

Respublikonams artima Chica
go Tribūne taip samprotauja:

"J šių metų rinkimus republi- 
konai eina iš labai blogų pozi
cijų: normaliai jųpartija yra ma
žumos partija, šiuo metu ji netu
ri jokios jėgos Washingtone, 
prieš ją stovi populiarus demo
kratų prezidentas, siekiąs per
rinkimo gerbūvio laiku. Mr. 
Johnsonas nėra nenugalimas, ta
čiau to tikrai nebus galima pada
ryti, jei rytų 'liberalai' savo ka
ru prieš Goldwater{ visai {siu
tins partijos konservatyvųjį 
sparną."

Pagal Tribūne, respublikonai 
galėtų laimėti, jei jie surastų 
bendrą kalbą ir iš anksto susitar
tų dėl eventualaus vyriausybės 
postų pasiskirstymo. Gubernato
riai Scranton ar Romney (Michi
gano) galėtų tikti {vicepreziden
tus, Nixonas būtų puikus Valsty
bės sekretorius, gub. Rockefel
leris galėtų būti gynimo ar iždo 
sekretorium. Toks neformalus 
susitarimas prieš konvenciją ar 
jos metu be abejo galėtų išeiti

PABALTIEČIŲ DIENA ŠVEICARIIOJ
Gegužės 8-11 dienomis Ciuri

cho mieste buvo surengtos "Bal
tų Kultūros Dienos". Tokios 
apimties Pabaltijo tautų kultū
ros demonstracijos Šveicarijo
je dar niekad nėra buvę. Lygiu 
būdu galima teigti, kad dar nie
kuomet Pabaltijo vardas nebuvo 
taip išgarsintas, kaip per saky
tas "Kultūros Dienas". Jos vyko 
reprezentatyvinėse miesto pa- 
talpose-'Kongresshaus”.

"Baltų Kultūros Dienos" pra
sidėjo gegužės 8 d., atidarius 
trijų dailininkų paveikslų paro
dą. Savo kūrinius išstatė: Juzė 
Katiliūtė - Stanulienė (Ženeva), 
Vytautas Kasiulis (Paryžius) ir 
latvių dail. JurisSoikans(Miuns- 
teris, Vestfalija). Parodą atida
rė lietuvių bendruomenės pirmi
ninkas Dr. A. Kušlys. Po to kal- 

partijai { naudą. Kraštutinis 
Goldwateris būtųapstatytas ’nuo- 
saikiasiais* politikais.

Savo namuose sunku būti pra
našu, už tat ir Lippmannas bei 
jo kolegos yra daugiau vertina
mi Europoje negu Amerikoje. 
Jų {takoję Europos liberaliai nu
siteikusi spauda Goldwaterio lai
mėjimą Californijoje sutiko su 
siaubu. "Fašistas bus Johnsono 
oponentas" -- sielojosi Italijos 
socialistų laikraštis Avanti. Šve
dų Dagens Nyheter Goldvzaterio 
laimėjimą pavadino respubliko
nų partijos kvailumo ir ignora- 
cijos išdava. Net konservatyvus 
londoniškis Times rašė:

"Faktas, kad didelė partija re
mia žmogų, kuris yra nutolęs 
nuo realybės ir yra tiesiog lau
kinis užsienio politikoje, bus 
smūgis Amerikos prestižui už
sieniuose!"

Suprantama, jog britai nenori, 
kad JAV viešpatautų pasaulyje. 
Jiems svarbiau išlaikyti jėgų 
lygsvarą, kuri leistų jiems lavi
ruoti savo naudai tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos, tačiau Goldwa- 
ter{ pavadinti "laukiniu" užsie
nio politikoje yra labai neteisin
ga. Jo reikalavimas, kad JAV 
elgtųsi išeidama iš savo pajėgu
mo, yra naudingas ne tik pačiom 
Jungtinėm Amerikos Valstybėm, 
bet ir visai žmonijai.

♦

Paskutinėmis žiniomis, tie pa
tys sluoksniai, kurie respubliko
nams {piršo Eisenhowerio kandi
datūrą, nugalėdami konservatyvų 
Ohio senatorių Robertą Taftą, da
bar perša gubernatorių Scranto- 
ną. Tačiau Eisenhoweris buvo ka
rą laimėjęs didvyris, tuo tarpu 
Scrantono pavardė tik dabar pra
dėjo skambėti ir iki konvencijos 
teliko palyginti nedaug laiko.

bėjo Ciuricho miesto preziden
tas (vyriausias burmistras) Dr. 
E. Landolt, išreiškęs džiaugs
mą, kad ciurichiečlams sutelk
ta proga pažinti pabaltiečių me
ną. Parodos atidaryme dalyvavo 
rinktinė publika, jos tarpe Ame
rikos Jungtinių Valstybių gene
ralinis konsulas.

Lygia greta su dailės paroda 
vyko Pabaltijo žemėlapiųparoda. 
Joje buvo išstatyti žemėlapiai, 
miestų vaizdai ir graviūros iš 
penkių šimtmečių laikotarpio, 
šioje parodoje savo vertingus 
rinkinius išstatė Dr. P. Rėklai
tis (Marburgas) ir O. Bong 
(Miunchenas).

Tą pačią gegužės 8 d. ponia
O. Fleig, vieno šveicarų redak
toriaus estiškos kilmės žmona, 
laikė paskaitą apie Estijos 11-

Kuršių marių pakrantėje...

LIETUVIŲ SPAUDOS IR RADIJO SUVAŽIAVIMAS
Plrmas po 50 metų pertraukos 

šiaurinės Amerikos lietuvių laik
raščių ir visiškai pirmas radijo 
programų redaktorių bei leidėjų 
suvažiavimas praeitą savaitgal{ 
{vyko.

Suvažiavimo pradininkas - su
manytojas ir gyvybinėmis (ištal- 

kimą rašytojos Marijos Under 
poezijoje. Paskaitą "Baltų Kul
tūros Dienų” programos rėmuo
se surengė Ciuricho Lyceumo 
Klubas.

Gegužės 9 d. priešpiet buvo 
surengtas iškilmingas aktas, ku
ri pradėjo žinomasCiurichoTon- 
halle kvartetas, sugrojęs M, 
Čiurlionio ir E. Balsio kompo
zicijas. Po to {vado žod{ tarė 
pasiuntinybės patarėjas Dr. A. 
Gerutis, paminėjęs, jog prieš 
20 metų { Šveicariją atvyko pir
mieji Pabaltijo pabėgėliai. Su
rengdami "Kultūros Dienas",pa- 
baltiečiai norėjo savo dvasinės 
kūrybos pasirodymu atsidėkoti 
šveicarų tautai ir‘įstaigoms už 
suteiktą prieglobst{. Pabaltijui, 
deja, nebuvo lemta išlikti lais
vam, bet tremtiniai gali pareikš
ti tai, kas paslėpta Pabaltijo 
tautų širdyse jų tėvynėje.

Po to vėl kalbėjo Ciuricho 
miesto prezidentas, pareikšda
mas didelių simpatijų Pabaltijui 
ir jų tautoms. Vėliau sekė ne
paprastai {domi ir turininga ra
šytojo Dr. Edzardo Schaperio 
paskaita: "Pabaltijys Europos 

(Nukelta { 2 psl.) 

gingomis!) sąlygomis aprūpinto
jas PLB pirmininkas J. Bačiū
nas su visa PLB valdyba tapo 
nustebinti suvažiavimo sėkmin
gumu. Tai yra, jo kiekybi
niu sėkmingumu. Susirinko iš 
viso apie 110 dalyvių.

Suvažiavimo turinys, tačiau,iš
skyrus nebent radijo programų 
veikimo gana išsamią ir vaizdin
gą apžvalgą, būtų galėjęs tilpti 
ir po kuria kita iškaba pav., A.L, 
Tarybos, P.L. Bendruomenės, 
Vilko ar kurios kitos bendrinės 
ar "velksnlnės" organizacijos 
veikėjų suvažiavimo ar kongre
so. Nes PLB valdybos progra- 
mon {rašytosios temos buvo iš 
bendrosios visuomeninės veik
los, ne iš specifinės redaktorių 
leidėjų problemų srities. Kadangi 
tai buvo ne ką nors spręsti {ga
liotų visuomenės rinktų atstovų, 
o greičiau savanorių PLB pirmi
ninko svečių pasikalbėjimas, tai 
susirinkimas ir nesijautė gal{s 
priimti bei skelbti kokių saistan
čių nutarimų ar instrukcijų. Tai 
buvo spaudos bei radijo srityje tie
siogiai dirbančių ar iš šalies bend
radarbiaujančių visuomeni
ninkų "pasidalinimas minti
mis".

Labiausiai intriguojanti ir 
opiausia iš visų paliestųjų temų, 
be abejo, buvo pati pirmoji -- apie 
Lietuvos gyvenimo pristatymą 
išeivijos lietuvių spaudoje. Refe
ravo Naujienų redaktorius, drau
ge ir politikas visuomenininkas 
dr. P. Grigaitis (Moderatorius, 
atseit, posėdžio pirmininkas ar
ba diskusijų tvarkdarys) — 
vienas iš Dirvos atstovų — V, 
Rastenis (irgi ne vien žurnalis
tikos, o ir polltlnės-visuomeni- 
nės veiklos dalyvis).

Dr. P. Grigaitis, paminėjęs 
šiek tiek tolesnės praeities pavyz
džių, konkrečiai nurodė { susi
rūpinimo keliančius šių dienų 
reiškinius, Lietuvos gyvenimo 
nušvietime mūsų dabartinėj spau
doj, ir pareiškė, kad mūsų spau
da yra ir turėtų likti ne tik gy
venimo veidrodis - nesuintere
suotas informuotojas, bet ir mū
sų kovos {rankls.

Diskusijos tapo nukreiptos { 
dabartinio Lietuvos gyvenimo nu
švietimo taktiką. Pastebėta, kad 
spaudai (nors ir ne vien spaudai) 
ligi šiol, taip ir toliau svarbu 
nesitraukti iš Lietuvos okupaci
jos nepripažinimo pozici
jos, atseit, nenuslysti {jos pri
pažinimo poziciją.

Bet pripažinimas ar nepripa
žinimas liečia du dalykus: 1) Lie
tuvos pavergimo faktą ir 2) to fak
to teisėtumą, moralumą bei jo 
priimtinumą arba susitaikymą su 
juo.

Pavergimo fakto mes, iš tie
sų, negalėjom nepripažinti nuo 
pat 1940 metų birželio 15-tosios, 
nes tą faktą matome tikrovėje. 
Mūsų daugelio pasitraukimas iš 
Lietuvos yra vienas iš akivaiz

džiausių liudijimų, jog pripažįs
tam, kad Lietuva yra rusų- 
bolševikų okupuota. Tą faktą mes 
ne tik pripaž{stam esant}, bet lai
kome savo pareiga skelbti, šauk
ti, netgi iš visų jėgų rėkti, kad 
jis yra. Bet mes ginčijant to fak
to teisėtumą ir moralumą. Lie
tuvos okupacijos ar inkorpora- 
.cljos nėra fakto neigimas, bet 
yra protestas prieš j{, ne- 
nesusltaikymas su juo, nepripa
žinimas pateisinimo jam likti 
permanentiškam.

Taktika būdų ir priemonių pa
vartojime bekovojant prieš to 
fakto {teisinimo siekimus, buvo 
diskusijų objektas. Siūlyta pa
sisakyti dėl "kietos" ar "lanks
čios" taktikos. Keliolikos daly
vių trumpuose pasisakymuose 
nebuvo galima nei laukti preci
ziškai motyvuotų sprendimų. Tai 
buvo daugiausia spontaniški pa
lietimai paskirų, net visiškai in
dividualių taktikos momentų. 
Bendras pasisakymų vardiklis, 
tačiau, gal net nesitikėtai, buvo 
visgi daugiau pasviręs} lanks
tų ir išradingą kovingumą. 
Tačiau iš to negalėjo būti su
formuluotas siūlymas, kokia tu
rėtų būti "uniforminė" laikyse
na. Kaip pirma, taip ir toliau tas 
dalykas pasiliks viešų ir neviešų 
svarstymų objektas.

Prie kitų to suvažiavimo - po
būvio vyksmų apibūdinimo dar 
gr{šim vėliau.

ŽINIOS IŠ VISO 

__  PASAULIO___
* BUV. JAV PREZIDENTAS

D. A. EISENHOtfERIS, dalyva
vęs gubernatorių konferencijoje 
Clevelande, pareiškė remsiąs bet 
kur} kandidatą {JAVprezidentus, 
katrą tik respublikonų konvencija 
nominuos. Tuo būdu visos pastan
gos sutelkti jėgas, kad užbloka
vus Goldwaterio nominaciją, nu
ėjo niekais. <

Dabar prasidės kova rašant 
respublikonų 'platformą' — pro
gramą.

* CHRUŠČIOVAS IR TITO bu
vo susitikę Leningrade aptarti 
komunistinių kraštų laikyseną 
ryšium su R. Kinijos problema. 
Iš paskelbtų komunikatų neaišku, 
ar jų nuomonės sutapo dėl toli
mesnės taktikos kiniečių komu
nistų atžvilgiu.

* JAV AUKŠČIAUSIAS TEIS
MAS atsisakė svarstyti Apeliaci
nio teismo sprendimą dėl komu
nistų partijos vadovybės ir komu
nistinių organizacijų registraci
jos.

Komunistų partijos vadas Gus 
Hali tuoj paskubėjo pareikšti, kad 
Aukšč. Teismo sprendimas esąs 
"didžiuliu konstitucinių teisių 
laimėjimu" Ir atidarąs kelią ko
munistų partijos politinei veik
lai.
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Vienas gražiųjų fontanų Muenchene, Vokietijoje.

MILIJONAI TURISTŲ RUOŠIASI ATOSTOGŲ
"American Express Company" 

apskaičiavo: šią yasarą Europą, 
Japoniją ir Indiją turės aplanky
ti apie 1,250,000 amerikiečių tu
ristų. Tai reiškia, kad palyginus 
su praėjusiais metais turistų skai
čius pakilsiąs 15%,

O vasarai jau prasidėjus, įvai- 
rQs europiniai kraštai deda įvai
riausias pastangas prisivilioti už
sienio, ypač JAV turistus. Stato
mi nauji viešbučiai, (rengiami 
(vairūs patogumai, samdomi vi
rėjai. Šį kartą skaitytojus supa
žindinsime su trijų kraštų — 
Vokietijos Bavarijos, Prancū
zijos ir Ispanijos turistinėmis 
įdomybėmis bei., kainomis. Tie
sa, jau keleri metai ir šiais me
tais vilioja Balkanų kraštai 
anapus geležinės uždangos -- Ru 
munija, Vengrija, dar Jugoslavi
ja ir Čekoslovakija. Bet tai jau 
kita tema.

Ar Europoje besilankančiam 
turistui reikia daug vežtis pini
go? Ar perkamos galios santy
kis vis vienas doleris prieš ke
turias vokiškas markes?Taiklau
simai, kurie domina ir turistus 
ir Dirvos skaitytojus. Iš tikrųjų, 
čia sunku patarti. Jei turistas pa
sirinks žinomas turistines vieto
ves kurortinius miestelius, va-

TAIGI, UGNIMI DARYTAS... TAI KAS IŠ TO?

Stroh’s yra skoningesnis, štai kas. Dauge
liui žmonių ugnimi darymas reiškia švares
nį, šviežesnį skonį, specialų nuo briaunos iki 
dugno skonį. Kiti negali to išreikšti žodžiais. 
Bet visi Stroh mėgėjai sutinka ... nes jie 
pasirenka ugnimi darytą skonįI

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas 

V. Vokietijoje

sarvietes, jam teks per dieną 
sumokėti po 10-15 ir daugiau dol. 
Tačiau Bavarijoje esama vietų 
ir ne taip toli Muencheno, ku
riose vienos dienos pensionas kai
nuoja 8 DM (arba 2 dol.). O dėl 
perkamosios galios, jau tolimas 
tas metas, kai dolerį galėdavai 
skaičiuoti 1:4. Šiuo metu bene 
pats tiksliausias apskaičiavimas 
-- vienas doleris lygus 2 su puse 
markių. Tai liečia produktų, iš 
dalies ir viešbučių kainas. Susi
siekimas Vokietijoje ir Šveica
rijoje — brangus. Pvz. nuo Ham ■ 
burgo ligi Muencheno geležinke- 
llos kelionė gali kaštuoti 25 dol. 
(2 klase, trečiosios nebėra jau 
keleri metai). Apsimoka keliauti 
pasinaudojant aplinkiniais, "ten 
ir atgal" ruožais, be to, jei bent 
savaitę gyvenama kurioje srity
je, pvz. Bavarijoje, įsigyti savai
tinius "Bezirk" gelež. bilietus po 
40 DM, (10 dol.). Tuo atveju gali 
ir pirmąja klase važinėti kiek 
tinkamas, bet tik plane nurody
tais geležinkelio ruožais.

Vėl (spėjimas: kas nenori iš
leisti daugiau pinigų, nepatartina 

apsigyventi didžiuosiuose žino
mų Bavarijos vietovių (kaip 
Berchtesgaden, Garmisch, Mit- 
tenwald, Bad Toelz ir kt.) vieš
bučiuose. Jie samdo prancūzų 
virėjus, investuoja daugiau pini
gų ir, aišku, nesivaržo su didelė
mis kainomis. Labai moderni
zuojami kurortai ties šilčiausiu 
Bavarijos ežeru — Chiemsee. 
Kai kurios vietovės ties ežeru 
(Prien-Stock) turistus traukia su 
kultūrinio pobūdžio pramogomis 
(poezijos skaitymas ir kt.). Ži
noma, šią, kaip ir kitomis vasa
romis Vokietijoje, Austrijoje ren - 
glama visa eilė meno festivalių 
-- čia žinomiausios Bayreutho 
ir Salzburgo vietovės. Vasaros 
metu nestokos operinių baleto ir 
dramos spektaklių Muencheno te-' 
atruose.

Beje, Muenchenas laikytinas 
par excellence turistų mėgiamu 
miestu. Vienas pavyzdys: 1963 m. 
šią Bavarijos sostinę aplankė 
1,7 milijono svečių, iš viso buvo 
3,4 mil. pernakvojimų, o tų sve- 
člų-turlstų tarpe buvo 132,000 
JAV gyventojų. Muenchenas -- 
daugiausiai lankomas užsienio tu • 
ristų Vokietijos didmiestis — iš 
turizmo gyvena 20,000 muenche- 
niečių. Tik pernai mieste (vyko 

423 suvažiavimai bei kongresai 
ir jų 68 buvo tarptautinio pobū
džio. Be neseniai vykusios Mu
encheno "specialybės" -- amatų 
mugės, rudeniop atsidarys dide
lio masto tarptautinė susisieki
mo mugė.

"Turistai bėga iš Prancūzijos" 
— "Paris - Presse" dienraštis 
tokia pirmojo puslapio antrašte 
neseniai aliarmavo savo skaity
tojus. Ir iš tikrųjų, Paryžius jau 
virto per brangiu miestu ir JAV 
turistams. Visur atsiliepia kainų 
pakilimas ir ypač viešbučiuose 
bei restoranuose. Patys prancū
zai nusiskundžia, kad Prancūzi
joj per mažai kambarių užsienio 
svečiams, vos 340,000 (tuo tar
pu Italijoje 530,000). 1962 m. Pa
ryžiuje nebuvo pastatytas joks 
naujas viešbutis. Prancūzijoje 
mažėja iš turistų gaunamos pa
jamos.

Patys prancūzai nepatenkinti 
užsieniečiams teikiamu dėmesiu. 
Užsieniečiai per dažnai išnaudo
jami ir apkraunami arbatpini
giais. štai, turistas atsiduria te

atre: jis apmoka už rūbinę, tačiau 
iš jo prašoma dar vieno naujojo 
franko už "papildomą aptarnavi
mą" ir dar vieno už vietos nuro
dymą. Versalio pily — reikia ati
duoti skėčius, apmokama pagal 
norą, tačiau, kai skėtis atsiima
mas, turistas vėl prašomas sumo
kėti "Servlce, s!il vous plait". 
Turistas vakare kabarete: jis no
ri išgirsti Juliette Greco. Ap
ranga kaip teatre, tačiau už deg
tinę jam tenka sumokėti 30 fran
kų (apie 7 dol.), už šampanobon- 
ką tarp 150 ir 390 frankų, o kitų 
gėrimų pasirinkti negalima. Tad 
prancūzų žodžiais, "mes, klasi
kinis kelionių kraštas atsidūrė
me pavojuje."

Ne taip seniai buvo teigiama, 
kad pigiausi turistams Europos 
kraštai, tai Ispanija ir Jugoslavi
ja. Dabar toks skirtumas, kad 
kainos Ispanijoje jau kiek pakilu
sios. Ispaniją turistai mėgsta ir 
apie tai liudija skaičiai: kai 1945 
m. Ispanijoj lankėsi 83,000 užsie
nio svečių, 1963 m, jau buvo su
laukta api 11 milijonų. Tik 1933 
m. atidaryta 300 naujų viešbučių 
su apie 30,000 lovų. Šiuo metu vi
soje Ispanijoje lovų turistams 
skaičius sieks apie 250,000. 70% 
visų turistų (Ispaniją atvyksta iš 
europinių kraštų, 3(Ž7<> -- iš užjū
rio. Iš susisiekimo priemonių 
turistai daugiausia naudoja auto
busus, savas mašinas, trečioje ei
lėje -- lėktuvus ir ketvirtoje — ge
ležinkelius. šie nėra patogūs.

Apie kainas Ispanijoje žinias 
Muenchene vykusioje turizmo 
konferencijoje suteikė ispanų tu
rizmo gen. direktorius Herreara. 
Jo nuomone tos kainos pastovios 
ir turėtų atrodyti palankios užsie
nio turistams. Tad už visos die
nos išlaikymą, nakvynę pirmos 
rūšies viešbutyje mokama 24 DM, 
(arba 6 dol.), nors tikrumoje 
"pirmos rūšies" viešbučiai žy
miai brangesni. Už 5 DM. (arba 
1,25 dol.) gausi pietus, taksi kaš
tuos, vienam ruožui, 25 et., tiek 
pat kino bilietas, 10 et. alaus bo
kalas, o už 200 DM, (arba 50 
dol.) jau galima praleisti savai
tę gerame Madrido viešbuty, įs
kaitant maistą, bulių kautynes, 
kabaretą ir Prado muziejų.

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUT0MIB1LE 
1NSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
3208'4 w. 95 St.

CHICAGO,
ILI... 60612

Phone:
jJArden 4-8654

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

Pabaltiečių diena
(Atkelta iš 1 psl.) 

dvasiniame spektre". Prelegen
tas pavaizdavo šimtmečius tru
kusius Pabaltijo saitus su Vakarų 
Europa ir jos kultūra.

Iškilmingame akte, be kitų 
aukštų svečių, dalyvavo šveicarų 
kariuomenės korpuso vadas Uhl- 
man, atvykęs paradinėje unifor
moje. Be to, per visą parengi
mą Ciuriche viešėjo Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos šefas, 
ministeris S. Lozoraitis, atvy
kęs iš Romos.

Vakare buvo surengtas pabal- 
tiečių kompozitorių muzikos kon
certas. Programą sudarė J. 
Gruodžio ir E. Balsio kompozi
cijos, kurias su dideliu meis
triškumu atliko Tonhalle kvar
tetas. Latvių dainininkė P. Briv- 
kalne (Stuttgarto operos solistė) 
padainavo kelias latvių kompozi
torių dainas, o lietuvis daininin
kas Stasys Citvaras atliko estų 
dainas.

Gegužės 10 d. (sekmadienį) bu
vo atlaikytos dvi paskaitos. Prof. 
dr. J. Eretas kalbėjo apie Švei
carijos ir Pabaltijo kultūros sai
tus šimtmečių būvyje, ypač pa
brėžęs lietuvių ryšius su Šveica
rija dar nuo Konstancos ir Ba
zelio bažnytinių suvažiavimų lai
kų, o taip pat iškėlęs kalvinizmo 
plitimą Lietuvoje. Dr. H. J. Dah- 
men (Stuttgart) savo paskaitoje 
supažindino šveicariečius su pa- 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME C AP E C O D - O S T E R V I L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONE
87 East Bay Rd., Osterville Cape God. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekora

tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikra poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15. 
Iš anksto kreiptis:

EI). JANSONAS — 15 Rosedale Street, 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5999.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justiee ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Pa re ei Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

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

Marquefte 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.

rekordas
• įsteigta Chicagoįe 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 

2212 W. CERMŠK ROAD — CHICAGO 8, III. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskos, Pres.

baltiečių muzika. Jis tarp kita 
ko paminėjo tą (domų faktą, jog 
Vilniaus universitete dar XIX 
šimtmečio pradžioje buvo įsteig
ta muzikologijos katedra, tuo tar
pu kai, pav., Vokietijoje pirmą 
kartą tokią katedrą įvedė Bonnos 
universitetas tiktai 25 metus vė
liau.

Vakare per pabaltiečių ir švei
carų pobūvį ponia J. Stasiulienė 
su savo ansambliu pademonstra
vo lietuvių tautinius šokius.

"Kultūros Dienos" buvo užda
rytos gegužės 11 d. Jos susilau
kė nepaprastai gyvo atgarsio tiek 
šveicarų visuomenėje, tiek spau
doje. Visi didieji dienraščiai Ciu
riche, Bazelyje, Berne ir kitur 
paskelbė straipsnius apie Pabal
tijį. Be to, spauda plačiai apra
šinėjo "Kultūros Dienų” progra
mos atlikimą. Pažymėtina, kad ne 
tik Šveicarijos telegramų agen
tūra, bet ir Reuterio bei United 
Press agentūros paskelbė kelis 
pranešimus apie pabaltiečių pa
rengimą.

Apie meno parodos pasisekimą 
galima spręsti iš to, kad Ciuricho 
rriieStas nupirko visų trijų daili
ninkų po vieną paveikslą.

"Kultūros Dienas", deja, ap
temdė Vasario 16 d. akto sig
nataro, prelato Kazimiero Šau
lio mirtis, atėjusi kaip sykis 
gegužės 9 d., iškilmingo akto 
metu.

"Baltų Kultūros Dienas" tenka 
vertinti kaip dideli, pasisekimą, 
išgarsinusį Pabaltijo vardą.

(ag)
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LIETUVOS ATEITIS RŪPI 
IR JAUNIMUI

PLB pirmininko Juozo Bačiūno sodyboje {vykusiame lie
tuvių spaudos ir radio atstovų suvažiavime ryškiai išsikris
talizavo mūsų jaunosios kartos brandumas ir sveikintinas 
pasiruošimas tiems darbams, kurie didele dalimi jau dabar 
galėtų būti atliekami tos kartos atstovų. Apie jų nusistatymą 
ir pažiūras, apie jų galimybes {sijungti { išeivijos lietuvių 
visuomenių gyvenimą dar bus progos kalbėti artimiausioje 
ateityje.

Šia proga norime atkreipti visuomenės dėmesį { tai, kad 
mūsų jaunosios kartos atstovai, ruošdamiesi aktyviai daly
vauti Amerikos Lietuvių Kongrese Washingtone, nepasirodys 
vien tik lenciūgėlį šokant. Jie ruošiasi svarstyti, nagrinėti 
ir atvirai pasisakyti jautriais ir svarbiais Lietuvos išlais
vinimo politinės strategijos ir taktikos klausimais.

Viename iš savo aplinkraščių jaunosios kartos atstovai 
pareiškia esą įsitikinę, "kad atėjo laikas jaunajai karui pra
dėti esmines diskusijas apie dabartinę R. Europos ir Lietu
vos politinę padėtį, pažvelgti į ją iš naujos perspektyvos," 

Tam 'pažvelgimui' kongreso metu kviečiama jaunimo or
ganizacijų atstovų ir rinktinių svečių sesija. Tame rinktinių 
svečių ratelyje, jie sako, būsią galima realiai ir atvirai pa
žvelgti į politinį klausimą ir jaunosios kartos dabartinius 
įsipareigojimus Lietuvos klausimuose.

Iš iki šiol pastebėtų nuouikų, iš girdėtų jaunosios kartos 
atstovų pareiškimų ir nuomonių įvairiais mūsų visuome
nei aktualiais ir rūpimais klausimais galima tvirtinti, kad 
drąsios, atviros diskusijos ne vienam vyresnės kartos vei
kėjui pravers akis. Jie pamatys, kad mūsų jaunosios kartos 
atstovų tarpe turime čia mokslus baigusius, visuomeniniai 
subrendusias asmenybes. Jų mokslinis, politinis ir visuome
ninis potencialas dvelkia šių laikų dvasia, jame nebėra tų 
aprūdijusių stabdžių, kurie senajai kartai neleidžia atsipa
laiduoti nuo įsisenėjusių hipotekų siauroms partinėms už
tvaroms užlopyti.

(j.‘ 2.)

▲ i

ESTIJOS PREZIDENTO TESTAMENTAS
Jonas Stelmokas

Viename iš Dirvos vedamųjų 
buvo aprašytas paskutiniojo Es
tijos Prezidento testamentas, ku
riame siūlomas dramatiškas 
sprendimas Pabaltijo valstybi
nei politinei problemai. Estijai 
siūloma susijungti su Suomija, 
o Lietuvai ir Latvijai su Len
kija.

Šis testamentas buvo pada
rytas Pas. Karo įtakoje, rusų 
ir vokiečių okupacijų ir Estijos 
išnaikinimo, kaip tautos, aky
va iždo j e.

Šis žiaurus patyrimas aiškiai 
įtaigojo Estijos prezidentą, kad 
tautos išlikime šiandien didelį 
vaidmenį, gal net lemiamą, vai
dina tautos skaičius milijonais. 
Atrodo, kad kiekvienas užkariau
tojas, ar didesnis kaimynas, koks 
jis bebotų, yra visuomet gundo
mas idėjos, kad mažas tautas, 
negausias skaičiumi, galima 
lengvai nutautinti ir jos sąskai- 
ton padidinti savo tautą.

Dėl šito taip originalaus Es
tijos prezidento pasiūlymo čia ir 
norėtųsi pasidalinti mintimis. 
Nors sprendimui laikas dar ne
atėjo, tačiau turėdami patirties 
perspektyvą ir neapsėsti unijų 
aistros, pažiūrėkim į šį pasiū
lymą iš lietuviško taško.

Aišku, kad Lietuvos ir Latvijos 
jungimasis su Lenkija Lietuvai 
yra nepriimtinas, o ir Estijos 
prezidento argumentas, kad tas 
suteiktų Lenkijai priėjimą prie 
Baltijos Jūros, atrodo nėra nei 
rimtas nei įtikinantis.

Kas man padarė įspūdį Esti
jos prezidento testamente, tai 
aiškus apsisprendimas Estijai 
jungtis ne su Lietuva ir Latvija, 
bet su broliška Suomija.

Sis apsisprendimas sustiprino 
mano jau senai puoselėtą mintį, 
o tikiu ir daugelio lietuvių ir 
latvių, ypač dirbusių Lietuvių- 
Latvių draugijose, kad tik bro
liškų tautų apsijungimas, išskir
tų likimo praeityje, su šūkiu 
"Viena tauta -- viena valstybė", 
yra logiškas ir teisingas.

Sutinku, kad dabartinė pažiūra 
į Pabaltijo Valstybių Sąjun
gą (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) 
yra labai populiari ir atrodo, kad 

iki laisvės atgavimo ir būtų pati 
patogiausia. Bet prisipažinkim, 
kad ji neišsprendžia mūsų pro
blemos iš esmės ateityje. O 
šią problemą, fizinį ir kultūrinį iš-* 
likimą, atgavus laisvę turėsime 
spręsti visu rimtumu, kad vėl 
nepatektume į panašią situaci
ją, kur grobuoniškas kaimynas 
turėtų viltį išnaikinti mus geno
cido ir kolonializmo būdu.

Ištikrųjų, Pabaltijo Valstybių 
Sąjunga, kaip įsivaizduojam da
bar, nebūtų pakankamai stipri 
nei politiniai, nei militariniai, 
nei ekonominiai, nebent susidė
jus su kita jėga, bet tada ne
būtų prasmės šiai sąjungai, nes 
tada Estija, Latvija ir Lietuva 
galėtų jungtis su stipresniu pa
vieniai, savystoviai; Lietuva, 
Latvija ir Estija nėra giminin
gos tautos. Kas mus ištikrųjų 
jungia? Geografinė padėtis, ma
žumas ir paskutinių okupacijų 
patirtis? Šios priežastys nėra 
pakankamos sąjungai, ypač kai 
tokia sąjunga mūsų problemą vis- 
tiek neišsprendžia.

Atrodo, kad genocido akyvaiz- 
doje yra tik viena logiška ir 
natūrali priežastis apsijungimui 
-- susijungimas broliškų tautų, 
kurios istorijos bėgyje buvo 
išskirtos prieš savo norą ir va
lią.

Toks broliškų tautų susijun
gimas arba unija, sujungtų ne 
svetimas tautas, bet kraujo gi
mines, estus su suomiais, o lie
tuvius su latviais, į didesnius 
vienetus-tautas ir valstybes, įga
lintų vystytis kultūriniai, ekono
miniai ir politiniai, o svarbiau
sia - atimtų pagundą iš mūsų 
didžiųjų kaimynų mus išnaikin
ti. Toks apsijungimas nebūtų lai
kinas. Padiktuotas esamo mo
mento, bet būtų istoriniai tei
singas ir galutinis.

Tiek, kiek toks apsijungimas 
liečia Lietuvą ir Latviją, toks 
susijungimas bent dalinai išpil
dytų lietuvių istorinę misiją ap
jungti į vieną valstybę visas ais
čių tautas-gentis; lietuvius, lat
vius ir prūsus.

Karalius Mindaugas apjungda
mas lietuvius ir žemaičius į

Politiniai perversmai laikomi 
iš esmės stambiais įvykiais. 
Prieš birželio 7-tajai 1934metais 
išauštant, Kaune irgi buvo už
megztas toks įvykis. Tik išėjo iš 
jo, palyginti, smulkaus masto ne
susipratimas. O vist iek, net po 30 
metų, ir dėl jo dar turim memu
arinių susišaudymų, apeliuojan
čių į busimuosius istorikus ir į 
tebegyvus liudininkus.

Istorikams uždavinys — nu
šviesti, kaip ten iš tikrųjų buvo. 
Liudininkams -- nenuslnešti neži- 
nlon faktų-faktellų, be kurių nu
švietimas būtų negana ryškus.

Ar atsiras istorikas, pasiryžęs 
tyrinėti tą smulkaus masto "že
mės sudrebėjimą" Kaune anais 
metais? Galbūt. Tad jam, kurio 
nei vardas nei adresas dar neži
nomas, čia, matomoj vietoj, klo
ju iškarpėlę iš anos nakties 
vyksmų ir ankstesniųjų aplinky
bių, kurios iš pirmo žvilgsnio 
gal atrodys lyg nieko bendra ne
turinčios su įvykiu, bet kurių at
sitiktinis susipynimas gal ir bus 
turėjęs įtakos, Įėmusios įvykio 
eigos susiklostymą.

PIRMOJI APLINKYBĖ, 
POLITINĖ

— Atsiimkit profesorių. --To
kia būdavo Zarasų diduomenės 
rezoliucija, intymiai perduodama 
"parvežti Kaunan" kiekvieną kar
tą, kai 1933-34 metais, lankyda
masis L.T. S-gos apskričių pada
liniuose, užsukdavau į Zarasus.

Tas profesorius buvo Augusti
nas Voldemaras. Kai 1929 metais 
prezidentas Smetona atstatė jį iš 
ministro pirmininko pareigų, ji
sai gyveno Lietuvos Banko rū
muose. Sako, butas buvęs bene 
dešimties kambarių ir pats ištai
gingiausias visame Kaune. Iš vi
so, Lietuvos Banko pastatas, sta
tytas dar seimo laikais, iš lau
ko atrodė lyg niūroka tvirtovė, 
bet viduje buvo įrengtas labai 
ištaigingai. Dėl jo prabangos ir 
seime buvo barnių. Banko valdy
tojui planuotas butas, regis, buvo 
tebebaigiamas, kai įvyko 1926 m. 
gruodžio 17-toslos perversmas. 
A. Voldemaras, tapęs premjeru, 
atrado, kad tas butas vertas svar
besnės paskirties, negu banko 
valdytojui gyventi. Jis pats ten 
apsigyveno. Iš šios "tvirtovės" 
Voldemaras ir paskelbė rezis
tenciją prieš jo atstatydinimą iš 
pareigų. Saviems ir užsienio spau
dos atstovams pareiškė, kad pre
zidentas neturėjęs teisės jį atsta
tydinti be jo paties sutikimo ir 
be jo parašo po aktu. Voldemaras 
ginčijo jo paties iniciatyva prieš 
apie 14 mėnesių dekreto keliu pa
skelbtą konstitucijos pakeitimą, 
kuriuo vyriausybė su visu prem
jeru tapo padaryta tiesiogiai ir be 
sąlygų atsakinga tik prezidentui, 
kuriam buvo pavesta savo nuo
žiūra skirti ir atleisti ministrą 
pirmininką. Voldemaras nebuvo 
numatęs, kad prezidentas ir prieš 
jį gali panaudoti tą sustiprintą ga
lią. Bet taip atsitiko.

vieną valstybę, uždėjo mums pa
reigą tą jo darbą tęsti. Neveltui 
ir Vytautas Didysis sakė Kry
žiuočių ordinui, kad ir Prūsų 
žemė yra jo tėvūnija. Deja, šian
dien prie tokios unijos galės 
prisijungti tik dalis prūsų že
mės su Tilže ir Karaliaučiumi, 
bet išnaikintų prūsų jau niekas 
neprikels.

Akyvaizdoje tokių argumentų 
atrodo, kad Estijos-Suomijos 
unija ir Lietuvos-Latvijos unija 
būtų pati geriausia išeitis.

Žinoma, ir tokios valstybės- 
unijos, 5-6 milijonų dydžio, mi
litariniai nebūtų pajėgios apsi
ginti. Bet išjungus genocido ga
limybę ir aiškiai atsidalinus nuo 
Lenkijos, kuri maišėsi ir mai
šysis didžiųjų tautų kivirčuose, 
kuri neatsisakė ir neatsisakys 
savo pačios įsikalbėtos misi
jos, "būti tiltu tarp rytų ir va
karų", atrodo būtų reali gali
mybė tapti tikrai neutraliom 
valstybėm, ypač, kada Vokietija 
galutinai prarado savo paskuti
nę rytų koloniją -- Rytprūsius, 
o tuo pačiu Ir viltį savo šūkiui 
"Drang nach Osten" išsipildyti.

Beliktų aiškia pasisakyti ir 
pasisukti šiaurės link, link Skan
dinavijos. Skandinavijos Blokas^ 
įsigijęs neutralumo skraistę^gal 
apsaugotų ir mus nuo nuolatinių 
karų, okupacijų ir teroro.

Taigi oficialus premjeras jau 
buvo J. Tūbelis, nors tebegyve
no paprastame ketverto kambarių 
bute Kęstučio gatvėje. Voldemaro 
valdžia begallojo tik reprezenta
tyviame Lietuvos Banko bute, 
kurį apleisti jis buvo griežtai at
sisakęs. Tūbelis į tą butą nepre
tendavo. Bet Voldemaras, pačia
me Kauno centre besiskelbiąs 
teisėtu premjeru, suprantama, 
valdžiai buvo tvinkstanti rakštis 
panagėje. Po keleto savaičių ji 
tapo ištraukta: Voldemaras prie
varta tapo ištremtas iš Kauno ir 
apgyvendintas Platelių d va re: gra. 
žioj vietoj, prie puikaus ežero, 
bet aprūpintas dieną naktį neat
sitolinančiais "šešėliais", sau
gojusiais nuo pagundų ir gelbėju
siais nuo pikta...

Po klek laiko, kai Voldemaras 
pritildė savo tvirtinimus, kad jis 
tebesąs teisėtas ministras pir
mininkas, jam buvo leista persi
kelti į Zarasus ir apsigyventi pas 
pusbrolį, irgi Voldemarą, Lietu
vos Banko (ir vėl!) Zarasų sky
riaus direktorių. Bet ir čia su ap
sauga nuo politinių pagundų.

Kaune toji politinė rakštis ma
žiau beskaudėjo, bet užtat Zara
suose ji dūrė dieną naktį. Jei ne 
kitiems, tai vietos administra
cinei diduomenei, kuri turėjo būti 
atsakinga už "tvarką ir ramybę". 
O Voldemaras juk buvo aštralie- 
žuvis politinis ungurys. Ne pačiu 
tankiausiu tinklu apgaubtą, buvo 
ne juokai išlaikyti jį nuo politiš
kai "nedorų” kontaktų. Ypač bu
vo sunku apsisaugoti, kad aplinkoj 
nesklistų gausūs jo "kalambūrai" 
apie politines aktualijas. Sakė, 
mėgdavęs išeiti vienas ar su ko
kiu svečiu pasivaikščioti tems
tant ar visai sutemus. Išeidavęs 
ir į platų dirvoną už miesto, tin
kamą net ir anų laikų lėktuvams 
nusileisti. "Šešėlių" uždavinys bū
davo neišleisti jo iš akių, kad ne
pranykti; iš tos priverstinės gy
venvietės. Jei su svečiu vaikšto, 
jiems buvo svarbu ir nugirsti, ar 
koks sąmokslas neplanuojamas... 
Čia tai Voldemaras ir nesigailė
davęs įvairiausių pastabų, taria
mų garsiai, kad ir "šešėliai” gir
dėtų. Iš to kildavę fantastiškiau
sių mįslių, kuriose išskirti, kas 
tikėtina, kas tyčia pakišta "ante
lė" būdavę pikčiau, nei painius 
kryžiažodinius uždavinius spręs
ti...

Zarasai — Lietuvos tolimieji 
rytai, lyg Rusijai Kamčatka. Skir
tumas, žinoma, tas, kad iš Za
rasų Kaunan pėsčias galėjai atei
ti kažin ar ne greičiau, negu anų 
laikų lėktuvu iš Kamčatkos j 
Maskvą atskristi. Zarasų ad
ministracija nepajėgė to politinio 
tremtinio izoliuoti taip, kad kitur 
Lietuvoj, ypač Kaune, nebūtų apie 
jį nieko girdima ir juntama. Be
konų, pieno, kiaušinių realiza
vimo problemos, kelių taisymas, 
mokyklų statymas, mokesčiai, 
kova su degtindariais ar kontra
bandininkais — visa tai būdavo 
normalūs apskrities administra
torių rūpesčiai, šalia to, kiekvie
no apskrities natūrali ambicija 
juk buvo galėti drąsiai raportuo
ti vyresnybei Kaune, kad "pas 
mus viskas tvarkoj", atseit j vy
rauja lojalus nusiteikimas val
džios atžvilgiu. Slaptos ateitinin
kų kuopelės, trintis su gimnazi
jų kapelionais ar kovingais vika
rais irgi buvo "normalus reiški
nys", vienur sunkiau, kitur leng
viau pergyvenamas. Zarasai buvo 
turėję "kietą riešutą", gimnazi
jos direktorių kun. d r. J. Stepo
navičių, iškalbingą eruditą ir 
kartais drastiškai originaliomis 
politinėmis idėjomis pasireiš
kiantį politiką, buvusį krikščionių 
demokratų partijos atstovą sei
muose. Jis ten buvo buvęs vienas 
iš "pavojaus židinių" politinės 
ramybės idilijoje, bet ir čia pa
kenčiamas modus vivendi buvo 
išlaikytas, be to, 1933 metais 
jis iš Zarasų tapo perkeltas J Ute
ną. Taigi, apskritai imant, Zara
suose politinė atmosfera buvo 
kaip ir kitur. Tik Voldemaro ap
gyvendinimas įnešė nesiliau
jančią įtmpą, dėl kurios apskri
ties administratoriai ir vietos 
tautininkų vadovai aimanavo: už 
ką mu ms ta rykštė...

Todėl, tarp visų kitų nuomonių, 
siūlymų, sumanymų, pageidavi
mų bei prašymų, liečiančių vie
tos administracinius, ūkinius ar 
kultūrinius reikalus, pats karš
čiausias prašymas Kaunui iš 
tenai būdavo — atsiimkit profe
sorių...

ANTROJI APLINKYBĖ, 
TECHNIKINĖ

Kauno telefono centrinė anais 
laikais buvo romantiška. Paimi, 
būdavo, klausyklę, ir pasigirsta 
švelnus moteriškas balselis. — 
Panele, prašau man... ir tt. Jokių 
sausai traškančių automatų.

Tos panelės (kaikurios jau ir 
mamytės) turėjo galimybę betku- 
rio pasikalbėjimo pasiklausyti, 
nors joms tai buvo draudžiama, 
be to, dažniausia jos tam nei 
laiko neturėdavo. Bet 1926 me
tų gruodžio 17-tąją toji centrinė 
vaidino svarbų vaidmenį. Ji bu
vo vienas iš pirmųjų sukilimo tai
kinių ir instrumentų. Sukilėlių 
pareigūnai ją užėmė pirma, negu 
seimą, panelėms liepė abonentų 
nesujunginėti, išskyrus tik kele
tą nurodytųjų. Vėliau leido ir 
daugiau sujunginėti, bet prie 
kiekvienos panelės pasodino po 
jaunikaitį ir liepė duoti jiems po 
klausytuvą. Tie turėjo pasikalbė
jimų klausytis ir, išgirdę, kad kal
ba pradeda linkti į "politiką", tu
rėjo savo panelėms duoti ženklą, 
kad išjungtų. Taipvisas Kauno te
lefoninis susižinojimas buvo ke
letą dienų patekęs budrion kon
trolėm

Tą dieną (gruodžio 17) popiet, 
kai perversmas jau buvo įvykęs 
faktas, pačiupo ir mane, Laisvės 
alėjoj besidairantį, du studentų 
ateitininkų vyresnieji, ir sako, 
kad, tokiems dalykams dedantis, 
nedera šiaip sau slampinėti: 
reikia prisidėti prie patriotinių 
pareigų.

-- Kur tos pareigos?
-- Pabudėk telefonų centrinėj.
Žinoma, kodėl gi ne! Tos mis

tiškai romantiškos centrinės nie
kad nebuvau matęs, baisiai įdo
mu! Nuvedė. Panellųtarpepama
čiau pažįstamą iš ankstyvų gim
nazijos laikų. Ji pati tuojau pasi
rinko mane savo prižiūrėtoju, ir 
taip kokias tris valandas išbuvau 
Kauno telefono abonentų "viešpa
čiu”. Abonentai nuo ryto jau bu
vo "išdresiruoti", "nereikalingų" 
dalykų neplepėjo, tad uždavinys 

KIEKVIENAS NORI SAVO TRUMPAS ATOSTO
GAS PRALEISTI GRAŽIAUSIOJE IR 

GERIAUSIOJE VIETOJE

CAPE COD
KAIP TIK IR YRA TOJI GRAŽIAUSIOJI VIETA, O 

OSTERVILLE MANOR savininkas 
JUOZAS KAPOČIUS 

yra pasiruošęs savo svečiams suteikti kuo ge
riausias poilsiui sąlygas. Vasarvietė atidaryta 

nuo birželio 24 d. iki rugsėjo 7 d.
UŽSAKYMUS SIUSTI : Osterville Manor, Ine., West 

Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. Telefonu kreiptis: iki 
birželio 23 d. So. Boston, Mass., ANdrew 8-7730 (nuo 9 vai. 
iki 4 vai. p. p.) ir Dorchester, Mass. 282-2759 (bet kuriuo 
laiku) o po birželio 23 d. — vasarvietės telefonu — Oster
ville, Mass. GArden 8-6991.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI K IEI< VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

4V2% PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIA MS. 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 l’hone: 656-6330

išėjo nesunkus, įdomus ir malo
nus. Ir, be to, tapau irgi "atli
kęs rolę perversme"...

♦♦♦

Metai po metų automati
zacija ėmė siuntinėti į Lietu
vą pirmuosius savo žvalgus. 
Ėmė kalbėt, kad telefonai bus au
tomatiniai. Bet pirma Klaipėdoj, 
o Kaune vėliau. Tačiau firma, ku
ri apsiėmė įrengti automatinius 
telefonus, pasiūlė savotišką rek
laminę dovaną valdžiai. Kad būtų 
akivaizdu, kaiptleautomatiniaite. 
lefonai veikia, pasiūlė įrengti 
Kaune poros trejeto šimtųabonen - 
tų automatinę centrinėlę, kurios 
pakaktų naudotis tik "svarbiems 
pareigūnams". Įrengė. Pastatėau- 
tomatlnlus telefonus pas pre
zidentą, ministrus, kaikuriuos 
departamentų direktorius, kariuo
menės štabo svarbesniuosiusge- 
nerolus bei pulkininkus ir dar šen 
ten, -- įstaigose ir butuose, kad 
atitinkami asmenys galėtų būti 
ten ir ten pasiekiami.

Senieji telefonai - romantikai 
pasiliko pareigose, o tie auto
matai stovėjo šalia jų "nepriklau
somi": jais atitinkamiems vlr- 
šūninlams pareigūnams buvo ga
lima susikalbėti ne tik be panelių 
tarpininkavimo, bet ir be jokios 
progos joms ar kam kitam pasi
klausyti ar pasikalbėjimą nutrauk
ti taip, kaip aną gruodžio 17-tą, 
Žinoma, pasiklausytiarbazir "šu
nybę” padaryti galėjo tam tikras 
mechanikas, bet ta maža centri- 
nėlė veikė be jo pagalbos ir, sa
ko, stovėjo sau patyliukais, kada 
nekada sučežėdama, užrakinta už 
storų geležinių durų, nedaug kam 
težinomoj vietoj.

J. Tūbelis, patogumo sumeti
mais, įsakė pastatyti tuos tele
fonus ir pas mane, tada jau LTS 
generalinį sekretorių: Pažangos 
namuose ir bute, prie lovos... 
Neperdaugiausia jie buvo naudo
jami, bet kartais.būdavo, subirz
gia apie pusę antros naktį ir gir
di:

-- Ar da nemiegi?
Tūbelis, kas gi kitas tokiu me

tu... Žinoma, nemiegu.
-- Tai gal ateitum...
Vadinas, jau grįžęs iš preziden

tūros, prisibėdavojęs apie kokius 
nors nesklandumus ir pasirengęs 
išlieti, kur kokia nesmagi velnia
va dedasi.

(Bus daugiau)
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Daugelio žmonių namuo
se archajiškas, konservaty
vus, prieštvaninis dalykas, 
vadinamas b i b 1 i o t e - 
k a , ilgainiui visiškai iš
nyks. Ypač užsienio lietu
vių gyvenamuose namuose. 
Jį pakeis ir jau žymia da
limi pakeičia naujas ir taip 
pat svetimos kilmės žodis 
diskoteka. Kaip vi
si, taip ir lietuviai dabar 
gausiai sau perka ar šeimos 
švenčių progomis vieni ki
tiems dovanoja naująją 
šios rūšies "literatūrą”. 
Tarptautinės ir lietuviškos 
patefono plokštelės lygiai 
tiek pat kaštuoja, kaip ir 
knygos. Ir specialiai įreng
ti anaratai joms įgarsinti 
irgi kaštuoja tik truputį 
brangiau, kaip geros kny
gų lentynos.

Aš būčiau maždaug vie
nodas abiejų mėgėjas, tik 
man dar vis per sunku iš 
karto tarnauti dviem dei
vėm. Todėl mūsų , namuose 
bibliotekų šventovės tebėra 
žymiai platesnės apimties, 
negu diskotekos. Ir savo 
įspūdžius laikraščiui kar
tais parašyti tenka dažniau 
apie knygas, negu apie 
plokšteles. Ir jeigu kartais 
rašau, tai be išimties prisi
laikydamas gero tarptauti
nio papročio šios rūšies 
amatuose: tik apie tokias 
knygas ir tokias plokšteles, 
kurios kritikams ar recen
zentams specialiai būna at
siunčiamos iš autorių ar 
leidėjų (ir dar ne būtinai 
apie kiekvieną, o tik apie 
tokias, dėl kurių atrodo 
įdomu pašnekėti).

•
Mano debiutas plokštelių 

aptarimo amate ligšiol bu
vo labai skurdus. Esu rašęs 
tik apie dvi plokšteles, ir 
abi buvo dainininkės Lio
nės Jodytės. Ir nelabai kaip 
man tas debiutas išėjo. 
Daugiau gavau priekaištų; 
negu pasitenkinimo (kas 
būtų visai normalu), tik 
šiuo atveju priekaištai bu
vo labai aitrūs. Vienas 
draugas iš Brooklyno tuo
met laiške išdrožė: kam tu 
užsispyrei tą merginą nuo 
parapijos bažnyčios viškų 
būtinai nukelti į koncerto 
salę ir padaryti soliste ?... 
O kitas net dviem metam 
praėjus rašydamas vienu 
reikalu iš Chicagos, girda

Mes ir mūsų dainos
mas mano dirvines akimir
kas, kurias jis nuolatos 
skaitąs ir dažniausia su jų 
mintimis sutinkąs, rado 
būtina pridėti: ”... tik 
griežtai nesutikau su tavo 
straipsniais apie Jodytės 
plokšteles, už ką tave rei
kėtų sušaudyti”!

Ir iš tiesų, trijų šaunių 
muzikų tėvas Juozas Stro- 
lia, bent porą kartų "Drau
ge” rašydamas Lionės Jo
dytės plokštelių proga, ma
ne taip ir sušaudė. Milita- 
rizmo gadynėje tai gal yra 
pats geriausias būdas drau
giškų nuomonių pasidalini
mo srityje. Man nesudaro 
blogos sensacijos kartais 
jausti, kaip kulka pralenda 
per paširdžius. Tik apgai
lestavau, kad savo muziki
nėje atakoje Juozas Stro- 
lia pasireiškė kaip karys 
labai jau be jokio humoro. 
Toks vis baisiai rimtas, 
šaltas, piktas, ir jam vis 
tik Mozartai, Beethovenai 
ir panašūs, šiaip kokia dai
nelė, polkutė, tangiukas, 
fokstrotėlis ar juo labiau 
tvistas jam, žinoma, būtų 
pasibaisėtinas muzikos kul
tūros įžeidinėjimas ir mūsų 
tautos žudymas.

Su fokstrotais, valsais ir 
tangiukais mūsų tauta vis 
dar, laimei, nežuvo, nors 
priešingoji partija .ne be 
pagrindo galėtų įrodinėti, 
kad ji išliko gyva ir prisi
kėlė tik su liaudies daino
mis.

Problema tebėra paini ir 
prieštaringa. Gal mikulski- 
nis Čiurlionio ansamblis ku
rią dieną ir išves mūsų tau
tą į naują laisvės pergalę? 
Bet nedaug lieka vietos 
abejonei, kad Mozartas ir 
Beethovenas yra tiek pat 
šalti Lietuvos laisvės bylai, 
kaip ir vėliausieji angliš
kieji Beatles...

«
Tačiau Juozas Strolia at

liko gerą patarnavimą 
mokslui ir kultūrai. Jis iš
aiškino, kad L. Jodytės 
plokštelėje viena "daina iš 
Lietuvos”, garsioji "Sveiki 
broliai dainininkai”, yra se
nas baptistų himnas, savo
tiškais keliais atsidanginęs 
j katalikišką mūsų tėvynės 
šalį ir čia plačiai mieste
liuose ir kaimuose dainuo
tas ypač po pirmojo pasau
linio karo.

BRONYS RAILA

Anais metais recenzuoda
mas dvi pirmąsias L. Jody
tės plokšteles, kuriose bu
vo apstu "Lietuvos atsimi
nimų” ir "dainų iš Lietu
vos”, tų savotiškų, keistų, 
aiškiai svetimų ir po įvai
rius kraštus klaidžiojančių 
melodijų bei motyvų, mūsų 
Nepriklausomybės dviejų 
dešimtmečių laiko t a r p i o 
naujųjų "liaudies dainų", 
aš kaip tik ir buvau iškė
lęs klausimą, jog gal būtų 
gerai, kad mūsų muzikai, 
neturėdami ko geresnio 
veikti, išaiškintų tokių dai- 
nų-dainelių kilmę. Ir dėl 
"sveikų brolių dainininkų’ 
dabar viskas aišku, — tai 
senas, garbingas baptistų 
himnas. Kai kurie kiti ka- 
tarinkinio pobūdžio valsiu
kai ir dainelės be abejo taip 
pat turi savo metrikus, ku
riuos mums prašalaičiams 
nelengva atsekti.

Tačiau tai buvo mūsų 
naujoji "tautosaka”. Tos 
klaidžiojančios kaimynų ir 
kartais tolimų šalių daine
lės bei "himnai” buvo už
lieję Lietuvos šalį, ypač 
priemiesčius ir kaimus, nuo 
Zarasų ligi Alvito, nuo Pa
langos ligi Perlojos. Daina
vo jas siuvėjos ir skalbė
jos, drobių velėtojos ir šie
no grėbėjėlės, balsingesni 
gimnazistai ir gitaristai, zi- 
magorai ir mašinų mecha
nikai, o taip pat artojėliai, 
šienpiovėjai ir ypač iš ka
rinės tarnybos pulkuose 
grižę kareivėliai.

Tai buvo antplūdis, nieko 
nepadarysi. Ir aš pats, bū
damas tada trečiojoje gim
nazijos klasėje, rėksmingai 
dainavau šias naujas, mo
dernias ir gražias dainas. 
Ir kadangi gitara tuomet 
mano vargui atrodė dar per 
a r i s t o k ratiškas įrankis, 
pradėjau mokytis groti ne 
mažiau moderniu instru
mentu — balalaika ... Sun
ku buvo jaunam išsisaugo
ti šios pražūtingos slavų 
įtakos.

Iš tikrųjų, reikėjo dai
nuoti "Subatos vakarėlį" ir 
groti tik kanklėmis.

Slavų ar ne slavų, gražių 
ar negražių "meilės ir ilge
sio”, "džiaugsmo ir liūde
sio" dainų tuomet buvo pil
na Lietuvos šalelė, iš ku
rios L. Jodytė prisėmė net 

dvi savo "Lietuvos” ir vai
kystės atsiminimų plokšte
les. Ir tai yra ir liks buvu
sios tikrovės uždokumenta- 
vimas, nežiūrint, ar toji 
tikrovė kai kuriais atžvil
giais buvo pakenčiama ir 
nežalinga, ar labai jau kam 
pasibiaurėtina ir kenksmin
ga. Jei ne Jodytės plokšte
lės, toji pas mus dainuotų 
dainų gadynė istorijai grei
čiausia būtų visai žuvusi, 
nes šiandien po dviejų nau
jų dešimtmečių tos dainos 
jau užmirštos ne tik išeivi
joje, bet berods ir Lietuvo
je.

Kodėl toks srautas klai
džiojančių tarptautinių, te
gu vietomis ir kiek "aplie- 
tuvintų" melodijų tuomet 
buvo užplūdęs mūsų šalį, 
ypač jos jaunimą? Man ro
dos, kad priežastys papras
čiausios, vis pasikartojan
čios ir būtų naivu dėl jų už
merkti akis.

Kiekvienas kintantis 
žmonių gyvenimo laikotar
pis, maždaug kiekviena 
nauja karta nori naujų dai
nų ir naujų šokių, su ku
riais, kaip dabar mokslinin
kai sakytų, ji "save inden- 
tifikuoja”. Senosios dainos, 
jų tarpe ir liaudies dainos 
jos nebepatenkina. Mūsų 
liaudies dainos turi savo iš
liekamą grožį, tradicines 
formas, ritmus, nuotaikas 
ir turinį. Bet nereikia ma
nyti, kad 18 ar 19 šimtme
čio lietuvių liaudies dainos 
visais tais atžvilgiais išreiš
kia ir gali pilnai atitikti, 
pvz., 20-jo šimtmečio pir
mosios pusės ar dabar jau 
įsibėgėjusios antrosios pu
sės lietuvių nuotaikas, sko
nius ii' visą psichologiją ne 
tik jaunų, bet ir žymiai vy
resnių žmonių. Ir taip pat 
būtų paika manyti, kad tai 
labai bloga ar beveik jau 
lietuvybės išsigimimas ir 
didžiulio mūsų meninio tur
to — liaudies dainų — iš
niekinimas, jeigu lietuviš
kame žmoguje per ilgą lai
ką jo nuotaikos ir skoniai 
yra didžiai pasikeitę ar net 
aiškiai nebesutinka su 18- 
19 šimtmečio baudžiaunin
kų nuotaikomis.

Man rodos, nieko pana
šaus.

Tautinės muzikos ir dai
nų festivaliuose, folklori
ninkų suvažiavimuose, ge
ruose tam dainos žanrui 
skirtuose koncertuose ir 
specialių tos rūšies reper
tuaro mėgėjų choruose mū
sų liaudies dainos užėmė 
ir visada galės užimti labai 

garbingą, žavią ir gražią 
vietą. Bet norėti, kad jos ir 
tik jos visą laiką dominuo
tu mūsų dienų kiekvieną 
lietuvį, kad jos ir tik jos 
būtų dainuojamos kokį dar
bą dirbant, jo pabaigtuves 
švenčiant ar pramogaujant, 
— yra visiškai donkichotiš
ka svajonė ir, pasakyčiau, 
pusėtinai nerimta, beveik 
apgailėtinai tragikomiška. 
Keturi pastarieji mūšų gy
venimo dešimtmečiai tam 
pateikia patį tikriausią ir 
nenuginčijamą paliudijimą. 
Kai pamokslininkai visiš
kai ignoruoja naują žmo
gų, naujas jo nuotaikas, 
skonius, aplinką ir pasikei
tusias sąlygas, jų atsišau
kimai į senųjų liaudies dai
nų nesibaigianti kartojimą, 
j Mocartus ir Beethovenus 
yra tuščiai tragiški ir vi
suomet baigiasi niekais.

Nes ir lietuviui, ypač 
jaunuomenei reikia vis 
naujų ir kitokių dainų, ku
rios leistų jam "išsisakyti”, 
jausti, galvoti ir pergyven
ti taip, kaip jis dabar jau
čia, galvoja ir pergyvena. 
Poetai ir kompozitoriai tu
ri ateiti jam talkon. Ir čia 
jiem negali būti jokių tabu. 
Nejaugi gražu, vertinga ir 
tautiška tėra tik tai, kas 
buvo sukurta gyvenusių 
generacijų prieš šimtmetį, 
du šimtmečius ar dar se
niau? Na, o kas gi mes, ku
rie laiko bėgyje paaugę, 
baudžiavų nusikratę, laisvę 
pajutę, gyvenantieji dabar
tyje ir žvelgiantieji į atei
tį, — ar mes tik pelų mai
šai, tik papūgos, kurioms 
lemta tik įkaltus garsus pa
kartoti ir nieko savo nesu
gebėti ?

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

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

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

•
Kai poetai ir kompozito

riai, išskyrus savo metu 
gal tik Stasį Šimkų bei Mi
ką Petrauską (bet šiandien 
ir jų laikai jau dešimtme
čiuose nugrimzdę...), ne
atėjo talkon, nedavė nei 
naujų šokių, nei naujų dai
nų dainelių, atitinkančių 
ypač jaunosios kartos nuo
taikas, tai visos tos maka- 
roniškos ir net katarinki- 
kės dainos, įskaitant slaviš
kus siuvėjų romansus ir 
babtistų himnus, atplūdo iš 
šonų j Lietuvą ir net virto 
"dainomis iš Lietuvos”.

Tad ir šiandien tebema
nau, kad Lionė Jodytė su 
savo gitara čia nieko dėta, 
— ji tik užfiksavo išgyven
ta tikrovę, savo geru balsu 
i š d a i nuodama savotišką 
mūsų ano meto "moderniš
ko folkloro" repertuarą, 
kuriam tikriausia ne aš vie
nas savo vaikystėje esu tu
rėjęs sentimentų. Tos plokš
telės man buvo irgi tam 
tikras . .. "Lietuvos prisi
minimas”.

O norėtųsi ne tik prisimi
nimų, nuo kurių jau dūsta 
mūsų gyvenimas, bemaž 
nieko kito mums nebesuge
bant, kaip ruošti vis dau
giau ir dažniau visokių su
kaktuvių ir nuopelnų pami
nėjimų. Norėtųsi, kad šių 
dienų mūsų poetai, kompo
zitoriai ir dainininkai "iš
sakytų” mūsų dabartį — 
su mūsų jausmais, nuotai
komis ir ritmais. Nemanau, 
kad šitoks noras būtų ken
kimas Lietuvos išlaisvini
mo bylai ir būtinai reikštų 
Mozarto ir mūsų gražiųjų 
liaudies dainų "suniekini- 
mą”.

MOTERIS JU0ZAS ŠVAI8TAS 
— KARNAVALO 
AIKŠTĖJE N o v . l .
(6)

— Ko čia nežinoti? Gal baiminiesi dėl namų? Nesuk 
perdaug galvos. Namai ne paukštis — nenulėks. Pasa
kysi tai savo juodžiukei, sodininkui. Juk abu patikimi ir 
žinomi žmonės — prižiūrės. Pagaliau ir pats Aleksand
ras. Nebijok, jis tuojau sužinos, kad tu išvykusi. Pasi
rūpins namais.

— Kada gi paskutinė diena?
— Trečiadienį. Nei kiek ne vėliau! Man svarbu kiek

viena atostogų valandėle tinkamai pasinaudoti. Antra
dienį palieku grožio salioną. Dabar pats tinkamiausias 
laikas. Daugelis mano klienčių su savo išmislingom šu
kuosenom kažkur pramogauja. Aš irgi parengusi. Ma
no ševriukas patikrintas, sutvarkytas — bėgs pasispar
dydamas.

— O kas daugiau važiuos?
— Ko tu nori dar — šaunių palydovų? — pasijuokė 

Rožytė.
Gražina visai rimtai:
— Ne, ne apie tai. Norėjau paklausti apie tavo duk

teris. Ar jos irgi kartu?
— Mano dukterys jau beveik nuotakos. Turi savo 

gyvenimą ir savo draugus. Mama nebe tiek dabar reikš
minga.

— Taigi, kol ant kojų atsistoja. O paskui...
Gražina kažkodėl pesimistiškai numojo ranka. Pra

dėjo kita tema ir kitu tonu:
— Aš vis žiūriu j tave, Rožyte, ir stebiuosi...
— Būtų čia ko!
— Yra. Kartais net pavydžiu ...

— Juokinga!
— Taip, taip. Kai tavo vyras st°iga mirė širdies 

smūgiu, tu pasilikai su mažom mergytėm. Tr ką gi jūs 
tada turėjot? Beveik nieko. Gvrenot ta diena, šiek tiek 
atidedami ateičiai. Bet šit dirbai stengeisi. Užauginai, 
išmokslinai. Ir visai neatrodo, kad tu būtum pavargusi, 
susmukusi. Priešingai — pilna energijos veržlumo. Tuk 
teko taikytis prie naujo gyvenimo — pakeisti profesiją. 
Buvai mokytoja, o dabar plaukų šukuotoją ..

— Taip ir reikia, brangioji!
Abi moterys išsiskyrė patenkintos: viena, kad turi 

praktišką, nuoširdžią draugę, antroji, kad gali padėti 
savo artimai.

VI
Vos saulė pradrieskė rytą padangę, moterys jau ke

liavo iš miesto. Neskubėdamos, vidutiniu greičiu, pakelėj 
kai kur sustodamos, ropiečiu pasiekė Niagaros priemiestį, 
Amerikos pusėj. Iš anksto buvo sutarusios apsistoti Ka
nados pakrantėj ir ten nusisamdyti kambarį gerame vieš
butyje.

Rožytė vis vadovavo;
— žinai, brangioji. Visi, kas buvę, patarė man tik 

Kanadoj apsigyventi. Iš ten puikiausi vaizdai ir reginys, 
žiūrint į krioklį. Dėl viešbučio perdaug nesivaržykim. 
Nors trumpai, bet gerai. Kad ir į pragarą, kaip tas sako, 
bent ant šaunaus žirgo! Verčiau susiveršim dėl valgio. 
Tik pietūs restorane, o visa kita pačios — naminiu būdu.

— Gerai: aš sutinku, — pasidavė Gražina.
Sieną, arba muitinę, lengvai pravažiavo. Pareigūnai 

mandagūs. Joms patiko.
Anoj pusėj tuojau pasuko j THE QUEEN VICTO- 

RIA PARK. Didelis plotas, lyg šlaitas, lengvai kylantis 
nuo upės ir krioklio krantų. Toliau, gerokai aukščiau, 
viešbutis prie viešbučio. Masyvūs, įvairių spalvų ir stilių 
pastatai. Viskas skoningai papuošta: plačialapiai medžiai, 
žydintieji krūmai ir gėlių gėlės — spalvingos, sodrios.

Prasčiau dėl kambario. Vis užimta ir užimta. Var
gais negalais susirado vieną pačioj viešbučio pastogėj,

gal septintame aukšte. Liko n?.te'.'.k’nto3. Balkono nebu
vo, bet užtat didelis platus Venecijos langas, žiūrėk ir 
norėk. Nieku neužstota, — nei medžiais nei namais. To
limiausi vaizdai aplinkui.

Šiek tiek apsitvarkiusios panoro i parką. Pirmiausia 
oras — švarus, gaivus. Lengvai traukia plaučiai, net 
saldu krūtinėj. Vos tik be veržtu paleido savo akis ir 
visus pojūčius, — įspūdis užčiaupiantis. Pasakų pasaka 
ir kontrastai nesugaunami. Vienoj pusei ramu, jauku, o 
toliau — triukšmas negirdėtas ūžesys, kažkoks siaubas.

Pamažu, koja už kojos, vis ansižvalgydamos, dau
giau įspūdžiu besikraudamos, leidžiasi nuo viešbučio kal
velės ir artėja prie to siau' o. Praeina vešlias žalias pie
veles, kaip švelnus aksomas. Tarp pievelių visaip išran
gyti. išraityti takai, takeliai, tartum balčiausios drobės 
patiestos. <5’*ą pat suolai, sėdynės ir visokio pavidalo sta
lai aikštelėse tarp gėlėtų krūmų. Kai kur altanos nuo 
saulės spindulių pasislėpti, o gal ir nuo smalsiųjų žmonių 
akių.

žmonių marga, judru. Kaip kaleidoskope spalvingai 
mirguliuoja. Trys generacijos — trys svarbiosios gyveni
mo pakopos savotiškai išrvškė'a. širmi senesnieii ramiai 
sau šnekasi susėdę. Jaunimus siaučia, žaidžia, gimnasti
kuoja. Sportui prietaisu ir žaidimui priemonių Įvairių 
įvairiausių. Tarp vienų ir kitų šmaikštėsi mažie'i.- šoki
nėja, klykauia, kaip nedresiruoti gyvulėliai.

štai ir riba — toliau nei žingsnio. PlaH, g’li klaikioji 
praraja, milžiniškos pasagos pavidalo. Siaubinga van
dens masė — be galo, be krašto — griūva, virsta, kaip 
nuo aukšto stataus mūro. Triukšmingai atsitrenkia į kie
tas uolų atplaišas. įniršusi srovė drabstosi nutomis, tirš
ta tyškuliu migla kyla atgal, į viršų. Kartais, kai saulė 
tam tikru kampu pasisuka, tyškuliai pavirsta gražiausia 
gyvų spalvų laumės juosta. Daug įspūdingesnė negu pa
dangėj, nes čia visai arti. Tada vaizdas nuostabiausias — 
didinga ir žavu, kaip užburtoj požemio pilyje.

Mistiškai, pašnibždom Rožytė išsireiškė:
(Bus daugiau)
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MIRUSIŲJŲ PAGERBIMAS

Lietuvių jūrų skautai Chicagoje pagerbia mirusius prie 
Laisvės Kovų paminklo.

Chicagos Lietuvių Jūrų 
Skautijos jūrų skaučių 
JUOKRANTĖS, jūrų skau
tų BALTIJOS JŪROS tun
tai ir jūrų skautu akademi
nė Korp. GINTARAS S. m. 
gegužės mėn. 30 d., miru
siųjų pagerbimo dienų, iš
kilmingai paminėjo ir pa
gerbė žuvusius Lietuvos 
laisvės kovų dalyvius, ka
rius, partizanus, mirusius 
Lietuvoje ir išeivijoje savo 
artimuosius jūrų skautes 
ir skautus.

Tos dienos iškilmės 11 
vai. ryto buvo pradėtos su 
tam specialiai skirtomis 
pamaldomis, kurias atnaša
vo ir jautrų pamokslų pa

Žuvuslems lietuviams jflreiviams pagerbti Į Michigano eže
rų nuleidžiamas vainikas, p. Petručio nuotraukos

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
55.75
$3.98

1. STREGA — Liquer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th
5th
5th

sakė jūr. sktn. Tėv. Jonas 
RAIBUŽIS. Pamaldose, ku
rios įvyko Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje, rikiuotėje daly
vavo Chicagos jūrų skau
tės, jūrų skautai, Korp. 
Gintaras nariai su savo va- 
dovėmis-ais ir daug tėvų 
bei jūrų skautijos rėmėjų.

Po gedulingų pamaldų, 
prie Jaunimo Centro ant 
LAISVĖS KOVŲ pamink
lo, darniai išrikiuotoms 
Chicagos Jūrų Skautijos 
gretoms gerbiant, žuvu- 
siems Lietuvos laisvės ko
vų dalyviams ir miru'siems 
Jūrų Skautijos nariams pa
gerbti, jaun. jūrų skautas 
"bebriukas” ir jaun. jūrų

$1.19
$4.69
$ .69

DIRVA

JŪRINIO SKAUTAVIMO ENTUZIAZMAS
Gyvenimo metų vejami 

primirštame jaunatvės sva
jones ir idealizmų, kurie 
daugumai lieka tik graži 
praeities pasaka, savo lai
ku pasiekusi.kiekvienų, ta
čiau greitai pamiršta. Ir 
dažnai neįvertiname idėjos 
reikšmės gyvenime, nors 
kasdienų pastebime jos įta
kų milijonų žmonių gyveni
me. Perbėkime keliomis 
mintimis idėjų, kuri nepa
keitė žemės veido, tačiau 
savo įtakoje suteikė reto 
džiaugsmo ir didelės auklė
jamos reikšmės nesuskaito
mam skaičiui jaunimo: lie
tuviškoji jūrų skautija.

Gamtos palenkimas žmo
gaus valiai yra pati seniau
sia žmonijos svajonė, šiuo 
metu bandanti pajungti sa
vo jėgon pačių paslaptin
giausių visatos dalį — erd
vę.

Tačiau jūra amžiais vi
liojo žmogų, bandantį su
prasti ne tik save, bet ir jį 

skautė "udrytė” padėjo 
vainikų. Padėjus vainikų 
žodį tarė jūrų skautų. BAL
TIJOS JŪRŲ tunto tunti- 
ninkas jūr. pskt. A. BUT
KEVIČIUS, kuris savo kal
boje, be kitų, paminėjo ir 
prieš kelius mėnesius tra
giškai žuvusį J. A. V. ka
riuomenėje tunto jūrų 
skautų v. v. Vidų MILA- 
VICKĄ ir š. m. gegužės 
mėn. 18 d. nuoširdų Jūrų 
Skautijos rėmėjų, didelį 
lietuvį patriotų, I. VILĖ- 
NIšKĮ Bostone, žuvusiųjų 
pagerbimo ir minėjimo 
apeigos prie Laisvės Kovų 
paminklo visiems stebėju
siems paliko labai gilų 
įspūdį.

Po iškilmių prie Jaunimo 
Centro, jūrų skautai-ės su 
savo vadovais ir nemažas 
skaičius Jūrų Skautijos rė
mėjų nuvyko prie Michiga- 
no ežero tradiciniam žuvu
sių jūrų skautų ir Lietuvos 
karo bei prekybinio laivy
no jūreivių pagerbimui, 
čia, išplaukus į ežerų, vi
siems dalyviams gerbiant 
ir dideliam vietos ameri
kiečių žiūrovų skaičiui nuo 
kranto stebint, buvo nu
leistas vainikas i Michiga- 
no ežero gelmes. Ta proga 
atitinkamas apeigas atliko 
jūr. sktn. Tėv. J. RAIBU
ŽIS, žodį tarė šen j. v. v. K. 
BUTKUS.

Kalbant apie iškilmes 
prie Laisvės Kovų pamink
lo ir tradicines vainiko nu
leidimo apeigas į Michigano 
ežerų, tenka ne tik pasi
džiaugti mūsų lietuviškojo 
jaunimo žvaliomis greto
mis, jų vykdomomis giliai 
prasmingomis tradicijomis, 
bet ir giliai susimastyti pa
sigedus kitų lietuviškojo 
jaunimo organizacijų, ku
rios kartu su jūrų skautais 
ar atskirai, taip gražiai ir 
iškilmingai mokėtų pagerb
ti Lietuvos Laisvės kovų 
dalyvius bei savo artimuo
sius Tėvynėje ir išeivijoje.

Vg.

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

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

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

KĘSTUTIS BUTKUS

supantį pasaulį. Tačiau ne 
visiems ji leidžia naudoti? 
jos teikiama paguoda: tik 
kantrus, ištvermingas, sa
vimi pasitikintis, jaučius 
atsakomybę už savo artimų 
žmogus gali tikėtis jos ma
lonės ir gilaus išgyvenimo 
valandų, kurios yra supran
tamos tik tiems, kurie jū
ros prieglobstyje turėjo 
progų pažinti Dievo pasau
lį visoje jo didybėje.

Skautybės įkūrėjas, Lor
das Baden Powelis, pripaži
no jūrinį skautavimų kaipo 
vienų iš tobuliausių jaunuo
lio charakterio ugdymo sis
temų, ir todėl nenuostabu, 
kad idėja, tinkamai supras
ta ir gyvenimiškai pritai
kinta, retai kada išblėsta. 
Jos požymis visuomet yra 
tęstinumas ir nuolatinis at
sinaujinimas.

Lietuviškoji jūrų skauti
ja didžiuojasi turėjusi pro
gų įkvėpti Lietuvos jauni
mui meilę savajam pajū
riui, skelbiant Lietuvos 
kaip jūrinės valstybės svar
bų. Nesuskaitomos kelionės 
Nemunu ir kitomis roman
tiškomis mūsų krašto upė
mis ir ežerais ugdė gilesnį 
savojo krašto pažinimų. 
Praleistos valandos balto
mis kopomis apsuptose 
Kuršių marėse, beskro- 
džiant Baltijos jūros ban
gas j kaimyninius kraštus, 
teikė gilaus pasitenkinimo 
ir trumpakelniui jaunuo
liui ir tam senam jūros vil
kui — jūrų skautininkui. 
N e s u s k aitomos regatos, 
sveikas vandens sporto pro
pagavimas, skatinant bu
riavimo specialybę, reika
laujančių ilgo ir kruopštaus 
pasiruošimo, ruošė naujųjį 
jūrų skautijos kadrų — 
drąsų, sąmoningą ir patei
sinantį idėjos kilnumų. Ir 
kaip prasminga visa tai bu
vo kai savas dangus laimi
no tas pastangas.

Nei tragiškas Budžio li
kimas, nei su gamtos sti
chija surišti pavojai nega
lėjo numalšinti to gaivališ
ko jausmo, kuris kilo iš no
ro užvaldyti jūrų, kasdienų 
pareikalaujančių atpildo iš 
jų mylinčių ir jos neken
čiančių.

Betgi likimo panorėta, 
kad skrostume svetimus 
vandenis, ir todėl svarbu 
suprasti, kad dangus gali 
būti svetimas, tačiau dva
sia lieka sava, nesikeičianti 
ir neleidžianti savęs prie
vartauti. Savo tradicijų iš
laikymas yra viena iš veik
smingiausių priemonių tam 
gyvybės siūlui išlaikyti, ku
ris riša su praeitimi ir vis
kuo, kas yra brangu ir ver
tinama.

Jūrų skautija su džiaugs
mu pergyveno naujos jūri
nės skautijos šakos išsi
skleidimą, kai prieš penke
rius metus Chicagoje įsi
steigė pirmoji jūrų skauti
jos akademinė Korp! Gin
taras — vienintelė akade
minė organizacija, gimusi 
už laisvojo krašto ribų. Juo 

prasmingesnė. Jūrų skauti
jos eilėse subrendę akade
mikai nepabūgo atsakomy
bės tęsti akademinę tradi
cijų savo sukurtoje formo
je ir jau gana trumpame 
gyvavimo bėgyje įrodė, kad 
metų laikotarpy ugdyta 
mintis gali pasireikšti įvai
riomis formomis ir sėkmin
gai atlikti savo paskirtį lie
tuviškame gyvenime.

Gal svetimas . dangus 
jiems ir nebėra jau toks 
svetimas, gal veikimo pras
mė ir neturi tokio gilaus iš
gyvenimo, kaip jų žilstan- 
tiems garbės filisteriams, 
tačiau nesuklysime spėda
mi, kad noras išgyventi 
bendra.idėją jiems šiandien 
yra lygiai toks reikšmin
gas. gal net daugiau.

Juodu, baltų ir mėlynų, 
akademinių spalvų derinys 
lietuviškos visuomenės tar
pe jau įgi'O pažįstamą vei
dą. įsikūrusi skelbti Lietu
vos kaipo jūrinės valstybės 
svarbą, propaguoti jūrinio 
skautavimo svarbą, remti 
Lietuvos tautines aspiraci
jas visame laisvame pasau
lyje. skatinti jungtis j lie
tuvišką akademini gyveni
mų studijuojančius lietu
vius jaunuolius, kartu pasi
statė sau tikslą remti lietu
viškų kultūrinį gyvenimų, 
kaip veiksmingiausia prie
monę lietuviškos dvasios 
išlaikymui.

Pabaltijo Komiteto eilė
se gintariečiai skatina Bal
tijos jūros kaimynų sugy
venimų, bendromis jėgomis 
beldžiant i Washingtono 
duris, gaivinant prigesusių

Pranciškonų lietuvių gimnazijos mokiniai skudučiuoja.
B. Kerbelienės nuotrauka

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA
Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis

ALEKSANDRO MERKELIO 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoi iams ir prenumeratoriams.

Šį leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiuntus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 107-17 118th St., 
Richmond Hill, Nevv York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d. knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
įsigyti pigesne kaina, skuba ji jau dabar už
siprenumeruoti.
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Amerikos sąžinę Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu. Klaipėdos 
krašto minėjimai blizga 
gintariečių spalvomis, liu
dijančiomis rūpestį savojo 
pajūrio reikalu. Dailininkai 
Akstinas, Remeika, Ignas, 
Čipkuvienė nuoširdžiai dė
kojo už paramų jų meno 
parodų metu. Neverausko 
knygos "Pajūriais Pama
riais’’ išleidimo proga gin
tariečiai džiaugėsi, galėda
mi pristatyti lietuvių visuo
menei knygą, atskleidžian
čią lietuviško pajūrio grožį 
ir prasmę. Ir jau nekalbant 
apie Marijų Katiliškį, tapu
sį nuoširdžiu gintariečių 
draugu, kartu džiaugiantis 
jo literatūriniu triumfu. 
Kiek malonių valandų buvo 
praleista dalinantis Liunės 
Sutemos įnašu į lietuviškos 
poezijos pasaulį. Kiek nesu
skaitomų valandų buvo 
praleista bendraminčių dis
kusijose, kurių metu išryš
kėja jų jaunuolišku'entu
ziazmu deganti veidai ir ne
numalšinamas noras šiais 
gėrybėmis perkrautais lai
kais surasti prasmę jų jau
name gyvenime. Kaip pras
minga, kai iš to entuziazmo 
gimė darbai, džiuginą tė
vus, vadovus ir savo tau
tos narius.

Ir taip svetimus vande
nis beraižanti lietuviška jū
ros skautija, jūros ošime 
sekdama Baltijos pasakas 
ir gaivinama brangių, bet 
kasdieną vis tolstančių pra
eities prisiminimų, ir toliau 
ištikimai seka skautybės 
principus ir nenuilstamai 
tarnauja aukščiausiam pa
saulio gėriui r

Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - -

KAS YRA PRIESAGA?

Priesaga, arba sufiksas, yra 
gramatikos terminas, kuris rodo 
sudedamąją žodžio dalį tarp šak
nies ir galūnės. Pvz. darb-inink- 
as, darb-ing-as, darb-in-is, 
darb-iet-is ir t. t. Priesagos 
mums padeda susidaryti ar kurti 
naujus žodžius. Juo daugiau prie
sagų, juo daugiau kalbinio kūry
bingumo. Mūsų kalboje esą apie 
200 priesagų. Priesagos gali būti 
vienareikšmės ir daugiareikš
mės. Mūsų kai kurios priesagos, 
pvz. -in-, -išk-, -inink- ir kt. 
turi po kelias reikšmes, nors 
viena kuri reikšmė yra pagrin
dinė. Pvz. priesaga -inink- reiš
kia asmenis, kurie ką nuolat ar 
profesionaliai daro, kuo nuolat 
rūpinasi, verčiasi ar yra j ką 
palinkę: mokslininkas, yra moks
lo puoselėtojas, ūkininkas yra 
ūkio savininkas. Tačiau kartais 
šios priesagos dariniai reiškia 
ir vietą ar konkrečius daiktus, 
pvz. kiaulininkas reiškia ir kiau
lių augintoją, ir kiaulidę (vie
tą), kaklininkas reiškia virvę ar 
diržą, kurio vienas galas riša
mas arkliui ant kaklo, kitas už 
vežimo grąžulo, arba dirželi šu
niui ant kaklo.

Taigi išsiaiškinti priesagų 
reikšmes ir jų vartoseną yra 
labai svarbus kalbiniu požiūriu 
dalykas.

PRIESAGA —ING—
Jonas Jablonskis yra taip pa

aiškinęs: "Priesaga -ing- (jis 
rašo -ingas-) reiškia paprastai 
daikto vidaus ypatybę, išeinančią 
dažnai arba kartais ir aikštėn. 
Sakoma: ėringa avis, kumelinga 
kumelė, paršinga kiaulė, vaikin- 
ga kalė, veršinga karvė; audrin
gas pavasaris; derlinga žemė, 
derlingi metai; gėdingas (drovus, 
nedrąsus) žmogelis, išmintingas 
vyras, kilmingas (aukštos kil
mės) žmogus, lytingi metai, mal
dingas žmogus, mėsingas jautis, 
žmogus mirtingas, Dievas ne
mirtingas, viską jis mokslingai 
(giliai, kaip mokslas reikalauja) 
tiria; partingai nukalbėjo; pa- 
veikslinga (paveiksi!) mokykla, 
pelningas darbas, petingas vyras, 
pieninga karvė, piršingas (pla
čių, tvirtų piršių, priešakinių 
krūtinės dalių) arklys, protingas 

žmogus, sąmoningas pasielgi
mas, sąžiningas žmogus, sultin
gas obuolys, širdingas žmogus, 
talentinga mergelė, vaisingas 
medis, valtingos (jų plačios val
tys rytietiškai avižos varpos — 
grūdų šluočiukės) avižos, var
gingas gyvenimas, žuvingas eže
ras, žuvinga upė, aktinga užuo
jauta, energingas žmogus, kul
tūringas kraštas, objektinga kal
ba, praktingas žmogus, produk- 
tingas (vaisingas) darbas, reli
gingi žmonės, simpatinga mote- 

.riškė, subjektinga nuomonė, tak
tingas žmogus, taktingas pasiel
gimas, netaktingas vyras (pasi
elgimas) ... (Žr. J. Jablonskis, 
"Rinktiniai raštai", Vilnius, 1957 
m. I tm., 381 psl.).

Iš šių būdingų pavyzdžių ma
tome, kad priesaga -ing- reiš
kia ne tik daikto vidaus ypaty
bę, bet ir ko nors gausumą, pvz. 
išmintingas (turis daug išmin
ties) vyras, energingas (turis 
daug energijos) žmogus, taktin
gas (turis daug takto) etč. Di
delių abejonių kelia šie J. Ja
blonskio pavyzdžiai: partingai 
nukalbėjo, objektinga kalba, sub
jektinga nuomonė... Nukalbėti ga
lima partiškai, taip, kaip par
tijos žmogus kalba, o ne par
tingai. Gali būti tik partingas 
kraštas, kuriame veikia daug

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.VILA MEŠKA“
Tel. 759-3251 (617)

TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia
žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.
Iki birželio 20 d. kreiptis: S. M. Lušvs, 88-01 

104 St., Richmond Hill. N. Y. 11418. Tel. VI 9-1193 
(212). Po birželio 20 d. kreiptis Vila Meška adresu.

P. S. Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

Vasario 16 Gimnazijos konfirmantai Gintaras Radionovas ir Lydija Drlnkmanaitė (viduryje su 
gėlėmis), apsupti evangelikų ratelio narių ir tėvų, po iškilmių gimnazijos sode su ratelio vadovu 
mokyt. F. Skėriu ir kun. Juozu Urdze. H. Motgabienės nuotrauka

partijų. Mano išmone, negali bū
ti kalba objektinga, o nuomonė 
subjektinga, bet objektyvi kal
ba, subjektyvi nuomonė. "Da
bartinės lietuvių kalbos žodyne" 
tėra tik objektyvus — atitinkan
tis pati daiktą, dalyką, bešališ
kas — ir subjektyvus — būdin
gas tiktai kuriam subjektui, as
meniui: asmeniškas, vienaša
liškas: subjektyvus vertinimas, 
sprendimas, nuomonės subjekty
vumas.

Kai kurie prlesaginiai -ing- 
būdvardžiai turi savotiškų reikš
mių. Pvz. pavasaringas, a (1) 

1. šiltas, pavasariškas (apie orą): 
pavasaringa diena. 2. silpnas, 
pavasaringa diena. 2. silpnas, 
liesas: pavasaringa karvė (nu
silpusi nuo blogo ar neprltek- 
llngo pašaro). Taip vartoja šį 
būdvardi mūsų liaudis, rašytoja 
Žemaitė. Tačiau niekur neteko 
užtikti, kad būtų vartojami būd
vardžiai: rudeningas, vasarin- 
gas, žiemingas. Tik rašytojas 
Ignas Šeinius "Raudonajame tva
ne" taip vaizduoja: "Automobi
lis lėtai dūzgia drėgnu, rude- 
ningu vieškeliu". Ką tas rude
ningas vieškelis reiškia, mums 
nėra aišku: ar jis purvinas, ar 
jis blogas, ar jis rudeniškai at
rodo... Todėl rašytojams pravar
tu pirma susipažinti su kalbos 
darybos ar kūrybos dėsniais ir 
polinkiais, o tada kurti naujas 
žodines formas.

Dažnai tenka spaudoje ir raš
tuose pastebėti netiksliai varto
jant būdvardj tipingas. Man atro
do, kad ir "Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyno" autoriai netiks
liai paaiškino tipingo reikšmę. 
Su aiškiais tipo bruožais yra 
vadinamas tipiškas, o ne tipin
gas, š{ kartą tiksliau paaiškino 
"Lietuvių kalbos vadovas", kad 
tipingas yra turis daug tipų. To
dėl' gali būti tipingas veikalas, 
tas veikalas, kuriame vaizduo
jama daug tipų, bet negali būti 
tipingas personažas, jis tegali 
būti tipiškas.

Baigdamas norėčiau skaityto
jams papasakoti kalbos anekdo
tą, kuris parodys, kaip reikia 
būti atsargiems priesagas bevar

tojant. Rokiškio gimnazijos lie
tuvių kalbos mokytojas M., blo
gai supratęs Būgos kalbinius 
straipsnius, ėmė klasėje mums 
aiškinti, kad priesaga -išk- kar
tais nebetinkanti vartoti ir nuro
dė pavyzdj, kad reikia sakyti 
poetingas, o ne poetiškas kraš
tas. Tada vienas mūsų klasės 
mokinys atsistojo ir paklausė: 
o kaip sakyti vaikiška panelė, 
jei -išk- priesaga čia netinka.

— Vaikinga panelė — pasakė 
mokytojas ir susigėdino:

— čia jau nebegerai... Čia jau 
nebegerai...

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ 

BANGA 
CAPE COD’E, MASS.

GREAT MARSH RD., 
CENTERVILLE, MASS.

• Prie Atlanto vandenyno, 
Golfo srovės šildomo gar
saus Craigville Beach.

• Patogūs kambariai ir atskiri 
namukai, kur patiems gali
ma gamintis valgį.

• Skanūs lietuviški valgiai
• Grynas pušų oras ir rami 

vietovė poilsiui.
• Svečiams be nuosavų auto

mobilių — transportacija j 
ir iš paplūdimio.

• Šalia "Bangos” randasi eže
ras su viešu paplūdimiu. 
Žuvavimo mėgėjams yra 
laivelis.
Norintieji puikiai praleisti 

atostogas prašomi su užsaky
mais kreiptis šiuo adresu:

A. Rakštys,
74 Alicia Rd., 

Dorchester, Mass. 02124 
Tel. 282-8046 

o po birželio 20 d. ( 
BANGA, 

Box 188, Centerville, 
Cape Cod, Mass.
Tel. SP 5-4633.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

AUKOS DIRVAI
G. Vėžys, Chicago................5.00
J. Balutis, Chicago.............. 4.00
Dr. V. Bagdonas, Oak Lawn 4.00
A. Kašubą,Chicago...... . ...... 4.00
J. P. Vaičaitis, Akron..........4.00
J. Gudėnas, Cleveland..........2.00
J. Naras, Philadelphia..........1.00
K. Dūlys,Baltimore............. 4.00
H. Sukauskas, Etobicoke....... 1.00
K. Žalnieraitis, Chicago...... 2.00
I. Raudonis, Chicago............ 2.00
J. Mažeika,Chicago............. 4.00
V. Abraitis, RichmondHill..4.00
A. Ūselis, Chicago..... .......... 1.00
A. šova, NewBrltaln............ 4.00

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
— KALENDORIUS 2J

BIRŽELIO 14 D. 3:30 vat p.p. 
muziko Antano Nako fortepiono 
studijos mokinių rečitalis Jau
nimo Centre.
.BIRŽELIO 21 D. Chicagos 

Balfo piknikas Bučo darže, Wll- 
low Springs, 111.

BIRŽELIO 28 D. Laisvosios 
Lietuvos laikraščio gegužinė K. 
Velbasio sode, 111 So. Archer &• 
Bell Road. -

LIEPOS 11 D. AL Tautinės Są
jungos East Chicagos skyriaus 
gegužinė Community Building, 
Union Pier, Mich.

SPALIO 17 D. 8 v.v. B. Pakšto 
salėje, Anglijos Lietuvių Klubo 
linksma vakaris.

MAY’S DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOVVN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS ŪSE EAGLE STAMPS 
LIKĘ MONEY 
AT ALL 5 MAY 

COMPANY STORES!

Šeimyniniai daiktai namams ir vasarvietėms

’Decor-Dry’ spalvingi, ilgai dėvimi

3 daliu prausyklos setai
• Tankui uždangalas
• Dangčiui uždangalas
• Sėdynei uždangalas

• Balti • Geltoni • žali • šviesūs
• Tamsūs • Lilijavi • Ružavi • Ryškiai ružavi
• Mėlyni • žalsvi.1

Išpuoškite jūsų vonios kambarį su šiais 3 dalių setu iš skalbiamo medvilnės cheni- 
lio. Apačios iš medžiagos, užtikrinančios nuo drėg.nės. Tinka visų dydžių tankams.

Specialus pirkinys! 70x90 dydžio 
viengubai ar dvigubai 

lovai

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYCIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

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

Kainavę 2.49 viena
žinomos Mohawk medvilnės perkelio paklodės populia
riuose 63x99” dydžiuose. Pirmos rūšies, smulkaus med
vilnės perkelio, puikiai išsiskalbiančio ... sandėliuokite 
dabar ir taupykite pirkdami liuksusines perkelio paklo
des už žemesnę kainą nei muslino.

Lengvos medžiagos, dirbtinio šilko ar 
medvilnės, sujungtos su turtinga dirbti
nio šilko satinu. Pasirinkimas iš lygių 
spalvų ar žavių atspaudų iš mėlynų, ru- 
žavų, lilijavų, auksinių. Puikios antklo
dės namams ar vasarvietėms už žemą 
biudžetinę kainą!

BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, DOWNTOWN, HEIGHTS, SOUTHGATE, PARMATOWN



1964 m. birželio lo d dirva Nr. 67-7

L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Dirvos redakcija pra

neša, kad Clevelando žinio
se praeitame numeryje pa
skelbtoji žinutė apie kun. 
P. Dzegoraičio perkėlimą į 
Naują parapiją neatitinka 
tikrenybei.

• Ona ir Stasys Halabur- 
dai, senosios lietuvių išei
vijos kartos veikėjai (Sta
sys yra ilgametis Lietuvių 
Klubo direktorius) šiomis 
dienomis atšventė 30 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
ti-

• Pavasario promenados 
koncertų serija Severance 
Hali vėsinamoje salėje vyk
sta dideliu pasisekimu.

Birželio 13 d. pristatoma 
Gilbert ir Sullivan dainų 
garsai orkestrui ir solistui 
Martyn Green pristatant 
šių populiarios muzikos kū
rėjų lengvųjų operų melio- 
dijas.

Birželio 16 d. dirigentas 
Lane vadovaus orkestrui ir 
Harvard Glee Clubo ir Rad- 
cliffe Chorai Society cho
rams, pristatant Handelio 
nemirštamą kūrinį "Izrae
lis ir Egiptas”. Ta proga 
pasirodys ir eilė įžymesnių 
Clevelando solistų.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1263 E. 67, 2 šeimų 5-5-1, 

erdvūs kamb., dvigubos 
grindys, sklypas 40x140, 4 
garažai. Kaina $12,500.

1 šeimos, 4 mieg., vari
niai vamzdžiai, moderni 
virtuvė ir vonia, puikus 
sklypas, garažas. $13,500.

2 šeimų 5-4 ir 6 kamb. 
1 š. ant 1 sklypo arti šv. 
Vito. $16,600.

2 šeimų 6-6, $12,600.
Investavimui

6 š. mūras, nuoma $400 
mėnesiui, gerame stovyje, 
$25,500.
E. 147 — Lake Shore Blvd.

1 Š. 4 mieg., arti ežero, 
paplūdimys, $14,000.

South Euclid
Puikus 4 miegj 6 metų 1 

š. mūrinis, didelis sklypas, 
vaismedžiai, $33,000.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė, John Lorenz 

ir Ant. Mikoliūnas 
13229 Superior Avė.

UL 1 6666 llfe Insurance Co. Mutual Insurance Co. QQ1 77,11
Home Office; Columbus, 0. ‘ ^0 1-7741

Vysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos Clevelande mokytojai ir tėvų komiteto nariai. Pirmoj 
eilėj iš kairės: Eidimtas, Balašaitienė, mokyklos vedėjas J. Stempužis, sesuo Valerija ir Alšėnie- 
nė. Antroj eilėj: Mikulskis, Merkienė, Butkienė, Petukauskienė, Mikulskienė, Kliorienė. Trečioj 
eilėj: Bankaitis, tėvų komiteto pirm. V. Staškevičius, Neimanienė ir Liaukonienė.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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VIRŠUJE: Čiurlionio Ansamblio ir šv. Jurgio parapijos jungtinis choras, vadovaujamas muz. 
A. Mikulskio, išpildęs dalį meninės programos baleto ir muzikos vakare Clevelande.

V. Pliodžinsko nuotrauka
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Baleto šokėjai Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas 
po gražiai pavykusio spektaklio apdovanoti gėlėmis. Šalia 
stovi LB I apyl. pirm. F. Eidimtas, organizavęs baletinin- 
kų pasirodymus lietuvių kolonijose.

V. Pliodžinsko nuotrauka

BALETAS PRAĖJO DIDELIU 
PASISEKIMU

LB I Apylinkės valdybos seno
kai ruoštas parodyti Clevelandui 
baleto šokėjų Violetos Karosai- 
tės ir Jaunučio Puodžiūno pasi
rodymas pagaliau pasiekėCleve- 
landą. šeštadienj, šv. Jurgio pa
rapijos salėje, gausiai susirinku
si publika sutiko juos šiltai, entu
ziastiškai.

Jų atsilankymas j rytus sutvar
kytas surengiant gastroles kelio
se kitose kolonijose. Visur jiedu 
publiką sužavėjo.

Clevelande baleto rengimas ati
teko komitetui, susidedančiam iš 
LB I ir II Apylinkių valdybų ir 
chorų atstovų, telkiančio lėšas 

NORINTIEJI APSIDRAUSTI,
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 ||atiohwide Z. OBELENIS
Mutual Fire Insurance Co.

Telef. 941-6835

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

Clevelando dainininkų kelionei į 
Lietuvių Dieną New Yorko mu
gėje.

Šis sudėtinis vakaras, j kurj 
programai paįvairinti įsijungė 
Čiurionio Ansamblis ir šv. Jur
gio Parapijos choras, išvengė 
dviejų vakarų ir baleto rengi
mo paskirai. Rengimas daugelio 
vakarų publikai tikrai Įkyrėjo.

šio parengimo pelno dalis ski
riama dainininkų kelionei. Šia
me vakare klebonas kun. Ivanaus - 
kas jteikė 700 dol. čekį šv. Jur
gio parapijos choristų kelionei { 
New Yorką -- nepaprasta, labai 
reikalinga dovana.

Po baleto, antrą programos da
lį -- tik keturias gyvas, judrias 
dainas —energingai sudainavo A.

Mikulskio diriguojamas sudėti
nis Čiurlionio Ansamblio ir šv. 
Jurgio parapijos choras, kurio 
vadovas yra vargonininkas Pra
nas Ambrazas. Programai vado
vavo I Apylinkės pirmininkas F. 
Eidimtas. Komitete darbavosi B. 
Kazėnienė, E. Stempužienė, Ing, 
Stasaitė, V. Plečkaitis, A. Šir
vaitis.

Baleto scenų tarpais pašoko 
tautinius šokius Ingridos Stasai- 
tės vadovaujami Vysk. M. Valan
čiaus mokyklos berniukai ir mer
gaitės, taipgi parodę savo gerą iš
silavinimą, stebinę ir puikiai nu
teikę vakaro dalyvius.

Po programos sekė linksmas 
balius ir vaišės. ksk

50 GUBERNATORIŲ 
CLEVELANDE

Praeitą savaitgaly keletą die
nų Clevelande viešėjo visų 50 
valstijų gubernatoriai. Tai jų 
metinis suvažiavimas, kasmet 
laikomas skirtingoje valstijoje.

Svečių oficialiais šeimininkais 
buvo Clevelando burmistras Lo- 
cher ir Ohio gubernatorius Rho- 
des. Greta {vairių iškilmių ir 
puotų, šių metų suvažiavimas 
buvo ir politiškai svarbus, nes 
šiemet lapkričio 3 įvyks prezi
dento rinkimai, dalies senatorių 
visų kongreso atstovų ir daugelio 
gubernatorių.

Respublikonų partijoje eina di
delės lenktynės už kandidatūrą 
prezidento vietai, o demokratų 
partijoje susirūpinimas, kad nie
kas nesugadintų sąlygų, kurios 
galėtų pakenkti Johnsono išrin

kimui, o kadangi gubernatoriai 
vieni yra demokratai kiti respu
blikonai, visa suvažiavimo at
mosfera buvo pilna politiškų de
besėlių. Orumą suvažiavimui su
teikė buvusio prezidento Ei- 
senhowerio ir kitų žymių politi
nių asmenų atsilankymas.

• Kovai su vėžio liga ak
cija, t. v. PAP patikrini
mai, vienerių metų bėgyje 
davė pasigėrėjimo vertų re
zultatų. Buvo patikrinta 
205.000 moterų. Patikrini
mų akciją rėmė Clevelando 
Academy of Medicine ir 
Ameriean Cancer Society 
Clevelando skyrius.

Tuo pasitikrinimu užbė
gama už akių išgydomam 
vėžiui ir dar ir dabar, nevė
lu, su gydytoju susitarus, 
tokį pasitikrinimą padaryti.

PARDUODAMAS NAMAS
E. 87 gt., j šiaurę nuo 

Superior Avė. Gerame sto
vyje 4 miegamųjų namas 
su modernia vonia, tik 
įrengtu gazo pečium, vari
niais vamzdžiais. Garažas. 
Visi prabangaus namo pa
togumai už naują šiame 
rajone kainą — $11,800 
greitam pardavimui. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Elmer Seidman
Tel. LA 1-5024

WESTSIDE REALTY
(65-67)

DETROIT
DETROITIEČIAI JAUTRŪS KUR 
REIKIA...

Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos rūmų statybai remti Detroite 
buvo sudarytas iš būrelių vadovų 
ir jų pakviestų velkėjųkomitetas. 
Bajorflnlenė Marija, Dr. Puske- 
palaitienė Liucija, Motuzas Fe
liksas, Tamošiūnas Juozas, Ta
mošiūnas Vincas, Urbonienė Sta
sė ir Vedeika Petras.

Vasario 16 gimnazijos direkto
riui kun. Broniui Llubinui lankan
tis gegužės mėn. 23 ir 24 d., jaut
rieji Detroito lietuviai suaukojo 
1200 dol. Malonu pastebėti atsi
radus aukotojų po 100 dol.: Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų S-ga per inž. Č. Staniu
lį, Amerikos Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė Detroito skyrius, 
Staugas Juozas, Stasė ir Vaclo
vas Urbonai, Marijonas Šnapš- 
tys ir Pagojls Petras. Aukų va
jaus komitetas savo įsipareigo
jimą tęs toliau, todėl nespėję 
atiduoti aukos, gali kiekvienu - 
metu {teikti kuriam nors iš ko
miteto narių.

Dėl vajaus pasisekimo gili pa
dėka priklauso, lietuviškų radijo 
valandėlių vedėjams, spaudos 
bendradarbiams ir visiems lie
tuviams, paskyrusiems auką.

Komitetas

VISI Į TALK.£ BENDRUOMENEI
Naujoji LB Detroito Apylinkės 

Valdyba yra pasiryžusi ypatingą 
dėmesj atkreipti { mūsų jaunimą 
ir su jaunimu dirbančius kultū
rininkus. Pirmoj eilėj mokyklinio 
amžiaus jaunimo lituanistinis 
švietimas, o taip pat ir jaunimo 
meninio ansamblio suorganizavi
mas, { kur} būtų visi be išim
ties priimti su tikslu, kad meilė 
lietuviškai dainai ir tautiniams 
šokiams būtų {skiepyta l kiekvie
no jaunuolio ir jaunuolės širdį. 
Valdyba yra tai pasiryžusi {gyven
dinti ši rudeni ir jai tas pavyks, 
jeigu Detroito visuomenė tam ne 
žodžiais, bet darbais pritars.

Pirma ir pati geriausia proga ■ 
Valdybos planams pritarti yra 
visuomenės atsilankymas J Bend - 
ruomenės ruošiamą gegužinę, 
kuri {vyks birželio mėn. 21 d. 1 
vai. Green LawnGroveparke, kai
rėje pusėje Midlebelt kelio, maž
daug už 3 mylių nuo aerodromo 
(Metropolitan Alrport), nepriva
žiavus Llberty parko. Daug kur 
geras žodis bei paskatinimai pa
deda, bet Bendruomenė savo už
davinių neatliks be visuomenės 
paramos, kurią š{ kartą reikalin
ga parodyti ne žodžiais, bet gau
siu visų atsilankymu.

Bendruomenės valdyba visus 
prašo tą sekmadieni skirti šių už
simojimų paramai. Jaunimas 
kviečiamas pasirodyti savo pa
mėgtuose dalykuose: sporte, šo
kiuose, dainavime ar instrumen
tais muzikos dalykų išpildyme.

Visiems žinotina, kad Bendruo
menės Valdyba daugpadeda Litu
anistinės mokyklos mokinių tė
vams, padengdama visus trūku
mus mokyklos išsilaikymo rei
kalais. Taigi mokinių tėvai turė
tų parodyti solidarumą ir jausti 
pareigą valdybai padėti. š{ rudeni 
manoma ir lituanistini švietimą 
praplėsti, {vedant priešmokykli
nio amžiaus vaikų auklėjimą ir 
(steigiant aukštesniuosius litu
anistinius kursus, baigusiems li
tuanistinę pradžios mokyklą. 
Jaunimo meno ansamblis irgi ne 
taip jau lengvas uždavinys. Taigi, 
visiems tiems planams realizuo
ti, kviečiami visi {talką. Iki pa
simatymo sekmadienj, birželio 
21 dieną.

Valdyba

PHILADELPHIA
♦ L.M.A. KLUBO narių M. 

Bendžienės vyrui ir St. Kana- 
navičienės broliui J. Bendžiui 
mirus, vietoj gėlių, klubas pa
skyrė 10 dol. auką Vasario 16 
gimnazijai.

♦ DAUGIAVAIKEI ILGINIŲ šel - 
mai, kurią klubas anksčiau gero
kai materialiai sušelpė, dabar už - 
prenumeravo Eglutę valkams.

♦ LIETUVOSNEPRIK. FONDUI 
paskirta 15 dol. Džiovininkų sana
torijoje Vokietijoje esančiai P. 
Pocienei pasiųsta 5 dol. auka, o
K. Stankevičiui, taip pat esančiam 
džiovininkų sanatorijoj Venezu- 
eloj, drabužių siuntinys.

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui gauta iš Eli- 
zabeth, N. J. per LNF At
stovybės pirmininką J. Juš
ką 140 dol. Iš Boston, Mass. 
per R. Jasiūną 60 dol. Viso 
200 dol.

• Dalia Maurukaitė, Gied
rė Noakaitė, Delija Valiu- 
kėnaitė ir Audronė Senkutė 
šį pavasarį baigė universi
tetą New Yorke ir birželio 
12 dieną išskrenda į Euro
pą, kur jos išbus tris mė
nesius užsimoję aplankyti 
beveik visas Europos vals
tybes.

• Inž. Antanas Vytuvis 
išlaikė nustatytus egzami
nus New Yorko valstybėje 
ir šiomis dienomis įgijo ar
chitekto teises.

• Kun. Audrys Bačkis 
birželio 1 d. apgynė Romo
je Laterano Universiteto 
Bažnytinės Teisės Fakulte

PADĖKA
Žmogaus gyvenimas yra įvairus, pilnas ma

lonių valandų, geros nuotaikos ir tikrojo gyveni
mo džiaugsmo. Tačiau, kad pažintume džiaugsmą, 
likimas kiekvienam iš mūsų retkarčiais primena 
ir tikrąjį gyvenimo skausmą.

Sunkiausios beviltiškos valandos žmogų ap
lanko tada, kada netenki mylimo ir amžinai ar
timo asmens. Tokį momentą teko neseniai pergy
venti ir man, mirus Lietuvoje mano broliui, Sta
niui Maironiui, kuris, kaip vyriausias, kartu at
stojo man ir motiną, nes jos taip anksti dar vai
kystėje netekau.

Tokią liūdesio valandą pasijunti žmogus vėl 
toks vienišas, jog rodos tavo silpni pečiai didžio 
Skausmo gyvenimo uždėtos naštos neatlaikys. Dar 
valandą, dar vieną dieną ir pats, rodos, po ta naš
ta sukniubsi.

Bet štai, pro tą juodą debesį staiga pasirodo 
mažytis saulės spindulėlis, kai visai netikėtai atei
na šiltas užuojautos žodis, kai sužinai, kad yra 
žmonių, kurie ir nematydami tavo ašarotų akių 
prisimena, jog šiuo metu tu esi silpnas dvasioje 
ir siunčia šiltą suraminimo, sustiprinimo žodį, 
stengiasi išsklaidyti tuos juodus aplink tave gy
venimo šešėlius.

Reiškiu nuoširdžiausią padėką liūdesio valan
doje pareiškusiems man užuojautą Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo Valdybai: J. Kiaunei, A. 
Senikui, J. Valiukėnui ir B. Veitui; ALT S-gos 
Centro Valdybai: V. Abraičiui, P. Ališauskui, A. 
Šenikui ir dr. B. Nemickui.

Širdingai dėkoju Vilties Draugijos Valdybai, 
Dirvos redakcijai ir redakcinei kolegijai, ALTS 
Richmond Hill Skyriaus Valdybai, LNF Atstovy
bėms, Moterų Vienybės Klubui, Lietuvių Moterų 
Atstovybės Philadelphijos Klubui ir visiems raštu 
ar žodžiu mane užjautusiems.

Emilija čekienė ir šeima

PADĖKA
Mūsų mylimam vyrui ir tėvui dr. Ju

liui Kaupui netikėtai mirus, sulau
kėme daug užuojautos ir suraminimo.

Dėkojame visiems draugams, iš tolimų 
miestų suvažiavusiems su Juliumi 
atsisveikinti.

Dėkojame detroitiškiams draugams, 
mums padėjusiems ir guodusiems.

Dėkojame visiems detroitiškiams, taip 

gausiai laidotuvėse dalyvavusiems.

Dalia, Jūratė ir Algis 
Kaupai

ALT S-gos Omahos skyriaus iždininkui

JONUI ŠARKAI
mirus, jo sūnums: VINCUI, JONUI ir VYTAU
TUI, dukroms: JANINAI PAKETURIENEI, IRE
NAI MATZ ir DANUTEI ALIENEI bei jų šei
moms giliausią užuojautą reiškia

ALT S-gos Omahos Skyrius

te disertaciją — Romos Ka
talikų Bažnyčios Hierarchi
jos varžymai Rusijos Im
perijoje nuo 18 šimtmečio 
galo iki 1847 m. Konkorda
to.

Daktaro laipsnis jam bu
vo suteiktas už tezę aukš
čiausiu įvertinimu — SUM- 
MA CUM LAUDE.

Dabar kun. A. Bačkis 
laiko baigiamuosius egza
minus Pontifiėia Accade- 
mia Ecclesiastica ir po to 
vyks vienam mėnesiui po
ilsio pas brolį į Ispaniją, 
Madridan.

• Dr. P. Grigaitis ir Dr. 
V. Tercijonas atsiuntė Ma
rijampolės gimnazijos su
kakties minėjimo komitetui 
ruošiamai monogr a f i jai 
straipsnius, liečiančius ca- 
ristinės Rusijos okupacijos 
metais veiklą gimnazijoje 
ir už jos ribų.

VĖL TŪKSTANTINĖ 
LIETUVIŲ FONDUI

Worcesterio ne perdaug 
didelėje lietuvių kolonijoje 
yra susiorganizavęs Lietu
vių Fondo vajaus komite
tas, rašytojo A; Giedraičio 
pirmininkaujamas. Komite
tas yra suruošęs koncertą, 
kad paremti Lietuvių Fon
dą. Deja, iš koncerto pelno 
neliko.

Pats pirmasis worceste- 
rietis, per A. Giedraitį įsto
jęs su tūkstantine į LF, dr. 
Vladas Vaitkus, pradėjo sa
vo studijas Kauno univer
sitete, tik pasitraukimas iš 
savo krašto mokslą nutrau
kė. Po Antrojo Pasaulinio 
kar dr. Vaitkus atsidūrė 
Šveicarijoje, Bazelyje, kur 
iki 1951-jų metų studijas 
gilino, o atvykęs į Ameriką 
1955 metais Minneapolyje 
baigė odontologiją. Dabar 
sėkmingai verčiasi privačia 
praktika Worcester, Mass.

Dr. VI. Vaitkus yra ve
dęs ir su žmona augina tris 
vaikučius, būsimus Lietu
vių Fondo narius.

LF valdyba nuoširdžiai 
naująjį tūkstantininką svei
kina. jv,

INŽINIERIŲ IR ARCHI
TEKTŲ AUKA VASARIO 

16 D. GIMNAZIJAI
Lankantis Detroite Va

sario 16 dienos gimnazijos 
direktoriui kun. Liubinui, 
A. L. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos CV pirmi
ninkas inž. č. Staniulis įtei
kė Sąjungos vardu 100 dol. 
auką naujųjų gimnazijos 
rūmų statybai.

• Viešoji paskaita. Pur
due Universiteto prof. dr. 
Z. V. REKAŠIUS skaitys 
paskaitą tema "ŽVILGS
NIS Į ATEITIES ATOMI
NĮ PASAULĮ” š. m. birže
lio 14 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. Jaunimo Centro žemu
tinėje salėje, 5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago, Illinois 
60636. Rengia LVS Ramo
vės Chicagos sk.

• žurn. Jonas Vaičiūnas, 
Marijampolės Rygiškių Jo
no gimnazijos minėjimo ko
miteto pirmininkas, lanky- 
damąsis Clevelande ir daly
vaudamas LF Bičiulių kon
ferencijoje, turėjo pasikal
bėjimus monografijos rei
kalais su buvusiais tos gim
nazijos auklėtiniais: Liudu 
Sagių, komiteto įgaliotiniu 
Clevelande, Stasiu Barzdu- 
ku ir prof. Juozu Brazaičiu
— tos monografijos bend
radarbiais.

• Prof. Vlado Jakubėno 
fortepijono studijos moki
nių pasirodymas įvyks bir
želio 13 d., 6 vai. p. p., Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė.

NAUJA SLA KUOPA 
CHICAGOJE

Nauja SLA kuopa buvo 
Chicagoje pradėta steigti 
balandžio 12 d., "Gintaro” 
salėje, kur dalyvavo apie 20 
asmenų. Dauguma tuoj įsi
rašė į narius, bet jos ofi
cialus patvirtinimas ir įre
gistravimas buvo padarytas 
tiktai gegužės pabaigoje. 
Kuopą sveikino ir SLA 
prezidentas Povilas Dargis, 
kuris tuo laiku buvo atvy
kęs j Chicagą, palinkėda
mas, kad šioji kuopa, kuri 
randasi tirštai apgyventa
me Marąuette Parko rajo
ne, apjungtų daugelį nau
jųjų ateivių lietuvių, nes 
jos visą valdybą sudaro tik 
neseniai atvykę j JAV as
menys.

Dr. Steo. Biežis plačiai 
nušvietė SLA organizacijos 
tikslus, darbą ir reikšmę 
lietuviams.

Į naują kuopos valdybą 
išrinkti: Dr. Algirdas Va- 
sonis — pirmininkas, Leo
nardas Surkevičius — vice- 
pirm., Antanas Gintneris
— organizatorius ir fin. 

sekr., sol. Genovaitė Peš- 
kienė — prot. sekretorė, 
Vvtautas Vasiukevičius — 
iždininkas, Juozas Vasiu
kevičius, Ona Karpickienė 
ir Aldona Vasonienė — iž
do globėjai, Rimvydas Sa- 
siukevičius — maršalka ir 
dr. St. Biežis buvo pakvies
tas būti kuopos daktaru 
kvotėju.

Antanas Gintneris
• Akademinio Skautą Są

jūdžio Centro Valdyba lie
pos mėn. 4-5 dienomis Jo
nyno vasarvietėje Chester- 
ton, Ind., prie Chicagos 
šaukia Akademinio Skautų 
Sąjūdžio narių visuotiną 
suvažiavimą.

Suvažiavimo programoje 
numatomos įdomios disku
sinės paskaitos liečiančios 
ASS, studentijos ir mūsų 
b e n druomeninį gyvenimą 
išeivijoje.

Suvažiavimo dalyviai iš 
anksto prašomi registruo
tis: ASD filisterės ir na
rės pas Audronę Kubiliūtę, 
149 Milton Av., Hyde Park, 
Mass. Tel. EM 1-1971; 
Korp! Vytis filisteriai ir 
nariai pas Rimą Karaliūną, 
.3717 W. 70 Place, Chicago, 
III. 60629. Tel. LU 5-6123.

PAGERBS KUN. DR. S.
VALIUŠAITĮ,

Kun. dr. Stasio Valiušaičio si
dabrinės kunigystės sukakties 
minėjimas įvyksta šį šeštadienį 
birželio 13 dieną St. Matthias 
bažnyčioje, Rldgewood, N.Y.

Šv. Mišių metu diakonu bus 
kun. Antanas Račkauskas, sub- 
dlakonu kun. Angelo Pezzulo ir 
ceremoniariumi kun. F rancis 
Ruggles. Pamokslą pasakys preL 
Juozas Končius.

Per mišias giedos St. Matthias 
parapijos choras ir Liudas Stu
kas. Po mišių tos parapijos salė
je įvyks jubiliatui pagerbti pie
tūs.

Pietų metu meninę programą 
išpildys Barbora Urbonaitė ir 
Liudas Stukas. Pianu palydės 
muz. Algirdas Kačanauskas.

Po iškilmingo minėjimo gros 
Algirdo Starolio orkestras.

• ”Mūsų Metai”, Chica
gos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos ir kitų 
lituanistinių mokyklų 1963-

Amerikos Lietuvių Katalikų Archyvo Putname įkūrėjas prel. P. Juras, su archyvo reikalų ve
dėju Mikaila supažindina N. P. seserų rėmėjų seimo dalyvius su archyvo veikla ir eksponatais.

B. Kerbelienės nuotrauka

VISI DALYVAUKIME BAISIIĮJIĮ BIRŽELIO 
TRĖMIMŲ MINĖJIME

(1964 m. birželio 12 d., penktadienį, 7:15 vai. vak. Jaunimo 
Centre, Chicagoje) mūsų Tautos kankiniams pagerbti.

Savo atsilankymu pademonstruokime lietuvių tautos nepalau
žiamą valią visus bolševikų persekiojimus ii’ kančias pergyventi ir 
Lietuvai laisvę atgauti.

Kalbės Lietuvos gen. 
konsulas
dr. P. Daužvardis

ir
dr. Tomas Remeikis.

įėjimas nemokamas.
Rengia Chicagos Lietuvių Taryba

CHICAGIŠKĖS 
NOOTKUPOS

... Praeitą sekmadienį lietuviškos Chicagos širdyje Mar
ąuette Parke, vos keli šimtai žingsnių nuo Dariaus ir Girė
no paminklOj vyko scena, kuri daugiau tiko caro laikams 
prieš 60 metų. Kaip anais laikais jų seneliai reikalavo sau 
teisės išpažinti savo tautybę, taip ir dabar tautų laisvės ap
sisprendimo laikais lietuvaitės turėjo pasišiaušti prieš mo
kyklos tvarką... Šios skilties skaitytojai pirmieji sužinojo 
apie Marijos Aukštesn. Mokykloje besimokinančių lietuvaičių 
norus ką nors lietuviško Įnešti j mokyklos Išleistuves ir jų 
nepasisekimą. Seselės tačiau nepajėgė sutramdyti sukilusius 
tautinius jausmus. Prieš išeidamos ( sceną, lietuvaitės savo 
baltas išleistuvių sukneles pasidabino tautinėm vėliavėlėm. 
O po oficialaus akto, kai kurios mergaitės greitai persivilko 
tautiniais rūbais ir visos lietuvaitės, tėvų ir smalsuolių mi
nios lydimos nužygiavo prie Marijos statulos, kur sugiedojo 
oficialiose iškilmėse uždraustą giesmę "Marija, Marija" ir 
"Lietuviais esame mes gimę." Prie Marijos kojų buvo padėta 
rožių bei rūtų puokštė. Daug kas verkė. Seselės žiūrėjo per 
langų užuolaidų plyšius...

Lietuvaitės abiturientės mokyklos direktorei padovanojo 
lietuvišką koplytėlę su smarkoku lydraščiu, kuris bus pas
kelbtas spaudoje.

... Tą pačią dieną jėzuitų Jaunimo Centre įvyko Aukštes
nės Lituanistikos mokyklos išleistuvės, o jaunesnių Kristijo
no Donelaičio vardo lituanistinė mokykla turėjo iškylą — 
dainų ir šokių šventę, kurioje dalyvavo netoli 1500 žmonių.

... Tuo tarpu senatorius Barry M. Goldwaterls atsipra
šė negalėsiąs dalyvauti Lietuvių Kongrese VVashingtone, D. C. 
bankete birželio 27 d., nes tą dieną Phoenixe, Ariz. įvyksian
čios jo dukters sutuoktuvės. Jo varžovas į respublikonų pre
zidento kandidatus, New Yorke gubernatorius Nelson Rockefel- 
leris irgi atsiuntė labai malonų laišką, apgailestaudamas, kad 
laiko stoka jam neleidžianti tvirtai pasižadėti atvykti į kongre
są...

Prisiminus tų dviejų respublikonų aštrią kovą dėl nomina
cijos... Dėl JAV bendruomenės pirmininko posto laukiama 
smarkių varžybų tarp Broniaus Nainio ir Jono Jasaičio. Abu 
laikomi frontininkai...

... Praeitą penktadienį, vykdama į radijo stotį, automo
bilių susidūrime buvo sužeista Margučio vedėja Lidija Va- 
nagaitienė. Kartu važiavęs red. Algimantas Mackus liko svei
kas. (vm)

1964 mokslo metų metraš
tis. Knyga Liet. Enciklope
dijos formato, 240 puslapių. 
Išleido č. A. L. M-los Tėvų 
Komitetas. Kaina 2 dol., 
siunčiant paštu — 2 dol. ir 
25 cnt. Knygoje telpa ge
riausi pačių mokinių para
šyti rašiniai; dėl to lengvai 
skaitomi net ir pradedan
tiems lietuvių kalbos mo
kytis.

Dar yra likęs nedidelis 
skaičius šio metraščio par
davimui.

Knyga pilnai tinka pasi
skaitymui ne tik jaunimui,

Meninę dalį atliks: 
Dana Stankaitytė (akomp. A. Kučiūnas) 
Algimantas Dikinis
Jaunimo Centro Studenčių Ansamblio 

kanklininkės, vad. A. Kirvaitytės.

bet ir suaugusiems. Pažin
kime šių laikų lietuviško 
jaunimo dvasią ir polėkius! 
Šią knygą galėtų įsigyti vi
sos lituanistinės mokyklos 
bet kurioje pasaulio šalyje 
ir lietuviškos jaupimo or
ganizacijos — skautai, atei
tininkai ir kt. sau asmeniš
kai ir savo knygynėliams.

Užsakymus su money or
deriu ar čekiu siųsti: V. Di- 
minskis, 6943 So. Rockvvell 
Avė., Chicago, III. 60629.

"Mūsų Metai” galima 
nusipirkti ir Dirvoje.
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