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KAS atsitiktų, jei sovietai 

staiga pultų laisvąjį pasaulį su 
atominėm raketom?

Amerikiečių kariniai eks
pertai bando nupiešti busimojo 
karo vaizdą. Po pirmojo so
vietų puolimo Amerikos pra
moniniai centrai liktų ištuš
tėję ir žūtų milijonai ameri
kiečių. Bet sovietai dar nebus 
tiek pajėgūs, kad galėtų su
kliudyti amerikiečių kontra
puolimą.

Kol neįrengta visiškai tobu
la gynyba, Amerikoj aukų ga
lės būti nuo 40 iki 50 milijo
nų, 40 didieji Amerikos mies
tai, kaip NewYorkas, Washing' 
tonas ir kiti bus sunaikinti. 
60% raketų, aviacijos ir laivy
no bazių bus sugriauti. Bet ne
žiūrint tų didelių nuostolių, 
Amerika dar bus pajėgi kon
trapuolimui. Net jei ji pra
rastų pusę savo atominių bom 
bonešių, dar pajėgs mažiau
siai 350 pasiųsti į Sovietiją. 
Devynios tarpplanetinės ra
ketos galės būti iššautos, net 
jei 90% raketų šaudyklų būtų 
sunaikinta ir šeši iš dabar tu 
rimų devynių atominių povan
deninių laivų galės iššauti Po- 
laris raketas į bet kurią Sovie
tuos vietą.

•
EKSPERTAI galvoja, kad 

šis kontrapuolimas sovietams 
bus katastrofiškas. Žus apie 
100 milijonų sovietų gyventojų, 
130 jų miestų bus visai sunai
kinti, 70% pramonės nustos 
veikę ir karinės bazės rytuo
se nebetiks kovai.

Nežiūrint kaip dideles žaiz
das Amerika būtų gavusi, ji 
nebus nugalėta ir iš karo iš
eis laimėtoja. Priešingai So- 
vietija, kaip sako kariniai eks 
pertai, per 12 valandų nuo to 
momento, kai sovietai puls 
Ameriką, bus paversta mil
žiniškom kapinėm.

Amerikai reikės 10 metų, 
kad galėtų užgydyti gautas ka
ro žaizdas, tuo tarpu Sovieti- 
jai reikės mažiausiai 25 metų, 
kad pasitaisius nuostolius ir 
galėtų grįžti bent prie dabar
tinio gyvenimo lygio.

Maskva turi užtenkamai ato 
minių bombų karo pradėjimui, 
bet nedaug, kad galėtų jį lai
mėti. Sovietų išprovokuotas 
karas jiems patiems bus fata
liškas.

Tas kaip tik ir apsaugoja 
žmoniją nuo katastrofos. 
Chruščiovas ar kitas komu
nistų vadas nepaspaus mygtu
ko tol, kol vakariečiai dar tu
rės galingus ir smarkiai nai
kinančius ginklus.

Pulti dabar Ameriką, reiš
kia nusižudymą.

RYTŲ BERLYNE du vokie
čiai kalbasi:

- Hansai, ką tu darytumei, 
jei staiga "mūras" sugriūtų?

- Lipčiau į medį.
- Kodėl į medį? - klau

sia pirmasis.
- Kad nelikčiau sumindžio

tas...
(vg)
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Ką pasėjai, tą ir užsiauginai
Prezidentui Kennedy paaiškinus, kad jis neturįs jokių davinių apie sovietų 

karius Kuboje, sovietai pasiskubino paaiškinti, kad jie Kubai padeda ginklais 
ir instruktoriais, kurie ir gali būti tik kariai. - Po to valstybės departamen

tas paaiškino, kad Castro nenorįs karo su JAV. • •

Paskutinį rugpiūčio mėnesio 
trečiadienį prezidentas J.F. Ken
nedy pareiškė savo spaudos kon
ferencijoje, kad neturįs jokių da
vinių manyti, kad tarp sovietų į 
Kubą pasiųstų kelių tūkstančiu 
(minimi įvairūs skaičiai tarp 3 
ir 6.000) ‘technikų* būtų kariai. 
Už kelių dienų, pereitą sekma
dienį, Maskvoje tokiam aiškini
mui buvo padarytas ryškus galas. 
Ten buvo paskelbta, kad sovietai 
susitarė su Kubos ūkio ministerių 
(ir faktinai tikruoju Kubos valdy
toju) senu komunistu Ernesto 
Guevara ir milicijos vadu Emilio 
Aragones Navarro dėl ginklų ir 
karo instruktorių siuntimo į Ku
bą.

I akis krinta faktas, kad apie 
tariamų sovietų ‘technikų* buvi
mą Kuboje žinoma jau keli mė
nesiai, taip pat suskaičiuota, kad 
bent 20 sovietų laivų Kubos uos
te iškrovė didžiules dėžes, kurio
se buvo įvairiausios rūšies gink
lų, įskaitant tankus ir raketas. 
Kam gi sovietams reikėjo apie 
tai viešai paskelbti po to, kai pre
zidentas Kennedy aiškiai to neno
rėjo matyti? Atsakymas gali būti 
tik vienas, JAV politika Fidel 
Castro režimo atžvilgiu skatinti 
skatina sovietus viešai įsigalėti 
pačių JAV pašonėje - vos devy
niasdešimt mylių nuo Floridos.

Kai Fidel Castro įsigalėjo Ku
boje, sovietai buvo labai atsar
gūs. Jie rėmė naują režimą, sten
gėsi įsigalėti per savo agentus 
raktinėse pozicijose, bet forma
liai ir oficialiai aiškiai nenorėjo 
būti atsakingi už Kubos likimą. 
Tiesa, Chruščiovas grąsino pa
dėti kubiečių komunistams savo 
raketomis, tačiau tasgrąsinimas 
neskambėjo labai rimtai. Jis buvo 
tik blefas. Kennedy administraci
jai atsisakius paremti Fidel 
Castro priešų invaziją JAV kari
nėm pajėgom, sovietai jau buvo 
padrąsinti. Anksčiau į Kubą pa
siustus čekų ir kiniečių instruk
torius, kurių eventualus išvary
mas nebūtų pažeidęs pačių sovie
tų prestižo, pradėta papildyti ir 
pakeisti jau sovietų ‘instrukto
riais*. Kai JAV į tai irgi nerea
gavo, o Valstybės Departamentas 
prezidento Monroe doktriną, ku
ria JAV pasiskelbė neįeisiančios 
svetimo kontinento valstybei įsi
galėti Amerikos kontinente, atro
do, skaito jau nebegaliojančią, 
sovietai dar daugiau įsidrąsino 
ir šį sykį daugiau įsipareigavo 
ginti Kubos komunistus negu anks 
čiau.

Kas bus toliau? Kai sovietų 
technikai dar daugiau įsigalės, 
gal už metų ar kitų, tarp Kubos 
ir Sovietų Sąjungos bus pasirašy-

Neklaužada kaimynas...

VYTAUTAS MESKAUSKAS

ta formali ginimosi sutartis, ku
ri sovietus įpareigotų ginti Kubos 
komunistus net ir tuo atveju, kai 
jie nelabai norėtų, tada bandymas 
Kubą išvaduoti iš bolševikų nagų 
tikrai turėtų vesti į karą su So
vietų Sąjunga.

Šiuo metu Castro režimas nė
ra labai tvirtas. Tarp neabejotinų 
bolševikų ‘aparačikų*-Kremliaus 
agentų ir Kubos daugiau patrioti
niai nusiteikusių komunistų dar 
vyksta trynimasis dėl įtakos ir 
raktinių pozicijų. Tačiau, ūkinė 
Kubos salos būklė buvo tokia blo
ga, kad išsimaitinti pasidarė gana 
sunku. Castro dėl to kreipėsi į 
sovietus prašydamas daugiau pa
galbos, ir atrodo, kad sovietai su
tiko daugiau padėti tik šutam tik
rom sąlygom, kurios siekia susi- 
stiprinti jų pačių pozicijas. Už 
tat galimas daiktas, kad tas try
nimasis, apie kurį anksčiau mi
nėjau, gana greitai pasibaigs

Los Angeles Kalvarijos kapinių mauzoliejus, kur ilsisi prof.
Mykolo Biržiškos palaikai ir laukia Lietuvos išlaisvinimo, kad ga
lima būtų ten pervežti ir palaidoti jo numylėtame Vilniuje.

L. Kančausko nuotraukos

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦ JAMES E. WEBB, JAV ae

ronautikos ir erdvės administra
cijos vedėjas pranešė, kad iš 6 
Sovietų Sąjungos bandymų pasiek
ti Marsą ir Venerą tik 1 pusiau 
pasisekė. Apie sovietų nepasise
kimus JAV vengdavo pranešinėti, 
kad apsaugojus gaunamų infor
macijų šaltinius.

* SEKRETORIUS DEAN RUSK 
painformavo P. Amerikos valsty

aparatčikų* įsigalėjimu.

Ką daro tokios būklės akyvaiz- 
doje Valstybės Departamentas? 
Štai viena žinių agentūra (AP), 
analizuodama susidariusią padė
tį praneša, kad Valstybės Departa
mento žmonės jaučia, kadCastro 
mažiausiai nori tikro karo su 
Dėde Samu! Tačiau jam esą svar
bu išlaikyti įtemptą padėtį, kal
bėti apie gresiančią JAV inva- 
ziją tam, kad pateisinus savo re
žimą. Vienu žodžiu, tie valstybės 
departamento 'žmonės* yra susi
rūpinę daugiau paties Castro re
žimo likimu negu jų pačių valsty
bės. Juk visai aišku, kad nepai
sant kokiems karo veiksmams 
sovietai beruoštų Kubą - gynimo
si ar puolimo - sovietų įsigalė
jimas Kuboje sudaro rimtą grės
mę pačių JAV saugumui. Wash- 
ingtono administracija, nenorė
dama to matyti, pati išprovoka
vo sovietus įsitvirtinti JAV pa
šonėje. Ką pasėjai, tą ir užsi
auginai.

bių ambasadorius, kad JAV yra nu- 
sistačiusios neprileisti prie toli
mesnio komunizmo plėtimosi iš 
Kubos. Ta pačia proga buvo kons- 
tantuota, kad nebus imamasi jokių 
griežtesnių priemonių tolimes
niam Kubos apginklavimui sovie
tų ginklais ir "technikais" sulai
kyti.

* SOVIETŲ SĄJUNGA, nesutik
dama eiti į derybas su Vak. są
jungininkais Berlyno klausimų
aptarti, dar gi apkaltino "provo- 
katyviniais incidentais" Berlyno 
sienos pakraštyje. Berlyno prob
lema glūdinti ne incidentų aiš
kinimuose ir diskusijose. Pagal 
sovietus, ta problema spręstina 
taikos sutarties su Vokietija pa
sirašymu.

* JAV SEKIMO STOTYS pra
neša, kad sovietų Sputnikas IV, 
iššautas erdvėn prieš 28 mėne
sius, bus baigęs savo kelionęerd 
vėje, subirėdamas į šipulius virš 
JAV teritorijos.

* DU PABĖGĖLIAI IŠ RYTŲ 
VOKIETIJOS, sėkmingai per
plaukė kanalą Berlyne, pranešė, 
kad kai kuriose įmonėse darbi
ninkai streikavę Berlyno sienos 
metinių proga.

* JAV SPAUDA KOMENTUOJA 
kad Prezidento Kennedy pareiš
kimas Kubos klausimu reiškiąs - 
sutikimą su esama padėtimi, 
Monroe doktrinos mirtį ir dar 
vieną sovietų "salami taktikos" 
laimėjimą.

Rugsėjo 1-2 d. Kanadoje, Wasaga Beach, įvyko Lietuvių Rezisten
cinės Santarvės atstovų suvažiavimas, kuriame buvo apsvarstyti LRS 
ateities uždaviniai. Plačiau apie suvažiavimą ir priimtas rezoliucijas 
bus kituose Dirvos numeriuose. Nuotraukoje dalis suvažiavimo daly
vių. Pirmoj eilėj iš kairės: K. Drunga, LRS pirmininkas B. Bieliukas, 
A. Daunys. Antroj eilėj: H. Žemelis, K. Klinauskas.Stanionis, J. Bud
rikis. Trečioj eilėj: K. Kalendra, J. Preibys, Z. Zubrys ir A. Kuolas.

V. Gedgaudo nuotrauka

LIETUVOS MOKYKLOSE BAIGIA
ĮVESTI CHRUŠČIOVINE REFORMĄ

Šįmet sueina jau ketveri me
tai nuo Chruščiovo pareikalavi
mo reformuoti sovietines mokyk
las. Įsakymas privalomas ir Lie
tuvoj. Nuo šių mokslo metų pra
džios čia, bent formaliai, refor
ma jau baigiama vykdyti: visos 
buvusios septynmetės mokyklos 
jau bus paverstos aštuonmetė
mis (skaitant nuo paties pradi
nio mokymo), o visose viduri
nėse (vienuolikmetėse) mokyk
lose jau bus įvestas vadinama
sis politechninis mokymas, tai 
yra mokymas kokio nors amato, 
pramoninio ar žemės ūkio darbo 
devintosiose klasėse.

Buvusių septynmečių, dabar 
aštuonmečių mokyklų iš viso yra 
933, iš jų daugiau kaip pusė (474) 
tik šįmet atidaro aštuntąsias kla
ses. Ryšium su tuo, prie maždaug 
300 mokyklų šią vasarą turėjo 
būti pastatyta papildomų pasta
tų, kad būtų kur dėti tas naujas 
klases. Nuo šiol aštuonerių me
tų mokymasis (7-16 metų amžiaus 
laikotarpyje) laikomas privalo
mas. Net su savanorių talkininkų 
pagalba buvo daromi to amžiaus 
vaikų patikrinamieji surašymai, 
ir laukiama pasekmių: ar pavyks 
visus mokyklinio amžiaus vaikus 
sutraukti į mokyklas.

Mokyklų patalpos daugelyje 
vietų mokslo metų pradžiai dar 
nebus paruoštos. "Jonavos, Kau 
no, Trakų, Jiezno, Plungės, Skaud
vilės, Ukmergės, Varėnos, Vie
vio, Tauragės, Švenčionių, Vilka
viškio rajonuose statybos darbai 
visai blogai vykdomi, galima saky
ti, žlugdomi", -- rašo M. Ged
gaudas "Tiesoje". Ir laiku pas
tatytomis mokyklomis ne visur 
džiaugiamasi: "Imkime, pavyz
džiui, Varnių vidurinę mokyklą, 
vos prieš dvejus metus atiduotą 
naudojimui, Zarasų rajono Stel
mužės mokyklą, Utenos rajono 
Kviklių aštuonmetę mokyklą, Klai 
pėdos rajono Šniaukštų ir Vėžai-

* SOVIETŲ ŠNIPAS R. SOB
LEN, Anglijos teismams atmetus 
visus jo prašymus, grįžta į JAV, 
kur turės kalėti iki gyvos galvos.

* PRASIDĖJUSI DE GAULLE 
VIEŠNAGĖ Vak. Vokietijoje pa
sižymi tolimesnio ir gilesnio 
bendradarbiavimo tarp Prancū
zijos ir Vak. Vokietijos pareiš
kimais.

* SOVIETŲ SĄJUNGA PAGA
MINO FILMĄ, vaizduojančią Va
karų šnipų apmokymą ir veiklą. 
Dalis filmos liečia amerikonų 
šnipų veiklą Latvijoje. Pavadi
nimas - "Juoduoju keliu". 

čių aštuonmetes mokyklas. Čia 
nemalonu užeiti. Antai, Varnių 
vidurinėje mokykloje visos durys 
išverstos.Ne geresnė padėtis ir 
naujose Klaipėdos rajono Šniaukš
tų ir Vėžaičių aštuonmetėse mo
kyklose", -- rašo toliau M. Ged
gaudas.

Vienuolikmetėse visos devin
tosios (nebe privalomo mokymo) 
klasės bus "gamybinės", tai yra, 
skirtos daugiausia mokyti kurios 
nors "masinės darbininko spe
cialybės pramonės, statybos ar 
žemės ūkio srityje". (Devinta 
klasė maždaug atitinka Lietuvos 
gimnazijos penktąją klasę). Da
lis ir dešimtosios klasės moki
nių turės-dar stoti prie to gamy
binio mokymosi (iš viso per 
37,000 mokinių). Praktikoje ta
čiau susiduriama su begalybe 
sunkumų, nes tam gamybiniam 
mokymui daug kur stinga ir ati
tinkamos vietos, ir priemonių, ir 
mokytojų. Daugiausia einama 
mokytis į vietines įmones, ku
rios, tačiau, nelabai noromis tei
kia mokymosi galimybes, nes tai 
kliudo jų darbą. Didžiausias keb
lumas susidaro iš to, kad moki
niams paprastai nėra galimybės 
pasirinkti, kokio gamybinio dar
bo jie mokysis, o turi mokytis, 
to, kas mokykloje suorganizuo
jama. "Tarybinis Mokytojas" ra
šo, kad Debeikiuose (Utenos ra
jone) daugumas devintokų labai 
norėję mokytis žemės ūkio me
chanizatorių (traktorininkų ir kt.) 
specialybės, bet mokykloje pasi
taikė perdaug geografijos moky
tojų, jiems geografijos pamokų 
neužteko, o juos reikėjo aprūpin
ti darbu, kad gautų pilnas algas, 
tai vietoj mechanizacijos buvo 
nutarta mokyti sodininkystės-dar
žininkystės specialybės, kurios 
mokyti apsiėmė... geografai. O 
Vievio vidurinės mokyklos moki
nės, mergaitės, turėjo mokytis... 
stalių amato, nes tik tokios spe
cialybės dėstymas mokykloj ga
lėjo būti suorganizuotas. Apie 
galimybę tenkinti individualius 
mokinių specialybės pasirinki
mus negali būti nei kalbos.

Iš viso, bendro lavinimosi pro
grama vidurinėse mokyklose, 
ypač ryšium su chruščiovine re
forma, tampa žymiai nuskriaus
ta. Lietuvos mokyklose iki bran
dos atestato mokymasis buvo iš
dėstytas į 12 metų: ketveri metai 
pradžios mokykloj ir aštuoneri 
gimnazijoj. Dabar iš viso iki 
brandos atestato yra nebe 12, o 
tik 11 metų, ir į tą laiką, šalia 
labai išplėsto rusų kalbos moky
mo, dabar dar įterptas ir tas ga
mybinės specialybės mokymas. 
1958 metais net Lietuvos komu
nistai stengėsi išgauti iš Mask
vos sutikimą, kad Lietuvoje būtų 

(Nukelta į 2 psl.)
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AFRIKOS DŽIUN6LESE

Prieš kiek laiko teko skaityti 
amerikiečių spaudoje apie įvyku
sią 19-kos Afrikos valstybių už
sienių reikalų ministerių konfe
rencija, kurioje buvo svarsto
mas Afrikos ir Malagasy Valsty
bių Organizacijos steigimas. Šios 
organizacijos tikslai yra taikus 
tarpusavio ginčių išsprendimas, 
ekonominis augimas, bei švieti
mo, susisiekimo ir sveikatos sto
vio pagerinimas. Konferencijoje 
dalyvavo sekančių valstybių už

sienių reikalų ministeriai: Etio
pijos, Aukštosios Voltos, Centri
nės Afrikos Respublikos, Čado, 
Dahomėjos, Dramblio Kaulo 
Kranto, Gambijos, Kamerūno, 
abiejų Kongo valstybių, Liberi
jos, Malagasų Respublikos, Mau
ritanijos, Nigerio, Nigerijos, Se- 
nagalio, Sierra Leones, Somali- 
jos ir Togo.

Čia tačiau noriu iškelti nešios 
konferencijos svarbą, o tik faktą, 
kad man, ir tikiu daugumai skai-

Montessori išvykos mažieji dalyviai su M. Varniene ir D. Petrutyte. V. Juknevičiaus nuotrauka

tytojų/ šių devyniolikos naujų, 
nepriklausomų Afrikos valstybių 
pavadinimai nieko nesako. Apie 
šias valstybes (o ir apietoje kon
ferencijoje nedalyvavusias Bu
rundi, Ghaną, Gvinėją, Malį, Su
daną, Somaliją ir Rwandą) lietu
vių spaudoje neteko matyti jokių 
išsamesnių informacijų: kur jos 
yra, jų dydis, kultūra, vadovau
jantieji politikai, jų politinė li
nija, laikysena Jungtinėse Tauto
se, jų pagrindinės problemos ir 
1.1.

O turime visą būrį geografų, 
politinių ir užsienio santykių spe
cialistų. Deja, iš jų negirdėti nei 
žodžio. Nekalbant jau apienuola- 
tinesnį problemų panagrinėjimą, 
net ir tų valstybių nepriklauso
mybės atgavimo momentai pra- 
eina mūsų nepastebėti (nebent 
lėkštai padejuojam, kad laukiniai 
atgauna laisvę...)

Gi dar didesnis pavojus, kad ir 
mūsų veiksniai maždaug tiek pat 
apie tas valstybes žino ir jų san
tykiai su jomis lygiai tiek pat ar
timi kaip ir su mėnulio gyvento
jais. Negi mūsų dabartinėse pas
tangose ir ateities darbuose nes
varbu šį tą žinoti apie šias vals
tybes? Vien Jungtinėse Tautose 
tai yra 26 balsai, o juk kalba
me, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės klausimas ten vieną dieną 
bus iškeltas. Ar nebus per vėlu 
tuomet ieškoti kelių kaip sudo
minti Gambijos atstovą, kad pa
balsuotų už mus?

Sėkminga Montesosori išvyka
Chicagoje veikianti A.L. Mon

tessori Draugija neseniai prave
dė dviejų savaičių kursus moti
noms ir vienos savaitės kursus 
jaunoms mergaitėms kaip apsi
eiti su mažu vaiku .(jaunesnių 
vaikų šeimoje ar prižiūrint sve
timą vaiką). Šių kursų užbaigtu- 
vėms paminėti rugpiūčio 26 d. 
buvo suruošta graži išvyka į Tė
vų Marijonų seminariją.

Nežiūrint nepalankaus lietingo 
oro, išvykoje susirinko nemažas 
būrys jaunųjų lietuviukų su savo 
tėveliais. Mažiesiems vaikams 
programą pravedė A. Valeišai- 
tė--Brusokienė, turinti savo ba
leto studiją, o vyresniųjų vaikų 
pedagoginiams žaidimams vado
vavo M. Varnienė.

Trumpoje oficialioje dalyje, ku 
rią pravedė Liuda Germanienė, 
buvo padėkota Įteikiant dovanė
les kursų vedėjai D. Petruty- 
tei ir paminėtas M. Varnienės 
gimtadienis sugiedant ilgiausių 
metų. D. Petrutytei ir M. Var
nienei dėkingi vaikai įteikė gė
lių puokštes.

Išvykos metu buvo plačiai ap
tarti spalių mėn. 21 d. Jaunimo 
Centre Montessori Draugijos ruo
šiamos trečiosios madų parodos 
klausimai. Abi pirmosios paro
dos praėjo su dideliu pasiseki
mu, tikimasi kad ir šių metų ma
dų paroda bus labai įvairi irįdo-

ir darytas
ČIA PAT

CLEVELANDO PASIDIDŽIAVIMAS
PILSENER BREWING COMPANY • CLEVELAND, OHIO

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

leista turėti dvylikos metų vidu
rines mokyklas (8 ir 4 arba 9 ir 
3 klases), ir jie nurodinėjo, kad 
dabar gi Lietuvoj tenka mokytis 
"dvi pagrindinės kalbos" (atseit, 
lietuvių ir rusų), bet Maskva 
tiems argumentams buvo kur
čia, mokyklos turi būti sutvar
kytos taip, kaip Maskvoj nusta
tyta. (LNA)

RUSIJOS UNIVERSITETUOSE
APIE 400 LIETUVIŲ

"Mokslas ir Gyvenimas" pa
žymi, kad lietuviai studentai Ru
sijos universitetuose mokosi tik 
tie, kurie studijuoja specialybes, 
nedėstomas Vilniaus ar Kauno 
aukštosiose mokyklose. Lietuvių 
studentų ten esą apie 400, dau-

duodama naudotis vidutiniškai 27 
butai.

Apytikriai menamais duomeni
mis, gyventojų skaičius Lietu
voj dabar turi būti apie 2,850,000 
o tai yra apie 712,000 vidutiniškų 
šeimų. Statant naujus butus tuo 
"nepaprastu spartumu", būtent, 
aprūpinant naujais butais kasdien 
po 27 šeimas, jei gyventojų skai
čius ir nebedidėtų, visos šeimos 
naujų butų susilauktų tik per 72 
metus. Klausimas, ar šįmet 
statomieji butai išlaikys tiek lai
ko, kol ateis ta "sparčioji" eilė 
jiems keisti. O dauguma esamų 
gyvenamųjų patalpų Lietuvoj jau 
dabar turi po daugiau kaip 40 me
tų amžiaus, be to, didelė jų dalis 
jau 20 su viršum metų nesusilau
kia rimtesnio taisymo, ir padėtis 
todėl reikalauja daug nepapras
tesnio statybos spartumo, negu 
tik 27 butai per dieną. (LNA)

giausia Maskvos technikos ir che
minės ir technologijos mokyklos - 
se, Leningrado, Charkovo ib Ki
jevo politechnikos institute. Spe
cializuotis nuvyksta ir paskirų 
meno šakų studentai (muzikos, 
baleto, dramos, dailės).

Visiškai neišleidžia studijuoti 
Vakarų universitetuose. Yra ži
noma tik viena išimtis: vienas 
trumpam laikui buvo išleistas į 
Yale universitetą, Jungtinėse 
Valstybėse. Vilniaus ir Kauno 
aukštųjų mokyklų vienintelis kon
taktas su Vakarais -- tik viena 
kita nusiunčiama knyga, jei ku
rią cenzūros koštuvas pralei
džia. (LNA)

DVIDEŠIMTS SEPTYNI BUTAI 
KASDIEN

"Mokslas ir Gyvenimas" (Vil
niuje leidžiamas mėnesinis moks 
lo populiarizacijos žurnalas)tei
gia, kad dabar Lietuvoj gyvena
mųjų namų statyba vykstanti "ne
paprastai sparčiai": praėjusiais 
merais kiekvieną dieną buvę ati-

MOKAME
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Malonioje brolių Marijonų prie

žiūroje vaikai aplankė ir Marijo
nų vienuolių ūkį, kuriame nema
ža dalis mažųjų miestelėnų pir
mą kartą pamatė gyvas karves ir 
kiaules.

Šios sėkmingos išvykos orga
nizatoriai buvo Marija ir Euge-

apdovanotos gėlėmis su auklėtinių 
V. Juknevičiaus nuotrauka 

nijus Kucinai,talkinami kitųMon- 
tessori valdybos narių.

(r m)
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

SURED

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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RUGSĖJO AŠTUNTOJI IR MES
Galėtume sugrįžti tolimon praeitin ir paieškoti Rugsėjo aštunto

sios kilmę, jos šaknis, kad įvertinti vienokį ar ’ itokį šventės pras
mingumą. Tautiniai, religiniai, kultūriniai, istoriniai motyvai virsta 
tradicija. Žvelgiame ta proga praeitin ir dažnai džiaugiamės savo 
tautos laimėjimais, savo didvyrių žygiais, prisimename ne tik pra
eitį, bet ir tos praeities kūrėjus.

O gi savo laiku tai buvo daugelio dabartis, gal dar žiauresnė ir 
kietesnė už mūsų dabartį. Dabartis tų, kurie ir šventaisiais ir tautos 
didvyriais buvo pradėti garbinti tik šimtmečiams praėjus...

Žmogaus kūryba, jo idealai, jo siekiai ir kova nesibaigia jo mirti
mi. Tęstinumas sudaro žmonijos moralinio įsipareigojimo pagrindą. 
Ir mes šiandien dainuojame ir deklamuojame Maironį ne todėl, kad 
vien tik pagerbus neužmirštamų dainų autorių, ne todėl minime Vy
tautą Didįjį ir kitus savo kunigaikščius, kad pasididižiavus jų gyve
nime nuveiktais darbais.

Mes naudojamės jų darbų sukurta dvasia, kuri nepasibaigė jų, kaip 
mirtingųjų, nutrūkusiu gyvenimo siūlu. Mes naudojamės jų sukurtais 
tautos gyvenimo reiškiniais, kurie vedė mus labai banguotais keliais. 
Keliais, pilnais pavojų, nepasisekimų, katastrofų. Keliais, nuvedu
siais į istorines kalnų viršūnes ir priartinusiais prie bedugnės.

Tauta bet kuriame savo gyvenimo laikotarpyje reiškiasi kūrybingų 
savo narių darbu, jų pasišventimu ir to pasišventimo rezultatais. 
Kas, kad mes negreiti pripažinti didvyriais kūrėjus ir kovotojus, 
dar jiems gyviems esant. Tai vienas iš mūsų tautos bruožų. Už 
tai mes nepailstame ieškoję progų pagerbti praeitį, ano meto kūrėjus 
ir didvyrius. Mūsų pagarba praeičiai jau yra nuo seno įsigalėjusi tra
dicija.

Rugsėjo aštuntoji. Mūsų tautos šventė. Šventė, kurios proga rinksi
mės minėti praeities. Bet tie minėjimai bus tiek prasmingi, kiek pa
jėgsime surasti tampresnį tos praeities, jos kūrybinio genijaus, pra
eityje gimusių idealų ryšį su dabartimi.

Šventės ir minėjimai bus tiek prasmingi, kiek mes pajėgsime įsi
samoninti, kad esame ne svečiai senienų muziejuje, bet kad esame 
įpareigoti didesniems uždaviniams, didesniems įsipareigojimams, 
kūrybingesniam darbui ir pasišventimui. (jč)

Amerikos Architektų Sąjungos premijų išskirstymo laukiant Chicagos Edgewater Beach viešbutyje. Iš 
kairės: Raulinaitis, E. Mulokytė, dr. Raulinaitienė. Už stalo: Rūta Raulinaitytė, Dainius Mulokas, Jadvyga 
Mulokienė ir arch. J. Mulokas.

dėlto ne visų nuomone Tu be rei
kalo aukavai tos bažnyčios staty
bai. Juk kai kurie architektai 
rado, kad pastatas yra vertas 
aukščiausio pagyrimo "in recog- 
nition of excellence in design of 
the Lithuanian Transfiguration 
Church”. J. Mulokas tarp kitko 
gavo antrąją vietą residencinių 
pastatų skyriuje už savo projek
tą Indėnų misijų mergaičių bend
rabučiui, kuriame pavartoti kai 
kurie indėnų menui artimi ele
mentai.

Nurašęs, jo paties žodžiais ta
riant, naują Maspetho, N.Y. baž
nyčią, kaip "neatsiekusią savo 
tikslo", P. Lapė teigia, kad lietu
viškos architektūros puoselėji
me lieka tik du keliai: Lietuvos 
bažnyčių kopijavimas arba - įs
pūdžių pagrįstos architektūrinės 
formos sintezė. Dėl to tenka pas
tebėti, kad Lapė stengiasi kaip 
‘grynos lietuviškos bažnyčios' 
pavyzdį pristatyti Švėkšnos baž
nyčią. Kiek prisimenu, toji 
pseudo gotiško stiliaus bažnyčia 
nieko bendro neturi su būdingo
mis lietuviškai architektūrai for
momis. Kiek žinau, kaip lietuviš
kos architektūros būdingi pavyz
džiai visados buvo rodomi ne 
bažnyčios, bet ūkininkųtrobėsiai, 
daržinės ir klėtys, pakelės kry
žiai ir koplytėlės. Todėl nenuos
tabu, kad kaip tik tuos būdingus

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

KVIEČIAME PRIDĖTI TKUPVTI HS UIS!

|g1/Qf MOKAME UŽ BONU 
mMo TAUPMENAS

Laiškas Prano 
Lapės aklajam

Mielasis,

DIRVOS 100 Nr. dailininkas 
Pranas Lapė, apsimetęs praei
viu, Tave pasigavo J. Balkūno 
bažnyčios šventoriuje ir tą nau
ją maldos namą tau pristatė kaip 
"architektūrinę tragikomediją”.

(Žiūr. Pašnekesys Šventoriu
je - 7 psl.). Aš suprantu, kad 
reprezentuoji tą lietuviškos vi
suomenės dalį, kuri, išvyta iš 
tėvynės, apako ir gyvena jau
nystės vaizdų prisiminimaiSi Su
tinku, kad daug kas nori išnaudo
ti tavo sentimentą, todėl įspėjan
čios P. Lapės pastangos gal ir 
būtų sveikintinos, jei jis būtų pa
sirinkęs kitą pavyzdį. Deja, šį 
kartą jam taip nepasisekė! Juk 
kai DIRVA su tuo pašnekėsiu 
pasiekė Chicagą, čikagiečiai jau 
buvo skaitę savo dienraščiuose, 
kad tąja "architektūrine tragiko
medija" jos autorius architektas 
Jonas Mulokas gavo Society of 
American Registered Architects 
visuotinio jos suvažiavimo Chi
cagoje proga surengtoje parodo
je aukščiausią pagyrimą^ bažny
tinės statybos srityje! Žinoma, 
dėl visko galima ginčytis, tačiau 
sužinojęs Lapės neigiamą nuo
monę gali nusiraminti, kad vis-

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
60VAN0S TAUPYT01AMS

Prelatas J. Balkonas naujoje Maspetho lietuvių bažnyčioje.

Amerikos Registruotų Architektų Sąjungos pirmininkas arch. 
Carroll 1. Uutchens įteikia arch. Jonui Mulokui pirmąją premiją 
už Maspetho, N.Y., lietuvių bažnyčios projektą. Premija buvo įteik
ta iškilmingoje vakarienėje, kuri įvyko rugpiūčio 24 d. Chicagos 
Edgewater Beach viešbutyje.

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!

Arch. J. Muloko Maspetho, N. Y. lietuvių bažnyčia pašventinimo dieną. Beveik visi statybos ir dekoravi
mo darbai buvo atlikti lietuvių. Tai vienintelis atsitikimas lietuvių parapijų statybų ilgoje istorijoje.

elementus panaudojo ir Jonas 
Mulokas.

Čia taip pat tenka pastebėti, 
kad dar 1909 metų VAIRE dail. 
Jaroševičius ragino bažnytiniam 
menui ieškoti įkvėpimo liaudies 
kūryboje, tačiau to raginimo ne
buvo paklausyta nei caro valdo
moje Lietuvoje, nei Nepriklauso
moje. Kodėl - būtų per ilga aiš
kintis. Už tat Mulokui priklauso 
kaip čia sakoma, kreditas už no
rą senose lietuviškose statybos 
formose ieškoti įkvėpimo dabar
tinėm išeivijos .bažnyčiom. Jei 
kam nepatinka, gali pasiūlyti sa
vo "įspūdžių pagrįstą architek
tūrinės formos sintezę," bet ne
girdėjau, kad tokia būtų kokiam 
klebonui pasiūlyta. Man atrodo, 
kad Muloko mestas šūkis bent tuo 
pasitarnavo, kad kai kuriuos kle
bonus privertė atsiminti, kad yra 
dar ir lietuvių architektų ir de
koratorių. Pagaliau reikia paste
bėti, kad architektas neturi tokios 
laisvės kaip dailininkas. Tas gali 
paišyti ką nori, tuo tarpu archi
tektas, kad gavus užsakymą, tu
ri prisitaikyti prie savo užsaky
tojo reikalavimų ir galimybių.

Dėl visa to man atrodo, kad 
dailininkas Pranas Lapė bažny
čios šventoriuje Tau ne visai 
tiksliai atpasakojo tikrovę. Kad 
išvengus ginčų čia pat patiekiu 
nuotraukas, kuriom reminaits šio 
laiško skaitytojai gal galės su
sidaryti savo nuomonę.

Vytautas Meškauskas 
Chicago, III.
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Grupė neolituanų šios vasaros stovykloje. Sėdi prie stalo iš kairės: Danutė Gasiūnaitė, Vida Raukytė, 
Giedrė Malėnaitė, Paulius Mitalas, Brigita Barevičiūtė, Giedrė Naokaitė, Birutė Augustinavičiūtė. 
Antroj eilėj: Algis Ignatonis ir Dana Maurukaitė. D. Mackevičiūtės nuotrauka

IŠ KORP. NEO-LITHUANIA STOVYKLOS
Ateina rudens vėjai j Cape Cod. 

Korp! Neo Lithuaniapenktoji sto
vykla išsiskirsto. Atsisveikinda
mi stovyklautojai dar gyvena ge
roj nuotaikoj. Netrukus iš stovyk
los gyvenimo liks tik malonūs 
prisiminimai. Stovyklos gyveni
mas buvo įvairiaspalvis. Pagauti 
kaleidoskopiškus momentus ne
įmanoma. Stovykla vyko studentiš 
kai jaunatviškoje dvasioje.

Trečiadienį Dalia Mackevičiū
tė skaitė referatą apie valios ug
dymą, pabrėždama, kad be valios, 
nei gabumas, nei gera širdis 
nepadės įvykdyti tikslo. Neoli
tuanų tikslas yra išauklėti va
lingą, taurią, bei kilnią asme
nybę. Popiet rašytojas St. San
tvaras skaitė paskaitą apie mū
sų tautos dainių Maironį. Pasak 
vienos stovyklautojos, šita kalba 
labiausiai paveikė kiekvieną kor- 

porantą savo nuoširdumu ir gai
vališkumu. Kiekvienas iš mūsų 
jautė gilesnį ryšį su Maironiu po 
tos kalbos, nes pats prelegentas 
asmeniškai pažinojo Maironį.

Ketvirtadienį V. Stankevičius 
kalbėjo tema - Korporacijos tra 
dicijos. Tą patį vakarą Birutė 
Augustinavičiūtė skaitė Valen
tino Krumplio temą "Gyvenimo 
teisybė ir prasmė". Tema iškė
lė egzistencijos, pomirtinio gy
venimo sąvokas.

Kadangi oras penktadienį buvo 
prastas, į dienotvarkę buvo 
įtraukta daugiau kultūrinio po
būdžio užmojų. Iš ryto, fil. Naš- 
liūnas skaitė paskaitą, "Mes ir 
dabartis", kurioje jis apibūdino 
lietuvių studentų veiklą 19-to šimt
mečio pabaigoje ir Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpyje. Fil

DIRVA

Ališausko referatas, kurį skaitė 
Dalia Mackevičiūtė, supažindino 
stovyklautojus su Neo Lithuanijos 
garbės nariais, Balučiu,Basana
vičium, Jablonskiu, Maironiu, 
Smetona, Vaižgantu ir Vileišiu. 
6 vai. v. labai įdomią paskaitą 
apie modernią lietuvių literatū
rą skaitė fil. Aldona Augustina- 
vičienė. Pagal Augustinavičie- 
nę, moderni literatūra reiškia
si dviem srovėm: siurrealizmu 
ir egzistencializmu. Siurrealiz
mas ir egzistencializmas atsisa
ko logikos išaiškinti žmogaus 
veiksmus, atsisako Dievo,racio- 
nalinės logikos. Egzistencializ
mas pabrėžė, jog egzistencija 
ateina pirma, o paskui tikslas 
(esmė). Prelegentė Augustina- 
vičienė davė pavyzdžius ir lie
tuvių egzistencialistų. Prelegen
tė ragino korporantus, būsimus 
lietuvius literatus, būti kritiš
kais, atrasti tikrąjį grožį, ne
griaunantį vertybių.

Algis Budreckis

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —
Chicagos Lietuvių Organizaci
jos, kurios pageidauja, kad jų 
ruošiami parengimai būtų 
įtraukti į šį kalendorių ir vė
liau po įvykio paminėti "Dir
voje", prašomos kreiptis į 
"Dirvos" Bendradarbių Klubo 
Chicagoje Valdybą:

Raimundas Mieželis,pirm., 
112 Charlton Avė., Western 
Springs, III., telef. 839-6980.

Vytautas Kasniūnas, vice 
pirm., 3754 W. 70th PI., Chi
cago, III. telef. LU 5-3617.

Mečys Valiukėnas, sekr., 
4550 So. ChristianaAvė.,Chi
cago, III., telef. LA 3-9288.

Antanas kantaras,ižd.,7026 
So. Artesian Avė., Chicago, 
III., telef. WA 5-0743.

RUGSĖJO 16 Chicagos Lietuvių 
Agronomų Sąjungos suvažiavi
mas -- išvyka agr. J. Galinio so
dyboje, Rt 1 Bell Rd., Lemont, 
III. Pradžia 11 vai. ryto.

RUGSĖJO 21 Ateitininkų Send
raugių skyriaus susirinkimas 
Jaunimo Centre.

RUGSĖJO 22 Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Chicagos skyriaus 
Spaudos Balius Balio Pakšto sa
lėje.

RUGSĖJO 23 Dirvos Bendradar 
bių Klubo Chicagoje susirinkimas 
Dubysos svetainėje, 3 vai. p.p.

RUGSĖJO 29 Cicero skautų 
"Mindaugo" draugovės vakaras 
Šv. Antano parapijos salėje.

RUGSĖJO 30 Ark. Matulaičio 
Senelių Namų Statybai paremti • 
Madų paroda Jaunimo Centre.

SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 
tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailes
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

SPALIO 13-21 D. Jaunųjų daili
ninkų meno kūrinių paroda, Čiur
lionio Galerijoje, Jaunimo Na
muose.

SPALIO 14 Šv. Pranciškaus Vie
nuolyno Seselių Rėmėjų seimas 
šv. Jurgio parapijos salėje.

SPALIO 20 Ateitininkų Sendram 
gių skyriaus rudens vakaras Jau
nimo Centre.

Paramos krautuvėj Aleksandra Eivienė renkasi prekes. Greta stovi 
Jurgis Janušaitis, Petras Šakinskas ir inž. Jonas Stankus.

V.A. Račkausko nuotrauka

Prieš septynis metus lietuviš
kame Marąuette Parke, Chica
goje, du pavyzdingi naujieji atei
viai, Jurgis Janušaitis ir Jurgis 
Mažeika, įsteigė maisto ir like
rių krautuvę, pavadindami ją Pa
ramos vardu. Per tuos septynis 
metus jie darniai sugyvendami 
savo krautuvę plėtė kiek tik pa
talpos leido.

Šiandieną jau be savininkų krau
tuvėje dirba ir samdytų žmonių. 
Prekių čia rasi iš visų pasaulio 
kampų. Darosi kažkaip ankštoka. 
Reikia naujų ir didesnių patalpų.

Čia bus naujoji Paramos krautuvė. Prie augančio pastato stovi 
statybos vykdytojas Petras Šakinskas, arch. Jonas Stankus, Jurgis 
Mažeika ir Jurgis Janušaitis. \

V.A. Račkausko nuotrauka
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Architektas Jonas Stankus su
projektavo atitinkamą pastatą, 
kurį jau baigia statyti Maplewood 
ir 69 gatvių kampe Marąuette 
Parke. Pastato rytinė siena tu
rės lietuviško audinio formą, ko 
niekur kitur ligi šiol neteko už
tikti. Moderniškiausią pastato ap 
šildymą ir apšvietimą įrengs ži
nomoji Edison firma. Statybos 
darbus vykdo Petras Šakinskas. 
Jau po mėnesio Paramos savinin
kai tikisi aptarnauti savo gausius 
klijentus naujose erdviose patal
pose.

V. A. Račkauskas

Prezidento Antano Smetonos monogra
fijai garbės prenumeratos ir paprastos pre
numeratos jau renkamos.

Garbės prenumerata — $25.00 ir dau
giau. Paprasta prenumerata — $10:00.

Norintieji tą didelį leidinį užsiprenu
meruoti, čekius siųskite Dirvai.

Garbės prenumeratoriai gaus geres
niais viršeliais įrištą numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jati dabar užsiprenumeruoti 
ir tuo paremti monografijos leidimą.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

German Brandy................
Kfon-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

V

Vertė J. p. Palukaitis(60)
Julija, kurios, atrodė, Kazokas daugiau nebedomino, 

valandėlę žiūrėjo pro langą, nieko ten nematydama, pas
kui savo mėlynų akių žvilgsnį nukreipė Į Reinoldą ir su 
rimta išraiška pradėjo delsdama:

— Pone Reinoldai, aš ..
Reinoldas žinojo, kas turėjo ateiti, ir paskubėjo to 

išvengti, šią naktį nereikėjo ypatingo aiškiaregiškumo 
pastebėti, kad ji tik dėl akių ir tik akimirkai nesipriešin
dama priėmė vyrų sprendimą tęsti profešoriaus ieško
jimą; jis laukė, kad ji bandys jį nuo to pasiryžimo nu
kreipti, jis žinojo tai nuo tos akimirkos, kada ji įžengė 
vidun, žinojo, kad ji atėjo su ta intencija.

— Ar negalėtumėte priprasti mane vadinti Michae- 
liu? — prabilo jis. — Man gana sunku išlikti tokiu ofi
cialiu, kada aš net marškinių nesu užsivilkęs.

— Michaelis, — tarė ji lėtai, kiekvieną skiemenį pa
brėždama. — O gal geriau aš turėčiau sakyti: Michelis?

— Aš tamtą užmušiu! — pasakė jis grasinančiai.

— Na gerai, Michaelis.
— Tamsta norėjai kažką sakyti? — paklausė jis ir 

šypsodamasis pažvelgė į ją.
Tamsiai rudos ir mėlynos akys susitiko ir kelioms 

sekundėms paskendo dialoge be žodžių. Mergina žinojo, 
kaip skambės atsakymas į jos klausimą, jo net neištarus, 
ir ji nuleido siaurus pečius, ruošdamosi išeiti.

— Ne, nieko, — pasakė ji balsu be tonb. — Aš pasi
rūpinsiu, kad ateitų gydytojas. Ir Janscis prašė pasakyti, 
kad tamsta ateitum apačion už dvidešimties minučių.

— Didysis Dieve, taip! — sušuko Reinoldas. — ži
nios iš Londono. Aš buvau visiškai užmiršęs.

— Vis šis tas, — pasakė ji, silpnai nusišypsodama 
ir uždarydama duris paskui save.

Janscis lėtai atsistojo, priėjo prie radijo, užsuko ir 
nukreipė žvilgsnį į Reinoldą.

— Ar laikote tai blogu ženklu?
— Gerokai. — Reinoldas pasijudino savo kėdėje, kad 

rastų kiek sušvelninimo savo nugaros skausmui; jau vien 
tik pastangos nusiprausti, apsirengti ir laiptais nusileisti 
iš jo daugiau jėgų pareikalavo, negu jis buvo linkęs prisi
pažinti, o skausmai dabar iš viso nesiliovė. — Sutartas 
slaptažodis turėjo ateiti vėliausiai šiandien.

— Gal jie jau atvykę į Švediją, bet dar neturėjo pro
gos pasiųsti žinios j Londoną, — svarstė Janscis.

— Deja, šią galimybę reikia visiškai išjungti. — 
Reinoldas buvo tvirtai laukęs, kad slaptažodis bus perduo
tas šį rytą, ir dabar buvo skaudžiai nusivylęs. — Buvo 
viskas paruošta, kad žinia galėtų būti tuoj pat perduota.

— Taip, na tai •.. bet jeigu tie agentai tikrai toki 
geri, kaip tamsta teigi, tai galbūt jie užuodė medžioklę 
ir dienai arba dviem pasitraukė iš Stettino į kokią ramią 

kertelę, kol oras prasiblaivys.
— Tai vienintelė viltis, kuri mums dar lieką. Dieve, 

kad man būtų dingtelėję apie tą mikrofoną duše, — kar
čiai kalbėjo Reinoldas. — Ir ką dabar daryti?

— Nieko, tik sustiprinti kantrybę, — tarė Janscis.
— Tai liečia mus. O kas liečia tamstą, tai tamstos vieta 
lovoje — ir jokių prieštaravimų. Gydytojas netrukus at
vyks. Jis yra ilgametis mano draugas, — pasakė nusišyp
sodamas, pamatęs klausimą Reinoldo veide. — Jis yra 
visiškai patikimas.

Dvidešimčia minučių vėliau Reinoldo kambaryje pa
sirodė Janscis su gydytoju. Gydytojas buvo aukštas, 
stambus vyras, raudono veido, su Menjou barzdele, jo 
balsas turėjo guodžiantį duslumą, kuris pacientuose ne
išvengiamai iššaukdavo blogiausius būkštavimus, nors jis 
pats spinduliavo milžinišku pasitikėjimu — jis buvo iš 
tikrųjų, Reinoldas pagalvojo, vargu ar kitoks, negu visi 
gydytojai pasaulyje. Ir lygiai, kaip daug kitų gydytojų, 
ir jis turėjo labai tvirtas pažiūras ir jokios baimės toms 
pažiūroms išreikšti: neišbuvęs nė minutės kambaryje, 
jis jau spėjo bent pustuzinį kartų stipriai prakeikti ko
munistus.

— Kaip tamstai pasisekė taip ilgai išlikti gyvam, — 
paklausė šypsodamasis Reinoldas. — Turiu omenyje, kai 
tamsta savo pažiūras taip aiškiai...

— Tai! Visas pasaulis žino, ką aš galvoju apie tuos 
prakeiktus komunistus. Bet mums, daktarėliams, nedrįs
ta jie nieko daryti, mano jaunuoli. Mes nepakeičiami. Ypač 
gerieji gydytojai. — Jis įspraudė stetoskopą į savo ausis.
— Nors tuo, žinoma, aš nenoriu teigti esąs geras gydyto
jas. Svarbiausia, kad žmones sugebama įtikinti, jog toks 
'esi.

(Bus daugiau)
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"Vakar devintą valandą vakaro 
mirė profesorius Mykolas Bir
žiška" - telefono ragelyje išgir
dau liūdnus Los Angeles lietuvių 
parapijos klebono kun. J. Kučin-

ALG. GUSTAITIS

gio žodžius. Pranešė apeigų eigą. 
Mirė savo gimtadienio dienoje, 
rugpiūčio 24.

Mano kūnu perejo salti pagau
gai.

Pirmadienį, rugpiūčio 20 d., 
dar jį aplankiau. Nustebau pama
tęs Profesorių ateinant iš mie
gamojo įsisiautus šviesiai pa
margintu chalatu, mažučiais, ty
kiais žingsniukais. Iš tolo tiesė 
savo garbingąją ranką, šypsoda
masis neaprašomai draugiška, 
tėviškai apaštališka, šypsena, žiū
rėdamas nedidelėmis, amžiaus 
kiek primerktomis, akimis. Be 
kitko, buvau atvežęs savo dukre
lę Birutę, atvykusią iš Chicagos, 
kiek pasikalbėti su visų, ir jos, 
gerbiamu profesoriumi. Numa
niau, šis atsilankymas nebus il
gas. Kiekvienas mudviejų su Pro
fesoriumi susitikimas, pasikal
bėjimas versdavo viena po kitos 
temas. Jis ne tik mielai pasako
davo, bet pagarbiai išklausydavo 
mano- nuomonės, kartais sutik
damas, kartais darydamas savo 
pastabas, samprotavimus. Man 
buvo itin malonu, kad prof. My
kolas- Biržiška visu šimtu pro
centų pritarė ir savaip padrą
sindamas net rėmė mano min
tis dėl šiaurinės Prūsijos dalies 
lietuviškumo, įskaitytinai Kara
liaučių. Jau ne vieneri metai 
tais reikalais ieškau medžia
gos, dėl jos kreipiausi ir į Pro
fesorių. Naujų duomenų nesutei
kė, bet turimomis žiniomis dali
nosi nuoširdžiausiai. Kai po il
gų mėnesių ieškojimų, galvojimų, 
vieną dieną pranešiau Profeso
riui radęs atsakymą į Žalgirio 
vietovės lietuviškumą, įdėmiai 
išklausė. Pabaigus atsakė: "Taip, 
idėja gera, remtina. Aišku, mums 
reikia kovoti ne vien dėl tų lie
tuviškų žemių, kuriose dabar gy- 

mu ir senovišku garsingumu. Da* vena lietuvių dauguma, bet ir dėl 
bar mes mužikai - ponai - iš
didžiai "Aušra" buvo sušukusi. 
Pravirko Kudirka - ir ne jis vie
nas tiktai - pamatęs pirmą kar
tą "Aušrą" - lietuvišką laikraš
tį. Sujaudinti spaudė kits kitam 
rankas 1899 m. Palangos lietuvių 
spektaklio klausytojai, sekdami 
negudrų "Amerikos pirtyje" tu
rinį ir nekokį mėgėjų vaidinimą, 
bet dar labiau - pačią įscenin- 
tą sodiečių kalbą. Kai Lietuvos 
miestuose pasigirdo lietuvių kal
bos garsai vaidinimuose, cho
rams giedant ar jaunimui paber- 
žiečių suktinį sukant vienų klau
sytojų alpo, o kitų smarkiau 
plakė tik neiššokdamos lietu
viškos širdys ir ne tik mote
rims, bet ir vyrams ašaros pa
sirodydavo akyse, o kitas nesu
silaikęs čia pat pravirkdavo, kaip 
vaikas. Jei šie pirmieji vaidini
mai nebūtų buvusios silpnokos 
komedijos, tik kokios įspūdingos 
istorinės ar kitokios dramos^ 
tragedijos ar misterijos, kažin 
ar visų Širdys būtų jas atlaikiu
sios, šiaip ašaros buvo čia pa
lengvinamos juoku, rimtis su ne 
rimtimi suplakdavo ir širdis tat 
lengviau pakeldavo".

Greta kultūrinių ir literatū
rinių prof. M. Biržiškos nuopel
nų Lietuvai, - jis taip pat nema
žą savo veiklos dalį yra pasky
ręs Lietuvos valstybei kurti, jos 
nepriklausomybei atgauti. Ji s ak
tyviai dalyvavo Vilniaus lietuvių 
seime, bekompromisiniai stovėjo 
už pilną Lietuvos nepriklausomy
bę, pasirašė istorinį Nepriklau
somybės paskelbimo aktą, buvo 
Šleževičiaus kabinete švietimo 
ministeris. Jis buvo plataus mas
to valstybininkas, jo žodis buvo 
ramus, bet visuomet pamokantis 
kitiems, kaip reikia, kad ir tam
siausiuose vergijos metuose, 
dirbti ir tikėti į Lietuvos laisvę. 

Štai, prisimindamas tą istorinį 
Lietuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo aktą, jis ramiai ir įti
kinančiai byloja mums visiems: 

"Tačiau viena aišku: Lietuvos 
nepriklausomybė tegalėjo ir te
gali būti įkūnyta tiktai kovos ke
liu, kas neišvengiamai yra susi
ję su aukomis. Statydama tautą 
į tą kelią, tad ir reikalaudama iš 
jos tam pasiaukojimo, pati Lietu
vos Taryba turėjo ir tebeturi duo
ti auką dar iš savo tarpo. Tatai 
ne gamtos ištiktukai, tai socia
linės moralės plieninis istori
nis dėsnis.

Sunki buvo kun. Dogelio plunks 
na, kuria 20 istorijos likimo pas
tatytų vyrų gavo pasirašyti svar
biausią naujosios Lietuvos isto
rijos aktą. Pasirašėme - kad ir 
koks bus audringas mūsų visų 
tarybininikų likimas, tebūnie jis 
kitiems tik akstinu dar tvirčiau 
ir ryžtingiau žengti tuo keliu, į 
kurį stojome Vasario 16 dieną!"

Prie karsto, papuošto gėlių vainikais stovėjo skaučių ir skautų 
sargyba.

Prof. V. Biržiška prie mirusiojo brolio Mykolo karsto paskutinėmis sekundėmis prieš paliekant Los
Angeles Kalvarijos kapų mauzoliejuje...- L. Kančausko nuotrauka

PROF. MYKOLĄ BIRŽIŠKĄ 
PAGERBIANT

Henriko Žemelio paskaitos ištrauka, skaitytos LRS 
suvažiavime Kanadoje, rugsėjo 1 d. pagerbiant velio
nį prof. Mykolą Biržišką, LRS garbės narį

Kalbėti apie prof. Mykolo Bir
žiškos asmenį, jo dešimtmečiais 
dirbtą kultūrinį ir tautinį darbą, 
jo nuopelnus Lietuvos kultūrai ir 
valstybei - yra labai sunku, ne 
dėlto, kad trūktų žodžių ar davi
nių, bet kad tas visas jo gyveni
mas, nuo pat jaunystės dienų, ka
da apie Lietuvos laisvę mažai kas 
tesvajojo - buvo toks turtingas 
darbais, raštais ir kitokia tauti
ne, moksline ir valstybine veik
la, kad trumpame žodyje tai nu
sakyti beveik neįmanoma.

Kokią mes Lietuvos gyvenimo 
sritį bepaimsime, ar tolimą pra
eitį, nepriklausomybės kovas, 
laisvo gyvenimo laikotarpį, ar 
pagaliau dabartį - visur mes su
tiksime prof. Mykolą Biržišką.

Ar mes prisiminsime anuos 
Lietuvos pabudimo ir sunkios 
vergijos laikus, kada Lietuva il
gus metus buvo caristinės Ru
sijos engiama, kada buvo uždraus 
ta spauda ir persekiojamas tikė
jimas, arba kai prasidėjo pirma
sis lietuvių tautinis atbudimas, 
pagaliau nepriklausomybės kovų 
metai ir pats valstybės atkūri
mas - Nepriklausomybės Akto 
paskelbimas, ilga ir nepabaigia
moji Lietuvos sostinės Vilniaus 
byla ir Vilniaus lietuvių kovos už 
savo teises, pirmieji Nepriklau
somybės metai, Lietuvos univer
siteto atkūrimas, lietuvių litera
tūros tyrinėjimas, Vilniui vaduo
ti s-gos veikla, Vilniaus univer
sitetas, pagaliau bolševikų ir vo
kiečių okupacijos metai, tremtis 
ir emigracija Amerikoje - visur 
prof. Mykolas Biržiška dirbo, 
vadovavo, kūrė, nesuskaitomus 
darbus Lietuvai atliko. Ir paga
liau iki 80 m. amžiaus slenks
čio, išgyvenęs daug asmeninių 
nelaimių, palaužtos sveikatos - 
vis dirbo, kiek tik galėjo daly
vavo visuomeniniame ir kultū
riniame gyvenime.

Aš manau, nebus suklysta tvir
tinant, jog prof. Mykolas Biržiš
ka neturėjęs sau lygių pavyzdžių 
savo darbais ir nuopelnais Lietu
vos valstybei ir Lietuvos kultū
rai ugdyti.

Su Kauno Vytauto Didžiojo ir 
Vilniaus universitetais prof. M. 
Biržiškos ir kitų jo brolių var
dai yra tampriai surišti. O Lie
tuvos kultūrai kelti ir lietuvių li
teratūros istorijai tyrinėti prof. 
Biržiška paskelbė daug raštų, 
atidengė daug nežinomų lietuvių 
literatūros paslapčių, grožio ir 
meilės gimstančiai mažai, bet 
turtingai dvasia tautai. Prof. M. 
Biržiškos raštų stilius yra sa
vitas, įdomus kiekvienai smulk
menai pabrėžti ir gausus tiek ne
žinomais mums istoriniais fak
tais, jog skaitydamas jo raštus 
visuomet nejučiomis keliauji 
anais, istoriniais laikais.

Štai trumpas pavyzdys, kaip 
prof. M. Biržiška vaizduoja tuos 
laikus, kai, po spaudos atgavi
mo, pirmą kartą pradėjo sklis
ti lietuviškas žodis:

/

"Sunku įsivaizduoti sau tą 
jausmą, kuris kildavo lietuviui 
pirmą kartą viešai kur išgir
dus suskambėjusią savo sodie
tišką kalbą, visu jos paprastu-

ju aplaistytą istorinę praeitį, 
nors šiandien ten lietuviškai kal
bančiųjų nedaug ar visai nėra. 
Bet kai mes pradėjome kovą dėl 
Lietuvos sostinės Vilniaus, Vil
niuje lietuviškai kalbančių irgi 
buvo nedaug, labai mažai. Paties 
nupasakota šiaurinės Prūsijos 
dalies linkmė palaikytina, rem
tina, nors su ja išėjęs viešumon 
sutiksi daug priešingų balsų, lab
iausiai trumpažiūrių lietuvių."

Nenorėjau ilgiau varginti. Sa
kėsi jaučiasi apysilpniai, lyg per
šalęs, lyg pavargęs. Iš ankstesnių 
Jo pasisakymų žinojau, svečių 
lankymaisi malonūs, bet vargi
nantieji. Palinkėjęs gero po
ilsio, sveikatos, atsisveikinau iki 
greito pasimatymo. O po keturių 
dienų Jis jau mirė!tų, kurios turi mūsų bočių krau-

Paskutinį atsisveikinimo žodį taria Bronys Raila.

Tik dalis lietuvių susirinkusių atsisveikinti su prof. Mykolu Bir
žiška į Los Angeles lietuvių parapijos salę.
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Darbo kambary stalas, prie kurio iki paskutinės minutės dirbo 
prof. M. Biržiška... L. Kančiausko nuotraukos

Šeštadienį, rugpiūčio 25, skam
binau artimiesiems. Vieni jau ži
nojo, kiti nustebę aikteldavo. Il
gėliau kalbėjausi suBroniu Raila, 
vienu artimiausių Biržiškų-Zy- 
mantų šeimos draugu. Jis nusakė 
paskutines velionies valandas, 
taip kaip jam buvo pranešta. Sa
kė kalbėjo su Bernardu Brazdžio
niu, tarėsi kas pasakys atsisvei
kinimo kalbą.

Visi Los Angeles miesto lietu
viai tarsi sirgo Mirties žinia.

Rugpiūčio 29 d. Laidotuvių die
na. 10 vai. gedulingos Mišios šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Mišias 
laikė kun. kleb. J. Kučingis, asis
tuojamas dviejų kunigų. Prie var
gonų Bronius Budriūnas. Patrio
tišką pamokslą pasakė iš Chica
gos vasaros atostogoms atvykęs 
jėzuitas tėvas J. Vaišnys. Pilna 
bažnyčia žmonių. Prie Velionies 
karsto garbės sargyba: Los An
geles lietuviai skautai-skautės. 
Karstas uždengtas lietuviška tris
palve. (Pašarvuotas buvo sutaru
siu kostiumu, tautiniu kaklaryšiu, 
tautine vėliavėle, ženkliuku kai
riame atlape).

Paskutinai pašventinimai. Lie 
tuvių visuomenės atstovai išneša 
trispalve uždengtą karstą. Lydi 
Velionies brolis prof. Viktoras 
Biržiška, giminės, Lietuvos gar
bės konsulas Los Angeles dr. 
Julius J. Bielskis, vietinių or
ganizacijų atstovai.

Keletas fotografų. Pora ar tre
jetas filmuotojų. Daugybė auto
mobilių, laukiančių išlydėjimo į 
kapines. Laidotuvėms skirta po
licija mandagiai dalina mašinos 
priekiniam stiklui priklijuotinus 
laidotuvių lapelius.

Didžiulis autovežimų karava
nas pasijudina.

Toli užmiestyje kapinės. Dide
lis judėjimas.

Kalvarijos kapinės. Koplyčioje 
(bažnyčioje) paskutinės laidoji
mo apeigos. Gražų pamokslą pa
sako kleb. kun. J. Kučingis. Kvie
čia giminių vardu vieną. Išeina 
prof. Stasys Žymantas. Gražiai, 
ramiai, jausmingai, neilgai. Kal
bos įrekorduotos Los Angeles 
lietuvių (Gasparonio). Kalvarijos 
koplyčioje apeigų metu gražiai 
giedojo balsinga solistė Birutė 
Reivydaitė-Dabšienė.

Karstas nugabenamas, pasta
tomas marmuriniame mauzolie
juje. Vėliau bus įmūrytas.

Virtinės Kalifornijos lietuvių 
ėjo, ėjo pro karstą. Daugelis su 
ašaromis. Gili užuojauta netolie
se stovintiems Velionies arti
miesiems giminėms.

Pora dešimčių ar daugiau vai
nikų. Puikių. Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos vardu vainikas 
geltona - žalia - raudona spal
vomis. Lietuvos diplomatus at
stovavo konsulas dr. J.J. Biels
kis su ponia.

Šimtai Kalifornijos lietuvių tą 
dieną pasitraukė iš darbo, kad ga
lėtų atiduoti pagarbą didžios at
minties, Lietuvių Tautoje nemirš
tamam, prof. Mykolui Biržiškai.

Lietuvai atsistačius Nepriklau - 
somai, Jo palaikai, manytina, bus 
palaidoti Jo taip mylėtoje Tėvy
nėje. •

Oficialiu laidotuvių fotografu, 
laidojimo tvarkytojų pakviestas 
buvo Leonas Kančauskas. Vien 
tik jis padarė kelias dešimtis lai - 
dotuvių nuotraukų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI
Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 

laiką.
Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 

visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
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Rugsėjo 2 d. Clevelando vyrų oktetas atšventė trijų metų sukaktį, suruošęs savo nariams ir svečiams 
pobūvį Čiurlionio ansamblio sodelyje. Nuotraukoje grupė svečių:G. Motiejūnas, P. Kudukis, F. Kamins
kas, N. Motiejūnienė, V. Raulinaitis, D. Staniškienė, A. Stempužienė, Kaminskienė, J. Stempužis, G. Aukš- 
tuolienė, D. Staniškis, R. Babickas, A. Gilys. V. Pliodžinsko nuotrauka

M. Aukštuolis, V. Raulinaitis ir F. Kaminskas prie kepsnių ruo
šimo... V. Pliodžinsko nuotrauka

CI.EVEIANPO VYRU OKTETAS

Jūs ir

The llluminating Company

INSURED

Main Office:
813 EAST 185th STREET

St. Clair Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE

Euciid Office:
25000 EUCLID AVENUE

Lake Shore Office:
26000 LAKE SHORE BLVD.

DUBYSA CHICAGOJ IŠDEKORUOS PATALPAS

Maždaug prieš trejis metus, 
tai yra 1959 m. spalių 5 dieną, 
gimė Clevelando Vyrų Oktetas.

Pradžioje vadinosi "Čiurlio- 
niečių Pramoginis Oktetas", o 
nuo 1961 metų sausio 16 dienos 
pavadintas "Clevelando Vyrų Ok
tetas".

Okteto pasirodymą publika la
bai maloniai priėmė, o tas ir bu
vo akstinu okteto tolimesniam 
veikimui.

Okteto egzistencija save pa
teisino, nes greitu laiku atėjo 
kvietimai koncertams.

O koncertų metu matėsi, kad 
lengvosios arba pramoginės mu
zikos koncertai publikos yra la
bai mėgiami.

Per nepilnus trejus metus ok
tetas turėjo iš viso 20 viešų 
pasirodymų-koncertų ir buvo pa
daryta apie 4800 mylių kelio, 
vykstant į koncertus.

Veik visus dainuojamus daly
kus oktetui pritaikė arba harmo
nizavo okteto vadovas Rytas Ba
bickas, o lietuviškus tekstus pa
ruošė D. Staniškienė 4 dai
nom, J. Nasvytis 3 ir P. Ku
dukis 13.

Oktetas savo repertuare turi 
54 dainas, iš kurių 8 lietuviškos 
liaudies dainos, 17 lietuvių kom
pozitorių kūrinių, 16 ne lietuvių 
kompozitorių kūrinių ir 13 Šo
kių.

Kadangi lengvosios arba pra

Neighborhood 
Offices...

PARTNERIAI 
ŠVIETIMO SRITYJE

moginės muzikos lietuvių kalbo
je turime nedaug, todėl okteto 
darbas šią sritį praturtinti yra 
šioks toks įnašas į lietuvių tau
tos lobyną.

Pradėdamas šį darbo sezoną

KONKURSINIS RAŠINYS APIE MAIRONĮ
C LEVE LANDO JAUNIMUI

PHILADELPHIA

Clevelando Maironio Metų Ko
mitetas, siekdamas į Maironio mi- 
nėjimą prasmingai įtraukti taip 
pat ir jaunimą, LietuviųBendruo- 
menės Clevelando I Apylinkės 
Valdybos iniciatyva bei siūlymu, 
skelbia jaunimui konkursinį raši
nį apie Maironį. Sąlygos:

1. Rašinys rašomas viena ku
ria šia tema: a) Maironis - 
tautos atgimimo dainius, b) Mai
ronis tautoje ir dainose, c)Gam- 
ta Maironio kūryboje, d) Mairo
nio reikšmė Lietuvai ar e) paties 
rašančiojo pasirinkta tema.

2. Rašoma ranka arba mašinė
le. Rašinio apimtis - ne mažiau 
kaip 4 mašinėle rašyti puslapiai 
praleidžiant eilutę.

Pageidaujama rašinio pabaigoj 

oktetas jau turi kvietimus ketu
riems koncertams, būtent į Pits- 
burghą, į Chicagą, i E. Chicagą 
ir vienam koncertui Clevelande.

Artimiausioj ateityj numatyta 
lietuvių liaudies dainas įrašyti 
į rekordavimo juostas, kurio
mis galėtų pasinaudoti lietuviš
kų radijo valandų vedėjai, o po 
to seks plokštelių išleidimas.

Oktetas po šių atostogų su nau 
ja energija žengia į ketvirtuo
sius darbo metus su viltimi, kad 
ir šie metai bus produktingi ir 
gražiame laimės ženkle vyks jo 
pasirodymai -koncertai. 

nurodyti panaudotąją literatūrą.
3. Konkurse dalyvauja studen

tai ir moksleiviai, baigę Cleve
lando aukštesniuosius lituanisti
nius kursus ar šeštadienines li
tuanistines mokyklas, ir aukštes
niųjų lituanistinių kursų klausy
tojai.

4. Rašinys pasirašomas sla
pyvardžiu.

5. Rašinius vertina komisija: 
pirm. P. Balčiūnas, V. Kavaliū
nas, D. Staniškienė, J. Stempu
žis ir J. Žilionis.

6. Skiriamos trys premijos: 
pirmoji 50 dol., antroji 35 dol. 
ir trečioji 20 dol. Lėšas skiria 
LB Clevelando I bei II apylinkės, 
taip pat kviečiama prisidėti drau 
gijas bei paskirus asmenis.

7. Rašiniai kartu su atskiruo
se užlipintuose vokuose įdėtomis 
jų autorių pavardėmis, vardais ir 
adresais vertinimo komisijai 
siunčiami paštu pirmininko adre
su: P. Balčiūnas, 3092 EuclidHts. 
Blvd./Cleveland 18, Ohio.

8. Rašinių išsiuntimo paskutinė 
(pašto antspaudo) data - nevėliau 
kaip 1962 spalio 6 d.

9. Premijos įteikiamos jauni
mo Maironio minėjime 1962 spa
lio 20 d.

Maironio Metų Komitetas

DIRVA METAMS
1O DOLERIU

BENDRUOMENES BALSO DE
ŠIMTMEČIUI ATŽYMĖTI PIK
NIKAS

Rugsėjo 9 d. Bendruomenės 
Balsas-radijo valandėlė ruošia 
pikiniką ir tai ne eilinį, bet de
šimtuosius darbo metus atžymė
ti.

Philadelphijos ir jos artimųjų 
apylinkių lietuviams BB jau gerai 
pažįstamas. Per dešimts metų 
skleisdamas ryškesnius mūsų 
tautinio, kultūrinio gyvenimo mo
mentus, informuodamas, talkin
damas kultūrinėms organizaci
joms jis su lietuviška visuomene 
sutapo.lyg būtų jos gyva dalis. Ir 
tikrai, jaustųsi didelė spraga Phi
ladelphijos kultūriniame gyveni
me, jei jis nutiltų.

Kultūrinės organizacijos ir pa
vieniai asmenys yra parodę daug 
nuoširdumo stodami į BB rėmė
jų klubą.

Šį kartą būtų gražu, kad visa 
lietuviška visuomenė išgirstųBB 
kvietimą ir rugsėjo 9 d. skait
lingai atsilankytų į pikniką, pa
reikštų dėkingumą BB už atlik
tą darbą, jį paremtų ir paskatin
tų drąsiai žengti į vienuoliktuo
sius metus.

BB piknikas ruošiamas su įvai
riomis pramogomis, kurios nuo
taikingai paįvairins laiką, o erdvi 
vieta leis ir jaunajai kartai pa
sireikšti.

Piknikas įvykstaČiapo sodybo
je prie Bellmawr miestelio, N.J.

STEPONAS IR ANTANINA TRINKAUSKIAI, Dubysos savininkai 
Marųuette Parke, Chicagoje, dar šiais metais išdekoruos Dubysos 
patalpas lietuviams artimais vaizdais ir raštais. Jų svetingumu ir 
patalpomis lietuviai naudojasi visokioms iškilmėms, minėjimams ir 
susirinkimams. Dabartiniu metu Trinkauskiai turi taip pat ir kitą 
lietuvių mėgiamą užeigą - "taverną" tame pat Mar.ąuette Parke, 
71 ir 27 gatvių kampe. Ir čia lietuviai mėgsta sueiti ir linksmai pra
leisti laiką. Nuotraukoje naujoji Trinkauskių taverna. Antanina Trin- 
kauskienė pripildo gaivinančio skystimėlio Antanui Virkučiui.

V. A. Račkausko nuotrauka

Tikrai, mes tokiais esame. Kaip motina ar tėvas, jūs padedate 
Jonukui ar Jūratei apsirengti, paruošiate jiems pusryčius, 
sutvarkote viską mokyklai, net žiūrite, kad pamokos būtų 
paruoštos - plius visa eilė darbų, susijusių su jūsų vaikų 
auklėjimu.
Ir jūs taip pat mokate mokesčius. Štai kur mes turime daug bendro. 
The llluminating Company taip pat moka mokesčius. Tikrumoje, 
mes esame didžiausiu nekilnojamo turto ir pajamų mokesčiu 
mokėtoju Clevelande ir Šiaurės rytų Ohio. Šiais metais The 
llluminating Company privalo sumokėti $11.311.000 nekilnojamo 
turto mokesčių, kurių daugiau nei $6, 804, OOO atiteks 
viešosioms mokykloms.
Tai, mūsų manymu, vertingas bendradarbiavimas. Jūs ir 
The llluminating Company, sudarome ryšį, kuris pagelbsti 
šiandien vaikams pateikti žinias, reikalingas jų ateities kovai 
su gyvenimo problemomis.

ZtelLLUMINATING^^
An lnvestor-owned Company Serving The Best Location in the Nation
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CLEVELANDE
ir apylinkėse

* ČESLOVAS IR JOANA MELS- 
BAKAI iš Clevelando persikėlė 
gyventi į Philadelphiją. Česlovas 
Melsbakas Philadelphijos univer
sitete studijuos kalbų mokslą ir 
ruošis daktaro laipsniui. Be kitų 
dalykų Č. Melsbakas numato stu
dijuoti ir lietuvių kalbą.

* CLEVELAND'O AMERIKOS 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS š. 
m. rugsėjo mėn. 15 d. (šeštadie
nį) 7 vai. vak. rengia šeimynini 
klubo narių šokių vakarą.

Gera muzika, užkandžiai, vel
tui alus ir kitos įdomybės.

* HENRIKAS MACIJAUSKAS, 
Dirvos linotipininkas, siunčia ge
riausius linkėjimus iš Washing- 
tono valstijos. Savo atostogas H. 
Macijauskas išnaudoja susipaži
nimui su JAV Vakarinės dalies 
valstijomis ir ta proga apsilan
kys Seattle vykstančioje pasau
linėje parodoje.

* MARGARITA PREMENEC- 
KIENE yra lietuvių grupės pir
mininkė respublikonų tautybių 
moterų skyriuje.

Respublikonai šį sekmadienį, 
rugsėjo 9 d., Euclid Beach par
ke rengia šeimoms išvyką, kurio
je, .be eilės kitų pramogų, bus ir 
atskiri tautinių grupių pasirody
mai bei pardavinėjami pyragai
čiai ir kt. skanėstai.

Lietuvių grupėje dalyvaus 
Vysk. Valančiaus lituanistinės 
mokyklos šokėjos. Lietuvės, p. 
Premeneckienei vadovaujant, tu-

SEZONINIS BATU ATPIGINIMAS
- Vasariniai batai 20%
- Odiniai rankinukai 20%
- Perlon kojinės po 79 c, už porąo
- Daug batų rūšių nuo 1O iki 30%

Atpiginimai veiks iki rugsėjo 16 d.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR A VĖL1
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSURE n TO 

* 1 o ooo 

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KB M77U

rėš ir savo stalą su lietuviškais 
pyragaičiais ir skanėstais.

Iškila tęsis nuo 12 vai. iki 7 
vai. vak.

Vaikai galės nemokamai nau
dotis Euclid Beach parko smagu
mais, gi pelnas iš pardavinėjamų 
gėrybių bus paskirtas lietuvių 
mokyklai paremti.

PAŠTO VIRŠININKAS NELSON 
E. SUNDERMEIER šiandien pra
nešė, kad aplikacijos laiškanešio 
darbui bus priimamos Clevelando 
Pašte iki pirmadienio, rugsėjo 17 
dienos.

Priimami tik vyrai. Joks spe
cialus patyrimas nereikalingas, 
bet kandidatai turi būti Cuyahoga 
County gyventojai ir išlaikyti 
raštinius egzaminus. Pradinis 
mokestis $2.16 į valandą. Suin
teresuotieji prašomi atvykti į 
Main Post Office, kambarys 4240.

* SIUVĖJAS SU PARYŽIAUS 
DIPLOMU. Atitarnavęs II pasau
liniame kare inžinierium, grįžęs 
iš kariuomenės, jaunas Andrew 
Palzes pasiryžo tapti moteriškų 
rūbų siuvėju. Nors apie tą amatą 
nieko nenusimanė, ėmėsi siuvimo 
visu rimtumu, Andrew Palzespa
sidarė tikru profesionalUjStudija- 
vęs moterų rūbų madų gaminimą 
ir siuvimą New Yorke ir pagaliau 
parsivežęs diplomą iš Paryžiaus 
Guerre-Lavigne mokyklos.

Jo lietuviška pavardė yra And
rius Palšis, gimęs Clevelande, ir 
jo tėvas tebesivadina Palšis. Vy
resnis brolis, Dr. Petras P. Pal
šis, praktikuoja mediciną jau virš 
20 metų, taip pat Clevelande. 
Andrius nenutraukęs ryšių su lie
tuviais, yra Lietuvos Vyčių kuo
pos narys.

Dešimtį metų Andrius prakti
kavęs įvairiose vietose siuvimo 
firmose dabar atsidarė savomo- 

OPEN EVERY SATURDAY UNIIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMOOEUNO LOAN3

teriškų rūbų salioną.Brecksville 
Shopping Centre; gamina savo 
originalius kūrinius ponioms ir 
panelėms iki vestuvinių suknelių 
imtinai. Atidarymas įvyko rugp. 
31 d. Jis pats dar nevedęs.

(ok)

* UŽ SI PRENUMERUOKIT! Cle
velando A.L. Tautinės Sąjungos 
nariai prašomi ir raginami pas
kubėti užsiprenumeruoti Prezi
dento Antano Smetonos monogra
fiją. Tautinės Sąjungos centro 
valdybos ir skyrių pirmininkų su
važiavimo proga rūgs. 29-30dd., 
norime įteikti centro valdybai jū
sų prenumeratas. Tuomi atliksi! 
savo pareigą ir prisidėsit prie 
knygos išleidimo pagreitinimo.

Savo $10 ar $25 atsiųskit Dir
vos redakcijai arba ALTS sky
riaus valdybos nariams.

K.S. Karpius 
ALTS 12 Skyriaus pirm.

LENGVOSIOS ATLETIKOS SE
ZONO UŽDARYMO VARŽYBOS

Kitą šeštadienį, rugsėjo 15 d. 
Clevelande įvyks lietuvių lengvo
sios atletikos sezono uždarymo 
rungtynės, kuriose, šalia cleve- 
landiečių, numato dalyvauti ne
maža lengvatletų iš kitur. Šių 
varžybų rėmuose bus pravesta ir 
tradicinės tarpmiestinės lengvo
sios atletikos rungtynės tarp Cle
velando ir Toronto lietuvių. Tai
pogi ta pačia proga vyks ir tra
dicinės tarpklubinės rungtynės 
tarp LSK Žaibo ir Clevelando Uk-
rainiečių klubo "LWIV".

Varžybų vieta ir laikas bus 
paskelbta sekančią savaitę. Var
žybos vyks vyrų, moterų ir jau
nių bei mergaičių A,B,C ir D 
klasėse.

EARN MORE MONEY!

Lange Metai Products Com- 
pany needs 3 men with cars in- 
terested in steady work. No lay- 
offs. Approximately $100.00 a 
week while learningthebusiness, 
plūs rapid advancement. To qua- 
lify you mušt be honest and 
WILLING TO WORK. For per
sonai interview write Gene Ten - 
ke c/o Dirva, 6907Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio, gi vi ng age, 
marital status, address andphone 
number.

GĖRI NAMAI
6 kambarių, labai geram 

stovyje namas prie Hayden 
gatvės.

3 miegamųjų į šiaurę nuo 
St. Clair E. 142 gt. Prašo 
tik $11,800.

3 miegamųjų prie*4 pat 
Naujos parapijos, viskas la-
bai arti.

2 šeimų prie Naujos pa
rapijos, dideli kambariai, 2 
garažai.

6 šeimų beveik naujas 
apartamentas, Rocky River, 
vakarų pusėj.

UNITED MULTIPLE 
LISTING SERVICE

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome paskambinti 

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900 
Namų tel. KE 1-2190

ROBERT W. CHAMBERLIN
Kandidatas į Common Pleas teismo teisėjus terminui iki 1967 

m. sausio 4 dienos, gyvenąs 10114BalticRd.,Clevelande, patei
kia apie savo biografines žinias:

Vedęs. ŽMONA Florence M. Chamberlin,
DUKTĖ Myrtle Ann, profesoriauja N.Y. valstijos uni

versitete Buffalo,
SŪNUS Robert W. Jr., medicinos daktaras, dirba Ken- 

tucky Universitete.
I Clevelandą atvyko 1910 m. Tėvas, E. P. Chamberlin buvo 

JAV vyr. prokuroro padėjėju.
Lankęs Clevelando miesto mokyklas, baigė Lakewood High 

School.
Michigano Universitete ir JohnMarshallteisiųkolegijojeįsi- 

giėį teisininko diplomą L.L.B.
1926 m. įgijo advokato teises Ohio valstijoje.
1930 m. advokato tieses JAV distrikto teisme.
Savo laiku buvo Clevelando viešojo saugumo direktorium, 

veikiant kartu su Eliot Ness

KARINE TARNYBA
1924 m. pašauktas į Ohio National Guard 135-tą F.A.
Aktyvioje tarnyboje nuo 1940-1946 m. Su 37ta divizija JAV ir 

Pietų Pacifike, 135-tos F.A. vadas.
Bronzinės žvaigždės ordeno už drąsą ir Legion of Merit 

ordino kavalierius.
Tarnavo JAV kontrolės komisijoje Vokietijoje ir Berlyne, 

kur vėl užsitarnavo Legion of Merit ordeną ir Oak Leaf Clus- 
ter žymenį.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
1930 metais šventėme Vytauto 
Didžiojo metus. Jo bareljefas su 
didelėmis iškilmėmis, entuziaz
mu ir didele pagarba apkeliavo 
visą Lietuvą. Lietuvių tauta pa
gerbė savo didvyrį, per jį ir visą 
savo didingą istoriją. Iš praeities 
Lietuvos sūnūs ir dukros pasisė
mė stiprybės kūrybingai ateičiai, 
įspūdis buvo toks didelis, kad 
tėvai savo sūnus krikštijo ne tik 
Vytauto, bet ir kitais istorinių 
didvyrių ar tautiniais vardais.

KUNIGAIKŠTIENE ONA - Gra
žina Plečkaitienė.

J. Dunduro nuotrauka

KĘSTUTIS

Ir tu galėjai taip įtarti savo dėdę,
Kurs niekados slapta net priešo neužpuolė. 
Jei atvirai jis pasisakė priešu,
Tai veido sau po priedanga brolystės 
Neslapstė, geisdamas įgelti kaip gyvatė. 
Man nereikėjo didžio kunigaikščio Vardo 
Mane ir taip visi, net priešai, gerbia. 
Dėl Lietuvos, ne dėl tuščios garbės 
Aš visą savo amžių triūsiau ir daug dirbau. 
Tėvynę gindamas ir atstatydamas krūtinę 
Štai pražilau ir atilsio ramaus telaukiau. 
Jau metai ketveri, kaip Vilniuje sau sėdi. 
Ar aš kada tave varžyt maniau?
Kiek kart Trakuos pas Vytautą lankeis... 
Be jokio šūvio, net kardu nemojęs, 
Ir Vilnių, ir tave suimt galėjau...
Bet aš ne to senatvėje taip troškau... 
Aš laukiau, aš meldžiaus, tik apie tai svajojau... 
Kad judu taip gražiai su Vytautu gyvenste, 
Taip Lietuvą mylėste ir taip ginste, 
Kaip mes su Algirdu nabašniku...
O tu su mano priešais paslapčia derėjais 
Ir savo krašto išgama likai.
Tau vieta vien kalėjime pražilti, 
Ne Vilniuje garbingai! bočių sostan 
įsisėdus, lemti Lietuvos likimą.

(Ištrauka iš Maironio "Kęstučio mirtis".)

Tur būt, sekant Vytauto Didžio
jo metų pavyzdžiu, tremties lie
tuviai šiuos 1962 metus paskyrė 
šį kartą ne istoriniam karaliui ar 
kunigaikščiui pagerbti, bet poe
tui, rašytojui, dainiui - pranašui 
Maironiui, kuris savo sielą, pro
tą, kūrybą ir patį save atidavė 
besikuriančiai ir pradėjusiai klės ■ 
tėti Lietuvai.

Džiugu, kad jau nuo pat pava
sario Maironis minimas lietuviš
kose mokyklose, jaunimo ir suau
gusiųjų organizacijose. Dekla
muojami, skaitomi jo kūriniai, su 
pasididžiavimu ir dėkingumu ap-

MAIRONIS IR KĘSTUČIO MIRTIS
PETRAS MAŽELIS

PETRAS MAŽELIS, veikalo 
"Kęstučio mirtis" režisierius.

J. Dunduro nuotrauka

žvelgiami jo darbai lietuvių tau
tai. Dėkingi Clevelando lietuviai 
kultūriniame darželyje pastatė 
jam paminklą. Artėjant metų pa
baigai, Clevelande Maironio mi
nėjimų turinys ir forma turės dar 
didesnę apimtį. Rengiasi Maironį 
minėti Dirva, Vaidilos teatras, 
Čiurlionio ansamblis... O Lietu
vių Bendruomenės abiejųĄpylin-

VYTAUTAS - Romas Žorska
J. Dunduro nuotrauka

kių sudarytas Maironiui Minėti 
Komitetas užbaigs metus didžiu
le Maironiui skirta akademija.

Maironis didžiavosi senovės 
Lietuva, jos karaliais ir galybe. 
Todėl jis ir čia ėmėsi plunksnos 
atkelti istoriją dabartin ir jos 
žmones prakalbinti gražiu, poeti
niu, dainuojančiu žodžiu. Va, dėl 
ko gimė Vaidilos teatrui, bebai
giančiam išeivijoje pirmąjį savo 
veiklos dešimtmetį, nauja min
tis: pristatyti žiūrovams Mairo
nį kaip dramų rašytoją. Nauja, 
įdomi, minėjimuose nelabai iš
ryškinta Maironio asmenybės da
lis.

Dirva, per daugelį metų apjun
gianti lietuvių gyvenimo visoke
riopas apraiškas, šių metų ru
dens vakarą skiria tam pačiam 
Maironiui paminėti. Kadangi Mai
ronis jau daugelio deklamuotas, 
skaitytas ir net dainuotas, Dirva 
panoro minėjimui surasti nau

jesnę formą. Ji tarėsi tuo rei
kalu su savo pašonėje gimusiu 
Vaidilos teatru. Ir, štai, viso to 
nuoširdaus bendradarbiavimo iš
dava: š.m. rugsėjo mėnesio 29 
dieną Slovėnų salėje pristatys 
clevelandiečiams žiūrovams Vai
dilą su Maironio 5 veiksmų isto
rine drama-" Kęstučio mirtimi.

KĘSTUČIO MIRTIES PASTATY
MO FORMA

Maironis, įvesdamas dramon 
minias žmonių, karių pulkus, pa
lydovus, vaidilutes ir vaidilas, 
chorus ir net žirgus, Kęstučio 
Mirtį priartino daugiau prie mis
terijos (ar filmos), negu dramos. 
Jo norėta parodyti senovės Lie
tuvą su to meto rūbais, papuo
šalais, ginklais, stabmeldinėmis 
apeigomis, raudomis ir kt. Tik
rai būtų labai gražu ir įspūdin
ga. Tačiau mūsų dabartinėse są
lygose nei techniškai, nei mate
rialiai neįmanoma tokia forma 
šią dramą pastatyti ir pateikti 
žiūrovui originalo šviesoj. Paga
liau, šia drama norima paminė
ti Maironį, pateikti jo draminę 
kūrybą ir žodį daugiau, negu pa
demonstruoti senovės apsirengi
mą, ginklus ir kt. Todėl Kęstu
čio Mirtį teko gerokai peržiūrė
ti ir pritaikinti mūsų sąlygoms.

KĘSTUTIS - Zigmas Peckus
J. Dunduro nuotrauka

Išvadoje šis pastatymas turės 
kiek savotišką formą - junginį 
tarp skaitytinės ir normaliai vai
dinamos dramos. Scenos apipavi - 
dalinimas paliktas visiems veiks
mams tas pats, tik atskiriems 
veiksmams išryškinti bus panau
dotos simbolinės detalės. Deko
racijų plokštėse bus matomos ir 
senovės papuošalų,herbų, karūnų 
reprodukcijos. Veikėjai vyrai pa
liekami šventadienio eilutėse, 
moterys - tautiniame rūbe. Iš
eitų, kad istoriniai veikėjai at
rodys gyveną šiandien su tomis 
pačiomis meilės, pavydo, baimės 
ir kitomis žmogaus sielos ap-. 
raiškomis, kaip ir tada istorinė
je Lietuvoj.

Kaip keletas kitų Vaidilos te
atro pastatymų, taip ir šis turės 
daugiau eksperimentinį pobūdį. 
Jei žiūrovai priims, tai ši forma 
įgalins ateityje pastatyti ir dau
giau stambesnių istorinių veikalų 
(Kazimierą Sapiegą ir kt.), ku
riuos dabartinėse sąlygose staty
ti beveik neįmanoma ar net rizi
kinga.

Vaidilos teatras gražiose 
Čiurlionio ansamblio patalpose 
(ačiū Ansamblio vadovybei) stu
dijuoja įmantrius kunigaikščių 
charakterius ir sparnuotąjį, 
sklandų Maironio žodį. Tiek Dir
va, tiek Vaidila, papildydami vie
nas kitą, Kęstučio Mirties pasta
tymu atiduos pagarbą Tautos Dai
niui, kurio eiliuotosios dramos 
skambus žodis atskleis mums 
vieną istorinės Lietuvos laiko
tarpi.

Skirdami savo darbą ir kūry
bą Maironiui pagerbti, mes tiki
mės, kad kaip Vytauto Didžiojo 
metais, visi lietuviai laisvam sa
vo krašte vieningai pagerbė Vy
tautą Didįjį, taip dabar clevelan- 
diečiai lietuviai, gausiai atsilan
kydami į Kęstučio Mirtį, parodys 
daug malonaus ir suprasto dėme
sio Maironiui ir mūsų bendroms 
pastangoms.

PARDUODAMAS NAMAS
Idealus dviem šeimom. 5x5.

2 kambariai ir vonia trečiame 
aukšte. Garažai. $6,000 įmokami 
pinigais,' likusieji mokami kaip 
nuoma. Tuojau galima užimti. 
Skambinti savininkui MU 1-6389.
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KAS IR KUR?
* MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ 

JONO GIMNAZIJOS ŠIMTMEČIUI 
MINĖTI komitetas jau gauna me
džiagos ruošiamai monografijai. 
Kas turėtų tos gimnazijos kurios 
klasės moksleivių sąrašus ar 
nuotraukų, maloniai prašomas 
susirišti su monografijos reikalų 
vedėju Vytautu Paulioniu, adresu: 
4407 So. Artesian Avė., Chicago 
32, III. Turintieji šiaip būdinges
nės iš caristinės ar nepriklauso
mos Lietuvos Marijampolės gim
nazijos medžiagos, kviečiami ko
mitetui į talką. Pats minėjimas 
rengiamas 1963 metų pavasarį, 
tat iki to laiko norima surinkti 
bent didesnioji medžiagos dalis 
monografijai.

Komitetas yra gavęs visą eilę 
laiškų, kuriuose džiaugiamasi 
komiteto užsibrėžtu darbu ir siū
loma garbingą sukaktį minėti pla
čiai, Lietuvos valstybingumo 
ženkle.

* PALIK AŠARAS MASKVOJ, 
dr. A. Nasvyčio redaguotos kny
gos iš B. Armonienės pergy
venimų Sibiro tremtyje, platini
mo vajų chicagiškė komisija bai
gė. Knyga išsiuntinėta įtakin
giems Amerikos sluoksniams. 
Tačiau pas privačius asmenis ir 
pas organizacijas dar yra užsi
likę aukų lapų. Komisija malo
niai prašo tuos lapus kuo skubiau
siai grąžinti, nežiūrint ar jie pil
ni ar tušti, komisijos finansų ve
dėjo adresu: Jonas Bertašius, 
2642 W., 15-th Str., Chicago, III.

Komisija savo baigiamojo po
sėdžio renkasi rugsėjo 15 dieną. 
Po posėdžio dokumentai ir apys
kaitos bus perduota JAV Lietuvių 
Bendruomenės Centro Valdybos 
Kontrolės Komisijai.

Kartu komisija reiškia nuošir
džią padėką visiems. V.A. Račkauskas

DIRVAI AUKOJO
METINES ŠVENTES PROGA
DIRVAI AUKOJO:

t 1E.;
Rugsėjo 1 ir 2 dd. Chicagoje buvo susi rinkę viklaviškieciai paminė

ti Vilkaviškio miesto 300 metų ir gimnazijos 55 metų sukaktis. Rugsė
jo l d. Jaunimo Centre įvyko akademija, kurioje prof. kun. P. Damb
rauskas skaitė paskaitą apie Vilkaviškio miesto įkūrimą ir jo mokslo 
židinius. Po to meninę programą išpildė vilkaviškiečiai solistai R. 
Vilčinskaitė-Mastienė ir S. Baras, ir poetai - J. Švabaitė-Gylienė, 
B. Auginąs ir K. Bradūnaš. Akademijai vadovavo minėjimo kom. pirm, 
dr. L. Kriaučeliūnas. Rugsėjo 2 d. Jėzuitų koplyčioje įvyko pamaldos, 
kurias laikė kun. Kriščiūnevičius ir pasakė jautrų patriotišką pamoks
lą. Po pamaldų buvo padėtas vainikas prie paminklo žuvusiems dėl 
laisvės. Tą pat dieną vakare Jaunimo Centre buvo banketas su nuotai
kinga menine programa. Banketui vadovavo dr. V. Tauras. Nuotrauko
je: dalis senųjų ir jaunųjų vilkaviškiečių prie žuvusiems dėl Lietuvos 
laisvės paminklo.

V. A. Račkausko nuotraukaAlvudo suruoštose pramogose vaikučiai lenktyniauja maišuose...

Didžiajam Lietuviui

Prof. MYKOLUI BIRŽIŠKAI 

mirus, Marilei ir Stasiui Žymantams, Onai Ba
rauskienei ir kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia

B. ir K. Drungai 
I. ir J. Jakščiai

' Los Angeles Lietuvių Demokratų Klubo nariai rugpiūčio 28 d. aplankė senatorių Richard Richards, 
kandidatuojantį į JAV senatą, gerai vertinantį lietuvių demokratų organizavimąsi ir rodantį daug sim
patijos lietuviams. Jis pažadėjo savo paramą lietuviams kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės. Nuo
traukoje iš kairės: V. Saladžius, V. Bakūnas, J. Kiskis, senatorius Richard Richards, T. Yatis ir lietu
vių demokratų klubo pirm. V. Burokas.

Alvudo jaunimui 
pramogos

Marąuette Parko, Chicagoje, 
jaunimas rugpiūčio 18 ir 25 die
nomis turėjo progos pasidžiaug
ti ALVUDO suruoštomis pramo
gomis. Rugpiūčio 18 d. mokyto
jos Magd. Šulaitienės vadovau
jami jie įdainavo į magnetinę 
juostelę iš Romos atvykusiam 
kun. Jankauskui, kuris pažadėjo 
jų daineles perduoti per Vatika
no radiją į okupuotą Lietuvą.

Tą dieną berniukų orkestras 
su mergaičių būreliu pagrojo ir 
padainavo Augo Kieme Klevelis. 
16 porų pašoko: Suktinį, Bitutė 
Pilkoji, Sėjau Rūtą, Audinėlį, Pu
čia Vėjas ir Jurgelį Meistrelį. 
Su tautinėm vėliavėlėm atliko 
ritminius žaidimus: Leiskit į 
Tėvynę, o su plastiniais lanke
liais: Ar aš tau sese nesakiau, 
Tekėjo saulelė, Pioviau šieną per 
visą dieną, Pas močiutę augau, 
ir Plaukia žąselė per ežerėlį. 
Latvys, Latvytė, Lapinskaitė, 
Lapinskas, Stončiūtėir Oparinai- 
tė gražiai suvaidino ropės rovi
mą. Gausaus publikos plojimo 
susilaukė Rutkaitės ir Dangutės 
suvaidintas Kaminkrėtis. Duetą 
padainavo Lapinskaitė suRutkai- 
te. Su daina dar pasirodė Opa- 
rinaitė ir Kazlauskaitė. Rustei
kaitė ir Jakovickaitė pašoko bale
tą ir padeklamavo Pietų Vėjelį. 
Dar deklamavo Rutkaitė,Lapins
kaitė, Marenchocaitė ir Žigas. 
Visiems labai patiko vaikučių 
choro sudainuotos daineles: Iš
bėgs pelė iš miško, Plaukia žą
selė, Mano tėvelis buvo kalve
lis.

Rugpiūčio 25 d. pramogas meis* 
triškai pravedė aktorius Alfas 
Brinką. Jis pasikvietė prie mik
rofono pirmiausia broliukus Ar
vydą ir Vytenį Žygučius, kurie

Naują lietuvišką šeimą sukūrę Los Angeles mieste Dalia Andra- 
šiūnaitė ir inž. Jonas Navickas. Jungtuvių apeigos įvyko Los Angeles 
lietuvių parapijos bažnyčioje.

L. Kančausko nuotrauka

DAUGELY SEIMŲ
nebeužtenka vienos televizijos. Išsirinkit nešiojamą TV apa
ratą pas Gradinską. Patefonai, radijai, magnetofonai (tapė 
recorders). 2512 W 47th St., Chicago, III., FR 6-1998.

dainavo ir deklamavo. Po jų su 
eilėmis ir dainomis pasirodėGk> 
saite, trys sesutės Totoraitytės, 
Gariūnaitė, Šidlauskaitė, brolis 
ir sesuo Vitkai ir Janušaitytė.

Mokytoja Magdelena Šulaitie- 
nė pravedė ratelius su dainomis. 
Už tai susilaukė gausių plojimų 
ir buvo apdovanota rožių puokš
te.

Brinką paskaitė apie grėbėjė
lę, kurią pavaizdavo M. Peterai- 
tienė. Pastaroji taip pat buvo ap
dovanota gėlėmis.

Alvudo vadovybė vaikučius ir 
gausią publiką vaišino Bosienės 
paruoštais valgiais ir lietuviška 
gira.

LOS ANGELES

A. IR J. AVIŽIENIAI POVESTU
VINĖJE KELIONĖJE

Gegužės 18 d. Dirva plačiai 
aprašė jauno mokslininko Dr. Al
gio Avižienio visuomeninę veiklą 
ir mokslinius atsiekimus. Bio
grafiją papildant galima pridėti, 
jog liepos 21 d. Dr. Algis Avi
žienis susituokė su skaučių vei
kėja Jūrate Bulotaite.

Po vestuvių jaunieji tuoj išvy
ko į Vokietiją, nes ten, kaip jau 
Dirvoje rašyta, Dr. Algis Avi
žienis amerikiečių mokslininkų 
delegacijos narys, mokslininkų 
suvažiavime Muenchene turėjo 
skaityti paskaitą.

Kelione ir paskaitos pasiseki
mu Dr. Avižienis patenkintas. 
Dabar Avižieniai lanko įdomes
nes Vokietijos vietas.

ANDRAŠUNAITĖS IR NAVICKO 
VESTUVĖS

Dalia Andrašūnaitė, buv. Pa
nevėžio komendanto pulk. Andra- 
šūno duktė, rugsėjo 1 d. susituo
kė su Jonu Navicku. D. Andrašū
naitė yra baigusi kalbų studijas, 
o J. Navickas inžinierius su ma
gistro laipsniu.

Abu jaunieji buvo veiklūs los- 
angeliečių jaunimo - studentijos 
ir skautų - organizacijose.

J. Skardis, Kanada.............
J. Jurevičius, Chicago........
A. Verbickas, Chicago........
G. Juškėnas, Cleveland.....
St. Nasvytis, Cleveland.......
V. Gruzdys,MD, Cleveland..

V. Kizlaičio nuotrauka . Stankus Constr., Chicago ... 
St. Biežis, Chicago .............

* RUGPIUČIO PRADŽIOJE su
situokė losangeliečiai Birutė 
Reivydaitė ir Rimtautas Dabšys. 
Abu parapijos choro solistai, kom
pozitoriaus Budriūno mokiniai. 
Veiklūs akademikai skautai.

* PETRAS IR KAZIMIERA ŽI
LINSKAI, Tautinių namų dalinin
kai, praleidę atostogas šiaurinė
je Kalifornijoje, grįžo į Ingle- 
wood, Calif., kur jie nuolat gyve
na. Petras Žilinskas yra Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 75 
kuopos organizatorius. Už naujų 
narių prirašymą šįmet visoje 
Amerikoje vykusiame vajuje lai
mėjo ketvirtą vietą.

* LIETUVIŲ RADIJO VALAN
DĖLĖS piknikas rugsėjo 2 d. su
traukė daug publikos. Jau daugiau 
kaip dešimt metų valandėlę ad
ministruoja Bruno Gediminas.

* T AUTINIAI NAMAI rengia pik
niką rugsėjo 12 d. Arroyo Seco 
parke. Kviečiami visi dalyvauti.

(kj)

ATITAISYMAS

Dirvos Nr. 102 2 psl. po nuot
rauka "Vieno pasitarimo metu 
Tabor Farmoje..." vardinant as
menis padaryta klaida: turi būti 
ne A. Mackus, bet L. Sabaliūnas.

2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

K. Karpius, Cleveland......... 5.00
J. Smetona, Cleveland......... 5.00
B. Kasakaitis, Chicago........ 5.00
S. Jurgutavičius,Cleveland.. 5.00
A. Krinickas, Cleveland.....  1.00

TRIJŲ PARODA 
OTTAWOJE

Jau galutinai sutarta, kad pir
moji lietuvių meno paroda Kana
dos sostinėje Ottawoje bus š.m. 
rugsėjo mėn 15-16 d.d.

Joje dalyvauja mums gerai ži
nomi vardai, turį kitataučių ir 
savųjų meno žinovų pripažinimą - 
Telesforas Valius, Juozas Pau- 
tienius ir Viktoras Petravičius.

Minėta dailininkų kūrinių pa
roda vyks Kanados Krašto Lietu
vių Atstovų Suvažiavime ženkle. 
Ją pasižadėjo atidaryti Lietuvos 
Konsulas Toronte Dr. J. Žmui- 
dzinas.

Dailininkai išstatys apie40 įvai
rių savo kūrinių, kurių gera dalis 
neseniai puošė Kanados ar JAV 
meno muziejuose ar galerijose 
ruoštas kitataučių parodas. Pa
rodos suruošimo klausimą iškė
lė ir jį rėmė kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas.

(ab)
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