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Europos gynimo formulė
PRIELAIDA, KAD JAV PABŪGUSIOS DIDELIŲ 
ATOMINIO KARO NUOSTOLIŲ, GALI PASI
RINKTI NUOLAIDŲ KELIĄ. — BAIGIA NAI
KINTI SENĄ NATO STRUKTŪRĄ. — KOL BUS 
SURASTA NAUJA FORMULE, LAIKINAI SIŪ
LOMA APGINKLUOTI POLARIS RAKETOM 
PAPRASTUS LAIVUS SU TARPTAUTINĖM 

ĮGULOM.

- - - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Po 2 D. karo susidariusi pa

dėtis diktavo:
1. Vakarų Europa viena pati ne

pajėgtų atsispirti sovietams;
2. JAV turi pakankamai jėgos 

apginti V. Europą;
3. Jos nori tai padaryti, nes 

tai reikalauja jų pačių intere
sas.

Iš to išplaukė NATO -- V. Eu
ropos ir Šiaurės Amerikos gy
nimosi sutartis ir JAV joje va
dovybė.

Sovietų pažanga atominiame ap
siginklavime ir raketų srityje iki 
šiol nepakeitė dviejų pirmųjų prie - 
laidų, tačiau gerokai susilpnino 
tikimybę trečiąja. Atominiam ka
rui prasidėjus, JAV negalėtų ap
sieiti be didelių nuostolių pas 
save namuose, todėl Washingto- 
no vyriausybei gali kilti abejonių 
ar verta kovoti dėl Europos. Lon- 
doniškis ’Times’ vasario 17 d. Nr. 
tuo reikalu paskelbė tok} savo 
Washingtono korespondento pra
nešimą:

"J klausimą, ar prezidentas 
būtų pasiruošęs sutikti suatomi- 
nės kovos logika, jurint galvoje 
jos baisią kainą* šiuo metu neį
manoma atsakyti. Nepaisant to, 
čia yra kariškių nuomonių, kad 
jis yra jau atsakytas neigiamai."

čia reikia pridurti, kad 'ofi
cialiai’ ir toliau teigiama, kad 
JAV nepaliks savo sąjungininkų, 
tačiau paprastai daugiau tikima 
veiksmams, o ne žodžiams. Ką 
gi rodo Kubos pavyzdys? Visa 
tai privedė prie krizės, kurią da
bar pergyvena visa NATO struk
tūra, de Gaulle maišto ir t.t.

Tokioje būklėje europiečiams 
turėjo ateiti mintis -- arba pa
tiems apsiginkluoti arba surasti 
koki susitarimą su Maskva. De 
Gaulle nori eiti tuo keliu, tačiau 
atominis apsiginklavimas yra 
per daug brangus dalykas Pran
cūzijai, o sovietai skaitosi'tik su 
jėga, todėl de Gaulle ir nesusi
laukė talkos iš kitų europiečių. 
Šioje keblioje situacijoje būtų 
dar viena išeitis. Apie ją kalba 
prof. James Burnham National 
Review kovo 12 d. Nr. Nato struk 
tūra turi būti pakeista ir, būtent, 
ta prasme, kad ją sudarančios 
valstybės turi glaudžiau susi
jungti. Jei jos to nepadarys, vi
sa Vakarų stovykla bus apimta 
nuotaikos: gelbėkitės, kas galit! 
Ir komunistams bus duota tokia 

Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis, stebint vyr. skautininkei O. Zailskienei, skau
tėms ir skautams, atidaro Kaziuko mugę, perkirpdamas kaspiną. Mugė vyko kovo 3 d. Jaunimo Centre, 
sutraukusi, kaip kiekvienais metais, daug lankytojų. Z. Degučio nuotrauka

proga, kokios kiekvienas strate
gas ieško: galimybė sunaikinti 
priešą paskirai.

Šitą reikia turėti galvoje se
kant dienos žinias ir rikiuojant 
jas j didesnės prasmės reiški
nius. Tos problemos slegiamas, 
{ Washingtoną buvo atvykęs ir 
naujas V. Vokietijos krašto ap
saugos ministeris Kai-Uwe von 
Hassel. Jis atvežė Vokietijos ap
sisprendimą už glaudesnę sąjun
gą su amerikiečiais, tačiau jis 
nerado visai aiškaus atsakymo. 
Sakysim, vokiečiai labai norėtų, 
kad jų teritorijoje būtų laikomos 
amerikiečių raketos, nukreiptos Į 

— Papa, kada mes laidosime kapitalizmą?...

sovietų taikinius, kad tuo būdu 
JAV ir Vakarų Vokietijos liki
mas būtų, taip sakant, tampriau 
surištas. Bet amerikiečiai to ne
nori -- jie nori laikyti tas rake
tas jūroje. Sakoma, dėl strategi
nių sumetimų, tačiau galvojama, 
kad tai daroma daugiau tam, kad 
nuraminus Chruščiovą. Kennedy, 
teigia paskutiniam numeryje Der 
Spiegei, atimdamas savo raketas 
iš Europos sausumos nori palik
ti atviras rankas derybom su so
vietais, ypač dėl Berlyno. (Įdomu, 
kad Adenaueris savo nenorą pa

sitraukti iš kanclerio posto moty
vuoja tuo, kad dar šiais metais 
prasidės lemiamos derybos dėl 
Berlyno Ir todėl jis turi likti 
savo vietoje, iki jos nepasibaigs.)

Kad nuraminus europiečius, su 
von Hasseliu buvo aptartas kitas, 
naujas planas. Kol bus pastatyta 
pakankamai povandeninių laivų, 
apginkluotų Polaris raketom, siū
loma laikinai apginkluoti tomis 
raketomis paprastus, vandens
paviršiuje plaukiančius laivus. 
Kiek pertvarkius, net eiliniai di
desni prokybiniai laivai galėtų 
būti apginkluoti 25 tokiom ra
ketom. Tokie laivai turėtų miš
rias amerikiečių-europiečių {gu
las. 25 tokių laivų laivynas kaš
tuotų tik 2 bilijonus dolerių, iš 
jų vieną bilijoną turėtų sumokė
ti vokiečiai, apie 600 milijonų 
amerikiečiai, o likusią dalĮ pa
dengtų kitos Europos valstybės, 
dalyvaujančios tame laivyne. Bi
lijonas dolerių vokiečiams yra 
labai didelė suma. Visas Vakarų 
Vokietijos biudžetas yra mažes
nis negu vieno amerikiečių kon

cerno -- General Motors -- są
mata (14 bilijonų dol.), tačiau, 
atrodo, ji vokiečius nelabai bai
dytų, jei tokia 'tarptautinio At
lanto laivyno* pagelba būtų gali
ma išlaikyti JAV - Vakarų Eu
ropos vienybės dvasią.

KOLUMBIJOS LIETUVIU 
ŽINIOS

• Vasario 16 Medelline 
buvo plačiai paminėta vie
tos spaudoje. ”E1 Colombia-

Lietuvių Moterų Atstovybės Klubas New Yorke kuriam vadovauja Vincė Jonuškaitė Leskaitienė, at
šventė dešimtmečio veiklos sukakti. Į minėjimą Pabaltiečių namuose New Yorke susirinko gausus bū
rys lietuvių. Nuotraukoje: Em. Putvytė skaito paskaitą. Prie prezidiumo stalo sėdi: M. Galdikienė, R. 
Budrienė ir L. Bieliukienė. Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVIŲ TEATRUI NAUJŲ JAUNŲ JĖGŲ 
PRIAUGINIMAS YRA BŪTINYBĖ...

Režisierius Alg. Dikinis pasisako aktualiais lietuvių teatro klausimais

ALB Clevelando I-mos 
Apyl. valdybos kviečiama 
Chicagos Scenos Darbuoto
jų Sąjunga kovo 16 d. Cle
velando šv. Jurgio parapijos 

no” vasario 16 laidoje įsi
dėjo ilgą Dr. P. Daužvar- 
džio straipsni pavadintą 
”Eldia dėl pais martir — 
Lituania en la Comunidad 
de Naciones”. Tą pačią die
ną dienraštis ”E1 Correo” 
patalpino straipsni ”La Co- 
lonia Lituana en Medellin 
celebrara hoy sa dia cla- 
sico”. Per radijo "Emisora 
Medellin” buvo duotas ra
dijo pusvalandis ispaniškai, 
kuri pertransliavo didesnės 
Columbijos radijo stotys, 
tą dieną kolumbiečiai rea
gavo pasiųsdami sveikini
mų lietuvių komitetui ir pa
vieniams lietuviams.

• Medellino konservatori
jos profesorius Jonas Kase- 
liūnas laisvalaikiais pradė
jo dirbti savotiškos kons- 
trucijos baldus. Jo spinto
mis, lovomis, kėdėmis ir 
stalais apstatytas • kamba
rys atrodo liuksusiniai, bet 
per pusę valandos visi kam
bario baldai gali būti sude
dami į lagaminą. Jis ruošia
si statyti trijų kambarių 
namą, su visais patogumais, 
kuris taip pat per kelias va
landas gali būti paverčia
mas j didelę dėžę ir perve
žamas i kitą vietą. Apskai
čiuota, kad tokio namo per
vežimas iš Medellino į Mia- 
mi nekainuos nė 100 dole
rių.

salėje suvaidins Niccodemio 
komediją Gatvės vaiką.

Šia proga Clevelando Vai
dilos teatro vadovas ir reži
sierius Petras Maželis krei
pėsi į Gatvės Vaiko režisie
rių Alg. Dikinj su keletą 
klausimų:

— Gatvės vaikas pasta
tytas Chicagos Scenos Dar
buotojų Sąjungos vardu. Ar 
tai yra Jūsų teatro pavadi
nimas, ar sąjunga, apjun
gianti ir daugiau teatrinių 
grupių?

-- Scenos Darbuotojų Sąjunga 
įsikūrė I-jo Kultūros Kongreso 
metu. Egzistencijos pradžioje 
Sąjungos kūrėjų lūkesčiai ir pla
nai buvo šakotesni. Galvota, kad 
Scenos Darbuotojų Sąjunga, šalia 
skatinimo ir puoselėjimo sceni
nės veiklos, būtų ir kitų lietu
viškųjų kolonijų meninių viene
tų jungėja. Reikia konstatuoti, kad 
bandyta to siekti. Deja, konkre
tesnių rezultatų nesulaukta. Šian
dien Scenos Darbuotojų Sąjunga 
ribojasi vien tik Chicaga. Sąjun
gos nariai ne vien tik dramos 
aktoriai. Narių teisėmis naudo
jasi dainininkai ir nuoširdus bū
rys scenos darbo rėmėjų bei tal
kininkų. Kiek sąlygos ir jėgos 
leido, veikta. Gatvės vaikas ket
virtasis pastatymas po Sąjungos 
skraiste. Ankstyvesnieji spek
takliai: Pažadėtoji žemė (rež.
I. Tvirbutas), Prisikėlimas (rež. 
A. Rūkas) ir Dvylika Brolių... 
(rež. Z. Kevelaitytė-Visockie- 
nė). Dabartinė S.D.S. valdyba: 
pirm. S. Adomaitienė, vicepirm.

Iš Dario Niccodemi komedijos Gatvės vaikas, kurt su pasisekimu 
buvo suvaidinta Chicagoje, kovo 16 bus vaidinama Clevelande. Nuo
traukoje iš kairės chicagiečiai aktoriai: Alfas Brinką, Edvardas 
Radvila ir Alė Kėželienė. Veikalą režisavo A. Dikinis.

P. Petručio nuotrauka

-- A. Dikinis, sekr. -- P. Bei- 
noras, ižd. -- Č. Rukuiža, narė 
-- A. Kėželienė.

Apie tikrą ir nuolatini teatrą 
tegalint svajoti, galvojame, kad 
sceninė veikla prieinamesnė Sce 
nos Darbuotojų Sąjungos ribose, 
nepaneigiant fakto, kad ji (sąjun
ga) galėtų būti gerintina, taisyti
na ir, reikalui esant labiau pri
taikoma dabartinio meninio gy
venimo staigmenoms.

— Įdomu, kokios gi Jūsų 
darbo sąlygos? Kiek laiko 
pareikalavo Gatvės vaikas?

-- Blaiviai galvojančiam aiš
ku, kad sąlygos sceninei veiklai 
nėra palankios. Realu būtų pa
nagrinėti dabartinių sąlygų pa
gerinimo galimybes. Mano su
pratimu, ryškus pagerinimas tai 
pati Sąjunga. Rėmėjų ir talkinin
kų dėka lengviau {veikiamos or
ganizacinės ir techniškosios spėk 
taklių paruošimo kliūtys, deko
racijų gaminimas, perstatinėji- 
mas, transportacija, rūbų siuvi
mas ir visa administratyvinėnaš
ta didele dalimi atkrinta nuo ak
torių ir režisieriaus pečių.

Kalbant apie paruošiamąjį 
spektaklio darbo intensyvumą, 
galima priminti, kad Gatvės Vai
kas pareikalavo apie 50 repeti- 
cijų (200 darbo valandų). Darbui 
ir spektakliams naudojame Jau
nimo Centro patalpas. Už mūsų 
reikalų supratimą dėkingi esa
me tėvams Jėzuitams ir patal
pų direktoriui kun. J. Kubiliui, 
S.J.

(Nukelta { 2 psl.)

. -j
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(Atkelta iš 1 psl.)

— Turite repertuarą atei
čiai? Turite rašytojus, ver
tėjus?

Hamiltono LSK Kovas jaunių komanda, laimėjusi Kanados lietuvių krepšinio meisterio vardą. Klūpo 
iš kairės Šlekaitis, A. Vinerskis, L. Meškauskas, G. Breichmanas, S. Bakaitis. Stovi: P. Enskaitis, A. 
Kybartas, klubo pirm. K. Stanaitis, treneris A. Vindošius ir A. Stosius. S. Dabkaus nuotrauka

Kanados Sporto Apygardos krepšinio pirmenybės
Vasario 23-24 d.d. penki Kana

dos Sporto Apygardos klubai — 
Toronto Aušra, Hamiltono Kovas, 
Rochesterio Sakalas, Montrealio 
Tauras ir Toronto Vytis --kovo
jo surengtose krepšinio pirmeny
bėse, kurios buvo ne tik graži 
sportinė demonstracija, bet taip 
pat lietuviškos atžalos gausus 
susibūrimas, sutraukęs Į Toron
tą apie 150 sportininkų.

Didelių staigmenų nebuvo, nors 
anksčiau buvusi stipri Montrealio 
Tauro vyrų komanda netikėtai 
pralaimėjo Toronto Vyčio penke
tukui, o Aušros jaunės netikėtai 
nugalėjo Rochesterio Sakalo ko
mandą, laimėdamos pirmą kartą 
meisterio vardą.

ŠeštadienĮ berniukų C klasėje 
Toronto Aušra nugalėjo Hamil
tono Kovą 26:16, o Vytis Įveikė 
hamiltoniečius 24:18, Baigminis 
susitikimas baigėsi Aušros per
gale prieš Vytį pasekme 26:14. 
Jaunių A grupėje Hamiltono Ko
vas nugalėjo Rochesterio Sakalą 
94:25, kurĮ vėliau Įveikė Aušra 
77:30, o mergaičių A klasėje Ko
vas pralaimėjo Sakalui 31:14, ku
ris lemiamose reungtynėse 
meisterio vardą išsivežė Į Ro- 
chesterĮ, nugalėdamas aušro- 
kes 22:21.

Vyrų grupėje, neatvykus Saka
lo penketukui, kovojo tik trys 
komandos: Aušra, Vytis ir Tau
ras. Toronto Vyčio krepšininkai 
netikėtai laimi prieš Montrealio 
Taurą 49:43 ir Aušros klubas pa
tenka Į baigmę be žaidimo, gavęs

K. BARONAS
laimėjimą iš Aušros antro penke
tuko.

Šeštadienio pirmenybės užbai
giamos bendrais šokiais šv. Jo-

nešusios Aušros "pipirams" per
galę 18:12. Po šių rungtynių sekė 
oficialus pirmenybių atidarymas. 
Visiems dalyviams Įžygiavus Į 
salę su Kanados ir Lietuvos vė
liavom ir po himnų, trumpą pra-

LIETUVIU TEATRUI...

Dar vienas svarbus Scenos 
Darbuotojų Sąjungos privalumas 
— finansų organizavimas. Te- 

balių (kai kurių nelabai 
mėgiamų) ir eilės spektaklių dė
ka sudarytas kuklus fondas, Įga
linąs veiklos tęstinumą. Šiaip 
jokių organizacijų nesame re
miami. Paminėtinas nuoširdus 
ir nuolatinis mecenatas J. Gri- 
bauskas, St. Anthony Savings & 
Loan Ass. prezidentas.

Nesame turtingi, bet pajėgūs 
savo dabartinę veiklą finansuo
ti ir, žvelgiant ateitin, skelbti 
dramos veikalo konkursą, ski
riant $500.00 už geriausiai pa
rašytą komedijinio žanro veika
lą.

kia Jūsų nuotaika šiuo at
žvilgiu?

Ar nemanote, kad ateity 
kongresas galėtų finansuoti 
dramos spektaklius, kuriuos 
vėliau galėtų pamatyti ne
tik kongreso dalyviai, bet ir 
kitos liet, kolonijos?

Kanados sporto apygardos krepšinio pirmenybės buvo pradėtos 
invokacija. Skaito kun. P. Ažubalis. Šalia stovi iškilmių vedėjas K. 
Baronas, toliau pirmenybių rengimo komiteto pirm. J. Budrys, 

j redaktorius kun. dr. P. Gaida. 
S. Dabkaus nuotrauka

J. Uogintas ir Tėviškės Žiburių

no parapijos salėje, dalyvaujant 
ne tik visiems aktyviems sporti
ninkams, bet taip pat ir gražiam 
būriui sporto mėgėjų.

SekmadienĮ, po sportininkų pa
maldų šv. Jono parapijos bažny
čioje, pirmenybių kovos buvo tę
siamos toliau. Jos pradėtos jau
niausių -- D klasės komandų su
sitikimu Aušros ir Vyčio klubų, at-

Kanados sporto apygardos vadovas V, Birieta Įteikia Tėviškės Ži
burių žetoną Hamiltono jaunių komandos kapitonui L. Meškauskui. 

S. Dabkaus nuotrauka

— Repertuaro sudarymas ne
lengva problema. Iš visų pusių 
šukuojami, skatinami žengti nau
jenybių ir ieškojimų keliais, ne
galime pervertinti savo jėgas. 
Bandome dirbti, ką pajėgiame, 
ateityje vildamiesi Įveikti di
desnių reikalavimų veikalus. Atei
nančiam sezonui numatyta pasta
tyti A. Kairio Diagnozę, režisuo
jant S. Pilkai. Numatyta duoti 
mūsų iškiliųjų dramaturgų vei
kalų ištraukų vakarą, pastatyti 
dramos konkurse premijuotą vei
kalą. Palaikomas ryšys su jaunu 
ir gabiu dramaturgu Algirdu 
Landsbergiu. Nuolatinių veika
lų vertėjų neturime. Reikalui 
esant, kreipiamės Į kvalifikuo
tus asmenis.

— Antrojo Kultūros Kongreso 
rengėjų nepakankamas dėmesys 
išeivijos teatrinėms problemoms 
(S.D.S. buvo pakviesta vos dvi 
savaites prieš kongreso atidary
mą) nuteikia liūdnokai. Viešai ne
paneigiant išeivijos teatro, kaip 
svarbios ir būtinos mūsų kultū
rinio gyvenimo apraiškos, visa 
teatrinė problematika paliekama 
patiems aktoriams. Ar teatrinės 
sekcijos sudarymas kongrese 
būtų davęs pozityvių rezultatų, 
klausimas diskutuotinas. Tačiau 
palikimas teatro už kongreso du
rų -- dar vienas perliukas "nuo
smukio vainike.

Dėl kongresų ar seimų metu 
meninių programų sudarymo bū
tų galima daug kalbėti ir ginčy
tis. Teoretiškai tokiomis progo
mis, tinkamai iš anksto pasiruo
šus, dramos veikalų pastatymai 
realūs ir Įmanomi. Aš asmeniš
kai tokias pastangas vertinčiau' 
teigiamai. Turint galvoje mūsų 
lietuviškos, ypač simfoninės mu
zikos svarbą dabarties dienose, 
paneigti panašių koncertinių pro
gramų rengimą būtų nevisai tiks
lu.

-- Viena didžiausių problemų 
dabartiniam sceniniam veikime 
-- žmogiškųjų jėgų ribotumas. 
Suprantama, metams slenkant ir, 
brutaliai šnekant, senstant, ma
žėja entuziazmas, šešėliais ap
sigaubia optimizmas. Didelės ir 
plačios sceninės veiklos dabar
tinėse sąlygose vargu ar pajėg
sime išvystyti. Tačiau galutinai 
supasuoti būtų nusikaltimas. Sa
vo darbais ir atkaklumu turime 
patraukti visuomenės ir kultū
rinės veiklos vadovų dėmesĮ. 
Privalome siekti galimai aukš
tesnio meninio lygio spektakliuo
se, nepamirštant fakto, kad nė
ra vaidmens, kuriame aktorius 
negalėtų augti. Naujų, jaunų jė
gų priauginimas -- būtinybė, lai
das teatrinės veiklos tęstinumui. 

Priekaištai, kad nepakankamai 
statoma lietuvių autorių veikalai 
nepagrįsti. Iki šiolei visi premi
juoti veikalai yra išvydę scenos 
rampų šviesą. Esu tikras, kad ir 
ateityje veikalai, turĮ meninę 
ir sceninę vertę, nebus palieka
mi palėpėse.

— Kaip žiūrite j šiandie
ninius kritikus?

-- Gera kritika -- būtinybė bet 
kokiam kūrybiniam procese. Šian - 
dieną mums statoma daug ir Įvai
rių reikalavimų, šią privilegiją 
palikdami rašantiesiems, pagei
dautume Įžvalgesnio ir labiau 
preciziško mūsų darbo vertini
mo. Būtų gera pajusti, kad kri
tikas skiria autoriaus, režiso- 
riaus ir aktoriaus kūrybą, žino, 
kas gero sukurta, kas blogo.

— Paskutiniame kultūros 
kongrese liet, teatro klausi
mas nepaminėtas. Keletas 
scenos darbuotojų pasisakė 
šiuo klausimu spaudoje. Ko-

— Rašytojams skiriamos 
premijos dramos veikalams 
parašyti, gi patys teatrai 
jau beveik merdi. Gali atsi
tikti, kad bus premijuotas 
veikalas, bet nebus teatro 
jam pastatyti. Ar nemano
te, kad scenos menininkams 
reiktu geriau susiorgani
zuoti, reikalauti liet, teatrui 
tikros padėties ir teisiu?

Toronto Aušros — stipriai Įelekt
rino visus krepšinio mėgėjus. 
Gražia kova, puikiais metimais 
ir deriniais,ypač iš dviejų hamil - 
toniečių -- A. Vinerskio ir L. 
Meškausko pusės. Praeitų metų 
meisteris Hamiltono Kovas ir 
šiemet neišleido pirmavimo iš 
savo rankų, Įveikdamas Aušrą 
81:68, kartu gaudamas Tėviškės 
Žiburiu savaitraščio skirtą že
toną. Kitas dovanas laimėjo: To
ronto Aušros vyrų komanda — 
KLB-nės Kultūros Fondo,Toron- 

riui?oTnTOkTcYją'attalbėjuš šv. t0 vYCio ™terV - JonoTumoso 
Jono parapijos klebonui kun. P. Neužmiršo sportininkų ir KLB 
Ažubaliui, oficialiai primenybes Krašto Valdyba, kuri skyrė taurę 
atidarė KSA vadovas V. Birieta. žaidėju^, surinkusiam daugiau- 
Pristačius klubų pirmininkus, 
Laisvės festivalio grožio kara
lienę J. Juozaitytę ir baigminių juos vienu tašku už kiekvieną gau- 
susitikimų komandas -- vėl už
virė krepšinio aikštėje stiprios 
kovos stebint beveik trims šim
tams žiūrovų, kurie pirmose rung
tynėse tarp.Aušros ir Vyčio, ti
kėjosi iš pastarosios komandos 
daug stipresnio pasipriešinimo, 
gražesnės kovos, derinių. Deja, 
aukštaūgiai aušrokai sukrovė pir 
menybių šeimininkams 123:43 
krepšius ir teisę atstovauti Ka
nadai pirmenybėse Clevelandeba
landžio 20-21 d.d. Reikia tikėtis, 
kad Š.Amerikos žaidynėse Cle
velande, atstovai iš Toronto bus 
kietu riešutu JAV lietuvių ko
mandoms, o gal net ir favoritu 
meisterio vardui.

Moterų susitikimas tarp Auš
ros ir Vyčio klubų (kur "dingo" 
Hamiltonas, Montrealis ir Ro- 
chesteris?) buvo labai blankus, 
pasibaigęs po neįdomios kovos 
Vyčio pergale 35:26.

Tik paskutinės jaunių A klasės 
rungtynės -- Hamiltono Kovo ir

kalbą pasakius K-to pirm. J. Bud-

siai taškų betkurių vienų rung
tynių metu, tačiau sumažinant

tą baudą. Ši dovana atiteko Ha
miltono Kovo jauniui L. Meškaus
kui Įmetusiam rungtynėse prieš 
Sakalą 38 taškus. Rimtu konku
rentu taip pat buvo hamiltonie- 
tis A. Vinerkis, tačiau atskai
čius baudas, jo taškų suma buvo 
32.

Tokiu būdu, 1963 m. Kanados 
Sporto Apygardos krepšinio meis
teriais tapo:

Vyrų -- Prisikėlimo Parapijos 
Sporto Klubas Aušra.

Moterų -- Toronto LSK Vytis.
Jaunių A (berniukai) — Ha

miltono LSK Kovas.
Jaunių A (mergaičių) — Ro- 

chesterio LSK Sakalas.
Jaunučių C -- PPSK Aušra. 
Jaunučių D -- PPSK Aušra. 
Šias visas komandas turės pro

gą matyti Clevelando lietuvių ko
lonija balandžio 20-21 d. Š. Ame
rikos lietuvių žaidynėse, tad ir 
linkime joms garbingai ten atsto
vauti Kanados lietuviškąjĮ sportą.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJK PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

BAKNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.... ....................................$3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška)

COCTAILS MANHATTAN OR 
MARTINI kvorta .........................

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas 
NAPOLEON FRENCH BRANDY .
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas:....................... 5th $0.98

.... $2.98
5th $0.89
5th $3.35

5th $3.98

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|Sl/ Of MOKAME UŽ BONU 
V/4A TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrų.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJAMS

Il
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Kalbant apie mūsų laisvinimo veiksnius, (o apie juos kalbėta žo
džių marios ir prirašyta tomų tomai), dažnas, kaip katė su pūsle, 
sukasi vietoje ir bando piktai parodyti erzeli, kuris su esme ne daug 
ką bendro teturi.

Galėtume ir vėl patiekti eilę citatų, pakartoti (vairių kaltinimų ir 
vėl -- gausime seną istoriją.

Bet argi čia esmė. Pvz., kad ir VLIK kilmei --ar pritaikysime 
Darvino teoriją, ar siūlysime sprausminio amžiaus principais pa
remtas reformas, reikalas iš esmės nuo to nepasikeis.

Mūsų reikalas ir mūsų gyvybinis interesas yra -- kaip galint sėk
mingiau, kaip galint efektyviau reikšti lietuvių tautos valią ir jos 
ryžtą jungtis ( jai teisiškai ir gyvenimiškai priklausančią laisvųjų 
tautų gyvenimo sferą. Visi mūsų darbai ir visos mūsų pastangos yra 
geros, kiek jos tarnauja pagrindiniam tikslui. Kas tas pastangas ro
do, kokia to ar kito veiksnio kilmė, yra jau šalutinis klausimas.

Nelaimė tik ta, kad daugelio energijos ir pastangų eikvojimas 
krypsta ( tą šalutini kanalą. Daugeliui svarbiau ne ką kas da
ro, bet kas ką daro. Tuo pačiu kyla (tarinėjimai, kad daran
tieji tai daro asmeniškų ambicijų sumetimais.

Asmeniškos ar grupinės ambicijos dažniausia yra nesugebėjimo 
šydu. Tam (rodyti mūsų veiksniai yra davę tūkstančius pavyzdžių. 
Gi nepopuliariausia yra tyliai dirbti konkretų darbą, be pretenzijų ir 
nesiekiant titulų ir ypatingų (galiojimų.

Aišku, vieningas ir darnus darbas būtų efektyvesnis, jo ir svoris 
reikšmingesnis. To vieningo darbo siekiant, tektų vadovautis pagrin
dinių uždavinių baze, ne šalutiniais išskaičiavimais. Pagrindinių už
davinių siekiant, medžiaginę ir moralinę paramą teikia visuome
nė. Nesiskaitymas su jos svoriu, su jos reikšme turi ne mažai (takos 
mūsų veiksnių "nuosmūkiui”.

Atrodo, kad kai kuriems mūsų veiksniams yra atėjęs laikas baigti 
girtis "atdarų durų politika”, be durų praverti ir langus šviežesniam 
orui įsileisti. Kartu pro tuos langus pažvelgti (pasaulį, kuriame nie
kas nestovi vietoje. Tautos interesai ir siekiai bei jų (gyvendinimas, 
tautos kančia per didelė ir per ilgai užsitęsusi, kad galėtume ramia 

- sąžine gaišinti laiką "parlamentarinės procedūros" klausimais.
Bendro darbo, o ne procedūros ir kilmės principuose esmė. Bend

ro darbo siekiantiems susitikus, geroji valia sukurs ir to bendro 
darbo principus. (j.č.)

Žiemos malonumai... Vyt. Maželio nuotrauka

■ • >■- -<
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

VIRŠŪNIŲ VIENINGUMO IEŠKANT
Dirvos 21 numerio visą pusla

pi užimą du straipsniai: Petro 
Stravinsko "Gana Nesantaikos" 
ir Emilijos Čekienės "Tautinė 
Vienybė Politinėje Srityje", vaiz
duoja mūsų šių dienų visuomeni
ni stovį, su nesantaika ir su kliu
dymais siekti tautinės vienybės 
politinėje srityje.

Abiejuose straipsniuose matos 
mūsų bendrinių organizacijų va
dų išskaičiavimai laikyti vieny
bę nustumtą už plataus, sunkiai 
perbrendamo pelkyno.

K. S. KARPIUS

SKAITYTOJU

KAD VISUR KURTUS! SKAIDRI NUOTAIKA...
Su malonumu perskaičiau Dir

voje (vasario 6 d. laida) persi
spausdintą iš Mūsų Pastogės A. 
Krauso reportažą apie J. ir M. 
Bachunų antrąjį vizitą Australi
joj, užvardintą: "Lietuviškos 
širdies ambasadorius" ir išžiū
rėjau visas nuotraukas, iliustra
vusias reportažą, tardamas sau: 
"Kad visur ir visi lietuviai, ne
žiūrint kur jie vyktų — vežtųsi 
savo krūtinėse tokias šilto nuo
širdumo pilnas širdis, kokias ve
žėsi Į tolimąjį žemės kontinentą 
senieji Amerikos lietuviai -- J. 
ir M. Bachunai"...

Tuomet, be abejonės, iškart 
pagerėtų pasaulio lietuvių santy
kiai, atsirastų daugiau nuoširdu
mo, susiklausymo ir pagalbos bei 
paramos lietuvio lietuviui.

Štai, tas senas, žilaūsis ūki
ninkas, kaip jis pats save vadi
na, antrą kartą jau pasiekia to
limąją Australiją, antrą kartą ap
lanko tenai gyvenančius mūsų 
brolius ir seseris, pabendrauja 
su jais, pasikalba, pasidalina min
timis ir pagelbsti medžiagiškai 
(kaip iš savo kišenės, taip iš su
rinktų aukų Š. Amerikos konti
nente ( taip vadinamąjį "Širdies 
fondą"). Tiesa, nei šimtus, nei 
dešimtis tūkstančių jis čia su
rinko, bet pora tūkstančių — ir 
tai žymi parama Australijos lie
tuviams (geriau pasakius, jų Kul
tūrinio židinio -- namų užbaigi
mui ir patobulinimui)!

Be to, J. Bachunas, tenai nu
važiavęs (kaip matosi iš minimo 
reportažo), lankė, guodė ir šelpė 
sergančius, demonstravo lietu
viškos veiklos filmus. Pav., Aus
tralijos lietuviai, gyvendami taip 
toli nuo mūsų, turėjo gražią pro
gą ištisai išklausyti (vykusią 1961 
m. JAV ir Kanados Lietuvių Dai

nų Šventės programą, (grotą 
18.000 pėdų juoston, lietuvių tau
tinių šokių šventės reportažą iš 
1957 m. ir t.t.

Ar tai ne graži ambasadorys- 
tė? Tokių ambasadorių mums rei 
kia visur ir visada! Ir tokia nuo
taika iš abiejų pusių --nuolattu
rėtų būti neužmirštama. Reikala
vimai -- tokie patys iš atvykstan- 
čiojo ir iš sutinkančiųjų pusių, 
nes priešingieji poliai -- niekad 
nesusijungia...

Tą pačią dieną skaičiau ir ma
žyti — oro paštu gautą -- rota
toriumi Adelaidėje spausdinamą 
laikraštėl( "ŠventadienioBalsas" 
(iš vasario 3 d.). Vedamajame 
apie jaunimo stovyklas -- šitaip 
teigiama (Tarp kita ko tas laik
raštėlis šiuos 1963-čiuosius me
tus paskelbė Lietuviškojo jauni
mo metais). O dabar -- glėbe
lis minčių iš vedamojo:

"Abi pasibaigusios jaunimo sto 
vykios parodė, kad jaunimas, 
nors jų tėvai kartais ir skirtin
gų pažiūrų, nuoširdžiai susidrau
gauja ir jiems nesuprantamos tė
vų kovos. Kai tarpusavio santy
kiuose draugiškas nusiteikimas, 
bičiuliškumas, tada ne tik pasi
juntame, bet ir esame broliai ir 
sesės. Apšmeižti lietuvi yra ly
giai tas pats, kas drėbti purvo ( 
Lietuvos veidą, nes tuo naikina
ma pagarba lietuvio lietuviui!"

Įsidėmėtini žodžiai visiems 
lietuviams, nežiūrint kur jie gy
ventų -- ar ne?...

Pr. Alšėnas 
Toronto

VADINKIM DAIKTUS 
TIKRAISIAIS VARDAIS

Gediminas Vildžius savo laiš
ku Dirvos Nr. 26 sako pilnai 
pritariąs Br. Railos nuomonei.

kad reikia susimąstyti apie Met
menų pareikštas mintis dėl tre
čios jėgos formavimosi mūsų 
tarpe.

Manau, kad neužtenka tik pri
tarti, bet su pagarba reikia dė
koti Br. Railai už pradėtą ir tę
siamą viešą per spaudą kovą 
prieš taip vadinamus "trečia- 
frontininkus”.

Kai 1918 m. vasario mėn. 16 
dieną buvo deklaruotas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas, susi
darė du frontai: baltas ir rau
donas.

Vėliau, kuriantis mūsų kariuo
menei, savanoriai, šauliai ir vie
tinės apsaugos partizanai, baltą 
spalvą nuo kairės rankovės pa
keitė (trispalvę. Raudonieji, liko 
iki šiai dienai komunistinio in
ternacionalo simboliu.

-- Seniau buvo madoje šie var
dai: marksistai, leninistai, stali- 
nistai, trockistai, angaristai, 
plečkaitininai.

Po karo dalis likusių Rusijoje 
"angariečių" su raudonąja armi
ja grjžo ( Lietuvą.

Melnikaitė, Saliomėja Neris, 
Gira, Paleckis, Sniečkus ir eilė 
kitų su savo pasekėjais.

— Taigi trečioji jėga išsivys
tė iš antros. Kokiais vardais ne- 
sivadintų, lieka tik antroji — 
raudonoji jėga.

Kaipo tokia ji merdėjo pogrin
dyje Nepr. Lietuvoje.

Karo frontui artėjant, su bėg
lių mase ne maža dalis "trečia- 
frontininkų" patraukė ( vakarus 
ir maišėsi stovyklose, karts nuo 
karto pakišdami mažus leidinė
lius su gana skambiu obalsiu:

-- "Visų šalių proletarai vie
nykitės".

Prasidėjus emigracijai Į JAV 
Canadą, Australiją ir kitur, pir
mieji nepaliesti skriningų, atsi
dūrė saugiai užjūriuose, kur( lai
ką tylėjo, ar prisidengę po kitų 
ideologijų sparnu veikė.

— Zimano ir kt. kelionė ir 
viešėjimas JAV pajudino "veikė
jus" ne tiek iš idėjinės, kiek iš 
medžiaginė pusės.

Kiek tenka sekti vietinę ir savo 
spaudą ir patirti iš raudonųjų 
subversinės veiklos čia vietoje, 
vis randmi gana šaunūs vardai 
pridengti jų subversinei veiklai.

— Ar nebūtų praktiškiau "tre- 
čiafrontininkus vardinti tikrais 
vardais pagal jų spalvas, obal- 
sius, nuveiktus darbus ir paskir
ti-

K. Morkūnas 
Cleveland

Iš paskirų asmenų tryška geri 
norai, bet nei vienas veiksnys ne
rodo noro apeiti pelkynę vieny
bės atsiekimui.

Ligšiolinė padėtis yra tokia: 
Bendrinių organizacijų vadovy
bėms rūpi tik savo pozicijų iš
laikymas ir iš visuomenės iš
spausti daugiau aukų savo fon
dams. Kad tautos interesai ki
taip diktuoja, nesvarbu.

P. Stravinskas savo laiške LNT 
Tarybai primena: "Visi akivaiz
džiai matome, kaip esame susi
skaldę laisvinimo kovos fronte... 
Susiskaldymo pasekmė — mūsų 
nesantaika visuose mūsųbendros 
veiklos baruose. Nepasitikima 
vieni kitais... VLIKas išvedąs ir 
grindžiąs savo turimą teisę (at
stovauti visuomenę) ... teisiniu 
faktu, nėra reikalingas dar kokių 
'mandatų* (kaip jam nori (kalbė
ti LB vyr. vadovybė, siūlydama 
jo rinkimus)". Taigi, reiktų tik 
į VLIKą eiti id dirbti.

Priešingai P. Stravinskui, E. 
Čekienės straipsnyje, Vytautas 
Vaitekūnas (dalyvavęs Lietuvių 
Fronto Bičiulių suvažiavimeNew 
Yorke) apie VLIKą šitaip sako:

"Veiksnių organizacinė vieny
bė esančiose sąlygose dar vis 
neįmanoma. Pirmiausia tam kliu
do hipokrizija tų, kurie gal dau
giausia apie vienybės reikalą kal
ba ir rezoliucijas skelbia... Ta
čiau, nematyti jokio reiškinio, ku
ris rodytų padėties pasikeitimus. 
Nes kaip gi VLIKo suverenai sė
dės prie bendro stalo su pleb- 
su?... Deja, konfrontizmas, opor. 
tunizmas ir kitokie izmai šian
dien iš buvusio VLIKo paliko tik 
vardą, tik iškabą, bet su visai 
kitokia substancija, kitokia pri
gimtim."

Taip VLIKą vertinant iš teigia
mos ir neigiamos pusės, atrodo, 
nei LNT nei Bendruomenė ( vie
nybę su VLIKu kelyje duobių ne
lopys.

Šio rašinio trumpinimui, ir to
liau iš minimų straipsniųišgnai- 
bioju tik po vieną - kitą sakin(. 
Stebėkit kaip jie vieni kitiems 
prieštarauja.

V. Sidzikauskas, tame suva
žiavime kalbėdamas, "kodėl po
litinės vienybės mes vis dar 
nepasiekiame", sako: "Kuo ski
riamės vieni nuo kitų? Ar me
todais, veiklos priemonėmis, ar 
anksčiau parodytomis klaidomis 
nepatraukiam kitų, ar gal asme
ninės ambicijos kliudo... Paga
liau, kalbant apie vienybę, turi
me žinoti tarp ko ji siektina: 
tarp organizacijų ar tarp vadų?.. 
VLIK eina atidarytų durų keliu, 
ateikite ir dirbkite. O gal geriau
sia tiktų darbo vienybė?"

V. Vaitiekūnas kitoje vietoje 
kalba prieš darbo vienybę: "Mū
sų politinių siekimų vieningumas 
yra daug reikšmingesnis nei 
veiksnių organizacinė vienybė. 
Kol visi važiuojame tuo pačiu 
keliu, ta pačia kryptimi, maža 
bėda kai važiuojame atskirais ve
žimais... Mums reikia naujai 
formuluoti Lietuvos laisvinimo 
koncepciją, kuriai nusilenktų ide
ologinio egoizmo pagundos..."

Betgi didžią bėdą sudaro tas 
paskirais vežimais važiavimas. 
Kiekviename vežime yra ir bo
tagas ir už botago jo laikytojas. 
Šios Vasario 16-tos proga matė
me, kas ištiko tuo pačiu keliu 
važiuojančius botagų laikytojus, 
bandant vienas kitą pralenkti: pa
sipylė aukų raginimai iš ALT, 
kuris savinasi visas tos dienos 
aukas, iš VLIKo Tautos Fondo, 
iš Bendruomenės, iš Nepriklau
somybės Fondo ir tt.

Jaunųjų atstovas A. Gureckas, 
LFB suvažiavimo dalyvis, kad ir 
netiesioginiai, išsitarė apie tų 
lenktyniuojančių vežimų darbą 
šitaip: "Veiksniai prieš Vasario 
16 d. papila tuščių žodžių pynes 
ir vėl nutyla. Ar nebus ta poli
tinė vienybė atstatyta, kai ji nie
kam nebus svarbi, kai nebeliks 
visuomenės?"

Visuomenė gi, žinome, reika

linga tik sudėti aukas tiems bo
tagų laikytojams, pirkti tepalui, 
kad jų ratai negirgždėtų...

V. Rastenis, primindamas kaip 
negalima išrinkti pajėgaus poli
tinio vado kur( visi sektų, sakė: 
"Politinė vieninga vadovybė gali 
pasidaryti tik savo pajėgumu... 
Mums trūksta tik daugiau ar ma
žiau pripaž(stamos vienos repre
zentacijos kalbėti visų vardu, o 
tikram vadovui reikia prigimto 
talento."

Žvilgterėkime praeitin (I Pa
saulinio karo laikų mūsų senosios 
išeivijos veiklą tokiam pat tiks
lui, kaip dirbama dabar: Lietu
vos laisvinimui. Turėjom vadų 
su prigimtais talentais, turėjom 
vieną bendrą reprezentaciją kal
bėti visų vardu, kurią sudaryti 
kelius rado dvi aršios viena ki
tai srovės -- tautininkai ir kata
likai. Tą reprezentaciją pajėgėm 
pasodinti ir išlaikyti Washing- 
tone iki 1922 metų liepos 28 d., 
kada išgauta Lietuvai de jure 
pripažinimas.

Turėjom ir vadus su prigimtais 
talentais, bet jie buvo ir kliūtis; 
tarpais apsieidavom ir be jų. No
riu priminti (vyk( apie kur( spau
doje dar neminėjau: 1918 met, 
spalio 25 d. Philadelphijoje, Vi
durinės Europos tautų unijos su
važiavime, paruoštoje JAV vy
riausybei deklaracijoje už visų 

mažų pavergtų tautų laisvę, ta
lentingas patriotas Dr. Jonas Šliu
pas buvo mūsų (galiotas pasira
šyti toje deklaracijoje. Bet kata
likų vadai griežtai užprotestavo, 
kad jų atstovas nedės savo var
do toje deklaracijoje greta šliu
po parašo. Taip Šliupas, paže
mintas, pastumtas šalin; už tau
tininkus pasjrašė inž. Tamas-No- 
rus.

Katalikų talentingas vadas kun. 
F. Kemėšis dažnai bendruose 
pasitarimuose susibardavo su 
tautininkais iki suvažiavimų iš
ardymo.

Taigi, geriau susitarimus pa
tikėti organizacijų valdyboms, 
negu pavesti paskiriems asme
nims demonstruoti savo prigim
tus talentus.

S. Barzdukas LFB suvažiavime 
kalbėjo apie pasiūlymus Bend
ruomenei perimti vadovavimą 
politinėje srityje.

Naujai pertvarkyta ALT eina ( 
visuomenę su platesniais užsi
mojimais ir griežtesniais aukų 
reikalavimais. Ta pačia linkme 
plečia savo veiklą VLIKas, Ne
priklausomybės Fondas ir Bend
ruomenė.

ALT bijo, kad Bendruomenė 
paimsianti ALT veiklą; jie turė
tų rūpintis susitaikyti ( vieną ve
žimą, Bendruomenės sukeltais 
fondais finansuojami, negaišin
dami laiko aukų rinkimais, dirb
tų tą darbą kuriam jie tinka. Va
sario 16-tos minėjimais ir kitais 
atvejais, visuomenė gausiai rem - 
tų, ir visuomenei pasidarytų leng
vesnė našta, nes būtų vienas fon
das, vienas centras, vienas su
važiavimų rengimas.

Visuomenė privalo reikalauti 
kad viskas Lietuvos laisvinimo ir 
Amerikos lietuvių visuomeninė
je srityje, kas važiuoja tuo pa
čiu keliu, ta pačia kryptimi, bū
tų sutalpinta važiuoti vienu ve
žimu.

S. Barzdukas kitoje vietoje sa
vo kalboje suvažiavime reiškė 
apgailestavimą kad "mūsų laik
raščiai neatlieka viešosios nuo
monės formavimo vaidmens". Jis 
be abejo žino ką sako. Laikraščių 
redaktoriai privalo laikytis to se
no posakio, "Plunksnagalingesnė 
už kardą", nes to visuomenė iš 
laikraščių tikisi ir laukia.

REKORDAS
MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVES

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

III

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir kriz.es, 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

Chartorod arta 9uporvi*o*l by the Unilod Statė* Govotnmont 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO I, ILLINOIS 
Phone: Virpinta 7-7747 John J. Koianauiko*, Pro*.
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SKAIDRI POEZIJA ALĖ R 
STASIO SANTVARO

AUKOS TAURĖ
Poetas turi nuolatos degti meile, poetas turi pažinti gyvenimą; 

kitaip jo posmai būtų vien spalvotų stikliukų dėliojimas, dūžtančių 
ir greit išsibarsiančių,

"Aukos Taurės" autorius pažĮsta gyvenimą protu ir širdimi, pa
žįsta žmogų iš jo darbų skalės ir iš jo virpančių atodūsių giedrų 
rytą bei debesuotą nakt|. Ar gali būti teisingiau nusakytas gyveni
mas, kaip šiame "Dalios posmų" ketureily? —

Godus ir alkanas nutyla.
Sugriūna pilys ir tvirtovės, kaip vaikų žaislai, 
Į nebūtį, kaip dūmai, į bekraštį dangų kyla 
Didžių vilčių maži, maži krislai... >

Ir poeto motto:

Tik meilė sieloj amžiais dega,
Tik 'meilė, Dievo dukra spindinti ir amžina-------
Ir tu, žmogau, kuri savosios dalios liūdną sagą, 
Ir skamba, skamba nemari daina...

(150 p.)

Stasio Santvaro poezijoj nestigdavo pakilių posmų, tarytum, vien 
su poza deklamuotinų gerai apšviestoje scenoje, iškilmingų, kartais 
patosinių. "Aukos Taurėje", penktame jo lyrikos rinkiny, nors ne
mažai skambios formos eilėraščių šaukiasi deklamatoriaus, bet iš
tisi puslapiai persunkti tokiu tikru žmogiškumu, tokia nemeluota, iš
gyventa džiaugsmo vizija ir iki gelmių išgyventu skausmu, kad reto
rikai beveik nelikę vietos. Ypač nuoširdžiai ir lyriškai skamba "Rau
dos", "Dėkingumo giesmės", "Credo".

Gyvybės alpulio ir troškio vedama,
Per pievų šaltą rasą brenda sraigė-------
Lakštingala dainuoja meilę alpdama, 
Ir alda mėlynų erdvių pakraigė.

Nors krinta pelkėn erdvių paukštė pašauta,
Nors paslaptį būties sunku įminti,
Nors verkia siela, lyg belaisvė prislėgta —
Tikiu aš Visagalio Dievo mintį. (26p>)

Net ir dedikuotieji eilėraščiai (B, Brazdžioniui, F. Kiršai ir kt.) 
nėra proginiai ar tuščiaskambiai; ir šie yra gyvos minties, nuošir
daus jausmo posmai.

Didžiai ieškodami kitų poetų {takų, gal rastume krisleli Šilerio, E, 
A. Poe, R. Frost; iš lietuvių -- B. Brazdžionio, S. Nėries; bet tuojau 
pat pastebime, kad panašumas daugiau atsitiktinis, kad ir su daugelio 
bendromis temomis S. Santvaras susitvarko savarankiškai, paleisda
mas per jam vienam būdingai teskambančias stygas. Pavyzdžiui, kiek 
brazdžioniškai skamba šie eilėraščiai: "Koplytėlė" --12p.,"Motinos 
žodžiai" - 50 p., "Dainius" - 77 p. ("Griūna sostai, miršta miestai, 
žūna tautos”...). Bet "Atsigr|žimas metuosna", nors klausimų karto
jimu primena B. Brazdžionj, yra minties originalumu visiškai sant- 
variškas:

Kas esat jūs, atbėgę metai? —
Tik dūmų kamuoliai,
Į laiko vandenis nukritę aukso obuoliai, 
Našlės širdis, pnavirkusi gailiai, 
Trumputė saulės šypsena gyvatai... x(140 p.)

Temų skalė "Aukos Taurėj" gana plati: bent trumpu stygos suvir
pėjimu paliesta beveik kiekviena žmogiškojo gyvenimo tema. Kartais 
viename eilėrašty suvirpa bent keli motyvai. Gausiausias, žinoma, 
skausmo, liūdesio, motyvas. Dažname eilėrašty randi labai jdomų, 
vien poeto S. Santvaro tesugaunamą, skausmo virpėjimą: jis praside
da nejučia, iš džiaugsmo troškusios širdies, nuaidi visu šiurpumu ir 
paskui vėl išsigiedrija, beveik vėl saule sušvinta padangė. Tarytum, 
jauste junti poeto širdies virpėjimą ir šanbždes{: "Viešpatie, kaip 
sunku! Viešpatie, kodėl aptemo mano saulė? Bet... tebūnie Tavo 
Valia... "Šia prasme "Aukos Taurė" yra gilaus religinio jausmo po
ezijos knyga.

Patriotinio motyvo negausūs eilėraščiai yra čia subtilūs, kartais 
aistiškai atsiliepią:

Piršliai nemylimą jaunikį piršo
Ir kėlė puotą lig trečių gaidžių-------
Ak, negi jau tave Dangus pamiršo,
Ir tavo vardo nėr jau tarp žvaigždžių?..

Tu raudi, tu verki prie vario vartų,
. Kaip gegė brolių vakar prarastų, — 
Kaip nendrė, priplakta jau daugel kartų 
Prie svetimų, nerimstančių krantų...

(61-62 p.)

Būdingi "Aukos Taurėj" cikliniai eilėraščiai: Medžio ciklas, Meis
terių ciklas. Pastarojo ciklo gražiausi yra "Dainius", "Laikrodi
ninkas", "Mūrininkas"} pats Meisterių ciklas kiekper ilgas ir dary
tųsi nuobodus, jei ne tie poezijos perliukai, kaip jau minėti dar "Au
dėjas", "Jieškotojas" ir kiti.

Rinkiny yra retų žodžių ir išsireiškimų bei palyginimų: ž m Uo, va
karo sustingusioj žliejoj, nuotakos sugrąžtai, kaip moterų 
| atlaidus, pušų praeina šlamanti minia...

"Aukos Taurė" yra tikra ir brangi dovana poezijos gerbėjams. Iš
leista Juozo Kapočiaus 1962 Maironio metais. Lietuvių Enciklopedijos 
spaustuvė atliko labai gražų darbą. Gaila, kad atspausta vos 600 eg- 
zempliorų. Negi mūsų visuomenė nepasiges didesnio tiražo net Sta
sio Santvaro gerai išbrandintų eilių?

Telesforo Valiaus viršelis skoningas ir originalus. Dailininkas, 
įsijautęs | poeto pasauli, darnių spalvų brūkšniais mėgina sugauti 
ir taurės pavidalą ir skausmo — aukos lašus. Labai vykęs titulinis 
užrašas.

DIRVA

Minėjime buvo pagerbti du nauji inžinieriai. Nuotraukoje iš kai
rės inž. Jonas Rimkūnas, ALTS E. Chicagos skyriaus pirm. K. Po
cius ir inž. Vidas Bagdanskis.

EAST CHICAGOS LIETUVIAI 
GRAŽIAI PAMINĖJO VASARIO 16
ALT S-gos East Chicagos sky

riaus susirinkimo nutartas savy
bėje ruošti Vasario 16 d. atmi
nimas |vyko vasario 23 d. Daly
vavo nariai su šeimomis ir ke
letas svečių.

Atminimą atidarydamas sky
riaus pirm. K. Pocius pakvietė 
pradėti j{ tautos himnu. Toliau 
tylos minute pagerbus žuvusiuo
sius dėl krašto laisvės, pirmi
ninkas pristatė klausytojams pa 
skaitininką inž. Karoli Drungą.

Prelegentas pačioje pradžioje 
{spėjo klausytojus, jog neliesąs 
Vasario 16 d. istorijos, kaip daž
nai daroma šių atminimų atveju. 
Plačioje paskaitoje buvo gvilde
namas laisvojo gyvenimo rezul
tatas — rezistencija su {vairiais 
jos aspektais. Vaizdžių ir gyvu 
stiliumi perteikė klausytojams 
visą klausimo kompleksą, su
traukdamas sistemon ir iškel
damas vedamosios minties mo
mentus.

Klausytojai nedviprasmiškai 
parodė esą paskaita patenkinti. 
Pirmininkas nuoširdžiai padėko
jo prelegentui K. Drungai.

Eglė Juodvalkytė dailiai padek
lamavo "Išeivių" eilėrašt{. Atpil
dui gavo simpatingų katučių.

Atminimo programai pasibai
gus, pirm. K. Pocius pranešė 
susirinkusiems, kad šia proga 
bus {teikiamos skyriaus vardu 
dovanėlės inž. Vidui Bagdans- 
kiui ir inž. Jonui Rimkūnui, ku
rie sausio 19 d. baigė Purdue 
universitetą.

Jaunuosius inžinierius svei
kindamas universiteto baigimo 
proga, pirmininkas palinkėjo 
jiems geriausios kloties prade
dant savarankišką gyvenimą. Ak
centavo, jog malonu ne tik baigu
siesiems ir jų šeimoms, bet ly
giai smagu ir skyriui, matant 
savo narių sūnus pasiekus aukštą
jį mokslą. Itin džiuginantis reiš
kinys, sakė pirmininkas, kad at
eivių jaunuomenė veržiasi {moks
lą, o tėvai stengiasi sudaryti są
lygas jo siekti.

Po sveikinimo žodžių pirm. K. 
Pocius {teikė abiem inžinieriams 
po foto albumą, ornamentuotą 
tautiškais raštais, ir po knygą 
"Partizanai už geležinės uždan-

Inž. Karolis Drunga E. Chica
goje Vasario 16 minėjime skaito 
paskaitą.

gos". Abiejose dovanose {rašytos 
dedikacijos.

Naujųjų inžinierių tėvai Juozas 
ir Birutė Bagdanskiai ir Jonas ir 
Irena Rimkūnai yra uolūs ir atsi
dėję ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus nariai. Veikliai jie reiš
kiasi ir kitose vietos organizaci
jose.

Atminimas buvo baigtas kavute 
ir užkandžiais, kuriuos patiekė S. 
Juodakienė, O. Juodvalkienėir E. 
Pocienė.

Lietuvos neganda Vasario 16 
atminimo proga atgarsi mūsų

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATEI! ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant į kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius i vieną 
puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 196.3 m. balandžio 
15 d. Ir niekur kitur, tik užsisakant per Dirvą.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □
pinigai □

(parašas)

1963 m. kovo 11 d.

LENKU NUKANKINTA JUOZĄ 
BLOZNELI PRISIMINUS

Jonas Miškinis
Daugelio žmonių pėdsakai ne

sibaigia su mirtimi. Žmogaus 
nuopelnų savo tautai bei žmonijai 
net mirtis neįstengia atimti. Jų 
mintimis, jų idealais ir po mir
ties tauta minta. Iš tokių tautos 
sūnų buvo mokytojas Juozas 
Bloznelis.

1923 m. vasario 7-8 d. Lenki
jos agentai žiauriai kankindami 
j{ nužudė, džiaugdamiesi išrovę 
iš Lietuvos pasienio tvirtą ąžuo
lą, tikėdamiesi, kad tame Dzūki
jos kampelyje niekas daugiau ne
drįs lietuvybės idealų plėsti. Ap
siriko! Vietoj nukirsto ąžuolo iš
augo naujas atžalynas.

TAUTOS IDEALŲ UGDYTOJAS
Nors trumpa apybraiža noriu 

prisiminti mūsų kilnų patriotą 
ir daug nusipelniusi asmen{ mo
kyt, J. BloznelJ.

Jo asmuo buvo sutapęs ne vien 
tik su mokytojo darbu, bet ir su 
plačiu bei giliu visuomeniniu, tau
tiniu ir kultūriniu gyvenimu.

Gimęs ir augęs šiaudinėje pa
stogėje, buvo atkaklaus būdo, va
lingas, sumanus, taktiškas ir gi
laus lietuviško sąmoningumo. I 
Pas. karo metu stojo dirbti ir 
plėšti Dzūkijos plačių lietuviškų 
dirvonų. Ūkininkų tarpe buvo au
toritetu ir turėjo jų pasitikėjimą. 
Jis vedė juos "Aušros" pramintu 
keliu, {tikindamas, kad Lietuva 
bus laisva ir nepriklausoma.

MERKINĖS MOKYTOJAS
Merkinę iš lenkų atkovojus ir 

demarkacijos liniją pravedus.jis 
buvo paskirtas Merkinės pra- 
džio mokyklos vedėju. Tuomet 
Merkinė gan liūdnai atrodė, ypač 
mokyklos būstinė, po lenkų ka
reivių ilgo šeimininkavimo. Du
rys išdaužytos, langai lentgaliais 
užkalti, vėjai švilpė, šiluma ma
žai tesilaikė. Tačiau Bloznelis { 
tai nekreipė dėmesio, dirbo su di
deliu entuziazmu ir pasišventi
mu. Mokinių buvo per šimtas, ki
to mokytojo neturėjo, tai teko jam 
dirbti dviem pamainom. Vakarais

džla Dainavos sostinę -- Merki
nę, trumpai atsakydavo:

-- Mėgstu kaimo idiliją ir man 
daug smagiau dirbti šiaudinėje 
pastogėje.

KLASTINGAS NUŽUDYMAS
Juozas Bloznelis savo sumany

mą {vykdė. Mokykla buvo {steig
ta, o jis paskirtas vedėju. Tėvai 
labai džiaugėsi mokykla ir geru 
mokytoju. Lenkų pasienio sargy 
biniams labai nepatiko mokyklos 
{steigimas ir mokytojo darbas. Gi
J. Bloznelis nei nepagalvojo, kad 
dirbdamas kilnų darbą savo gim
tame krašte kam nors nusikal
siąs.

1923 m. vasario pradžioj nu
sprendė paruošti Vasario 16-tai 
paminėti programėlę. Vakarais 
su vyresnių skyrių mokiniais re
petavo patriotinj vaidinimą, jau
nimą mokė dainų. Vasario mėn. 
7 d. vakare apie vienuoliktą valan 
dą, visi jo mokiniai išsiskirstė, 
o jis užsidarinėjęs duris, nuėjo Į 
savo kambarį miegoti. Po kokių
2 valandų įsibrovė { jo kambarį
3 ginkluoti Lenkijos šnipų agen
tai, ištraukė j{ iš lovos, skau
džiai mušė, sukruvino ir vien
marškini, basą išsivarė { lauką.

Rytojaus dieną susirinkę mo
kiniai nerado savo mylimo mo
kytojo. Kilo panika. Sugūžėjo pil
na mokykla ir tėvų. Po kelių die
nų vienam tėvui teko sužinoti, kad 
mokyt. Juozą BloznelJ nusivedę 
per gilų sniegą {Nemunopakran
tę, čia j{ nušovė, o lavoną paki
šo po ledu.

Pavasariui auštant, Nemuno le. 
dams tirpstant, Alytuj, ties kari
ninko Juozapavičiaus tiltu, pra
eiviai pamatė sūkury žmogaus la
voną. Ištraukus buvo atpažintas 
a.a. Juozas Bloznelis.

Jis buvo iškilmingai palaidotas 
Alytaus mieto parapijos kapi
nėse. Buvo supiltas naujas did
vyrio kapas, ant kurio šauliai pa
statė kuklų, būdingą paminklą iš 
Dzūkijos laukuose surinktų ak
menų.

mokė suaugusi jaunimą, kuris 
anuomet buvo gerokai nutautėjęs. 
J is per keletą mėnesių sugebėjo 
jaunimą ne tik prie savęs pri
traukti, bet ir {kvėpti jų širdyse 
tėvynės meilę.

Jo paraginti, jaunuoliai gau
siais būriais iš Merkinės ir apy
linkės stojo Lietuvos kūrėjų sa
vanorių eilėsna.
• 1922 m. Merkinėj įsikūrė vidu
rinė mokykla. Atsirado daugiau 
pedagoginių ir visuomeninių pa
jėgų. Tada J. Bloznelis lyg paju
to ir vėliau įsitikino, kad jis jau 
savo misiją Merkinėj atliko. Sa
vo pareigas perdavė kitiems, o 
pats ryžosi {kurti mokyklą Ucie- 
koje. Paklaustas, kodėl jis aplei-

apylinkėje rado ir amerikinėje 
spaudoje. "The Hammond Ti- 
mes" dienraštis išspausdino ve
damąjį Lithuania's Ordeal.

Riešuto kevale redakcija suge
bėjo pateikti apsčiai informaci
jos savo skaitytojams apie mar
gą Lietuvos praeiti. Pabrėžia
mai iškelta, jog Lieuvos lais
vės kovotojai išmušė apie 80.000 
sovietų policijos.

Sovietų statistika remiantis nu
rodoma, kad nuo karo pradžios 
lig 1959 m. yra dingę 1.200.000 
lietuvių. O kur dingę? — Dau
gumas nugalabyti arba ištremti { 
Sibirą, atsako dienraštis. Vaiz
dumo dėliai dienraštis pamini, 
jog, Lietuvos gyventojų nuosto
lių procentą pritaikius JA Vals 
tybėms, reikštų dingus 54.000.- 
000 amerikiečių!!! Vedamojo ga
le paguodžiama, jog laisvė Lie
tuvai gr{š kada nors ir jos ne
teks laukti 120 metų, kaip pas
kutini kartą.

Medžiagai pasirinkti redakci
ja pasinaudojo "Guerilla War- 
fare on the Amber Coast" ir 
"Lituanus" Nr. 1-2, 1962 m., ku
riuos jai pasiuntė AL Tautinės 
S-gos East Chicagos skyriaus 
valdyba su (tikinamu raštu dėl 
straipsnio ar vedamojo parašy
mo ir išspausdinimo. Dienraš
čio paslaugos pagalba skyrius 
apčiuopiamai padėjo atminimo lie
čiamąjį dalyką nukelti iš emi
grantinio geto Į amerikinę visuo
menę savo apylinkėje. (rp)

CHICAGO

TAUTINIU ŠOKII| ŠVENTĖ
Š.m. kovo mėn 2 d. Tautinių 

Šokių organizatorė LB Chicagos 
apygardos valdyba, savo posėdy
je išklausiusi Šventei rengti Vyr. 
Vadovo Br. Nainio praneši
mą apie organizacinius darbus, 
patyrė, kad Šventei ruošti daug 
darbų jau yra atlikta ir kiti su
darytų komisijų darbai yra vyk
domi su dideliu entuziazmu.

II-ji JAV-ių ir Kanados Lietu
vių Tautinių Šokių Šventė, kuri 
{vyks 1963 m. liepos mėn. 7 d. 
Chicagoje, šokėjų skaičiumi bus 
gausingesnė negu I-ji rengta Tau 
tinių Šokių Šventė.

LB Chicagos apygardos valdy
ba, norėdama užtikrinti galimai 
sklandesnj Šventės paruošimą bei 
pravedimą, iki šiol veikusią 
Šventei ruošti Vyr. Vadovo in- 
stitucjją perorganizavo ( II-jai 
JAV-ių ir Kanados LietuviųTau- 
tinių Šokių Šventei rengti Vykdo
mąjį Komitetą. Komiteto pirmi
ninkas yra Br. Nainys, nariai: 
Dr. A. Verbickas ir K. Drunga.

II-IOS DAINŲ ŠVENTĖS 
PLOKŠTELĖ.

K. Drunga, pagal LB Chicagos 
apygardos valdybos pavedimą, 
Chicagoje esantiems muzikams 
padedant, paruošė JAV-ių ir Ka
nados Lietuvių II-sios Dainų Šven
tės plokštelę ir (teikė vienai žino
mai kompanijai ją pagaminti.

Plokštelė pasirodys š.m. gegu
žės mėn. ir plokštelių - rekorde
rių mėgėjai turės galimybę ją įsi
gyti LB Chicagos Apygardos val
dyboje.

LB CHICAGOS GAGE PARKO 
APYLINKĖ REMIA 
LITUANISTINŲ MOKYKLĄ

LB Gage Parko apylinkė, pri
sidėjusi prie Dariaus Girėno Li
tuanistinės mokyklos įsteigimo ir 
toliau rūpinasi jos išlaikymu. Š. 
m. balandžio mėn. 27 d. apylin
kės valdyba tos mokyklos išlai
kymui Pakšto salėje rengia kul
tūrini Pobūv(.



1963 m. kovo 11 d. DIRVA , Nr. 29 — 5

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Susisiekimo komisionie- 

rius S. C. Skerotes, daug 
p a s i darbavęs susisiekimo 
nelaimėms Clevelande su
mažinti ir išvengti, pataria 
ir lietuviams įsidėmėti šias 
taisykles —

pagal naują miesto po
tvarkį, kad nesusitrukdytų 
pagrindinių susisiekimo 
gatvių valymas nuo sniego, 
tose gatvėse nelaikyti savo 
automobilių. Iš tu gatvių 
automobiliai policijos išve
žami ir dedamos baudos. 
Gatvės yra nažymėtos spe
cialiais 'spėjimo ženklais.

Pėstiems, ypatingai vy
resnio amžiaus, privalu la
bai akylai saugotis einant 
skersai gatve. Būtinai, prieš 
einant, reikia apsidairyti i 
abi puses, laikytis susisieki
mui tvarkyti šviesų, o su
temus patartina ant nalto 
ar kepurės turėti koki švie
su ženklą, kad vairuoją ga
lėtų geriau pastebėti pės
čiuosius.

• Pajamų mokesčių blan
kus pildo Edvardas Karnė- 
nas Baltic Prekybos Na
muose, 6905 Superior Avė., 
šeštadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 5 vai. vakaro. Kitomis 
dienomis prašoma šaukti 
telefonu ER 1-4732.

HELP WANTED MALĘ

MECHANIC
Immediate opening for well- 
rccommended married man 
able to perform fleet main- 
tenance. Truck overhaul ex- 
perience helpful. Continued 
company growth insures 
steady income with advanc- 
ement opportunities.

Apply Personnel 
Department

United Pa re ei 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.

• Die Cast, Die Makers &
• Die Cast, Die Makers

Helpers
• Bridgeport Operators
Experienee on niolds or cavities; 
progressive company with moti
em plant. Highest rates, excel- 
lent employee benefits and 
vvorking conditions, overtime.

Efficient Industries Corp.
9314 Elizabcth 341-5150

(28, 29)

De VLEIG
or

HO.RIZONTAL BORING 
MILL OPERATOR

12-hour dav. I lourly rate plūs 
overtime. Job shop expcriencc.

Mid \Vest Machine & Tool Co. 
4820 W. 130 St. CL. 2-3990 

(28, 29, 30, 31)

HOUSE FOR SALE
, i — .

SOUTH EUCLID
NEW

3 & 4 BEDROOM
Ranches and Split Lcvels

FROM $19,900

G&G 
BUILDERS

Days EV 2-0777 or EV 2-1467 
Eves.-Weekends EV 2-8437 or 

HI 2-36G1
(28, 29)

KIRTLAND BRICK 824,90(1
For Ihe folkn who insinl <>n Brick. 
kere i« a nice 3 bedroom homr wilh 
a vvalk oul basemenL! Wv|| Balt 
and in inimaculale condilion. Largo 
living rooni, kilchen wiU. built 
ins. On a I aere Hite.

C. SLM
KIRTLAND VILLAGE

WH 2-1861 MLS REALTORS
(28, 29)

PAItEHGIMŲ KALEHDORIUS Į
KOVO 4-29 D. dail. Antano 

Vaikšnoro tapybos darbų paro
da Brill Galery, Arcada, 460 
Superior Avė.

KOVO 16 D. Chicagos Lietu
vių Scenos Darbuotojų Sąjunga 
vaidina "Gatvės vaikas" šv. Jur
gio parapijos salėje. Ruošia LB 
Clevelando I apyl. valdyba.

KOVO 17 D. Balfas rengia pie
tus šv. Jurgio parapijos salėje.

KOVO 24 D. Neringos tunto Ka
ziuko mugė Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 20 D, Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M.Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 28 D. DLK Biru
tės draugija ruošia pietus šv. 
Jurgio parapijos salėje nuo 12 
iki 4 v. P. P.

GEGUŽĖS 4 D. Dirvos pava
sarinis koncertas-balius Slovėnų 
salėje.

GEGUŽĖS 11 D. Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos vakaras 
Naujosios Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 11 - 19 D. dail. ir
skulptoriaus Vytauto Raulinaičio 
darbų paroda Čiurlionio namuo
se. Ruošia Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande.

GEGUŽĖS 11 D. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vakaras.

GEGUŽĖS 18 D. Vaidinimas 
"Tinka būti rimtu” šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. 
Fronto Bičiuliai.

GEGUŽĖS 25 D. Skaučių tė
vų komiteto madų paroda - ba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

BIRŽELIO 1 D. Korp. Neo-Li
thuania ruošia Literatūros Vaka
rą šv. Jurgio parapijos salėje.

BIRŽELIO 23 D. L.V.S. Ramo
vės gegužinė "Kariui" paremti 
Čiurlionio namuošė,

BIRŽELIO 30 D. Clevelando 
Skautininkių Draugovės geguži
nė - piknikas.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
gio parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTS INSURED

TO $10,000.00

JN TOWN OFF1CE — 6712

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 Easl 185 St.
EN 1 1763 KE 1*7770

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

MUS1Į SODYBA V. APANIDS

SVARBUS ELEMENTAS GERAM 
AUGALU AUGINIMUI YRA 

ORAS ŽEMĖJE
Dauguma augintojų visai ne

atkreipia dėmesio ar jų darže 
bei sode žemė pakankamai venti
liuojama, kad turėtų tinkamą oro 
kiekį žemėje. Dažnai visų dė
mesys yra nukreiptas į trąšų var
tojimą ir gausų laistymą, nes at
rodo, kad tai bene svarbiau, no
rint turėti sveikus ir gražius 
augalus.

Taip galvodami ir veikdami 
mes klystame, apleisdami že
mės ventiliaciją. Daržo, sodo že
mė vidutiniai privalo turėti nuo 
25 iki 40% oro. Žemės derlin
gumas ir augalo šaknų augimas 
yra labai tampriai susijęs su že
mės purumu. Neabejotina, kad pu 
rioj žemėj bus pakankamai ir oro.

Kodėl taip svarbus tas oras 
augalo augimui? Pirmiausia, 
bakterijos - mikroorganizmai, 
kurie atlieka gamtoje labai svar
bią rolę, suskaldo drganines - 
maistingas augalui medžiagas į 
componentus - dalelytes, kurias 
augalas tiesioginiai naudoja kaip 
maistą, reikalingi apsčiai deguo- 
nio.

Be šių mikroorganizmų pagel- 
bos, bei jų sugebėjimo pervirš- 
kinti organines medžiagas, že
mėje, pvz. augalų lapai, šakos ir 
panašio liekanos paliktų tam pa
čiam pavidale t.y. nesupūtų.

Be to deguonis yra svarbus 
elementas žemėje ir mineralinių 
elementų kitimui. Pvz., sierą 
paverčia į sieros dvideginį, ang
lį į anglies dvideginį ir amonia
ką pakeičia j vertingus nitratus. 
Taigi iš šių kitimo procesų gau
nasi išvada, kokia deguonio reikš
mė svarbi augalams žemėje. Tie-

BETTER LAWNS AND 
GARDENS CO., 

V. Apaniaus vadovaujama, 
atlieka sodininkystes patar
navimus ir patarimus. Be to 
galite nusipirkti pievoms 
trąšu, chemikalu, sėklą ir 
įvairią augalą. Prie progos 
užsukit ar naskamhi^kit

12518 Lake Shore Blvd. 
Cleveland 8, Ohio. 

Tel. PO 1-5614.

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

SUPERIOR AT EAST 68 ST. 

sa, kad augalai suvartoja gana ne
didelius kiekius mineralų, bet 
tie, kurie reikalingi augimui, pri
valo būti žemėje visą laiką. To
dėl gausus oro kiekis žemėje 
tikrai užtikrins jų reikiamą kie
ki-

Oras taip pat reguliuoja ang
lies dvideginio kiekį žemėje; per 
didelis kiekis CO2 dažnai rimtai 
pakenkia augimui ir sumažina 
derlių. Oras veikia netiesioginiai 
per lietų ir žemės temperatūrą. 
Lietus krisdamas per atmosferą 
absorbuoja didelį kiekį deguonies 
iš oro. Šiuo atveju, kuo puresnė 
bus žemė, tuo ji absorbuos dau
giau lietaus, tokiu būdu ir deguo
nies kiekis žymiai bus didesnis.

Augalo augime lapai iš oro 
paima anglies dvideginį (CO2) ir 
išleidžia deguonį. Tas procesas 
vyksta visai atvirkščiai šakny
se. Jei oras nepatenka į žemę, 
susidaro anglies dvideginio per
teklius. Kartais padėtis dar pa
blogėja ir anglies dvideginio kie
kis dar padidėja, žemėje vyks
tant organinių medžiagų puvimui. 
Už tat blogai purenamoj žemėj 
anglies dvideginio kiekis kartais 
būna kelis šimtus kartų gauses
nis, negu azoto ar deguonio. Tad 
jei darže žemė yra gerai kulti
vuojama, deguonis pakeičia ang
lies dvideginį, kuris pranyksta 
atmosferoje.

Iš viso to išvada yra tokia, kad 
oras yra gerai balansuota trąša, 
jei įsigilinti į šį procesą, kurį 
oras taip gerai atlieka. Ir kas 
svarbiausia, kad tai nieko ne
kainuoja.

Norint, kad žemė būtų puri, 
reikia laikas nuo laiko papildy
ti organines medžiagas pavidale, 
durpių, lapų perpuvusių, mėšlo, 
medžio piuvenų ir pan. Papras
tai humusinėj žemėje rasime 
daugiau oro tarpelių poromis va
dinamų, kas padeda gerai venti
liacijai, Geras nusausinimas taip 
pat yra svarbu. Jei žemė nuolat

Savininkas parduoda namą
Šv. Vito ir šv. Jurgio para
pijos rajone — Norvvood 
Rd. 4 butai priekiniame na
me, 1 buto, 6 kambarių na
mas kieme (su garažu). 
Nauji langai (storm win- 
dows).'. Nauji variniai 
vamzdžiai, nauji laidai, nau
ji vonios kambariai. Didelis 
sklypas — 40x140 — su de
koratyviniais medžiais. La
bai geros pajamos.

Skambinti EX 1-8319.
(27, 28, 29)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamą mūrinis bun- 

galo,w, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l|/2 gara
žo.

RE 1-9470

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

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

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

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.
Krautuvė? —- 431-6339 Cleveland 3, Ohio

Neolituanių kvartetas: Julija Gepnerytė, Regina Česaitė, Kristina 
Sabaliauskaitė ir Elvyra Kavaliūnaitė, akordeonu pritariant Algirdui 
Modestavičiui, Chicagos neolituanų suruoštame Vasario 16 minėjime 
išpildė meninę programą. V.A. Račkausko nuotrauka

yra vandens permerkta, tai reiš
kia, kad mikroorganizmų veikla 
ir kiti cheminiai procesai suma
žėja.

Geras daržo ar sodo žemės 
kultivavimas yra svarbus fakto
rius siekiant žemės derlingump 
ir gerų vaisių.

Vartojant medžiagas (mulches) 
žemei pridengti kad absorbuoti 
drėgmę vasaros metu, reikia at
kreipti dėmesį, kad tos medžia
gos būtų purios struktūros. Pa
tartina vartoti medžio atplaušas, 
wood chips ar corn cubs, kuku
rūzų atplaušos, durpės ir pan.

Nepatartina šiomis medžiago
mis pridengti naujai pasodintus 
augalus, reikia palaukti bent vie
ną vasarą, kol augalai sustiprės 
ir pradės normaliai augti. Prieš 
tai reikia gerai žemę išpurenti 
ir tik tuomet pridengti.

ROCHESTER
ŽUKAUSKO KONCERTAS
Užgavėnių blynų proga, Roches- 

terio dramos mėgėju būrelis pa
sikvietė aktorių V. Žukauską pa
linksminti sergančius rocheste- 
riečius lietuvius. Mat, rūsčios 
žiemos speigai, pūgos, įvairūs 
kultūriniai parengimai, minėji
mai, piniginiai fondų vajai, pla
čiai nuskambėjusieji Amerikoj ir 
už jūrų marių daugelį yra jau 
nuvarginę ir susargdinę. Kad ne
lemtoji liga nesiplėstų, ryžtąsi 
ją izoliuoti ne mediciniškomis 
priemonėmis, bet V. Žukausko 
humoristinėmis gyduolėmis.

J. Jurkus, pristatydamas ak
torių V. Žukauską, patikino li
gonis, kad norintiems visiškai 
pasveikti, reikia vartoti nuošir
daus juoko vaistus, kurių akto
rius V. Žukauskas yra atsive
žęs didoką krepšį.

V. Žukauskui pasirodžius sce
noj, publika jį labai šiltai sutiko. 
Dalyviams nurimus, Žukauskas 
pasisakė, kad jo šis "koncertas" 
esąs pasiekęs 139 eilės numerį. 
Tačiau programą pradėjo ne dai
na, bet vaidyba. Pagrindinę pro
gramos dalį sudarė šios šypsenų 
aktualijos: juokiuos iš savęs,dy- 
puko veikla ir patriotizmas, Ame
rikoj bręstančio jaunimo pažanga 
lietuvybės atžvilgiu, lietuviškos 
spaudos pirkimas ir jos uolus 
skaitymas, kultūrinio nuosmukio 
esmės priežastys, Lietuvos lais
vinimo veiksnių ir partijų vado
vybių grįžimas per Kybartus Lie
tuvon, kultūrinisbendradarbiavi- 
mas su okupuotos Lietuvos Chruš 
čiovo bernais, suknios žmonai 
pirkimas ir visa eilė kitų iš gy
venimo šypsnių...

Beveik dvi valandas V. Žu
kauskas savo įdomiu, vaizdžių hu
moru, asmeniškai nieko neįžeis- 
damas, o tik gydydamas ligonius, 
juokino publiką iki ašarų...

Kadangi tos aktualijos ilgokai 
užsitęsė, aktoriui taip ir neteko 
pasireikšti su koncertine dali
mi. Padainavo tik lietuvių trem
tinių himną -- Lietuviais esame 
mes gimę... Pagrindinė koncerto 

dalis atidėta ateičiai, kai salė 
bus geriau išvėdinta nuo cigare
čių dūmų ir praeis šaltoji žie
mužė.

Publika V. Žukauskui už rū
pestingą gydymą nepagailėjo šil
tų katučių.

V. Žmuidzinas, dėkodamas ak
toriui už įdomią ir labai vaiz
džią programą, pažymėjo, kad ir 
Rochesterio lietuviams priklauso 
keturi brūkšniai iš atliktų 138 
"koncertų".

Geroje nuotaikoje jaunesnieji 
iki vėlyvos nakties linksminosi 
ir šoko. J.M.

PROVIDENCE
MINĖJO VASARIO 16

Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo 45-ji sukaktis buvo at
švęsta Vasario 17 dieną, šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos salė
je. Kadangi visos lietuviškos or
ganizacijos parodė norą aktyviai 
prisidėti prie minėjimo paruoši
mo, buvo išrinktas komitetas iš 
organizacijų atstovų. Į šį komi
tetą įėjo inž. J. A. Staričenka, 
p. J. Kiela ir B. Paulauskaitė.

Minėjimas prasidėjo skautams 
{nešant tautines vėliavas ir sudai
nuojant himnus šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos vaikų chorui, ve
damam muz. Jono Beinoriaus.

Kun. prof. A. Jurgelaičiui per
skaičius valstybės gubernato
riaus ir Providence miesto bur
mistro proklomacijas, toliau se
kė rezoliucijos skaitymas. Ją pa
ruošė ir perskaitė J.A. Stari
čenka. Rezoliucijos nuorašai bu
vo išsiuntinėti JAV prezidentui
J. F. Kennedy, valstybės sekre
toriui Dean Rusk, JAV ambasa
doriui prie JTo A. Stevenson ir 
vietiniams valdžios pareigū
nams.

Minėjime prakalbas pasakė 
kun. prof. A. Jurgėlaitis, dr. K. 
Matulionis ir K. Adomavičius.

Meninę programą atliko para
pijos mokyklos vaikų choras ir 
vietiniai lietuvių skautų vienetai, 
vadovaujant J. Paulauskienei ir 
inž. J. A. Staričenkai.

Programos vedėjas inž. J.A, 
Staričenka paskaitė keletą savo 
poezijos kūrinių.

Svečių tarpe buvo parapijos 
klebonas kun. J. Vaitekūnas, pa 
rapijos mokyklos seselės Kazi- 
mierietės ir nemažai vietinių ir 
apylinkės svečių.

Lėšų surinkta $209.00 ir pa
siųsta ALT.

(d)

DETROIT
NEOLITUANAI DĖKOJA

Korp! Neo-Lithuania Detroite 
Valdyba reiškia padėką --

Chicagos ir Clevelando neo- 
lituanams, taip gražiai talkinin
kavusiems vakaro programoje. 
Ypatinga padėka priklauso Neo- 
Lithuania orkestrui;

Mieloms šeimininkėms: Bliu- 
džiuvienei, Stašienei, Misiūnie-
nei ir Vaitiekaitienei, prisidėju
sioms maistu ir darbu paruošiant 
jaunimui stalus; St. Kaunelienei 
ir G. Gobienei, padėjusioms pa
ruošti programą; Ed. Vasiliaus
kui pagaminusiam dekoracijas ir 
scenos apšvietimą; Lietuvių ra
dijo valandėlei "Lithuanian Voi- 
ce” ir Dirvai už vakaro garsi
nimus.

Korp! Neo-Lithuania 
Valdyba Detroite
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• Inž. Vidas Bagdanskis 
baigė Purdue universitetą 
1963 m. sausio 19 d., įgyda
mas statybos inžinieriaus 
(eivii ingineering, Bachelor 
of Science) laipsnį.

Į Ameriką, East Chicago, 
Ind., su tėvais atvyko iš Vo- 
kietiios 1949 m. čia baigė 
pradžios ir vidurinę mokyk
lą (1954 m.). Mokydamasis 
priklausė skautų organiza
cijai. Dirba Illinois Division 
of Highways įstaigoje kaip 

Pranešu giminėms, draugams ir pažįsta

miems, kad kovo mėn. 6 d., 1963 m. mirė mano 

vyras

PRANAS PRAČKYS.

Liūdesio prislėgta
žmona Bronė Pračkienė

Mielam bendradarbiui

PRANUI PRAČKIUI

mirus, jo žmonai p. BRONEI PRAČKIE- 

NEI ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiš

kia

Picker X-Ray Co.

lietuviai bendradarbiai

Veikliam buvusios valdybos nariui

PRANUI PRAČKIUI
mirus, jo žmonai BRONEI PRAčKIENEl gilią 
užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Clevelando 12-siš 

Skyrius

Brangiam bičiuliui
• A t A

PRANUI PRAČKIUI
mirus, jo žmonai ir giminėms, liūdesio valandoje 
veikiame gilią užuojautą

Šiaučiūnų šeima

plentų ir tiltų projektavimo 
inžinierius.

Universiteto baigimo pro
ga ALT S-gos East Chica
gos skyrius įteikė atmini
mui dovanėlę.

• Inž. Jonas Rimkūnas 
baigė Purdue universitetą 
1963 m. sausio 19 d., įgyda
mas statybos inžinieriaus 
(civil engineering, Bachelor 
of Science) laipsnį.

I Ameriką, East Chicago, 
Ind., su tėvais atvyko iš 
Vokietijos 1949 m. čia bai
gė pradžios ir vidurinę mo-

Solistės Birutės Kemėžaitės rečitaliui suruošti kovo 23 d. Chicagoje Jaunimo Centre,buvo sudaryta 
spaudos, dailės ir visuomenės atstovų komisija. Nuotraukoje solistė tarp rečitalio rengėjų. Iš kairės: 
Juozas Mieliulis, solistė Birutė Kemėžaitė, Česlovas Grincevičius, Eugenijus Gerulis ir Kostas 
Bružas. V.A. Račkausko nuotrauka

kyklą (1954 m.). Mokyda
masis priklausė skautų or
ganizacijai. Dabar — Gin
taro korporacijos narys. 
Dirba Swifto kompanijoje, 
konstrukcijos skyriuje, kaip 
inžinierius prie pastatų pro
jektavimo.

Universiteto baigimo pro
ga ALT S-gos East Chica
gos skyrius įteikė atmini
mui dovanėlę.

• Dr. Biežio pagerbimas 
Chicagoje įvyks kovo 16 d„ 
ne 8 vai. vakaro, kaip, buvo 
skelbta Dirvoje, bet 7:30 
vai. vakaro.

Dorchesteriečiai Česlovas Kiliulis ir Laima Katauskaitė šiomis 
dienomis susižiedavo. Vestuvės Įvyks rugpiūčio 24 d. Nuotraukoje 
sužieduotiniai Bostono skautų Kaziuko mugėj, kai Laima Katauskai
tė, apsirengusi čigone iš kortų skaitė Česlovui ateitį, nepagalvo
dama, kad ta ateitis bus judviejų...

• Lituanus žurnalui pa
remti Literatūros ir Muzi
kos vakare, kovo 17 d., 4 
vai. p. p., Jaunimo Centre, 
Chicagoje, Liuda Germanie- 
nė skaitys savo kūrinį "Pa
saka Atbulai". Iš spaudai 
ruošiamo romano, Kazys 
Almenas skaitys ištrauką 
"Sitka”. Abu autoriai yra 
laimėję A.S.S. Jaunimo Li
teratūros Konkurso premi
jas,

• Į Lietuvių Fondo lėšų 
telkimo vajų labai sėkmin
gai įsijungė LB Hartfordo, 

Conn., apylinkė. Per trum
pą laiką jau spėjo sudaryti 
plačią lėšų telkimo organi
zaciją. Apylinkės valdybos 
iniciatyva suorganizuo tas 
vajui pravesti komitetas, 
kuriam talkininkauja būrys 
aukų rinkėjų. Jų energingo 
darbo pasėkoje jau gauta 
virš $4,0p0.00 pasižadėji
mais ir įmokėta LF sąskai- 
ton $69n.p0 iš kurių $300.00 
inešta LB Hartfordo apy
linkės vardu ir $390.C0 aš
tuoniolikos pavienių asme
nų, pasižadėjusių įstoti fon- 
dan pilnateisiais nariais. 
Tai pavyzdys, ką gali pada
ryti kad ir mažos liet, kolo
nijos LB apylinkė, kai jos 
vadovybė energingai ėmėsi 
iniciatyvos ir į konkretų 
darbą iiungė platų talkinin
kų būrį.

• Lietuvių Fondas gavo 
per JAV LB Centro Valdy
bą a. a. inž. P. J. žiūriu at
minimo fondo sąskaiton 290 
dolerių. Indėli atstovauja 
LB Centro Valdyba.

• Prof. Jonas Kuprionis, 
Ruston, Louisiana, anksčiau 
atsiuntęs Lietuvių Fondui 
šimtą dolerių, papildomai 
atsiuntė dar 150 dol.

LOS ANGELES
• Dr. Juozas Jurkūnas 

praneša suinteresuotų ma
loniam dėmesni, jog visais 
Real Estate reikalais pra
šoma rašyti jam šiuo adre
su: Dr. Juozas Jurkūnas, 
25600 Reed Dr., Lomita, 
Calif., telef. DA 6-3077.

Jis visuomet yra pasiruo
šęs visiems savo tautie
čiams, o ypač naujai persi- 
keliantiems i Los Angeles, 
teikti nuoširdžiausi patar
navimą perkant ar parduo
dant bet kokį nejudomąjį 
turtą.

AUKOS DIRVAI
Dr.P. Švarcas.Mascoutah... 5.00
J. Grigaitis, Chicago ............ 4.00
J. Škėma, Clark.....................2.00
V, Končius, Chicago...............1.00
K. Pocius, Chicago................9.00
S. Nutautas, Sodus................. 1.00
A. Andrašiūnas, Cleveland.. 4.00
J. Bagdžiūnas Borden,

Matteson.........................5.00
V. Matulevičius, Weston .... 4.00
I. Šulcaitė, Detroit................2.00
A. Rimkus, Royal Oak......... 4.00
K. Memėnas, Detroit...........2.00

SAN FRANCISCO
Minėjo Vasario 16

Solistė Janina Armonienė dai
navusi Vasario 16 minėjime San 
Francisce.

L.Briedžio nuotrauka

ALB San Francisco Apylinkė 
minėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimą vasario 17 d. šv. 
Jono parapijos auditorijoje.

Minėjimas pradėtas Lietuvos 
himnu. Apylinkės pirmininkas 
kun. Dr. Viktoras Pavalkis pasa
kė kalbą, Grušienė, neseniai at
vykusi iš Lietuvos, padarė pra
nešimą apie dabartinę padėt}-Lie 
tuvoje, E. Laidas, pereitų metų 
pabaigoje lankęsis Vilniuje pa
pasakojo kelionės Įspūdžius iš 
Rusijos ir Vilniaus.

Po to sekė meninė dalis:

Muzikas Petras Armonas kon
certavęs Vasario 16 minėjime 
San Francisce.

L.Briedžio nuotrauka

Muzikas Petras Armonas pa
grojo violončele Adagio iš Hay- 
dn’o D-dur koncerto ir Bandelio 
G-moll Snatos I ir II dalis.

Solistė Janina Armonienė pa
dainavo: Kačanausko Mano Gim
tinė, Vai Gražu, gražu, Pradal
giuos ir kitų kompozitorių kūri
nius.

Abiems akompanavo C. Sara- 
bia.

Po programos buvo vaišės, ku
rias suorganizavo G. Zaborskie- 
nė.

Pačiame San Francisco mies
te lietuvių nėra daug, bet Armo- 
nų atvykimas iš Santa Barbaros 
sutraukė lietuvius iš apylinkinių 
miestų, net iki 80 mylių nuotolio. 
Buvo matyti svečių išSacramen- 
to, Santa Rosa, San Jose, Los 
Altos ir kit.

Minėjimas praėjo labai gražiai 
daug kas asmeniškai dėkojo Ar- 
monams už sutikimą atvykti paį
vairinti minėjimą. (gz)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Vienminčiui ir musų bendradarbiui
PRANUI PRAČKIUI

mirus, našlei BRONEI PRAčKIENEl, giminėms 
ir artimiesiems gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos Clevelando 12-jo skyriaus valdyba
K. S. Karpius, pirm.. Vyt. Stuogis. vicepirm.. 
Jonas Rastenis, sekret., VI. Blinstrubas, ižd., 
Karolis Morkūnas, pareng. vedėjas.

Mielam

PRANUI PRAČKIUI
mirus, jo žmonai BRONEI ir giminėms gilią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi

A. Johansonai.
H. Johansonai. 
E. Rvdeliai
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