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Ar JAV jau peržengė zenitų?
SAMPROTAVIMAI KUBOS BYLOS PROGA IŠ
DUODA PAVOJINGĄ GALVOSENĄ. — W. 
LIPPMANNAS TEISINA ADMINISTRACIJOS 
NEVEIKLUMĄ, NES GIRDI, NEGALI VISAI 
TIKRAI ŽINOTI, KĄ SOVIETAI DARYS. — TO
KIOS NUOTAIKOS PRIMENA ROMOS IMPERI
JOS ŽUVIMĄ. —TA IMPERIJA ŽLUGO NE DĖL 
TO. KAD KARIAVO. BET DĖL TO, KAD NENO 

RĖJO KOVOTI Už SAVO IDEALUS.
Meškauskas - - - - - - - - -Vytautas

Tą pačią dieną, kada, rašyda
mas pereitam Dirvos numeriui, 
pasigedau drąsos, daugiau drą
sos, JAV užsienio politikoje, ke
liasdešimt, jei ne šimtai, Ame
rikos dienraščių patiekė milijo
nams savo skaitytojų tokius ko- 
lumnistų 'dekano* VValterio Lip- 
pmanno išvedžiojimus:

"Reikia sutikti su pažiūra, kad 
šiuo metu nėra aiškaus ir tikro 
Kubos problemos sprendimo. Tai 
todėl, kad yra tik vienas būdas 
greitai atsikratyti Castro, ir nė 
vienas atsakingas asmuo, net nei 
senatorius Barry Goldwater (R. 
Ariz.) ir juo labiau senatorius 
Kenneth B. Keating (R.-N.Y.)ne- 
nori jo griebtis. Tas būdas--Ku
bą užpulti, okupuoti ir valdyti.

Tokia invazija būtų (tarptauti
nės teisės akimis V.M.) nelegali, 
kainuotų daug gyvybių ir pinigų, 
JAV prestižas kristų visame pa
saulyje...

Yra daug tokių, kurie mano, kad 
invaziją galėtų atstoti blokada, 
ypač naftos. Blokada būtų taip 
suplanuota, kad privestų prie Ku
bos ūkinio sužlugimo. Preziden
tą blokadą vadina karo veiksmu, 
bet blokados šalininkai atsako, 
kad spalio mėn. uždėtas sovietų 
raketų gabenimui j Kubą karan
tinas irgi buvo karo veiksmas, 
dėl kurio sovietai laimei (for- 
tunately) nenorėjo kariauti. Ži
noma, gali būti, kad sovietai ir 
ŠĮ kartą nepanorėtų kariauti ir 
ramiai sutiktų su blokada, skir
ta sunaikinti Kubos ūkĮ. Tačiau 
tie, kurie yra tikri, kad sovietai 
nekovos, to žinoti negali (those 
who are sure that they wouldn’t 
fight can’t possibly know that). 
Ką mes žinome, yra tai, kad 
sovietams būtų daug sunkiau su
tikti su blokada negu su pereitų 
metų karantinu, skirtu išimtinai 
raketom."

Štai kokia galvosena yra per
šama plačiai visuomenei. Spalio 
mėn. krizės metu sovietai --

mūsų laimei -- nepanorėjo ko
voti, bet mes negalim būti tik
ri dėl ateities! Faktai, kurių ne
nori matyti Lippmannas, kalba

lėtų pasitraukti. Niekur ant vie
nos kortos jie nepastatė viso sa
vo likimo. Be to, iš kur Lippman
nas žino, kad visi kubiečiai yra 
komunistai? Jei visą Kubą reik
tų okupuoti ir valdyti, kad ją iš
gelbėjus nuo komunizmo, tai ką 
kalbėti apie kitus lotynų Ameri
kos kraštus, kurių ūkinė būklė 
dar sunkesnė negu buvo Kubos 
prieš Castro ir kur dar daugiau 
beraščių? Jei su tuo sutikti, tai 
tada reiktų nurašyti ir visą loty
nų Ameriką, o ne stengtis ją pa
remti, kaip kad daroma dabar! 
Visa nelaimė, kad Lippmannas ir 
milijonai amerikiečių užmiršta, 
kad tarpvalstybiniuose santykiuo-

l’

Sukaktuvininkas Dr. Steponas Biežis, kovo 16 d. minėjęs savo visuomeninės veiklos 50 metų sukaktj, 
tarp chicagiečių. Sėdi iš kairės: Reikalienė, Kalvaitis, dr. Steponas Biežis, Rūkas, Adomaitienė. Stovi: 
Jakubonis, dr. Juodikis, Simonaitis, Tveras ir Kalvaitis. V.A. Račkausko nuotrauka
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JEVTUŠENKO ARBA KAIP MASKVA SU VOKIETIJA
U BENDRADARBIAUJA H V. ALSEIKA

Dirvos koresp. Vokietijoje

tuvius turėtų stebinti. Taigi, Ko
la rz nuomone, "milijonai Sovie
tų Sąjungos piliečių", rusai, uk
rainiečiai, armėnai ir gruzinai 
dabar jau galj patys susidaryti 
Įspūdj apie Vakarus. Nagi, dė
mesio -- jie, pasirodo, skaito 
amerikiečių, prancūzų ir kt. au
torių knygas, jie klausosi "Ame
rikos Balso" programų, jie ren
giasi panašiai, kaip jų amžiaus 
jaunuoliai Paryžiuje ir NewYor- 
ke, jie domisi džiazo muzika ir 
abstraktiniu menu --pasirodo,ir 
pats Chruščiovas neprieštarau
jąs. Tai nušnekėjo laikraštinin
kas, dar pernai rašęs apie skur
dą Sovietijoje, apie butuose su- 
sikimšusius gyventojus, skurdžią

... ir dabar mums reikia kelių nekaltų muselių!"

se nesilaikoma tų pačių taisyklių, 
kaip atskirų žmonių santykiuose 
dideliame miete, kur yra polici
ja, prižiūrinti, kad tų taisyklių 
būtų laikomasi. Tarpvalsty
biniuose santykiuose dar vyrauja-

visai ką kitą. Būtent, jei sovie
tai iki šiol vengė karo dėl Ber
lyno, tai juo labiau jie nekovos 
dėl Kubos. Kremliaus valdovai 
yra realistai ir kiekvienoje savo 
avantiūroje jie palieka atdaras 
užpakalines duris, kad sulaukę 
griežtesnio pasipriešinimo, ga-

Šių metų pradžioje Vokieti
joje stebėjome Įdomų reiškinĮ — 
net keturias savaites šiame "mi- 
litaristų ir revanšistų" lizde vie
šėjo jaunas sovietų poetas Euge
nijus Jevtušenko. Jis buvo vežio
jamas Į Įvairius miestus, skaitė 
savo poeziją studentams, apžiū
rėjo Kruppo Įmones, kalbėjosi su 
vidaus reikalų ministeriu, filmų 
aktorėmis, generolu. Dabar šis 
poetas — j{ Vokietijon buvo pa
kvietęs milijoninio tiražo spau
dos leidėjas Gerd Bucerius — 
nepaprastai keliamas vokiečių 
spaudoje, pristatomas, kaip at
stovas ir simbolis tos kartos, ku
ri pagaliau pasiryžusi pro ge
ležinę uždangą prasiveržti Į pa-
saulĮ. Atrodo, lyg prasidėjo(kul- aprangą, 
tūrinių mainų "gešeftas" tarpi- Tačiau tai ne viskas. 
Maskvos ir Bonnos. Pernai So
vietijoje viešėjo keli vyresnės 
kartos rašytojai, o dabar stebė
jome Jevtušenkos "revanšą”.

Būdinga, kad tos milijoninės 
spaudos atstovai (čia paminėtini 
du laikraščiai: iliustruotas sa
vaitraštis "Der Stern", tiražas 
-- daugiau kaip vienas mil. egz. 
ir aukšto, intelektualinio lygio 
politinis savaitraštis "DerZeit") 
jau kalba beveik apie naujos "ga
dynės" aušrą. Būdinga, ir tai, 
kad tuos mainus su sovietais 
(pradžioje, sakoma, bandykime 
su rašytojais) kaip tik siūlo per
nai apsilankę Maskvoje. Vienas 
pavyzdžių: Henry Kolarz, per
nai buvęs Maskvoje ir kitur, 
spausdinęs, palyginti, objektyviai 
nuspalvintus Įspūdžius,dabar pa
skelbė teiginius, kurie bent lie-

Vokiečio žurnalisto nuomone, 
jauni vyrai Sovietijoje, taigi, po
etai kaip Jevtušenko, lyg kokie 
"angry men", esą, nekovoją prieš 
komunizmą, bet esą nusistatę 
prieš visas komunizmą žalojan
čias blogybes, kaip terorą, dog
matizmą, biurokratiją, neteisin
gumą. Jie trokštą švaraus komu
nizmo, geresnės demokratijos...

Ar ir Jevtušenko laikytinas 
"young angry man"? Ne, atšau
na "Der Stern" bendradarbis, jis 
ne toks, jis -- pažangaus judėji
mo žodinis vadovas (Wort- 
fuehrer), nes girdi, Sovietuose 
sąžinę atstovaują necenzūrai pa
tiekiami laikraščiai, bet -- po
etai. Čia ir pavyzdys: sako, ar ži
note, kad Majakovskio aikštėje 
reguliariai poetų klausosi'tūks

PASIRUOŠIMAI ALTS SEIMUI
• Amerikos Lietuviu Tau

tinės Sąjungos Valdyba ak
ly v iai ruošiasi S-gos Sei
mui. kuris įvyks gegužės 31, 
birželio 1 ir 2 dienomis, St. 
I.ouis, Mo.

Valdybos posėdyje, kuris 
įvyko kovo 18 dieną, pirm. 
Vykinto ir Stellos Abiaiėiu 
bute. Richmond Hill. N. Y., 
daugiausia buvo diskutuota 
Seimo organizaciniais klau
simais. Dar kartą aptarta 
Seimo rengimo vieta ir pri
eita išvados, kad organiza
cijai yra daug naudingiau 
įtraukiant j darbą galimai 
daugiau jėgų, ruošiant su
važiavimus. kas kart kito 
skyriaus ribose. St. Louis. 
Mo.. kuriame už įjotos mė
nesiu įvyks ALT S-gos Sei
mas, randasi apie 200 myliu 
nuo Chicagos.

Sąjungos pirmininkas Vy
tautas Abraitis painforma
vo apie S-gos skyrių veiklą.

Antanas Senikas, savo 
kadencijos laikotarpyje įsi
pareigojęs daugiausia rū
pintis A. Smetonos mono
grafijos išleidimu, ką (ik 
aplankęs autorių Aleksand

rą Merkelį, posėdyje pada
rė pranešimą, pažymėda
mas. jog tiek autorius, tiek 
spaustuvė kartu su leidėju, 
ALT S-gos Valdyba, deda 
visas pastangas, kad veika
las pasirodytų jau Seimo 
metu.

Dr. Bronius Nemkkas. 
naujasis Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos pirmi
ninkas apibudino LNT atei
ties veiklos užsimojimus bei 
nuotaikas santykiuose su 
kitomis politinėmis institu
cijomis ir bendrinėmis or
ganizacijomis siekiant poli
tinės konsolidacijos.

Sąjungos ilgamečiai dar
buotojui dr. S. Biežiui, 50 
metų.jo visuomeninio dar
bo sukakties proga pasiųs
tas sveikinimas.

Povilas Ališauskas pain
formavo apie iždo stovį, o 
tai labai svarbus klausimas 
dabar, nes baigiant spaus
dinti monografiją teks iš
mokėti nemažos sumos pi
nigų už įvairius darbus. To
dėl visi skyriai prašomi ne
delsiant atsiskaityti už su
rinktas prenumeratas.

(Nukelta Į 2 psl.)

Vyrija PLIENAS -■ Nepriklausomos Lietuvos studentų technikų korporacija, iš kurių eilių išėjo per 50 
inžinierių ir kurioje viso buvo per 200 studentų, kovo 2 d. Chicagoje paminėjo savo 33 metų sukaktj. 
Paminėjo tradiciniu studentišku alučiu, kurĮ pradėjo inž. Juozas Augustinavičius suglaustai paminėjęs 
vyrijos veiklą ir atsiekimus. Vėliau draugiškoje nuotaikoje buvo aptarta nūdienė padėtis ir pasidalinta 
Įspūdžiais apie dabartĮ ir praeitĮ. Šiuo metu Chicagoje esama apie 30 plieniečių, Clevelande 7. Šiame 
alutyje šalia veteranų buvo matyti ir vienas kitas vėliau Įsijungęs j šj sambflrj, o senųjų elgesĮ bei tra
dicijas gyvai sekė porą visai jaunųBrazilijos lietuvių, studijuojančių techniką Chicagoje. Iš buvusios pro
fesūros dalyvavo S. Šimoliūnas ir S. Kolupaila. Nepaisant tuo laiku Chicagoje siautusios gripo epidemijos, 
alutyje dalyvavo per 60 žmonių, jų tarpeirclevelandiečiai Aldona Augustinavičienė, Algirdas ir Jaunutis 
Nasvyčiai bei R. Babickas. Nuotraukoje: inž. A. Semėnas.Kolupailienė, prof. S. Kolupaila, inž. K. Burba, 
prof. J. Šimoliūnas, inž. J. Nasvytis ir kt. B. Slonskio nuotrauka

tančiai žmonių, o gruodžio m. 
šalčių metu ten buvo susirinkusi 
net 14,000 žmonių minia? Taigi, 
Įtaigojama mintis: vis dėltb juk 
Sovietuose nėra taip blogai, ten 
poetai viešai skaito poeziją, gal 
pakritikuoja ir valdžią...

Dabar tas sąžinės atstovas — 
jaunas poetas su žmona lankėsi 
Fed. Vokietijoje, o anksčiau jis 
viešėjo eilėje kitų kraštų, net 
devynis mėnesius praleido Kubo
je, pas FidelJ Castro. Jis Vokie
tijon atvyko ir daug ko nežinojo, 
pvz., kad čia esanti uždrausta ko
munistų partija, kad vienam be
darbiui atitinka penkios vietos, 
kurioms nerandama žmonių, kad 
krašte dirba šimtai tūkstančių 
darbininkų iš Italijos, Graikijos, 
Ispanijos, kitų kraštų. Jaunas po
etas, tarp kita ko, darąs ĮspūdĮ ir 
moterims, aiškiai išslskirląs iš 
kitais atvejais atvykstančių so
vietinių lankytojų šablono, pa
traukė studentus --šie salėse ne
tilpę, Muenchene stovėję šaltyje, 
norėdami pakliūti Į svečio poezi
jos vakarą. Tuebingeno universi
tete J auditorijas sugūžėjo net 
4,000 studentų, o mieste yra tik 
50,000 gyventojų.

Kuo aiškintinas tas jauno so
vietinio vyro pasisekimas? Mo
terų tarpe — aišku, kodėl. Stu
dentai, suprantama, domėjosi jau
nosios kartos atstovu ir dar iš 
Maskvos atvykusiu.

Tačiau nei Walter Kolarz, nei 
kiti žurnalistai neĮžiūrėjokai ku
rių kitų bruožų. Kodėl, pvz., Vo
kietijoje viešėdamas Jevtušenko 
nesugebėjo susipažinti nė su vie
nu vokiečių poetu? Kodėl niekas 
nebandė su juo sueiti J pažint}? 
Svečiai, laikraštininkai ir kt. po
etą lankydavo, Jo nustebimui, 
tik... naktimis. Kodėl nuolat ir 
nuolat Jis pasikalbėjimuose, lyg 
papūga, gynė žinomuosius mask- 
vinius teiginius apie Kubą, komu
nizmo laimėjimą ir pan.? Kodėl 
karnavalo baliaus metu Muenche
ne poetas, sako, išbalęs, ranka 
parėmęs galvą ilgai mąstęs ir 
apie ką? Apie tai, kad Kubojegy- 
ventojai badauja...

Labiausiai vokiečius užimpo
navęs Jevtušenkos posakis Tue
bingeno studentams: "Kaipir kiek
vienas normalus žmogus, esu 
nuomonės, kad vokiečiai laisvu 
noru pasirinks tokią politinę si
stemą, kokios jie nori: komuniz
mą arba kapitalizmą". Sako, kad 
Stalino metais, tokie teiginiai 
būtų susilaukę kulkos Į pakaušj, 
o Ulbrichto Vokietijoje tai būtų 
baudžiama bent 10 m. sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

Visa tai, būdinga, keista ir ge
rokai nesuprantama šių dienų 
Vokietijoje. Poetas toliatr važi
nėja po vak. Europą, atlieka ko
munisto misiją - agitaciją už ko
egzistenciją, kasmet, sakoma, 
gaunąs 40,000 rb. honoraro 

(45,000 dol.) ir dar didelis klau
simas, ar grĮžęs atgal Maskvon 
jis nesusilauks partijos pykčio 
dėl vieno kito Jo susižavėjimo 
vak. europiečių "way of life" ar 
per menko komunistinių pranašu
mu iškėlimo. Juk pareigos turi 
būti einamos tinkamai.
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Kaziuko mugėje Chicagoje jaunesnės skautės su dovanomis pasitinka Lietuvos gen. konsulą dr. P.

si savo gėrybes. Na, sakau, ir 
gabios tos kernavietės! Net pro
fesorių Končių sugundė su savo 
puikiais medžio drožiniais prisi
dėti jų paviljone. Visoki žirginė
liai, visokios medžio grandinė
lės kabo nuo palinkusių beržų, 
greta koplytėlių, greta kryžių.

Pirkėjai paskubomis renkasi iš 
didelio bukieto puošnias Vilniaus 
verbas. Puokštės džiovintų lau
ko gėlių marguliuoja savo spal
vomis. Romantiškai nusiteikę lan
kytojai ieško savo simpatijos 
vardo prie Kaziuko širdžių stalo. 
Laima Čepaitytė ir Živilė Pali- 
liūnaitė vos spėja aptarnauti kli- 
jentus. Puikiai sukombinuotos 
prakartėlės, vilkai, lėkštės ir 
nykštukai traukia pirkėjus, kurių 
nešamas atsiduriu prie "Aušros 
Vartų" tunto paviljono.

DauŽvardį,

Skaučių "Aušros Vartų" tun
tas, su savo rankdarbiais ir lote-

A. Gulbinsko nuotrauka

Generalinam konsului dr,

VINCO RAMONO

DAILININKAS RAUBA

Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Ar jūs sugebėsi 
te juos pastebėti per 5 minutes. Pabandykite. Atsakymas bus kita 
me Dirvos numeryje.

rija išsitiesęs per pusę salės. 
Balionai su mugės užrašais mar. 
guoja spalvomis ir vilioja ma-

Vidurio rajono vadas V. Vijeikis tariasi su vadovais K. Cijūnėliu ir
G. Bubelių. V.Nemiko nuotrauka

Jūrų skautai ir skautės iš po 
žvejų stogelių demonstruoja sa
vo gėrybes. Kraičio dėžės, pei
liai, šaukštai iš medžio, raša
linės, žvakidės, lėkštės, varnėnų

Mugėj buvo riestainių didesnių už pardavėjas... A.Gulbinsko nuotr,

inkilai išdėstyti ant stalų.
--Ar paukščių rojų žadi įkur

ti savo dvare? -- mirksi blon
dinė dr. Adomavičiui, nešinam 
glėbiu inkilų.

-- Mėgstu tik dainininkus! -- 
nusijuokia daktaras ir su laimi
kiu skuba į savo sodą.

Greta pagalvėlių, lėlių, takelių, 
knygų bei rūbų jūrų skautės de-

Kernavės tunto paviljono stalas su K. Kuraitytės medžio drožiniais. 
A. Gulbinsko nuotr.

Vilniaus vaizdas Kaziuko mugėje ir Lituanicos paviljonas su išdėstytais ant stalų rankdarbiais. Nuo
traukoje tuntininkas K. Cijūnėlis tariasi su A. Karaliūnu ir R, Karaliūnu. A. Gulbinsko nuotrauka

"Lituanicos" tunto kavinėje 
liejasi jūrų skaučių kvarteto me- 
liodijos, dviems vyčiams paly
dint gitarų akordais.

-- Na ir gabūs jūs, kad sesės 
jūrininkės ne pas seses, bet pas 
jus dainuoja* — ploju per pet| 
"bosui" ps. A. Kereliui.

-- Klausyk vyre, čia joms ge
riausia auditorija! — paaiškina 
jis. Na ir tikrai. Ant kėdžių 
kavinėje netelpa svečiai, o bū
rys eilėje už durų laukia.

kaitei, J. Jakštytei ir A. Bal- 
niūtei. Kernavės tuntas gali di
džiuotis savotarpeturėdamasšio 
vaizdelio autorę s. Nijolę Užu- 
balienę ir režisorę Briedienę.

*««

monstruoja spalvotais akmenu- 
nukais nusagstytas vazas. Čia 
pat pirkėjų laukia "Kelionė po 
Lietuvą". Visiems laimę siūlo 
po didele kepure pasislėpęs bro 
lis jūrininkas, kurio balsą per
traukia "Laimės Rato" tarškė
jimas.

Chicagos Jaunimo Centre ju
dėjimas lyg paliestame skruzdė
lyne. Skautės, skautai, vadovybė, 
mamos ir tėtės nuo pat ankstaus 
ryto laksto apie savus paviljo
nus, kavines, valgyklas. Mugės 
stalai paskęsta visokiausiuose 
rankdarbiuose, kavinės išdeko- 
ruojamos gražiausiais ornamen
tais, o valgyklų tarnyba verda 
visokiausius kaldūnus, cepelinus, 
balandėlius, dešras ir daug ki
tokių gėrybių mieliems svečiams 
atvykstantiems į Kaziuko mugę.

Fetrą ant akių užsitraukęs mu
gės komendantas J. Ivanauskas 
duoda tuntams paskutinius nuro
dymus, sustiprina sargybas prie

Su margomis dekoracijomis 
svečių laukia Kernavės Aušros 
Vartų tuntų ir Korp! Gintaro ka
vinės. Po valandėlės jos visos 
pilnos. Viliojantis pietų kvapas 
daugelį traukia i valgyklas žemu
tiniame aukšte. Čia per visą po
pietę mamos ir vyresnės sesės 
vaišino Kaziuko mugės lankyto
jus, kurių šiais metais Chicago
je buvo virš septynių tūkstančių.

(Atkelta iš 1 psl.) 
primityvių žmonių, jei ne laukinių 
žvėrių, instinktai.

žuosius. Keli tuzinai balionų, iš
trūkę iš laikytojų mažų pirštų, 
ridinėjasi salės lubomis.

-- Teks tėvui Kubiliui nusi
pirkt ragatkę, kad nuėmus tuos 
balionus, -- juokiasi paukštytės 
mama ir perka kitą balioną. Meist
riškai išdegintos lėkštės, pin
tinės, koplytėlės, vėliavėlės, pui
kios tautinės lėlės, grybai ir grtt- 
viruotos dėžutės suminkština ir 
kiečiausias lankytojų širdis ir 
nejučiomis atsidaro piniginės ir 
rankdarbiai dingsta nuo stalų.

novelių rinkinys, išleistas Vilties leidyklos, 
jau pasirodė knygų rinkoje.

Tuo laiku, kai Lippmannastei
sina Kennedy administracijos ne
ryžtingumą, kitas artimas admi
nistracijai kolumnistas--Joseph 
Alsop -- baido savo skaitytojus 
Kremliaus politikos sugriežtini
mu. Iš Chruščiovo veiksmų ir 
kalbų, vedančių prie sovietinio 
gyvenimo sugriežtinimo, jis iš
veda, kad arba Chruščiovas nori 
taikytis prie Kinijos komunistų 
reikalavimų, kurie yra griežtos 
linijos visame kame šalininkai, 
arba Chruščiovas nori gauti ‘kon
servatyvių’ sovietų viršūnių ele
mentų paramos tam, kad visiškai 
atsiskyrus nuo Kinijos komunis
tų. Išeina, kad vargšui Chruščio
vui iš vienos pusės grąso kinie
čiai, iš kitos -- sovietų ‘konser
vatyvūs elementai*. Ar tik Ame
rikos interesai nepareikalaus ‘li
beralui’ Chruščiovui padėti? O 
gal nuolanki JAV politikos linija 
tam ir skirta, kad neduodant nau
jų galvosūkių Chruščiovui, leisti 
jam susitvarkyti su savo vidaus 
priešais? Bet kur garantija, kad 
eventualus Chruščiovo įpėdinis 
turėtų būti blogesnis Vakarams, 
negu jis? Ar kartais čia neuž
mirštamas principas, kad priešo 
gailėtis nereikia, nes jei jo pra
dedi gailėtis, nėra prasmės ir 
kovoti.

Savaime aišku, kad Kremliuje 
vyksta kova dėl valdžios, jei ne 
vieša, tai pogrindžio, gal ir ne 
kova, bet tik intrigos, tačiau ten 
varžomasi ne tiek dėl linijos, kiek 
tik dėl asmeniško įsigalėjimo. Ar 
Vakarams būtų blogiau, jei vieto
je Chruščiovo būtų Stalino soste 
įsigalėjęs Berija? Sunku atsakyti 
į šį klausimą, bet šiandien pats 
Chruščiovas teigia, kad Berija 
buvo pasiryžęs daryti nuolaidų Va« 
karams, atsisakydamas nuo so
vietų pretenzijų Į Rytų Vokietiją.

Kas nesimoko iš istorijos, yra 
pasmerktas ją pakartoti. Romos 
imperija žuvo tada, kada ji nebe
norėjo kovoti su iš šiaurės rytų 
besiveržiančiais vandalais ir ki
tais laukiniais. Tai nebuvo pra
laimėjimas mūšio lauke, bet jos 
pačių piliečių ir vadų mintyse. 
Skaitydamas daugelį amerikiečių 
komentatorių ir politikų aiškini
mų, negaliu nusikratyti minties, 
kad ir JAV yra jau peržengusios 
savo garbės ir galios zenitą. Ame
riką žudo ne Rusijos ar Kinijos 
komunistai, bet jos pačios gal
vosena. (vm)

Daužvardžiui perkirpus kaspiną, 
prieš akis atsivėrė didingas mu
gės reginys. Scenoje išdidžiai 
stovinti Vilniaus katedra su bokš
tu ant snieguoto kalno dunksan
ti Gedimino pilis kiekvieną lan
kytoją mintimis nukėlė į mūsų 
sostinę Paneriuose. Scenos prie
kyje skrendanti "Lituanica" min
tis jungė su Chicaga, mūsų di
dvyriais Darium ir Girėnu, ir 
mugės svečius vedė prie labai 
turtingo ir didelio skautų "Li
tuanicos" tunto, vadovaujamo ps. 
Kazio Cijūnėlio. Ir kočia nebuvo! 
Desėtkai įvairiausių lietuviškų 
kryžių ir koplytėlių. Iš medžio 
gražiausiai išdrožtos, išdegintos 
Aušros Vartų Marijos, vytys, 
lėkštėse gėles laistančios lietu
vaitės. Inkrustuoto medžio dė
žutės, lietuviškais ornamentais 
keramikos žvakidės, vazos, in
dai. Iš įvairiaspalvių pupų mozai
kos, paveikslai, vėliavėlės ir 
daug kitokių rankdarbių skautų, 
vadovų ir padėjėjų gamintų nuo 
pat rudens.

Platintojai prašomi nurodyti kieki pa
geidaujamos siuntos. Knygos kaina 3,50 dol.

Dirvos prenumeratoriams, užsimokėju-
2,50 (užsisakantsiems už 1963 m. 11 dol 

per Dirvą).

Visais namų, automobįlių 
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

svečių ir nemaža dalis atvykusių 
turi progos pasidžiaugti saulėtu, 
pavasarišku sekmadienio rytu. 
Skaučių ir skautų eilės sufor
muoja taką per vestibiulį ir mu
gės atidarymui atvyksta aukštie
ji svečiai gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis su ponia. Pirmijos 
pirmininkas s. A. Dundzila, abu 
vyriausieji skautininkai v.s. O. 
Zailskienė ir s. E. Vilkas, lydi
mi vadeivų, rajono vado ir tun- 
tininkų. Prie mugės durų aukš
tuosius svečius sutinka į mugę 
atvykę tolimieji svečiai: K. Do
nelaičio būrai Pričkus, Seimas 
ir Slunkius iš tolimosios Žemai
tijos. Jiems prisistačius atvyko 
Žemaitės raštų Petras Kurmelis 
su piršliu Žiliu ir Marce. At
skubėjo ir Vaižganto "Pragied
rulių" Taučiuvienė su dukromis 
iš Vaduvų krašto. Juos visus la
bai meistriškai pakvietė atidary
mą pravedęs skaučių "Kernavės" 
tuntas, šiais tolimais svečiais 
būnant sesėms kernavietėms: R. 
Brazytei, V. Ruibytei, J. Pleivy- 
tei, R. Gustaitytei, V. Košubai- 
tei, B. Žostautaitei, E. Aglins-

**»
Čia pat "Kernavė" išsidėsčiu

didžiosios salės durų ir salė 
momentui ištuštėja, laukiant iš
kilmingo mugės atidarymo.

*»♦
Erdvus Jaunimo Centro ves

tibiulis nebesutalpina į atidary
mą susirinkusių Kaziuko mugės
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DARBAI, KURIEMS BUTŲ 
NAUDINGA DIDESNĖ TALKA LB Waukegano apylinkė viena pirmųjųpasižadėjo Įstoti Į Lietuvių Fondą su tūkstančio dolerių Įnašu. Tą 

pažadą jau Įvykdė, Įmokėdama pažadėtos sumos paskutinę ratą LB Chicagos Apygardos apylinkių atstovų 
suvažiavimo proga. Nuotraukoje atžymėtas $700.00 Įteikimo momentas. Iš kairės sėdi: T. Blinstrubas -- 
LF valdybos pirmininkas, dr. R. Giniotis--LBWaukegan apyl. pirm., dr. A. Razma — LF tarybos pirm. 
Stovi: S. Rauckinas -- LF valdybos narys informacijai, K. Kazlauskas — Waukegan apyl. iždininkas, P. 
Kružikas -- Waukeganapyl. valdybos narys ūkio reikalams, J. Jasaitis -- JAV LB centro valdybos pirmi
ninkas, dr. V. Šimaitis — LF valdybos iždininkas.

Lietuviškų knygų rinka

Su knygų rinkoje pasirodžiusia Vinco Ramono novelių rinktine 
"Dailininkas Rauba", Vilties leidykla, nesitenkindama vien Dirvos 
leidimu, tęsia gerai pasisekusį bandymą. Bandymas buvo padary
tas, prieš keletą metų išleidžiant R. Spalio Alma Mater.

Iš balsų ir nuotaikų turėtų susidaryti vaizdas, kad knygų leidimas 
yra rizikingas, kartais net ir labai nuostolingas darbas. O tos kny
gos ir rašomos, ir leidžiamos, ir perkamos. Tas ciklas vyksta, ly
giai kaip žemė nesustoja cirkuliavusi aplink saulę ir savo ašĮ. At
rodo, kad dar veikia ir gyvybės ženklus rodo toji mūsų gyvenimo ašis, 
kuri neĮsivaizduoja lietuvybės funkcijonavimo, lietuviško gyvenimo be 
savų laikraščių, knygų, meno ir kt. kultūringai tautai neatbūtinų ver
tybių.

Tiek Vilties leidyklos, tiek ir kitų leidėjų tikslas nėra ir neturėtų 
būti naujai leidžiamais leidiniais nuolat išnaudoti, kas kart Įžūliau 
iščiulpti tos gana riboto skaičiaus mūsų visuomenės dalies, kuri 
ne tik savo darbu, bet ir ištekliais palaiko lietuvybės pulsą, kartais 
ryžtasi net tokiems žygiams, kurie, atrodo, tikrai remiami milijonų 
pasekėjų. Šiuokart mūsų tikslu yra?užsimojus ir pritarimą radus kny
gų leidimui, ne tik išnaudoti esamą jos rinką,bet stengtis ją praplės
ti. Stengtis Įeiti Į tuos namus, Įtas šeimas, kurios vienu ar kitu būdu 
yra Įsipareigojusios ir privalo būti Įpareigotos palaikyti tuos užsimo
jimus, kurių pradininkais jie patys gi ir buvo.

Atrodytų, kad Vilties leidyklai, pavyzdžiui, netektų sielotis savąja 
knygų rinka, kada Vilties draugijos narių priskaitoma 540. Tai jau 
dvigubas skaičius leidėjo J. Karvelio knygoms leisti reikalingo mini
mumo. Jei prie to skaičiaus pridėtume ALT S-gos narius, kurių dar 
nėra Vilties d-jos narių eilėse, (o visi privalėtų būti), jei prie to 
skaičiaus pridėtume kitas organizacijas, kurios ne tik moraliai pa
laiko Vilties leidyklos darbus, bet daugeliu atvejų naudojasi, pvz.. 
Dirvos patarnavimais ir t.t., jei...

Taigi, kad ... jei ... O čia jau ir prieiname prie realios talkos 
epizodo, kuris reikalingas dar rimtoko išjudinimo. Nėra reikalo nei 
savęs, nei kitų apgaudinėti ir girtis idealia padėtim. Padėtis yra 
tokia, kad — kartą užsimojus ir padėjus pagrindą kuriam darbui, vi
si turime tesėti, kad tas darbas vyktų sklandžiai. O to darbo skland- 
dus vykdymas priklauso nuo ne taip jau labai Įtemptos ir didelio pa
sišventimo reikalingos aukos.

Reiktų tik didesnio dėmesio, kad ir šiauresniame vienminčių ra
telyje, tiems darbams, kurie vykdomi mūsų visų labui ir pagalvoti 
apie tų darbų parėmimą.

Leiskime kol kas Į mėnulĮ skristi tiems, kurie tam geriau pasi
ruošę. Mes gi vykdykime savo pirmaeilius uždavinius šioje žemė
je, pradėdami nuo mažesnių erdvės distancijų. Pažvelkime atvi
resnėm akim Į savo ir sau artimus organizacijų, jų žmonių darbus 
ir siekimus ir svarstykime, kaip prie jų Įgyvendinimo galime kon
krečiai ir nuoširdžiai prisidėti.

Patikrinkime ne vien sąrašus, bet ir savo sąžines: ar visi pakan
kamai uoliai užsimokam Dirvos prenumeratą, ar visi priklausom 
Vilties draugijai ir ar visi esame pajėgūs Įsigyti savųjų išleistas 
knygas. Jei kuriam tai atrodytų per didelė auka, jei susidarytų vaiz
das, kad visa tai nereikalinga, -- nieko pikto. Nes gi ir moralinė pa
rama Įeina Į talkos sąvoką. Ačiū ir už tai! (j.č.)

DAINININKĖ VANDA STANKIENĖ 
APIE LIETUVIU OPERĄ

Mūsų lietuviškieji tautiniai ir 
kultūriniai reikalai čia išeivijoje 
mums kelia rūpesčių dieną ir nak
tį. O tų skubių ir degančių lietu
viškųjų darbų yra begalės, tačiau 
jiems Įvykdyti visada yra reika
linga materialinė parama, duosni 
ranka ir mielaširdingos, geros 
lietuviškos širdys. Be jų daug 
gerų norų ir užsimojimų nebūtų 
Įvykdyti. Prie šitų gerųjų lietu
viškų širdžių priklauso ir mūsų 
garbioji solistė Vanda Stankienė 
ir inž. Jonas Stankus. Jie visada 
yra ten, kur reikalinga parama 
mūsų geriems lietuviškiems dar
bams ir žygiams.

Gerai suprasdami Chicagos 
Lietuvių Operos pastangas ir pa
siryžimą mūsų kultūrinio darbo 
baruose, V. ir J. Stankai nuošir
džiai prasidėjo ir prie "Cavalle- 
rios Rusticanos" ir "Pajacai" 
operų pastatymo, paaukodami 
tam reikalui 150 dol. Inž. Jonas 
Stankus Chicagoje vadovauja vie
nai iš žinomiausių lietuvių staty
bos bendrovių.

Solistės Vandos Stankienės pra
moginės muzikos plokštelės yra 
mielos viešnios kiekvienoje lie
tuviškoje pastogėje. Tad išgirs
kime iš jos pačios kelis žodžius.

-- Kodėl remiateLietuviųOpe- 
rą?

— Kiekvieno lietuvio būtina pa
reiga yra remti čia iševijoje visą
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Vanda Stankienė 

kas yra lietuviška ir visą 
kas tik padeda tą Jietuvišku- 
išlaikyti svetimybių juroje.

tai, 
tai, 
mą
Operos-, statomos lietuvių kalbo
je, daug prisideda prie mūsų sa
vojo kultūrinio išsilaikymo. Kad 
ir neturime dar savos lietuviškos 
operos, tačiau mes daug pasie
kiame kad ir pasaulinio masto 
muzikos meną perduodami savo 
jėgomis ir savo gimta kalba. Ir 
betkokia auka ar parama Lietu
vių Operai visada bus maža, pa-‘ 
lyginus su tuo pasiryžimu ir pa
siaukojimu, kurĮ ta'P ištvermin
gai parodo operos kolektyvas ir

Sekdamas mūsų laikraščius, 
vis paskaitau apie lietuviškų kny
gų rinką. Žinote, tikrai paskuti
niai plaukai pasišiaušia, kai pa
skaitau, kad naujos lietuviškos 
knygos per visą pasaulĮ teišper- 
kama 500 egzempliorių, kai kurių 
dar mažiau, o prof. Vaclovo Bir
žiškos Aleksandryno tebuvę par
duota tik keliolika egzempliorių.

Skaitau ir straipsnius tais klau
simais, kur visokios nuomonės 
išdėstomos. Vieni labai pagrįs
tai kaltina visuomenę, kiti ją tei
sina. Vieni kaltina knygų rašyto
jus, kiti juos teisina. Vieni sako: 
dabar parašomos ir išleidžia
mos geros ir vertingos knygos, 
bet visuomenė apsnūdusi, suiau- 

jos vadovybė, metai iš metų tęs
dami š{ gražų darbą. Juk visą 
tai jie atlieka be jokio atlygini
mo. Reikia tik stebėtis jų ryžtu 
ir pasišventimu.

-- Kaip Jūs manote, ar operų 
pastatymai lietuvių kalba sutei
kia mums kokios nors garbės 
kitataučių amerikiečių akyse?

— Mums yra didelis džiaugs
mas ir laimė klausytis operų sa
vo gimta kalba. O neabejotiną 
garbę mes turime ir kitataučių 
akyse, kurie, kad ir nesupras
dami mūsų kalbos, bet gerai ži
no, kokie darbštūs ir ryžtingi 
yra lietuviai, kad savo jėgomis 
gali pastatyti net operas, ko ne
įstengia čia padaryti kitos tau
tybės.

-- Kokią naudą lietuvių kalba 
statomos operos duoda mums pa
tiems? Ar tai prisideda prie lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje?

-- Tikrai, kad duoda didelę ir 
visokeriopą naudą. Dauguma iš 
mūsų tik čia tepamatėme ir iš
girdome operas savo gimta kal
ba. Sakysime,ardaugišmūsųda- 
bar gali specialiai nuvykti New 
Yorkan pamatyti Metropolitan 
statomas operas? Mes dažnai 
girdime apiepasaulinio vardoope- 
ros solistus, bet išgirsti juos 
progos teturime retas. O čia visi 
galime gėrėtis savo solistais, ku
rie mums mielesni ir brangesni 
už kitus. Vargu, ar kuris turėtu
mėm kokj didesnj dvasinj pasi
tenkinimą klausydami mums sve
timų ir svetima kalba dainuo
jančių kitų garsenybių. Operos 
statomos savo kalba tikrai pri
sideda ir prisidės Prie lietuvybės 
išlaikymo. Kaip mes tuodidžiuo- 
jamės, taip pat didžiuosis ir mū
sų jaunoji karta ir tai paliks vi
sada gilius pėdsakus jų lietuviš
kose širdyse.

-- Ką Jūs galėtumėte palinkė
ti Chicagos Lietuvių Operai jos 
ateities darbuose?

—. Sėkmės, ištvermės i r būkite 
šviesiu žibintu ne tik mums, bet 
ir ateinančioms kartoms jos lie
tuviškame kelyje, -- baigė sol. 
Vanda Stankienė.

Alb. V.

JUOZAS J. BACHUNAS
HONOLULU, Hawaii 

irkiniškėjusi ir sudolerėjusi, 
jei bus taip toliau, tai lietuvybė 
Amerikoje greit užsibaigs. Kiti 
vėl sako: gera ir Įdomi knyga 
dar neblogai išperkama, tegu ra
šytojai daugiau kuria Įdomių ir 
patraukiančių ar svarbaus turi
nio veikalų, tai juos išpirksime. 
Bet rašytojai nedaug tokių kny
gų paruošia, ir nereikia kaltinti 
visuomenės, kad ji neperka ir 
neskaito kas menka, neĮdomu, 
nesvarbu...

Be abejonės, ir vienų ir kitų 
aiškinimai turi grūdelĮ teisybės. 
Bet kas iš tos teisybės, jei mūsų 
knygų vis dėlto neabejotinai ap
verktina rinka nuo to, tur būt, 
nei kiek nepasitaiso.

Lietuvių laisvąjame pasaulyje 
Įvairiuose kraštuose, yra gero
kai per pusantro milijono. Ir du 
milijonu lietuviškos kilmės žmo
nių būtų galima priskaičiuoti, bet 
kas iš to, jei tokių lietuvių, kaip 
lietuvių, mūsų gyvenime jau ne
matyti. Bet koks pusmilijonis tik
rų lietuvių, kurie moka kalbą ir 
daugiau ar mažiau domisi lietu
višku gyvenimu, tikrai yra. Kad 
500,000 tautiečių išpirktų tik 500 
naujos lietuviškos knygos egzem
pliorių, tai jau, žinoma, yra liūd
nas faktas.

Kiek prisimenu, Amerikoje 
prieš 50 ir daugiau metų, kai čia 
lietuvių buvo arti tiek ir jie toli 
gražu ne kiekvienas mokėjo pa
kenčiamai lietuviškai paskaityti, 
lietuviškų knygų rinka buvo gana 
didelė. Nežiūrint, kad tų knygų 
ne visos buvo vertingos ir Įdo
mios, jų buvo spausdinama po 
kelius tūkstančius egzempliorių, 
ir jų išpirkdavo ligi trijų, o 
kartais ir ligi penkių tūkstančių 
ar daugiau. Žinoma, tuo laiku ir 
knygų kaina buvo daug žemesnė. 
Tiek spausdinant ir išparduodant, 
iš knygų leidybos vistiek negali
ma padaryti didesnio pelno, bet 
jau visada bent pats knygos iš
spausdinimas apsimoka ir kai 
kurios duodavo pelną, nebuvo lei
dėjui ar rašytojui tikru nuostoliu.

Jei Chicagos knygininkas J. 
Karvelis sako, kad jis leistų kiek
vieną knygą, kuriai turėtų bent 
250 tikrų pirkėjų, tai tokiame 
"biznyje" gal šiaip taip ir gali
ma suvesti galą su galu, bet apie 
kokius nors uždarbius, ar nors 
nuošimčius už Įdėtą kapitalą, ar, 
juo labiau, apie kok{ nors ir 
"ubagiškiausią" atlyginimą auto
riui jau negali būti jokios kalbos. 
Šitokiomis sąlygomis negalėsime 
turėti nei daug, nei gerų, nei Įdo
mių knygų. Atsitiktinai pasitai
kys, bet tai bus atskiri pasiau
kojimo atvejai. Rimta knygų rin
ka, rimtas mūsų mokslo ar dai
liosios literatūros knygų augini
mas tokiomis aplinkybėmis nėra 
galimas. Ką tik skaičiau Dirvoje 
Alės Rūtos recenziją apie St. 
Santvaro poezijos knygą "Aukos 
Taurė". Sako, kad atspausta tik 
600 egz. O Pakeliui Į Atėnus iš
leista tik 200 egz. Man vieną egz. 
dovanojo leidėjas dailininkas Hen

rikas Šalkauskas, SydneyAustra
lijoj.

Man, pas lietuvius tik pakeliau
jant, Farmoje susitikinėjant ar 
Įvairiuose miestuosepasimatant, 
bet kasdieniniame gyvenime tik
roj lietuvių visuomenėj negalint 
dalyvauti, beveik sunku suprasti 
ir sužinoti visas priežastis, ko
dėl dabar taip atsitiko su lietu
viškų knygų rinka. Knygos dabar 
geresnės, moderniškesnės. Ra
šytojai geresni, išprusę, kai ku
rie visai profesionalinio lygio. 
Ne taip, kaip seniau, daugiausia 
mėgėjai, tam nepasiruošę, net 
ir lietuvių kalbą ir rašybą nekaip 
temokėdami. Visuomenė taip pat 
žymiai labiau išprususi, naujųjų 
ateivių tarpe daug gerai išbran- 
dintų inteligentų, ir šiaip daugy
bė tautiečių, ypač akademinis 
jaunimas yra, kaip sakytų ame
rikiečiai, net "sophisticated".

O knygų mažai perka, jų ne
skaito. Tai ką, gal visi, kaip sa
kome, "sudolerėjo", tik pinigą 
tegaudo, nieku kitu nesidomi? 
Man sunku suprasti. Doleris rei
kalingas ir knygai pirkti. Norma
liai, kai žmogus Įsigyja daugiau 
dolerių, tai jam turėtų būti leng
viau ir knygą Įsigyti. Tad kaltas 
būtų ne doleris, bet pats žmogus, 
jo pasikeitusi dvasia, jo pažiūros 
Į kultūrą, šviesą irtiesą. Litera
tūros, dramos ar mokslo veikalų 
premijų seniau, prieš karą, netu
rėjome. Nebuvo tokios mados ar 
reikalo. O knygų turėjome ir jų 
žymiai daugiau išpirkdavome. O 
dabar premijos skiriamos po tūks
tantį dolerių. Vienas arkitastais 
metais geresnis jas laimi, o pub
likai "vistiek pat", nei Šilta, nei 
šalta. O juk bent premijuotų, va
dinasi, išskirtų knygų normaliai 
turėtų išpirkti bent po du, ar tris 
tūkstančius egzempliorių!

Kažkas yra "blogai su mumis", 
kaip vienoje Dirvos akimirkoje 
neseniai rašė Br. Raila. Ir visi 
kiti mūsų gydytojai tą pačią ligą 
vienodai nustato, tikkaipgydytis, 
nei sutaria, nei žino. Aš taip pat 
nežinau jokio išganingo recepto. 
Gal perdaug geri laikai ir pra- 
bangiškai gyvename. Tokie lai
kai, tokia mūsų visuomenė, toks 
laisvo krašto pasiūlų ir paklausų 
dėsnis,

Šalia kitų, ir aš Amerikojebu- 
vau knygų leidėjas, nenuolatinis, 
bet atskiromis progomis, pagal 
reikalą. Bet mano asmeniški pa
tyrimai nebūtų naudingi kitiems 
leidėjams, nes aš savo išleistas 
knygas platindavau ir platinu ne 
pagal knygų rinkoje priimtas tai
sykles. J ei kokią knygą išleidžiu,

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

ENCIKLOPEDIJA BRITANNICA 
SAVININKŲ DĖMESIUI

E.B. 1963 "Book of the Year" 
803 p, sovietinių respublikų są
raše be jokios pastabos yra Įdė
tos ir Pabaltijo valstybės. Sov. 
Sąjungos vienašališki aneksiniai 
veiksmai Pabaltijo valstybių at
žvilgiu tarptautinio pripažinimo 
neturi ir jos tebėra tik Sov. Są
jungos okupuotos teritorijos. 
Toks E.B. šališkas ir neteisin
gas sovietinės tezės kartojimas 
(tas pats buvo ir 1958 knygoj) 
verčia E. B. sayininkus lietuvius 
kuo griežčiau į tai reaguoti, pa- 
siunčiant E.B. savo protestą.

v. Vaitiekūnas 
Willow Springs, III.

tai jos spausdinu du ar pustre
čio tūkstančio egzempliorių. 
Duodu tų knygų organizacijoms 
tiek, kiek jos gali savo noru ir 
jėgomis išparduoti, o gautas pa
jamas suvartoja organizacijos 
kultūriniams, visuomeniniams ar 
tautiniams reikalams. Tokiu būdu 
mano išleistos knygos greičiau 
ir noriau išplatinamos ir išpar
duodamos. Tai, žinoma, ne biznis 
ir tai nėra normalus būdas kny
goms platinti. Tokiu būdu plati
nant, pvz., savo knygos "Kelionė 
Į Pacifiko Kraštus" nebeturėjau 
užsilikusio nei vieno egz. Tik Nau 
jojoj Zelandijoj gruodžio mėn. 
dar kiek užtikau pas Liutiką. Jis 
man davė 10 egz., o apie 25 dar 
pasiliko vietos reikalams.

Anksčiau, kelionės Į P. Ameri
ką metu pastebėjau labai liūdną 
dalyką su mūsų lietuviškom kny
gom. Pvz., Sao Paulo, Brazili
joje, mane nuvežė parodyti Lietu
vių namų pastatą. Kadaise, prieš 
karą, Lietuvos vyriausybė davė 
lėšų pastatyti du ar tris (gerai 
nebeatsimenu) pastatus lietuvių 
vaikų mokykloms ir lietuvių su
eigoms. Kiek girdėjau, vienas 
iš tokių namų yra parduotas, o 
kitas, kurĮ man rodė, priklauso 
konsulo Polišaičio žiniai. Jis yra 
gana dideliame sklype, aptvertas 
tvora, o viduryje pats namas. Tuo 
laiku ten gyveno brazilų šeima, 
kaip namo prižiūrėtojai. Man pa
sakojo, kad tuo laiku namas buvo 
išnuomuojamas bet kam, vestu
vėms ar kitokiems parengimams.

Nežiūrint tokios tragiškos pa
dėties su tuo namu ir jo varto
jimu, ten mačiau vieną kambarį 
su penkiomis ar šešiomis spin
tomis, pilnomis lietuviškų knygų. 
Jos, matyt, nevartojamos, ne
skaitomos, nes buvo apdulkėju
sios. Neturėjau laiko smulkiau 
peržiūrėti, tik pavarčiau vieną 
kitą. Tai buvo vertingos lietu
viškos knygos. Aišku, kad atsi
žvelgiant Į visas aplinkybes, lai
kui bėgant jos atsidurs makula
tūroje. Taip pat mačiau dvi pri
krautas spintas visokių trofėjų, 
irgi apdulkėjusių, kurios kadai
se buvo duotos ar skirtos mūsų 
jaunuoliams sportininkams.

Jeigu Lietuvos konsulas Poli- 
šaitis gautų kelis vyrus toms 
knygų ir trofėjų spintoms ištuš
tinti, tinkamai supakuoti Į medi
nes dėžes ir jas parengti išsiun
timui J Chicagą, tai transporto 
išlaidas žinau, kad atsiras asme
nų užmokėti. JAV ir kitur, ypač 
Australijoje, tokių lietuviškų 
knygų dar reikėtų ir jas būtų 
galima panaudoti. Būčiau dėkin
gas, jei iš konsulo Polišaičio, 
kunigo Ragažinskio ar iš kitų, 
esančių arti prie to reikalo, ga
lėčiau sužinoti, kaip jie žiūrėtų 
Į ŠĮ mano sumanymą.
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HELP WANTED MALĖ

MECHANIKAS
Nedelsiant priimamas ge

rai rekomenduotas vedęs 
vyras sunkvežimių remon
tui ir priežiūrai. Patyrimas 
sunkvežimių remonto dar
buose pageidautinas. Nuo
latinis kompanijos augimas 
užtikrina pastovias paja
mas su galimybėmis pakilti.

Kreipkitės j Personnel 
Department

United Parcel 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.

HELP VVANTED MALĖ

DARBAS KAPINĖSE

Beadford Heights. Rimta 
pora, butas su baldais, alga.

Skambinti Cleveland, - 
MO 3-8308.

HELP VVANTED MALĖ

AUTO BODY SHOP

VVorking foreman, steady, 
living ųuarters.

Call Cleveland,
MIchigan 1-0331. (35)

VINIŲ GALVUTĖMS 
SRAIGTŲ GAMYBAI 

VYRAI
Paruošimui ir operavimui. 

Privalo būti patyrę.
Bellferd Metai Products 

5900 Maurice Avė. 341-6200

TOOL MAKERS 
GAGE MAKERS

High hourly Rate, plenty of 
overtime.

TOOLS & GAGĖS, INC. 
3112 East Kl St.
(Go to Truscon).

IEŠKOME
$300-$500
į savaitę

Cuyahoga Lake Lorain Apskrityse
A: Naujas gaminys Clevelande. Di

delis pareikalavimas. Tai reiškia di
delę savaitinę komisiją. Ateikit ir pa
žiūrėkit j mūsų algų raportus!

B: Nereikia vaikščioti. Pasimatymai 
sutvarkomi mūsų įstaigos. Jums tai 
nieko nekainuoja.

C: Geros išsimokėjimo sxlygos, be 
jmokėjimo, pasiūlymai neatmetami 
(koks tai sapnas)!

D: Pilnutinė apmokymo programa 
lengvai išmokti (jei žinote, kaip 

kalbėti)! Yra vietų ir nepilnam laikui.

E: Prieinami postai vadovybėje
tinkamam žmogui. Apklausinėjama 
trečiadieniais-ketvirtadieniais nuo 12 
iki 3, 6656 Pearl Rd.

Interstate Marketing Ine.

IEŠKOME IEŠKOME
Pastoviai nuomojamas savi- 

ninkas-operatorius paskut. mo
delio traktoriaus tarpmiestinei 
prekybai. Amžiaus minimumas 
25-45. Turi atitikti fiziniams rei
kalavimams I.C.C. Pastovus dar
bas, geras uždarbis, įskaitant 
apdraudas. Prisistatyti asme
niškai.

Trans-American Freight 
Lines, Ine.

5630 Stump Rd., Cleveland 30, O.
(35-36)

\ TURRET LATHE 
MECHANIKAS 

3A, \V ir S paleidėjas, turi sugebėti 
pats priruošti, tik antrajai pamainai. 
Geras valandinis atlyginimas ir ap
draudos. Priėmimo valandos 8-4.

HELP VVANTED FEMALE

REGISTERED
NURSE

AND
LICENSED 

PRACTICAL NURSE

Wanted For 
Euclid Manor 

Nursing Home 
17322 Euclid Avė.

IV 6-2280 (36)

TURRET LATHE
Set-up and operate. 5 years 
minimam experience. Days.

MCM 
MACHINE PRODUCTS 

1848 East 40th St. (35j

MACHINIST
For aireraft-type work. 

Mušt be skilled.
MCM

MACHINE PRODUCTS
1848 East 40th St. (35)

LIETUVIAI NAUJOJOJ 
GVINĖJOJ

Inž. Petras Dirkis yra vy
riausiu inžinierium Port 
Morsb.y. Kaip Public VVorks 
Departamento pareigūnas, 
jis turi galimybę keliauti po 
visų kraštų, inspektuojant 
valdžios atliekamus darbus.

Raimondas Hazė yra Port 
Morsby elektros jėgainės 
vedėju. Kartu jis yra atsa
kingas už visų Diesel jėgai
nių motorų veikimų visoje 
Papua teritorijoje.

Jonas Maksimas dėsto 
vietos technikos mokykloje.

A. Gaidelis dirba vietos 
mokesčių inspekcijoje.

Tai toli gražu, dar ne vi
si lietuviai, užimą aukštas 
vietas administracijoje. Yra 
ir gydytojų; žygas, Svirk- 
lys, Ivinskis. f

Port Moršby klimatas ne 
kuo skiriasi nuo Sydnėjaus 
klimato. Pareigūnai gyvena 
valdžios namuose, turi po 
tarnų namų ruošai. Daugu
ma lietuvių atostogauti 
vyksta Australijon, grei
čiausia, išsiilgę senų drau
gų ir pažįstamų.

(Iš Mūsų Pastogės)

HELP VVANTED MALĖ

EDUCATION

1963 m. kovo 25 d.

A.M. Norkaus sodas Adelaidės priemiestyje, pripažintas gražiau
siu sodu ir gavo pirmąją premiją.

S-P MFG. CORP.
CH 8-614 1 30.C.0I Aurora Road

LEARN TO OPERATE 
HEAVY EOUIPMENT 

BULL DOZERS, GRADERS, 
AND SCRAPERS DRAG 

LINES.

CALL 932-2827.

ASSOCIATED 
SCHOOLS INC. 

2055 Lee Road 
Cleveland 18, Ohio

MOKYKITĖS ŠVEDŲ MASAŽO
12 mėnesių liuoslaikio' vasariniai 

kursai. Nereikia gimnazijos baigimo. 
Yra laisvų vielų. Pripažinta. Nemo
kamas katalogas. Great Lakęs Col- 
lege, 1900 Superior Avė., Cleveland 
14, Ohio. CHerry 1-0149. įsteigta 
1923.

(35-36)

DIRECT 
SALESMEN 

W0RK QUALIFIED LEADS 
Opportunity for experienced sales- 
men with successful background in 
educational courses, books, or sim- 
ilar, big item intangibles, to rep- 
resent a nationally recognized school 
in this area. Heavy equipment op- 
erator’s course with residenl Irain- 
ing is one of the fastest moving 
courses today. Continuous news- 
paper, radio, direct mail and na- 
tional magazine advertising provides 
a steady supply of qualified leads. 
Good elosers can average $300 per 
week. Mušt be bondable with late 
model car and be vvilling to work 
nights. orpersonal intervievv Sunday 
12 noon to 3 P. M. Daily to 5 P. M. 
Call: 932-2827.

Associated Heavy 
Eųuipment Schools Ine.

20S5 LEE ROAD 
CLEVELAND 18

Už šį LIETUVIO SODĄ 
AUSTRALAI PASKYRĖ 

I JĄ PREMIJĄ

Tai A. M. Norkaus sodas 
Adelaidės priemiesty Ma- 
gill. Už šį sodų Norkui šie
met buvo paskirta pirmoji 
premija ir tuo būdu jis tapo 
pripažintas gražiausiu sodu 
Pietų Australijos sostinėje 
Adelaidėje.

Didžiausias Adelaidės sa
vaitraštis ”The Sunday 
Mail” tokias gražiausių so
dų varžybas rengia kiek
vienais metais. Visuomenė, 
šioms varžyboms skiria di
delės reikšmės ir laimėju
sieji sodai yra gausiai lan
komi; apie juos kalbama iš
tisus metus, šiemetinis lie
tuvio laimėjimas sukėlė 
ypač platų atgarsį. Dar ir 
dabar nurodinėjama, kad 
pirma vieta teko emigran
tams, kuriems yra svetima 
aplinka, kurie nepažįsta ge
rai gamtos sąlygų. Nežiū

rint šių sunkumų, lietuviai 
gražiausiai sutvarkė savo 
sodų, gražiausias gėles iš
augino, skoningai suderino 
įvairių gėlių žydėjimų ir jų 
spalvas. Komisija, kuriai 
karalienės vizito metais pir
mininkavo Adelaidės Bota
nikos Sodo direktorius, ypa
tingų dėmesį kreipė į bend
rą. sodo išplanavimų, į me
džių išdėstymų, pievas ir jų 
stovį, į visų augalų sveika
tingumų, jų priežiūrų ir t.t. 
Kandidatų I, II ir III pre
mijai buvo labai daug, ta
čiau komisija pirmų premi
jų vistiek paskyrė lietuviui 
Norkui, šis jo laimėjimas 
davė naudos visai gatvei, 
nes savivaldybė, žinodama, 
kad daug dignitorių lankys 
pirmų premijų laimėjusį so
da. Dasiskubino visų gatvę 
gražiai sutvarkyti.

A. M. Norkus Adelaidėje 
sėkmingai verčiasi statybi
nėm parangom; sodu dau
giausia rūpinasi Norkienė.

USED CARS FOR SALE

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

51/ Of MOKAME UŽ BONU 
/4fo TAUPMENAS

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

BŪKITE GYDYTOJU
Chiropraktikos ir mechanoterapijos, 

48 mėnesių vakariniai kursai. Dakta
ro laipsnis. Pilnai akredituotas. Pra
džia kovo 25. Nemokamas katalogas. 
Great Lakęs Collegs. 1900 Superior 
Avė., Cleveland 14. Ohio. CHerry 
1-0149. įsteigta 1923.

(35-36)

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas.

REKORDAS • • •

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartorod and Suparvizad by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pre».

1960 OLDS ”88” 
Nuleidžiamu stogu 

Pasirinkite iš 2
Juodos ir kremavos spalvos, baltos 

padangos, automatinis vairas ir stab
džiai, nedaug mylių; labai švarūs. 
Pirkite dabar ir laupykite.

OLDSMOBILES 
1959-60-61 

”88-98”
SEDANAI, COUPES. NULEIDŽIA

MAIS STOGAIS
Didelis pasirinkimas atydžiai pa

rinktų įkeistų mašinų. Kiekvienas jų 
privalo patenkinti ir skrupuiingiausią 
pirkėją. Visi aprūpinti reikalingais 
priedais; mechanikų gerai patikrinti. 
Didelis pasirinkimas žiemos kainomis 
greitam padavimui.
ATDARA DIENOMIS IKI 6 VAL. 
VAK. PIRMAD. IR PENKTAD. IKI 

9 VAL. VAK.

DOVVD OLDSMOB1LE 
2900 Mayfield FA. 1-9100

HOUSE FOR SALE

.\EWBURGH HGTS., 402-1 L. 26. By 
owner. (2) 4 Room suite. (2) 4 Room 
suite. Privalė Bath, gas furnuce, 
Mušt sacrikcv. $15,400. Tvkphunv 
883 9850 aflcr (> |». M. |M 7-7080.

(68)

APARTMENT FOR KENT

4024 E. 26lh NE\VBUR*GII HGTS. ei.,. 
4 Rooms down $7 0.00. 4 Rooms up 
$65.00 all utilities paid for except 
Vleclric. Quick clran apt. Basrmrnl. 
yard. BR l-2’>no IM 7.7080.

(68»

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE

PARAMA-
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS  5th $4.98 
GERMĄN BRENDY .................... .7........ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY ........................ 5th $3.98
VODKA pilna kvorta............ ............................$3.59
KRON BRANNVIN

AQUAVIT (švediška) ........................ 5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89.
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
B0RDEAUX pranc. vynas  ............5th $0.98

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
IOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs 

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*1770
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Viktorijai Morkūnienei 

buvo padaryta sunki opera
cija ir šiuo metu ligonė tai
sosi Huron Rd. ligoninėje. 
Aktyviai tautinių organiza
cijų rėmėjai linkime geros 
ir greitos' sveikatos.

• Automobilistas, kovo 16 
d. mirtinai sužeidęs lietuvę 
Černiauskienę, šiomis die
nomis pasidavė policijai ir 
laukia teismo sprendimo.

• Benediktas Lukauskas- 
Lukas maloniai ir lietuviš
ku atvirumu patarnauja no
rintiems geromis sąlygomis 
įsigyti baldus Factory Dist- 
ributors baldų krautuvėje, 
3503 St. Clair Avė.

TAUTINĖMS MAŽUMOMS 
PALANKUS ŽMOGUS — 
Apskrities mokesčių inspek

torius Ralph J. Perk
Ne kartą esame girdėję 

nusiskundimų, kad kandi
datai į piliečių išrenkamus 
postus malonūs ir palankūs 
tik priešrinkiminėje kam
panijoje. Po jos ir vėl tyla. 
Bet pasitaiko ir išimčių.

Viena tų išimčių yra Cu
yahoga apskr. mokesčių in
spektorius, naujai toms pa
reigoms išrinktas Ralph J. 
Perk.

Jis jau įvykdė vieną savo 
pažadų, būtent, panaikino 
savo įstaigos tarnautojams 
uždėtą 2c/( algų atskaitymą 
politinei kontribucijai, ge
riau pasakius, išsilaikymui 
savo vietose, tąja kontribu
cija palaikant bosų politinę 
organizaciją.

Be to, savo dėmesiu tau
tinėms grupėms, savo giliu 
supratimu, kad tautinėse 
grupėse yra pajėgų ne vien 
balsų skaičiumi, bet ir tin
kamu pasiruošimu ir patir
tim administraciniam dar
bui, jis vienu iš savo padė
jėjų paskyrė čekų laikraš
čio Clevelande Novy Svet 
redaktorių Vaclav Hyvnar.

Vaclav Hyvnar yra vie
nas iš naujų čekų tautos 
ateivių. Būdamas aktyviu 
ne tik savo tautinėse orga
nizacijose, bet gyvai pasi
reiškęs ir vietos politiniame 
gyvenime, V. Hvvnar per- 
ėio dirbti apskrities admi
nistracinį darbą, panaudo
jant savo mokslą ir patirtį 
vietos gyventojų ir savo 
tautiečių labui.

1962 m. V. Hvvnar, kartu 
su mūsų veikėja O. Jaku- 
baitienė, buvo parinkti iš
kiliausiais naujais piliečiais 
Clevelande.

Apskrities mokesčių inspektorius Ralph J, Perk, (dešinėje) kuris 
neseniai buvo Įvesdintas pareigose, su O. Jokubaitiene ir V. Hyvnar.

• Stambios aukos LB I-os 
Apyl. Valdybai. Genocido 
paroda šv. Jurgio parapijos 
salėje vyko 4 dienas, šios 
parapijos klebonas kun. B. 
Ivanauskas įvertinda m a s 
Genocido parodos reikšmę 
ir dedamas pastangas ją to
bulinti bei praplėsti už sa
lės naudojimą parodai mo
kestį paimti atsisakė ir pa
rodos reikalams skyrė 5 dol.

Dr. D. Degesys LB I-os 
Apyl. kult, reikalams pa
skyrė 25 dol. ir Rapolas Va- 
lotka 5 dol.

I-os Apyl. Valdyba reiš
kia jiems viešą ir nuoširdžią 
padėką.

• LB Clevelando I-os Apy
linkės visuotiname-metinia- 
me susirinkime naujos val
dybos rinkimams pravesti 
ir kandidatų naujon valdy- 
bon parinkimui sudaryta se
kančios sudėties Rinkiminę 
Komisija: Zigmas Peckus 
— pirm, (adresas: 1344 E. 
68 St. Tel. UT 1-5793), Vi
da Kasperavičiūtė, Violeta 
žilionytė, Vyt. Matulionis, 
Viktoras Stankevičius.

Visais rinkimų reikalais 
ir kandidatų valdybon bei 
kontrolės komisijon prista
tymu prašome kreiptis į 
šios komisijos narius.

Susirinkimas įvyks ba
landžio 7 d., 12 vai. Lietu
vių salėje — 6835 Superior 
Avė.

F. Eidimtas,
I-os Apyl. V-bos pirm.

• ”Barrabas” — viena iš 
puikiausiai pastatytų Dino 
de Laurentis produkcijų, 
jaudinanti epinė istorija, 
gavėnios metu rodoma Cle
velando kino teatruose, ži
nomieji filmų artistai, kaip 
Silvana Mangano, Arthur 
Kennedy, Katy Jurado, 
Harry Andrews, Vittorio 
Gassman, Jack Palance ir 
Ernest Borgnine nusako tos 
filmos meninę vertę.

Pradedant kovo 27 d. fil
mą galima pamatyti šiuose 
savo apylinkės kino teatruo
se: Richmond. Rivevside, 
Madison. Shaker. Vogue, 
Lake, Shaw-Hayden, Fair- 
view, Yorktown. Liberty, 
Broadvievv, Ezella, Center- 
Mayfield, Beach Cliff ir 
Rocky River.

• Dr. VI. Ramanauskui ir 
Dr. Storer reiškiu ypatingą 
ir nuoširdžia padėką už pa- 
rodvtą nepaprastą rūpestį 
ir didelį pasiryžimą gelbėti 
ir lengvinti skausmą velio- 
nies. mano vyro Prano 
Pračkio, jo sunkios ir nepa
gydomos ligos metu. Taip 
pat didelė padėka priklauso 
Dr. A. Martui už palaikymą 
ir stiprinimą mano jėgų 
sunkiose velionies Prano li
gos valandose.

Bronė Pračkienė

Atsilankykite į tarptautinį 
turnyrą!

Kanados meisterės To
ronto V-Club, stipriausioji 
J. A. V-bių komanda Vidur- 
vakariuose, garsioji Chica
gos Rebels ir eilė kitų eliti
nių vienetų iš Kanados ir 
JAV-bių dalyvaus Tarptau
tiniame Moterų Tinklinio 
turnyre, vadinamame ”2nd 
Lake Erie Women’s Invita- 
tional Volleyball Tourna- 
ment”, kuris įvyks š. m. ko
vo 30 d., Clevelande, Fair- 
fax Recreation Center salė
se, 2335 E. 82nd St.

Kaip jau žinome, šį tur
nyrą, JAV-bių Tinklinio Są
jungos pavedimu, vykdo 
Clevelando LSK žaibas.

L. S.K. žaibo moterų ko
manda taipogi dalyvaus šia
me turnyre, kaip Ohio vals
tybės čempionės.

Lygiagrečiai vyks ir JAV 
Tinklinio Sąjungos 4-jo Re
giono 1963 m. Pirmenybės, 
kurias pereitais metais lai
mėjo Clevelando žaibas.

Lietuviška visuomenė yra 
kviečiama gausiai atsilan
kyti į šį turnyrą ir paska
tinti mūsiškes, bei pasigė
rėti aukštos klasės tinklinio 
žaidimu.

Pradžia 9 vai. ryt,o. Fi
nalinis ratas prasideda apie 
4 vai. po pietų.

KOVO 31 o. 3 v. p.p. Draugo 
romano laureato V. Kavaliūno 
pagerbimas Nauj. parapijos sa
lėje. Rengia šv. Kazimiero litu
anistinė mokykla.

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 27D. 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.

GEGUŽES 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 8 D. šv. Jurgio pa
rapijos salėje JAV ir Kanados 
II Šokių Šventės dalyvių - šokė
jų pasirodymas.

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

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

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

CLEVELANDO MUZIKOS INSTITUTE
Clevelando miestas, Įsikūręs 

prie Erie ežerio, turi daug gra
žių ir Įdomių vietovių. Prie Įdo
miųjų vietovių priklauso Univer- 
sity Circle, didžiulių medžių pa- 
unksmėje priglaudęs eilę mokslo, 
meno ir kultūros židiniu. Jų tar
pe randasi ir Čiurlionio
Ansamblio rezidencija, mūsosios 
bendruomenės svarbus bei reikš
mingas tautinės kultūros židinys.

Netoliese nuo Čiurlioniečių 
būstinės, dunkso keli nauji pa
statai. Pastatai ryškiai išsiski
ria iš kitų šios aplinkos namų, 
savo moderniška architektūra bei 
ryškiu baltos - mėlynos spalvos 
deriniu. Viename iŠ jų yra Įsi
kūręs žymiausias Clevelando 
muzikos menocentras,Clevelan
do Muzikos Institutas, su moder
niškai Įrengta Kulas koncertine 
sale ir Instituto vadovybės Įstai
gomis. Institutui vadovauja direk' 
torius Viktoras Babinas.

-- Man malonu kalbėtis su lie
tuvių spaudos atstovu! -- prisi
stačius pasakė Viktoras Babi
nas. — Su lietuviais esu pažįs
tamas jau daug metų.

Kai aš paklausiau, kur ir ka
da Jis susipažino su lietuviais, 
Direktorius judriai atsakė:

-- O, mano pažintys su Lie
tuvos muzikais siekia tolimus 
laikus, mano jaunystės studijos 
metus ir vėliau, kai pasinešiau 
koncertuoti po plačiojo Pasaulio 
kraštus...

Užsimezgus bičiuliškam po
kalbiui, Viktoras Babinas papa
sakojo, kad jo tėvų gimtinė esan
ti Latvija, bet jisai esąs gimęs 
Maskvoje. Pirmojo Pasaulinio 
karo audringais laikais, Įvykus 
Rusijos revoliucijai ir komunis
tams pagrobus valdžios vairą, 
Babinų šeima grĮžusi Į Latviją. 
Dvyliktais savo amžiaus metais, 
Įstojo Į Rygos Valstybinę Kon
servatoriją. Viktoras Babinas kal
bėdamas apie savo jaunystės 
studijas, susimąstęs pasakė:

-- Mane savotiškai nuteikia 
jaunystės studijų metų prisimi
nimai. Ir suprantama: juk tada 
gyvenau svajonių ir plačių po
lėkių dienas. Tada mezgėsi pa
žintys, brendo nuoširdi bičiulys
tė. Kai aš nūdien žvelgiu Į anuos

Paršiukai Velykoms
5 svarų paršiukai, po 

10.25 dol. Yra ir didesnių 
— po 14 dol. Užsisakvti ir 
sumokėti galima Lietuviu 
Klube. (34, 35)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1 Yt gara
žo.

RE 1-9470

GLOBOK4R REALTY 
Euclid Beach rajone

Saldumynų krautuvė ir 4 
šeimoms butai. Mūrinis pre
kybos namas, beveik nau
jas. Tinkamas kiekvienai 
prekybai. Privalo parduoti. 
Savininkas išeina pensijon.

*
Saldumynų krautuvė ir 8 

kamb. butas. Labai geroje 
vmtoie. Į šiaurę nuo Supe
rior. Įmok. $4,009.00, įskai
tant krautuvę ir pastatą.«

4 šeimų, 4 pečiai, 5 kamb. 
kiekviename bute. Savinin
kas išeina pensijon.

Visi išvardintieji objek
tai randasi lietuvių apgy
ventame rajone.

Giobokar Realtv
986 East 74 St. 
Cleveland, Ohio 
Telef. HE 1-6607

HOUSE FOR SALE

N1AVBURGII HGTS.. 4024 I.. 26. Hy 
owner. (2» 4 Room suite. (2> 4 Room 
suite. Privalė Balh. tfui* Turime**. 
Mušt sacrifice. $15,400. relcphoin* 
883-0856 aflcr 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

APART.MENT FOR KENT

4921 I-. .’.lh NiAVBLHGII HGTS. na. 
4 Rooiua clown $70.00. 4 Rooms up 
$65.00 all ulilities p* iri for escept 
eleclric. Quick clean apt. Basvmvnl. 
y'ard. BR 1-2900 |M 7-7080.

(bh I

VYTAUTAS BRAZIULIS

"neužmirštamus laikus", man at
rodo, jog mano geriausi bičiuliai 
buvo lietuviai, tuo pačiu laiku mu
ziką studijavę Rygos Valstybinės 
Konservatorijos piano ir kompo
zicijos fakultetuose. Sugiliusen
timentu nūdien menu jautrios sie
los muzikus Juozą Karosą, Vladą 
Jakubėną, Antaną Šerėną, pianis-

bet ir muzikos kūryboje. Per 
50-tĮ Įvairių muzikos kūrinių — 
fortepionui, Įvairiems solo instru 
mentams, solo dainų, kameri
niams ansambliams ir simfoni
niams orkestrams--sudaro Vik
toro Bablno kūrybin} lobyną. Jo 
kompozicijas atspausdino JAV ir 
Europos Įžymiosios gaidų leidyk
los.

Viktoras Babinas 1961 m. buvo 
pakviestas vadovauti Clevelando

Vronsky ir Babin pianistai virtuozai.

tą StasĮ Vainiūną. Tada dar jau- 
nutĮ, gabų pianistą. I mūsuosius 
kūrybinius polėkius didelę tei
giamą Įtaką darė garsiojo Lie
tuvos operos dainininko Kipro Pe
trausko dažnos viešnagės Ry
gos Latvių Nacionalinės Operos 
vaidinimuose. Tada mes buvome 
jauni, imlūs visoms meno apraiš
koms...

Viktoras Babinas kalbėdamas 
apie anuos laikus, pastebėjo, kad 
jo pažintys su lietuviais Rygoje 
nebuvusios vienintelės. Vėliau, 
su Lietuvos meno bei kultūros 
veikėjais jis turėjęs progų su
sitikti savo piano koncertų metu 
Kaune. Kartą, Kaune, po koncer
to jis buvęs pakviestas svečiuos- 
na pas Kauno Valstybinės Kon
servatorijos direktorių, kompo
zitorių Juozą GruodĮ. Ten paži
nęs labai malonų tnuziką, kompo
zitorių Kazimierą BanaitĮ, Juo
zą Bendorių, Vaclovą žadeiką ir 
kitus, kurių pavardžių nūdien ne
beprisimenąs. Muzikas Vladas 
Jakubėnas, su kuriuo Viktorui 
Babinui tekę kartu studijuoti ne 
tik Rygoje, bet ir Berlyne, kar
tą buvęs nusivežęs net Į savo 
gimtuosius Biržus ir tėvų na
muose jĮ pavaišinęs biržėnų na
mų gamybos alum...

Paskui, mūsų pokalbis sukosi 
apie jo, Viktoro Babino, koncer
tines iškilas, muzikos kompozi
cinę kūrybą. O jo nukeliautas kū
rybinis kelias, Įdomus ir turinin
gas. Jis papasakojo, kad savo mu
zikinės karjeros pradžioje, 1933 
m. koncertuodamas Londone, su
sipažinęs su Įžymia pianiste-vir 
tuoze, Vitya Vronskaja, su kuria 
sukūręs šeimą pradėjo drauge 
koncertuoti Vronsky & Babin Duo 
Piano vardu. Su koncertais ap
lankę visus Vakarų Europos, Skan 
dinavijos ir Baltijos kraštus. 1937 
m. pirmą kartą debiutavę New 
Yorke ir padarę koncertinę turnė 
Šiaurės Amerikos žemyne, šia
me krašte pastoviai Įsikūrę 1938 
m. Antrojo Pasaulinio Karo 1943 
m. ViktorasBabinas buvo mobili
zuotas Į JAV armiją, vėliau pri
skirtas Į JAV OrinĮ Laivyną, kur 
išbuvo iki karo pabaigos. Poka
rio metais, Vronsky & Babin Duo 
Piano koncertų keliones atnaujinę 
ir dar kartą apkeliavę Vakarų Eu
ropos ir Artimųjų Rytų kraštus.

Iš tolimesnio pokalbio paaiškė
jo, kad ViktorasBabinas sėkmin
gai reiškiasi ne tik koncertuose.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Muzikos Institutui,kuris laikomas 
vienu iš didžiausių Šiaurinės Ame' 
rikos muzikos meno židinių. Per
ėmęs direktoriaus pareigas, Vik
toras Babinas visą laiką pašven
čia vadovaujamai Įstaigai ir tik 
vasaros atostogų metu iškeliauja 
su koncertais.

Clevelando Muzikos Institutas 
tikrai impozantiška muzikos 
mokslo bei muzikos Įvairios pa
skirties menininkų ugdymo Įstai
ga. Institute pastoviai studijuo
ja apei 1500 mokinių ir studentų, 
o jo mokamąjĮ personalą sudaro 
du savarankiški skyriai: a)bend
rojo paruošimo ir b) konserva- 
torinis.

Baigdamas Įdomų pokalbi, Vik
toras Babinas pastebėjo, kad In
stitutas turĮs moderniškiausiai 
Įrengtą koncertinę Kulas salę, 
sceną su greitai keičiančiu sce
novaizdžiu, bei gerai išbalansuo
ta akustika. Mokslo metu ten ruo
šiami koncertai bei muzikiniai 
vaidinimai, kurių programas iš
pildo mokiniai ir fakultetų stu
dentai. Mokinių koncertų progra
mose pasirodo gabūs, 6-8 metų 
paaugliai, taip pat ir baigiantieji 
konservatoriją, su Masters De- 
gree diplomais, jaunieji virtu
ozai. Tokie koncertai ruošiami 
po du - tris kas mėnesj. Krei
piamas dėmesys Į koncertų iš- 
pildytojų bei išpildomųjų kūrinių 
atranką. Koncertų programos su
daromos sudėtinės: paskiri re
čitaliai, didesni kameriniai, cho
riniai ir orkestriniai ansambliai. 
Taip pat ruošiami koncertai, iš
skirtinai vieno stiliaus muzikos, 
Renesanso epochos kūriniais pra
dedant,, (išpildomais tik senovi
niais instrumentais), vokaliniais, 
orkestriniais, instrumentaliniais, 
choriniais ir kameriniais bai
giant, kuriuose atsispindi mūsų 
laikų naujos muzikos formos bei 
nuotaikos. Visi koncertai nemo
kami.

Pokalbio proga verta priminti, 
kad Kulas salės scenoje fakultetų 
muzikiniuose vaidinimuose, daž
nai, kaip dainininkas ir aktorius, 
dalyvauja mūsų tautietis, Vytau
tas Matulionis ir balerina Livija 
Kasperavičiūtė, dalyvaujanti su 
Clevelando Baleto Kompani
jos sambūriu, gastroliuojančiu 
svečių teisėmis. Vytautas Matu
lionis Institute studijuoja daina
vimo meną.

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 

REMODELING LOANS
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Fondo lėšos 

pastoviai auga naujų narių 
ir anksčiau pasižadėjusių 
papildomais įnašais, šiuo 
kartu minėtini: Prel. F. 
Bartkus, 339 W. Pembroke, 
Dalias, Texas, pasižadėjo 
įnešti tūkstanti dol., įmo
kėjo pirmaią šimtine, Dr. 
Jurgis ir Bronė Balčiūnai, 
410 S. Wooster Avė., Stres- 
burg, Ohio. pasižadėjo tūks
tantį, Įmokėjo du šimtus, 
Juozas Vaineikis, 2523 S. 
Centrai Park Avė., Chica
go, III., įnešė LF sąskaiton 
trečią šimtinę dolerių.

J. DAUBĖNO PASKAITA
Juozas Daubėnas, vienas 

labiausiai iškilusių lietuvių 
aktorių išeivijoj, praves 
pašnekesį tema "Amenikie- 
tiškoio teatro užkulisiai". 
Vieta — Baltic Freedom 
House, 131 E. 70 St., New 
Yorke. Laikas — šeštadie
ni, kovo 30 d., 7 vai. Po 
paskaitos bus diskusijos ir 
kavutė. Visuomenė kviečia
ma atsilankyti. Paskaitą 
rengia Akademinio Skautų 
Sąjūdžio New Yorko sky
rius.

Juozo Daubėno teatrinė 
veikla reiškiasi trimis ka
nalais — jis profesoriauja 
American Academy of Dra- 
matic Arts, dažnai vaidina 
televizi’oie ir Broadway pa- 
sta+vmuose, pats režisuoja 
veikalus, kurie statomi New 
Yorko teatruose. Jo pasku
tinis režisuotas veikalas 
"The Children’s Hour” bu
vo pastatytas kovo 22 d. 
Anta Theatre, 245 W. 52 
St.. New Yorke.

• New Yorko vyrų oktetas 
kovo 24 d. koncertavo Ams- 
terdam, N. Y., kur juos bu
vo pakvietusi vietos Lietu
vių Bendruomenės Apylin
kė. šalia okteto dainų pa
sirodė ir okteto nariai — 
instrumentalistai. Muzikas 
Aleksas Mrozinskas pagrojo 
pianu, o Vytautas Daugir
das — akordeonu.

PADĖKA
Lietuvos Laisvės Kovų 

Invalidu Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas inva
lidams paremti šiems gera
širdžiams aukotoiams:

Dr. Juozui Mockaičiui, 
East Lansing, Mich. — 
$75.00.

Liet. Veteranu S-gos "Ra
movė” New Yorko skyriui 
— $75.00.

Liet. Veteranų S-gos "Ra
movė” New Jersey skyriui 
—- $62.00.

Liet. Veteranų S-gos "Ra
movė Chicagos skvriui — 
$50.00.

Lietuvos Laisvės Kovų

Grupė chicagiečių dr. St. Biežiui suruoštame pagerbime kovo 16 d. Sėdi iš kairės: dr. S. Budrys, M. 
Butkienė, J Šulaitis, M. Mončienė, H. Butkus, K. Mončys, V. Jurkūnienė, H. Bagdonienė, J. Vaičienė, B. 
Kožienienė ir A. Šulaitienė. V A- Radausko nuotrauka

ATVYKS SOLISTĖ GENĖ 
VASILIAUSKIENĖ

Žinoma Australijos lietu
vių solistė Genė Vasiliaus
kienė š. m. liepos mėnesio 
pradžioje atvyks j Jungti
nes Amerikos Valstybes, 
kuriose tikisi išbūti apie ke- 
turius mėnesius. Iš Sydnė- 
jaus uosto ji išplauks birže
lio 26 d.

Savo viešėjimo metu so
listė žada aplankyti gimi
nes bei artimuosius ir duoti 
eilę koncertų Amerikos lie
tuvių kolonijose.

Solistė G. Vasiliauskienė su
J. Bachunu.

Solistė G. Vasiliauskienė 
yra puiki lietuviškos dainos 
populiarintoja Australijoje. 
Pastoviai gyvendama Ade
laidėje, su koncertais ji lan
kėsi Sydnėjuj ir Melbourne. 
Adelaidėje ji periodiškai 
dainuoja per Valstybinę Ra
dijo stotį, dalyvavo televi
zijos koncerte, nuolatos dai
nuoja įvairiausiuose tarp
tautiniuose parengimuose ir

Korp! Neo-Lithuania garbės filisteris dr. Steponas Biezis ir ponia 
su Korp! Neo-Lithuania valdybos pirm, inž.'Vaclovu Mažeika (kairė-

Virginija Sutkutė demonstruoja suknelę New Yorke suruoštoje madų parodoje. Dešinėje prie mikrofono 
stovi B. Plioplienė pravedusi modelių demonstravimą. Vyt. Maželio nuotrauka

įdomios diskusijos Bostono subatvakary
Bostone rengiamų kultūrinių 

subatvakarių ratai rieda priekin, 
susilaukdami vis palankesnių ir 
šiltesnių atsiliepimų. Tačiau tų 
parengimų programų sudarymas 
nėra tokis lengvas reikalas, kaip 
gal kam iš tolo atrodo. Buvo at
sitikimų, kada pasižadėjęs pre
legentas paskutinėm dienom pra
nešė, kad "dėl susidėjusių ap
linkybių jis negali atvykti". To
kiais atvejais tenka organizuoti 
kokią nors staigmeną, kuri jau 
dėl paties staigumo ne visada bū - 
na patenkinama. Ačiū Dievui, kad 
tokių "staigmenų" nedažnai pasi
taiko.

Kovo 16 d. Subatvakaris buvo 
{domus ir pokalbio tema itin ak-

yra papuošalas kiekvienos 
lietuviškos šventės.

Su savo vyru Jurgiu Va
siliausku bendrai veda taip 
vadinamą Boarding House 
pajūriniam Adelaidės prie
miesty Semaphore. Prieš 
kiek laiko jie išsirūpino iš 
Lietuvos Vasiliauskienės tė
velius, kurie dabar gyvena 
kartu su Vasiliauskais jų 
rezidencijoj Albertane, Pie
tų Australijoj, 

tualus. Teisininkas Antanas Dir
žys, atvykęs iš New Yorko, kal
bėjo apie dr. Juozo Girniaus fi
losofini veikalą Tauta ir Tauti
nė Ištikimybė. Maloni aplinkybė, 
kad vakare dalyvavo ir pats vei
kalo autorius dr. J. Girnius.

Antanas Diržys, pripažinda
mas veikalo reikšmę ir jo aktu
alumą mūsų dabartiniame gyve
nime, sustojo tik prie tokių klau
simų, kurie, jo supratimu, kelia 
vienokių ar kitokių abejonių. A. 
Diržio kritinės pastabos paruoš
tos labai rūpestingai, { veikalą 
nuožirdžiai įsigilinta, atskiros 
nuomonės pareikštos dailia ir 
džentelmeniška forma. Ilgėliau 
Ant. Diržys nagrinėjo tautos ap
tarimą, kurio aiškinime jis ra
dęs kai kurių prieštaravimų. To
liau savo skirtingas pažiūras jis 
reiškė apie nacionalizmą ir pa
triotizmą, apie nutautimo kaltę, 
apie tautos vado sampratą, apie 
tautą ir kultūrą.

Dr. Juozas Girnius, atsakyda
mas savo kritikui, davė gyvus 
paaiškinimus. Savo veikalo apta
rimus jis paryškino, pagilino, pra
plėtė, atsiejo nuo netolimoj pra
eity vartotų terminų. Susidarė 
{spūdis, kad tarp /\nt. Diržio ir 
dr. J. Girniaus nuomonių nėra 
nepereinamų prarajų. Vakaro 
dalyviai ir dr. Girniaus kalbą pa
lydėjo karštais plojimais.

GARSINA PAVERGTOS TĖVYNĖS 
VARPA

Vokietijoje, Vedhtos senelių 
namuose, gyvena Stasys Motu
zas. Prieš 10 metų pradėjo dro
žinėti kryželius ir tą darbą la
bai pamėgo. Vėliau ėmė bandy
ti figūras drožinėti, bet kaip 
jis pats sako: "pradžia buvo la
bai sunki, daug {dėjau kantry
bės, kieto užsispyrimo ir mei
lės tam darbui." Šiandien jo už
sispyrimas davėgražius rezulta
tus.

Jo darbais susidomėjo vokie
čiai ir dažnai nori įsigyti ar už
sisakyti, bet l vokiečių rankas 
nelabai noriai juos atiduoda, tik 
kai reikalas priverčia. Jis mie
liau dovanoja ką lietuviškoms or
ganizacijoms arba vokiečiams, 
kai tas pasitarnauja lietuviškam 
reikalui. Jo drožiniai sudaro lyg 
mažą •muziejų. Vokiečių spauda 
apie jj ir apie jo darbelius daž
nai parašo ir įsideda nuotraukų. 
St. Nlotuzas stebisi, kaip vokie
čiai domisi svetimo krašto liau
dies menu, kai tuo tarpu Vokie
tijoje gyveną lietuviai neįvertina 
tautinių ir religinių relikvijų.

Lietuvos nepriklausomybės su 
kakties, atžymėjimui jis suruošė 
drožinių parodą. Didelėje salė
je ant daugelio stalų buvo išsta
tyta 80 drožinių, jo įsigytų lie
tuviškų juostų, Lietuvos pinigų 
rinkinys, albumai apie Lietuvą. 
Parodos metu iš plokštelių bu
vo perduodama lietuviška muzi
ka ir dainos. Tarp gausių eks
ponatų buvo: Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklas, {vairių 
formų ir dydžio laisvės statulų, 
stalinių ir sieninių Vyčių, knyg-

nėšiai, rūpintojėliai pastatomo
se ir sieninėse koplytėlėse, {vai
riausių sieninių ir pastatomų kry
žių, Dievo Motinos statulų, Die
vo Motinos apsireiškimas Šilu
voje (balerjefas), antkapiniai kry
žiai, knygoms ramsčiai su dr. 
Basanavičių, knygnešių, ir dau
gelis kitų darbelių bei vidutinio 
ūkininko tipiškos sodybos mode
lis.

Parodon atsilankė per 400 as
menų, kurių tarpe daug aukštų 
vokiečių visuomenės atstovų. At
silankė ir lietuvių iš apylinkės 
bei kaimyninių miestų. Parodos 
metu suaukota tautos Fondui 
180,- DM. Didžiąja dalim suau
kojo vokiečiai, nors j juos ir ne
buvo kreiptasi.

Iš ryto vokietys kunigas atna

Ant. Diržio ir dr. J. Girniaus 
kalbos buvo aukšto diskusijų ly
gio, o tai gal ir yra šio subatva- 
kario pats didžiausias laimėji
mas. Nuotaika susidarė jauki ir 
maloni, po programos dar porą va
landų savo tarpe nuoširdžiai pa
sikalbėta. Gi vaišėmis nepavarg- 
dama su savo talkininkėm rūpi
nosi Ona V i 1 ė n i š k i e n ė.

Dr. J. Girniaus veikalo Tauta 
ir Tautinėlštikimybėpirmoji lai
da jau yra išsemta. Tas liudija 
apie veikalo reikšmingumą ir jo 
filosofinį svor|. Be abejonės, au
toriui teks parengti ir antrą to 
darbo laidą. Kiek žinom, Tauta 
ir Tautinė Ištikimybė jau yra iš
versta i latvių kalbą. Mūsų emi
graciniame gyvenime tas veika
las tikrai paliks gilius pėdakus, 
o ne vienam gal padės susivokti 
opiose tautinio gyvenimo proble
mose.

Subatvakarių rengėjai nuošir
džiai dėkojo Ant. Diržiui, pasi
ryžusiam stoti dvikoVon su pačiu 
veikalo autorium, dr. J. Girniui 
padėka už apsilankymą ir įsijun
gimą l jo paties keliamų proble
mų nagrinėjimą. Dėkui subatva- 
kario viešnioms ir svečiams, ku
rių susirinko nemažas būrys.

Kitas kultūrinis subatvakaris 
rengiamas balandžio 20 d. tuose- 
pačiuose ALT S-gos namuose, So. 
Bostone.

St. s.

Stasys Motuzas prie savo drožinių.

PADĖKA
ALT Waterbury skyriaus 
ldyba nuoširdžiai dėkoja 
siems atsilankiusiems į 
asario 16 minėjimą ir pa- 
musiems Lietuvos Nepri- 
ausomybės kovą savo au-

Taip pat nuoširdus ačiū 
visiems prisidėj usiems prie 
šios šventės paruošimo. 
¥pač ačiū kun. klebonui Ed- 
vvard Gradeck ir kun. Wal- 
ter Vycas, šv. Juozapo pa
rapijos mokyklos chorui ir 
seselei Liucilei jį paruošu
siai, šeštadieninės Mokyklos 
nokinėms, Macienei, Water- 
bury skautėms ir skautams, 
Maurutienei, Kurui, John 
Stokes už garsiakalbius, ra
dijo programų vedėjams 
John Adams ir Antanui Pa
liuliui taip gražiai paruošu- 
siems ir pravedusiems Va
sario 16 minėjimą savo pro
gramose. Ir visiems ki
tiems, kurie bet kuo prisi
dėjo prie šio minėjimo.

ALT jau ruošiasi Baisio
jo Birželio minėjimui. Jis 
įvyks birželio 15 d., šešta
dienį. ALT Waterbury sky
riaus valdyba kviečia visas 
organizacijas aktyviai pri
sidėti prie šio minėjimo ir 
kviečia jų atstovus daly
vauti posėdžiuose. Sekantis 
ALT posėdis įvyks balan
džio 2 dieną, 8 vai. p. p., 48 
Green St., Klubo patalpose.

ALT

• Iš Lietuviu Fondui pa
sižadėjusių įnešti po tūks
tantį dolerių, įnašų, šiomis 
dienomis įmokėjo: Lietuvių 
Veteranų S-gos "Ramovė” 
Omahos skyrius $100.09, 
LB Los Angeles apylinkė 
$20°.0'\ LB Cicero apylinkė 
$290.C0, LB Marąuette Park 
apylinkė $250.00.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

šavo mišias už žuvusius dėl tė
vynės laisvės ir pasakė sukak
čiai pritaikytą pamokslą. Vokie
čių spauda paminėjo apie sukak
ti ir aprašė apie parodą.

Tenka su dideliu pasigerėjimu 
pasidžiaugti Stasio Motuzo asme
niu, kuris nenuilstamai dirba tau
tos ir Lietuvos labui. Jis jaunys
tėje dėl gimtojo krašto laisvės 
organizavo partizanus ir jiems 
vadovaudamas Gruzdžių apylinkė
se kovojo su bermontininkais ir 
kitais mūsų krašto priešais. Vė
liau, mūsų tėvynės sutemose su 
jo suorganizuota šimtine stojo 
savanoriu J Tėvynės Apsaugos 
Rinktinę. Šiandien, nors begink
lis, palūžus jo sveikata, bet ga
linga dvasia, tėvynės meilės ve
dinas, kietu užsispyrimu, tik ki
tokiais ginklais, kovoja su tė
vynės pavergėjais -- sumaniai 
ir gražiai garsindamas sveti
mųjų tarpe pavergtos tėvynės 
vardą ir kančią. Jam priklauso 
pagarba ir dėkingumas.

St. Motuzas yra nusistatęs dro
žinių rinkini išsiųsti užjūrio, nes 
anot jo "lietuviai nesidomauja, o 
šios apylinkės vokiečiai daugeli 
kartų turėjo galimybės pamaty
ti".
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