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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PAMAŽU, BET ATKAKLIAI VYKSTA 
LIETUVIŲ KALBOS IŠSTŪMIMAS
Kaip Rusijos bolševikai, taip 

ir Lietuvos bolševikai-kvislin- 
gai tebebando skelbti, kad vadi
namoji "LTSR" esanti suvere
ni respublika, daugiau suvereni 
ir nepriklausoma, negu Lietuva 
buvusi prieš Raudonosios Armi
jos invaziją 1940 metais. Tačiau 
Lietuvoje Maskvos {vestoji tvar
ka liudija, kad tas suverenumas 
tėra maždaug toks, kaip, saky
sim, kairės rankos mažojo pirš
to "suverenumas" visam kūne: 
jis yra atskira kūno dalis, turi 
savo pavadinimą ir net gali pa
judėti atskirai, kai visas kūnas 
nejuda ar kitaip juda, tačiaukrau- 
jas ir komanduojanti nervų siste
ma jame iš kitur.

Tarp dalykų, kokius būtinai tu
ri savo kiekvienas suvere
nus, nepriklausomas kraštas,bet 
kurių Lietuva neturi, nėra Lietu
voje ir savo pašto. Lietuvoje vei
kia Rusijos (SSSR) paštas, todėl 
Lietuva nebeturi nei savo pašto 
ženklų, o turi naudotis rusiškais, 
taigi ir už pašto patarnavimus tu
ri užsimokėti Rusijos paštui. Ta
čiau rusų pašto įstaigos Lietuvoje 
ligi šiol dar rodo Lietuvai bent 
tiek mandagumo, kad savo ant
spauduose vartoja ir lietuvių kal
bą šalia rusų kalbos. Būtent, paš
tų antspauduose vietovės (miesto) 
vardas {rašomas rusiškomis ir 
lietuviškomis raidėmis.
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Bet, štai, didesnės Įstaigos, 
nusižiūrėjusios { Vakarus, pra
dėjo {sitaisinėti frankiravimo 
mašinas, kuriomis pašto apmo
kėjimas atžymimas tam tikru 
antspaudu vietoj pašto ženklų. 
Tokiose mašinose {rašai {taiso
mi jautik rusų kalba.Štaipa- 
vyzdys, kaip atrodo toks Mokslų 
Akademijos Centrinės Bibliote
kos mašininis antspaudas.

Suvereninėje respublikoje visi 
toki antspaudai jukgalėtųbūtipa
gaminti vietineoficialia valstybi
ne kalba. To, tačiau, rusai ne tik 
paštuose, bet ir visose įstaigose 
niekad neleido: visi antspaudai, 
visi blankai su {staigų pavadini
mais bei adresais gaminami, ge
riausiu atveju, būtinai dviem, ru
sų ir lietuvių kalbom, arba šen ten 
jau ir viena--rusųkalba, bet nie
kad ne viena lietuvių kalba. J eigų 
pašto Įstaigos dar vartoja antspau. 
dus dviem kalbom, tai ir franki
ravimo mašinose, pagamintose 
pagal paskirų {staigų užsakymą, 
{rašai galėtų būti arba lietuviški, 
arba bent jau lietuviški ir rusiš
ki, jei nepatogu ir nedrąsu savo 

Dėžė nėra užtenkamai stipri išlaikyti spyruoklei...

krašte verstis vien sava kalba. 
Bet šioj naujovėj rusų kalba jau 
visiškai išstumia lietuvių kalbą 
iš viešosios vartosenos.

Taip atsitinka dėl to, kad Lie
tuvoje veikiančios rusų Jstaigos, 
jų tarpe ir paštas, atsargiai, iš 
lėto, bet atkakliai stengiasi lie
tuvių kalbos nusikratyti. Jie at
sargūs, saugosi staigiai "per
tempti stygą", nes junta, kad lie
tuviai, net ir komunistai bei ko
laborantai, tebegina lietuvių kal
bos teises Lietuvoje. Bet atsi
randa vietų, kur tas lietuvių at
sparumas sušlubuoja. Ten rusai 
bematant užima poziciją.

Spragų kovoje dėl lietuvių kal
bos pozicijų sudaro ypač rusai 
pareigūnai, kurių yra prikamšy- 
ta visose Įstaigose, jeigu ne pa
čiose viršūnėse, tai bent kitose 
praktinio darbo pozicijose. Štai, 
šiuo frankiravimo mašinų atve
ju, padėtis greičiausia tokia, kad 
mašinos ir jų antspaudų {rašai 
gaminami rusų {monėje, kuri 
"nėra įsisavinusi kitomis kalbo
mis antspaudų gaminimo techni
kos". Taigi, norint, kad {rašai 
būtų pagaminti lietuvių kalba, 
reiktų ilgai ir sunkiai kovoti, kol 
būtų ar nebūtų gautas leidimas 
tą daryti ir kol jie prisirengtų 
tą daryti ("Įsisavintų techniką"). 
Jei mašiną užsakantysis parei-
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gūnas nėra atkaklus kovotojas, o 
ypač, jeigu jis tiesiog yra rusas, 
tai mašina užsakoma tokia, kokią 
rusų {monė sutinka pagaminti. 
Taip ir artėja prie rusų kompar
tijos programoj numatyto tikslo 
-- padaryti rusų kalbą bendrąja 
"broliškųjų tautų" kalba ir kitų 
tautų kalbas bei individualybę su- 
dildyti.

LATVIŲ GIMNAZIJAI 
VOKIEČIAI DAVĖ 
2,400,000 MARKIU

Salia lietuvių Vasario 16 Gim
nazijos, Vokietijoje dar veikia lat
vių ir vengrų gimnazijos. Latvių 
gimnazija randasi Muensteryje, 
prie Olandijos sienos.

Latvių gimnazija, ilgą laiką ken
tėjusi tikros vargo mokyklos gy
venimą aplūžusiuose barakuose, 
dabar baigia {ruošti naujus pas
tatus su bendrabučiais ir kito
mis patalpomis, reikalingomis ne 
vien mokslo {staigai, bet ir nau-

DU DAUGIAUSIAI PER ŠVENTES LINKSNIUO
JAMI VARDAI BUVO BERLYNAS IR KIPRAS.

------ Vytautas Meškauskas----------
Jei kas švenčių metu neskaitė 

laikraščių, nedaug nustojo. Tarp
tautinės politikos laukuose esame 
maždaug ten pat, kur buvome. 
Du vardai dominavo antraštėse: 
Berlynas ir Kipras. Apie kalė
dinę dovaną Berlynui, 'passier- 
scheinų' Vakarų Berlyno gyven
tojams { Rytų Berlyną pavidale, 
jau esu rašęs. Kaip ir galima bu
vo laukti, Nikitos Chruščiovo do
vanos nėra tikros, nes ir jis pats, 
anot Time, { Kalėdų sen{ tik iš 
išvaizdos panašus. Atsimintina, 
kad tokią ’dovaną’ Vakarų berly
niečiai galėjo turėti jau seniau, 
tačiau jie jos atsisakydavo pro
testo ženklan, kad parodžius, jog 
jie nesutinka suChruščiovo siena 
ar tvora, kuri perskyrė tą apsup
tą miestą. Tačiau, jei išimtis ga
lima per Kalėdas, kodėl ji turi 
būti ne{manoma per ištisus me
tus? Kodėl neleisti Vakarų Ber
lyno gyventojams aplankyti saA, 
vo gimines bolševikų kalėjime, 
vadinamam Rytų Vokietija, jei 
kalėjimo sargai su tokiais apsi
lankymais sutinka? Žinoma, tai 
reiškia bent dalinj Rytų Vokieti
jos pripažinimą! Ir faktas, kad 
dėl tokių vizitų susitaria Vakarų 
Berlyno jstaigos su Rytų Vokie
tijos {staigom reiškia ir Vakarų 
Berlyno pripažinimą atskiru su
vereniniu miestu! Visa tai kal
ba Nikitos Sergejevičiaus naudai. 
Kalba už dabartinio status quo 
pripažinimą. Bet kodėl jo nepri
pažinti, jei pakeisti vistiek negali
ma. (Ką mes laimėjome neturė
dami diplomatinių santykių su 
lenkais po Vilniaus pagrobimo?)

Tokiais sumetimais Berlyno 
burmistras Willy Brandi, atrodo, 
nori susitarti su Rytų Vokietija 
dėl nuolatinės procedūros arti
mesnių ir tolimesnių giminiųap- 
lankymui. Vakaruose raminama- 
si, kad tokie vizitai akivaizdžiai 
parodo Vakarų sistemos prana
šumą prieš rytinę. Bet apie tai 
ir be to žinoma. Vizitai tik pa

jam latvių kultūros centrui Vo
kietijoje sutalpinti. Muensterio 
mieste jau dabar yra {sikūrusios 
veik visos pagrindinės latvių vi
suomeninės organizacijos.

Naujo latvių kultūros centro 
statybai Vestfalijos ir Reino vy
riausybės paskyrė stambią para
mą, nurodant, kad toji investi
cija tarnaujanti Europos tautų 
ateičiai. 2,4 mil. markių pašalpa, 
šalia pačių latvių surinktų pinigų, 
jau sudaro sumą, kuria {manoma 
kas nors padaryti. Nenuostabu, 
kad jau dabar latvių gimnazijoje 
moksleivių skaičius, ilgą laiką 
nesiekęs šimto, peržengė 200 ri- __________________________________ ______________——— --------------------------------------------——-

brėžė, kad padėties pasikeitimo 
(bent greitu laiku) negalima tikė
tis.

Tuo tarpu, kai tokios padėties 
akivaizdoje Vakarų Berlynas lyg 
ir iš tikro darosi trečia vokiečių 
valstybė, tarp vakarinės Vokie
tijos ir JAV santykiai yra patys 
geriausi. New Yorko Times pas
kutiniame 1963 m. numeryje juos 
apibudino kaip The German-Ame- 
rican Entente. Vakarų Vokietija 
virstanti JAV ryšininku su visa 
Vakarų Europa!

♦♦♦

Rašyti apie Kipro salą iš Ame
rikos lyg truputi ir nepatogu. Juk 
čia milijonai {vairiausių tautų ir 
rasių kilmės žmonių palyginti 
pakenčiamai sugyvena. Žinia, yra 
nuomonių skirtumų ir neapykan
tos, bet visdėlto retokai prieina
ma prie susišaudymo. Tuo tarpu 
Kipro saloje per švenčių laiko
tarpi žuvo per 300 žmonių dėl to, 
kad 400.000 graikų negali suras
ti formulės kaip sugyventi su 
nepilnais dviem šimtais tūkstan
čių turkų.

Kuo, kuo, bet savo istorija 
Kipras gali pasigirti. Apie j{ buvo 
kalbama jau tada, kai apie Ame
riką niekas nar nesapnavo, bet 
ir D. Britanijoje, kuri šiandien 
yra vienintėlis šiokių tokių pa
liaubų toje saloje užtikrintoja, 
gyveno tik žvėrys.

Dėl palankaus minkšto klima
to Kipro sala, kuri yra apie 140 
mylių ilgio ir 50 mylių pločio, 
yra laikytina mūsų kultūros lop-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East Chicagos skyrius rengia penkerių metų sukakties minė
jimą sausio 11 d. šeštadienĮ, 6 v. v. Lietuvių parapijos salėje, 3903 Fir St., East Chicagoje, Ind. Meninėje 
programoje dalyvaus solistė Natalija Aukštuolienė, akompanuojant Antanui Rimkui ir aktorė Eglė Vilu- 
tienė. Programos vedėju bus Jonas Rimkūnas. Po to seks vaišės ir šokiai. Plačiau apie skyriaus veiklą 
ir rengiamą minėjimą skaitykit 6 psl. Nuotraukoje ALT S-gos E. Chicagos skyriaus dabartinė valdyba. 
Sėdi iš kairės: valdybos narys kultūros reikalams V. Aukštuolis, sekretorius T. Mečkauskas, pirmi
ninkas K. Pocius, vicepirmininkas S. Kalvaitis ir iždininkas J. Bagdanskis.

ATVYKĘ IŠ LIETUVOS PASAKOJA APIE LAIŠKŲ
CENZŪRA IR SIUNTINIUS V. Alseika

Neseniai atvykę iš Lietuvos 
Jūsų bendradarbiui papasakojo 
apie Lietuvos gyventojų išsiun
timą { tolimas Sovietijos dalis, 
"plėšinines" žemes ir apie atsi
tikimus, kada tautiečiai nebenori 
grjžti Į Lietuvą.

-- Kokie asmenys parenkami 
išsiųsti { "plėšinines" žemes? 
Gal esama kokios Lietuvai nu
statytos išsiunčiamųjų kvotos?

-- Išsiunčiami jauni žmonės 
ar ir visos šeimos. Į Kazachs
taną ar Į Karelijos mi.škus ieš
koma kandidatų, baigusių moks
lus, jaunų specialistų, demobi
lizuojamų karių tarpe. Daugiau
sia parenkami specialistai iš 
technikos mokyklų.

-- Kaip ilgai tenka pasilikti 
plėšininėse žemėse?

šio dalimi. Kai kurie palaikai liu
dija apie šiokią tokią kultūrą jau 
3.700 metais prieš Kristų! Po
litiškai sala sudarė per mažą vie
netą, kad ilgai išsilaikytų nepri
klausoma. Kas jos nevaldė? Ir
Egiptas, ir Roma, ir Persija ir 
Graikija. Romos imperijai pasi
dalinus { dvi dalis, Kipras beveik 
700 metų, nors ir su pertraukom, 
priklausė Bizantijai. Mahome- 
do pasekėjams pradėjus savo žy
gius { Vakarus, o Vakarams pra
dėjus Kryžiaus žygius { Šventąją 
Žemę, Kipras dažnai sudarė ir 
vieniems ir kitiems tolimesnės 
invazijos bazes. Vėliau Kipras 
ilgesnį laiką priklausė Venecijos 
respublikai ir pagaliau 1571 me
tais atiteko Turkijos imperijai. 
Turkija tą salą valdė beveik 300 
metų. Gyventojai, kurių dauguma 
buvo graikų kilmės, turėjo gana 
plačią autonomiją. Rimtesni su
kilimai prieš turkus buvo 1764, 
1804 ir 1821 m. Turkijos admi
nistratoriai, aplamai imant, bu
vo labai blogi.

Rusijos - Turkijos karo metu 
toji sala faktinai buvo atiduota 
D. Britainijai už jos paramą Tur
kijai tame kare, tačiau formaliai 
dar iki 1914 metų buvo skaitoma 
esanti Turkijos dalimi. Pirmojo 
pasaulinio karo metu, kada Tur
kija susidėjo su ašies valstybėm, 
britai Kiprą pavertė savo koloni
ja, ką Turkija pripažino Lausan- 
ne sutartim 1924 m. Nuo to laiko 
Kipro graikai galvoja apie susi
jungimą su Graikija, vadinamą 
"enosis" -- uniją. Po antrojo 
pasaulinio karo prasidėjo smar
ki teroristų veikla, kuri galų ga
le privedė prie salos nepriklau
somybės paskelbimo.

-- Pagal sutartis kurios su
daromos gana suktu būdu -- pi
niginiais avansais, veltui teikia
mu transportu ir tt. Reikia pas
tebėti-, kad ypatingai suklysta tie, 
kurie išvažiuoja visam laikui. 
Tačiau tai tik paskiros, daugiau
sia surusėjusios šeimos.

-- O ar esama atvejų -- toliau 
buvo klausinėjami atvykę iš Lie
tuvos -- kad išvykę Į tas tolimas 
Sovietijos sritis gyventojai ir 
ypač jaunimas, nebenori grjžti 
Lietuvon ir nutarę verčiau pasi
likti?

-- Yra daug norinčių grjžti, 
tačiau Lietuvon grjžus niekas ne
priregistruoja, negaunama dar
bo, atsiranda {vairios baudos ir.., 
tai atbaido, verčia pagalvoti: ar 
negeriau pasilikti ir toliau gy
venti Kazachstane?

Nuo tada salą pradėjo valdyti 
prezidentas ortodoksų arkivys
kupas Makarios III (tikroji pa
vardė Mihail Mouskos), tur{s di
deli autoritetą graikų kilmės gy- 
ventuojuose, tačiau jo valdžia
buvo gerokai suvaržyta vicepre
zidentui turkui Kucuk duota veto 
teise. Pusiausvyrą Kipre išlaikė 
britai, kuriems ten buvo paliktos 
trys suvereninės bazės. Jose bri
tai laiko apie 10.000 karių -- di
džiausią savo (ir Vakarų) karinę 
pajėgą Artimuosiuose Rytuose.

Toji jėga visados buvo kris
las Maskvos akyse, kuri nepra
leidžia progos pakurstyti graikų 
ir turkų aistras. Aistras dviejų 
kaimynų, kurių santykiai per tūks 
tančius metų nebuvo geri, jei čia 
nevartoti stipresnio išreiškimo. 
Žinia, dviguba Kipro administra
cija, nuolatinis turkų veto, ne
galėjo būti tobula, už tat prezi
dentas Makarios pradėjo akciją 
už {vedimą tokios tvarkos, kur nu
lemtų dauguma. Tai sukėlė tur
kų reakciją. Prasidėjo susišau
dymai. Turkai netoli Kipro sukon
centravo savo laivyną -- 11 nai
kintojų. Pasklido kalbos apie ga
limą turkų invaziją. Makarios pa
reiškė, kad esanti santvarka ne
gali tęstis toliau, britai, kurių 
dėka susirėmimai neišsivystė { 
ginkluotą konfliktą tarp dviejų 
Nato narių: Graikijos ir Turki
jos, arkivyskupą Makarios šiaip 
taip {tikino nedaryti jokių dras
tiškų žygių, galinčių privesti prie 
tikrai tragiškos padėties. Gali
ma išeitis -- salos padalinimas 
tarp Graikijos ir Turkijos yra 
sunkiai {manoma, nes abi tau
tybės gyvena susimaišiusios pa
lyginti nedidelėm kolonijom.

-- O kaip laiškuose atsiliepia
ma apie padėt{otose srityse? 
Kas laiškuose rašoma apie pra
gyvenimo sąlygas ir pan.?

-- Maitinimo sąlygos ten nė
ra geros, galima sakyti -- labai 
blogos. Laiškuose rašydavo: bul
vių kibiras kaštavęs vienos die
nos uždarbj. Trūksta medžiagų, 
gyvenama vagonuose ar palapi
nėse, nėra kelių, daug dulkių. Ta
čiau uždarbis aukštesnis kaip 
Lietuvoje ir tai... kartais vilio
ja.

Ta proga atvykę iš Lietuvos 
buvo dar paklausti apie medi
cinos pagalbą Lietuvoje. Kokio ji 
lygio?

Gydymą Lietuvoje galima pa
vadinti chaltflriniu... Jei turi ky-

(Nukelta {2 psl.)
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PASKUTINĖS MUSS0UN10 GYVENIMO DIENOS Į2)
MUSSOLINI ŽADA PASITRAUKTI | KALNUS

Mussolinio atsiradimas Mila
ne nepagerino padėties. Visur 
viešpatavo didžiausias susijaudi
nimas. Duče bandė pašalinti pa
niką, bet ulceris jį kankino vis 
labiau ir dr. Zacharias, Hitlerio 
priskirtas prie Mussolinio, ma
tė, kad su kiekviena bloga naujie
na blogėjo ir jo sveikata. Jis 
bandė prikalbinti Mussolinį lėk
tuvu bėgti j Ispaniją. Dučės pa
lydovai net paprašė vokiečių lėk
tuvo ir benzino,bet prašymas bu
vo atmestas.

Balandžio 24 d. atėjo iš Hit
lerio pranešimas. Vokietija jau 
parblokšta. Rusai mušasi Berly
no priemiestyje. Italijoje gi ame
rikiečiai sparčiai keliasi Į šiau
rę, nesutikdami dideliopasiprie-

Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

šiams pinigo, į tokį ligonį gydy
tojas kreipia dėmesį, o jei ne — 
tai jau žinokis! Poliklinikos Lie
tuvoje perpildytos, į jas patekti 
nėra lengva. Tose klinikose, pa
sitaiko, ligoniai apžiūrimi labai 
paviršutiniškai. Seniau gydytojai 
dirbdavo keliose darbovietėse, 
kas pastaruoju metu jau uždraus
ta, Naujų ligoninių beveik nepas
tatyta, jos tik įkurtos įvairiuose 
senuose pastatuose.

— O ar esama vaistų, kurių 
Lietuvoje negalima įsigyti?

-- Taip. Štai, jei kas išvyksta 
į Vakarus, tie gauna iš pasili
kusiųjų receptus ir prašomi, jau 
esant laisvuose Vakaruose, pri
siųsti norimus vaistus. Žinoma, 
kai buvo laisvesnis vaistų siun
timas pakietuose, pavergtieji 
Lietuvoje buvo labai patenkinti.

-- Kaip aplamai žiūrima J so
cialinį aprūpinimą Lietuvoje, ar 
jis gyventojus patenkina?

-- Socialinis aprūpinimas, 
ypač pensijos kaime (kolcho
zuose) gyvenantiems yra katas- 
trofingoje būklėje. Beveik visi 
seneliai kaime negauna jokių pen
sijų, nes besirūpinant tomis pen
sijomis reiktų atlikti begales for
malumų, tektų susirasti daugybę 
liudininkų ir pan. Tuo tarpu tie 
liudininkai arba jau mirę, ar iš
vežti Sibiran ir pan. Tad sene
liams ir tenka vargti pas savo 
vaikus, gimines. Tai liūdnas vaiz
das! Niekur statistiniuose leidi
niuose nepatirsite, kiek senes
nio amžiaus žmonių, ypač kolcho
zuose gyvenančių, gautų pensijas. 
Beje, pensijas turėtų mokėti 
patys kolchozai, tačiau jų daugu
ma yra paskendę skolose ... 
Kremliui. Tad kaip ubaginis kol
chozas sugebėtų išlaikyti sene
lius?

Dar keli klausimai apie laiš
kus, jų cenzūrą. Paklausti ar vi
si laiškai cenzūruojami, atvykę 
iš Lietuvos atsakė teigiamai. O 
dabar klausimas: ar teko girdėti 
kad Lietuvoje kas nors gauti] 
prieš komunistinį režimą nu
kreiptų laiškų, ar laikraščių bei 
knygų?

— Laiškų pasitaiko, tačiau ne
teko girdėti, kad žmonės būtų 
gavę tokių laikraščių ar knygų. 
Dar tenka pastebėti, kad regis
truojamos pavardės tų asmenų, 
kurie siunčia laiškus į užsienį.

-- O jei tie rašantieji iš Lie
tuvos kiek neigiamai atsiliepia 
apie gyvenimą (suvaržymas, 
maisto stoka), ar tai gali neigia
mai atsiliepti taip rašantiems Į 
Vakarus? Ar čia būtų daromas 
skirtumas tarp senesnio amžiaus 
asmenų ir jaunesnių?

— Taip, atsilieps sprendžiant 
patikimumo klausimą arba likvi
duojant įtartinus asmenis. Taip, 
daromas skirtumas tarp senes
nio amžiaus žmonių ir jaunes
nių, be to, tarp vyrų ir moterų, 
susirašinėjančių su giminėmis 
Vakaruose. Seniams, senutėms 
ar moterims daug kas leistina ir 
jų rašinėjimui nepriskiriama di
desnė reikšmė.

— Ar tikrinami išVakarųgau- 
ti paketai?

--Jie smulkiai tikrinami.
Pagaliau, dar vienas klausi

mas: ar Lietuvoje teisėta viešai 
pardavinėti dalykus, kurie pri
siunčiami tuose siuntinėliuose, 
paketuose?

-- Tai priklauso nuo valdžios 
pareigūnų pažiūrų. Aplamai, da
bar vad. “talkučkės" yra panai
kintos, tad įvairius daiktus tenka 
parduoti per pažįstamus ar komi
so keliu.

šinimo. Miestai pasiduoda su en
tuziazmu.

Balandžio 24 d. Mussolini tris 
kartus telefonąvo savo žmonai 
Rachelei norėdamas pasakyti, 
kad negalės grįžti pas , ją ir vai
kus ir kad savo sekretoriui Gatti 
pavedė ją tuojau pat išvežti į 
Come. Mussolini pakabino rage
lį. Nežiūrint flirto su Clara Pe- 
tacci, Rachele jo gyvenime buvo 
reikšminga. Vargingo valstiečio 
duktė, ji jam padovanojo kūdikį 
pirm negu jis sugalvojo su ja 
susituokti. Ji buvo šalia jo ne
pasisekimuose ir laimėjimuose. 
Ji buvo jo gyvenimo palydove, 
bet pasiliko paprasta motina, da
vusi savo vyrui tris sūnus ir dvi 
dukteris. Ji laisvai pasirinko gy
venti jo garbės šešėlyje.

Aišku, diktatoriaus gyvenime 
būta ir kitų moterų. Venecijos 
rūmuose kambarinis dažnai ant 
grindų rasdavo moteriškų plaukų 
segtukų ir kitokių moteriškų 
daiktų. Buvo žinoma, kad Musso
lini flirtuoja su žurnaliste Mar
garita Sarfatti, prancūze Magda 
Fontanges, bet visas jas nugalė
jo nuo 1936 metų graži brunetė 
Clara Petacci, kuri pasidarėofi- 
cialia dučes meiluže.

Mussoliniui dar tebestovint 
susikaupus prie telefono, į kam
barį įėjo sargybinis ir pranešė, 
kad jį norįs matyti tūlas Gian 
Riccardo Cella.

Kas tas Cella? Vardas nieko 
nesakė Mussoliniui.

Sargybinis kartojo, kad Cella 
norįs būti priimtas tuojau pat. 
Pagaliau Mussolini sutiko ir lie
pė įvesti Milano prekybininką.

Nedidelis žmogelis, įėjęs kam
barin, buvo labai nervuotas. Jis 
tuojau pat atidengė savo kortas, 
pasisakydamas esąs Tautinio Iš
laisvinimo Komiteto narys ir jo 
pasikalbėjimo tikslas "išgelbėti 
Milaną nuo civilinio karo baisu
mų”. Ar Mussolini negalėtų ati
duoti valdžią į rezistencijos ran
kas, tuo būdu išvengiant bereika
lingo kraujo praliejimo?

Po Cellos pareiškimo įsivieš
patavo tyla. Prieš mėnesį dik

ŠYPSENOS * ŠYPSENOS * ŠYPSENOS

ALI SAVINGS OEPOSITED THROUGH
from January Ist

(currenf rote)
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tatorius būtų kitaip reagavęs. Jis 
būtų pašokęs, visas raudonas, 
trenkęs kumščiu ( stalą, sukel
damas didžiausj triukšmą, iš
gąsdindamas net savo artimiau
sius bendradarbius. Kas galėjo 
pasiūlyti kapituliuoti rezistenci
jai. Bet dabar?

Mussolini pasiliko tylus. Jo 
žvilgsnis buvo tuščias. Galvos 
linktelėjimu atsakė, kad pasiū
lymas įdomus ir pasiruošęs tei
giamai atsakyti, bet prašė tai iš
laikyti paslaptyje.

Po pietų Cella padarė raportą 
apie savo pasimatymą suMusso- 
liniu kitiems komiteto nariams ir 
buvo sutarta susitikti kitą dieną 
5 vai. vakare pas kardinolą Schus- 
terį, Milano arkivyskupą. Musso
lini kvietimą priėmė.

Būti arkivyskupu tokio miesto, 
kuris buvo ne tik paskutine fašis
tų tvirtove, bet ir partizanų svar
biausiu lizdu, buvo nelengva. Jis 
žiūrėjo iš savo rūmų lango, ste
bėdamas kaip kieme maišosi vo
kiečiai ir italai. Visur buvo pilna 
kariškų automobilių ir prievartų 
stovėjo SS sargyba. Staiga kieme 
visi nutilo. Iš automobilio išlipo 
Mussolini, Ne jis vienas. Su juo 
atvyko Etiopijos karo veteranas 
maršalas Grazioni ir du fašistai 
ministeriai Baracuir Zerbinobei 
Milano prefektas Bassi. Visi jie 
pradėjo keltis laiptais pas arki
vyskupą, kuris juos pasitiko mil
žiniškoje salėje. Prieš kardinolą 
dabar stovėjo žmogus, dar nese
niai buvęs galingiausias asmuo 
Italijoje.

Pradžioj vyko mandagus pasij^ 
kalbėjimas apie viską, tik ne apie 
patį reikalą. Rezistencijos komi
teto nariai vėlavosi.

Kardinolas pakvietė duče J kitą 
kambarį, kur būsią geriau kalbė
tis. Palikdami fašistų vadus, 
Mussolini nusekė paskui kardi
nolą.

Abu vyrai nežinojo, kaip pra
dėti pasikalbėjimą. Kardinolas 
liepė atnešti vyno ir sausainių. 
Pagaliau iš lėto, pasikalbėjimas 
prasidėjo. Kardinolas, kad ką nors 
pasakius , priminė Napoleono

East St. Louis lietuvių choras, kuris su nauju repertuaru pasirodys sausio 19 d. lietuvių parapijos 
salėje ruošiamame koncerte. Stovi pirmoj eilėj iš kairės: A. Kleinaitienė, M. Paulikaitienė, O. Sujie- 
nė, A. Tiškuvienė, S. Goberienė, choro vadovas A. Paulikaitis, A. Gudaitienė, M. Kikutįenė, J. Ke- 
mežienė, V. Tervydienė, A. Švarcienė. Antroj eilėj iš kairės: J. Kiemaitis, dr. P. Švarcas, A. Vaitkus, 
V. Tervydis, Z. Grybonas, J. Luja, A. Goberis, A. Gerčys ir K. Kikutis.

EAST ST. LOUIS LIETUVIŲ ŽINIOS

PASISEKĘS VAKARAS 
LIETUVIŲ FONDO NAUDAI

L.B. East St. Louis apylinkė 
gruodžio 29 dieną pravedė vaka
rą - šokius su laimėjimais Lie
tuvių Fondo naudai. Šis vakaras 

žlugimą ir paskui staiga konkre
čiai paklausė:

-- Ką jūs galvojate daryti?
— Aš manau pasitraukti su 

trim tūkstančiais juodmarškinių 
j Valteline.

-- Kad tęsti karą kalnuose?
— Taip, dar kurį laiką, paskui 

aš pasiduosiu.
Kardinolas pakeitė kalbos toną. 

Dabar jis kreipėsi ne į Duče, bet 
į nelaimingą žmogų, kuriam reiš
kė gailestį. Jis kalbėjo apie pasi
davimą, atgailavimą. Mussolini 
sukando drebančias lūpas. Pas
kutiniu laiku jis buvo pradėjęs 
praktikuoti religiją.

6 vai. vak. atvyko Išlaisvinimo 
Komiteto nariai. Jų buvo trys: 
gen. Cadorna apsirengęs civiliai, 
advokatas Marazza ir inž. Lom- 
bardi.

Kardinolas atsistojo ir ištiesė 
jiems ranką pabučiuoti žiedą,Mus
solini pasiliko kurį momentą ne
judėdamas. Paskui jis priėjo prie 
Cadornos ir ištiesė jam ra nką. 
Generolas kiek sumišo, bet ją 
priėmė ir paspaudė. Kiti du pa
kartojo tą patį. Po jų tyliai Į 
kambarį suėjo Mussolini patarė
jai. Mažai žodžių tepasakyta. Kar
dinolas ir Duče atsisėdo ant siau
ros sofos. Iš Mussolini kairės už
ėmė vietą rezistentai: Lombardi, 
Cadorna ir Marazza. Prie Ma- 
razzos susėdo fašistai: Barracu, 
Zerbino, Graziani,Bassi. Pasku
tinysis tokiu būdu atsirado kardi
nolo dešinėje. Paskutinę minutę 
atsirado dar vienas rezistentas- 
Giustino Arpesani, kuris pasista
tė kėdę tarp Cadorna ir Lombar
di.

Pasikalbėjimas tęsėsi valandą 
laiko. Per tas 60 minučių likimas 
turėjo būti išspręstas. 

Kitame numeryje: 18 PARTI
ZANŲ UŽSTOJO DONGO KELIĄ.

East St. Louis - Collinsville ir apylinkių ALT S-gos narių vaiku
čiai džiaugiasi Kalėdų senelio atneštomis dovanomis J. Lujų namuo-

JANUARY 15th EARN
LAKE SHORE BOULEVARO

aBOOO EUCLID AVENUE

turėjo įvykti anksčiau, bet dėl 
prezidento J.F, Kennedy mirties 
buvo atidėtas po Kalėdų švenčių. 
Apylinkės valdyba ir nariai in
tensyviai pasidarbavo, kad kolo
nijos lietuvių tarpe šis reikalas 
būtų išsamiai išaiškintas. Nema
žas lietuvių skaičius aktyviai pa
rėmė vakarą skirdami laimėjimų 
dovanas, kiti išpirkdami laimė
jimų bilietus, dar kiti atsilanky
dami ir paremdami šį svarbų už
davinį -- sukelti lėšų Lietuvių 
F ondui.

Tų pastangų rezultatas bu
vo sėkmingas ir vietos LB apy
linkė, suvedusi vakaro apyskai
tą, galėjo pasiųsti Lietuvių Fon
dui $500.00, jei senieji ateiviai 
bei čia gimę lietuviai būtų dar 
aktyviau įsijungę šion talkon 
-- suma būtų likus dar patrauk
lesnė. Pradžia nedidelei kolo
nijai yra gera ir tas rodo, kad 
kai daugiau darbininkų prie pa
rengimo ar darbo prisideda 
-- visada galima tikėtis geresnių 
vaisių.

LIETUVIŲ CHORAS RUOŠIASI 
KONCERTUI

East St. Louis Lietuvių Cho
ras baigia pasiruošti koncertui - 

vakarui, kuris įvyks sausio 19 
dieną (sekmadienį) 6.30 vai. va
karo East St. Louis lietuvių pa
rapijos salėje,Bugh ir 15 gatvės 
kampas. Šio choro viešas pasiro
dymas bus dar tuo išskirtinas, 
kad choras pergyvens oficialias 
krikštynas -- bus kūmai, bus su
teiktas chorui vardas, pasira
šytas krikšto aktas ir pats cho
ras pasirodys su nauju repertu
aru visuomenei.

Tai bus neeilinis kolonijos gy
venime įvykis. Ne tik vietos ir 
apylinkių lietuviai bei jų draugai 
yra kviečiami atvykti, bet taip 
pat ir iš toliau yra laukiami 
svečiai. Po koncerto seks šo
kiai ir vaišės. Iki pasimatymo 
koncerte. (b)

AUKOS DIRVAI
H. Andruska, Woodhaven..... 3.00
J, Kumpikas, Richmond.......4.00
V. Minkūnas, Cleveland.......2.00
A. Pimpė, Chicago................ 9.00
V. Kazakevičius, Maspeth ... 1.00
L. Lendraitis, Boston...........1.00
J. Rinkevičius, Chicago...... 2.00
D. Sukelis, Chicago...............3.00
M. Uhlianuk, Armada...........5,00
K. Virbickas, Phila........... ...1.00
L. Tamošaitis, Woodhaven..4.00
A. Šimkūnas, Cleveland......10.00
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PAVYZDINGO ORGANIZOTGMO

K. Donelaičio 
mokyklos 
Kalėdų Eglutė

Gruodžio 21-slos pavakarę 
Chicagos Jaunimo Namus užplū
do K. Donelaičio lituanistikos 
mokyklos mokiniai su savo moky
tojais, tėveliais ir kitais artimai
siais. Čia, didžiojoje salėje, po 
valandėlės prasidės Kalėdų Eg
lutės programa. Jau dabar salė 
pilnutėlė publikos, nes šalia sve- 
čių-žiūrovų, sukiojasi, rikiuo
jasi ir programos vykdytojai, ak
toriai, šokėjai, deklamatoriai. 
Aiškiai matosi, kad tokiam ma
siniam teatrui, kokĮ kartkartėmis

K. Donelaičio mokyklos Chicagoje Kalėdų eglutės gyvasis paveikslas "Kalėdų naktį". Deklamuoja G. 
Šukelis V‘ Noreik°s nuotrauka

SUKAKTIS
Iš šalies žiūrinčiam kurios nors organizacijos penkerių metų 

sukaktis neatrodys verta didesnio dėmesio. Tuo labiau, kad esame 
pratinami švęsti ir minėti sukaktis, siekiančias žymiai gilesnę se
novę ir dažnai tik mūsų protėvių išgyventus įvykius.

Šiuo atveju Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East Chicagos 
skyriaus gyvavimo penkmetis minimas ne todėl, kad sukaktis lieka su
kaktim, bet todėl, kad toji organizacija yra verta platesnės visuome
nės dėmesio dėl daugelio priežasčių, kurios dažnai prabėga ne tik 
nepaminėtos, bet ir nepastebėtos.

Pagrindinė priežastis, tai — pavyzdingas organizuotu
mas. Penkmečio proga gražiai ir tvarkingai paruoštoje skyriaus 
veiklos 8 puslapių apžvalgoje būdingas vienas skyrelis po’ nekaltu 
"bendrosios veiklos” užvardinimu. Jame penkiais sakiniais ir 8 ei
lutėse nusakyti tie skyriaus veiklos epizodai, kurie kitose organiza
cijose užima pagrindinę ir esminę veiklos fazę. Tai paskaitų, paro
dų, minėjimų, pobūvių, gegužinių rengimas. Apžvalgoje visa tai pa
minėta prabėgomis, nors skyriaus nariams visa tai gi vistiek kaina
vo darbo, laiko ir išteklių. Bet gi ideologinės organizacijos skyrius, 
subūręs savo narius organizuotai veiklai ir idėjiniam darbui, kad ir 
atlikęs eilę visuotinai priimtų organizacijoms atlikti darbų, nedaro iš 
to didelės sau reklamos ir nesiruošia ateityje parodomis ar gegužinė
mis grįsti savo veiklos pagrindus.

Kiekvienos organizacijos veikloje narių tarpusavio bendravimo 
metodai gali skirtis, gali būti ir labai panašūs. Toje veikloje tinka 
ir rimta paskaita ir nuotaikingas pobūvis. Tačiau tai nėra "žūtbūti
nė" veikimo sąlyga.

Skyriaus nariai, būdami sąmoningais ir pareigingais tautinės 
organizacijos dalyviais ir jos siekių talkininkais, ne per tą skyriaus 
veiklos penkmetį, bet per savo gyvenimą yra išmokę vertinti orga
nizuotos ir darnios veiklos privalumus. Skyrius, kaip organizacijos 
padalinys, jiems yra tinkama priemone bendromis jėgomis jungtis į 
tą darbą, kuriuo savo tikslų siekia ne vien tautinės idėjos žmonės, bet 
visa lietuvių tauta.

Čia ir iškyla konkretūs ir gyvenimiški to skyriaus veiklos bruo
žai. Jie iškyla visos organizacijos bendrųjų užsimojimų tal
koje. O tą talką paprastai ir nedviprasmiškai parodo skyriaus pajamų 
ir išlaidų apyskaita. Joje stambiausieji išlaidų skaičiai parodo sky
riaus nepaprastą organizuotumą, sąmoningumą ir susidrausminimą. 
Čia pirmoje eilėje atsižvelgiama į ALT S-gos bendruosius reikalus, 
Vilties d-jos ir Dirvos rėmimą ir paramą LNFondui. Kas be ko, ne
pamirštami ir vietos reikalai, kaip jaunimo organizacijos, mokykla ir 
kt.

Skaitlinės taip pat labai būdingai kalba apie gyvenimišką ir dauge
liui organizacijų įsidėmėtiną bruožą. Būtent, skyriaus pajamų pozici
joje nario mokestis per visą penkmetį sudaro 196 dol., narių aukos 
skyriui 153 dol. ir ne narių aukos 22 dol. Taigi, viso 371 dol. O tuo 
tarpu skyriaus (netto!) pajamos siekia 6,572 dol! Šiam faktoriui ana
lizuoti reiktų paskirti žymiai daugiau vietos, nei sąlygos čia leidžia. 
Tačiau tąja proporcija vertėtų susidomėti daugeliui organizacijų.

ALTS East Chicagos skyrius yra atidavęs savo penkmečio duok
lę ne tik 4,805 dol. suma, bet jai sudaryti narių darbu, talka ir ra
cionalia veikla, kasoje dar turint 1,766 dol. kad reikalui esant netektų 
maldauti aukų.

Čia suminėtų ir nėsuminėtų faktų suma iškelia ALTS-gos East 
Chicagos skyrių į tų pavyzdingų organizacijų eilę, kuriomis turime 
gėrėtis, nes šiąja proga skyrių, jo vadovybę ir narius tik pasveikinti 
būtų per mažai. Tai ne skyriaus gyvavimo, bet tikrai pavyzdingo or
ganizuotumo ir tautinio susipratimo sukaktis. (j.č.)

suorganizuoja K. Donelaičio mo
kykla, Jaunimo Namų scena ma
žoka, o svarbiausia, stinga užku
lisio, į kurį reikėtų sutelkti po
ra šimtų vaidintojų... Bet džiau
giasi visi vaidintojai ir jųjų mo
kytojai, kad šiemet eglutė ruošia
ma čia, nes ligšiolinėse salėse 
dar daugiau stigdavo vietos...

Šiandien išeitis lengvai ran
dama, panaudojant salei greti
mąsias klasių patalpas. Štai vie
noje klasėje berniukai "keičiasi” 
į kiškiukus, voveraites ir kitus 
gyvūnus, kitoje klasėje mergai
tės "virsta" angelais, snaigėmis, 
vėjais, saulės spinduliais. Joms 
pasikeisti padeda jųjų mamytės, o 
galutinai patikrina naująsias "bū
tybes" mokytojos: P. Lamsatie- 
nė, M. Plačienė, I. Šerelienė. 
Mokyt. B. Vindašienėbraukia dar 
vieną kitą grimo brūkšnį, patai
so ir siunčia į sceną. Mokyt. A, 
Martienė rikiuoja tautinių šokių 
šokėjų grupes, tikrina šokėjų ap
rangą, taria padrąsinimo žodį... 
O štai klasės kamputyje mokyt, 
S. Šukelienė dėmesingai klauso
si deklamacijos. Mokyklos tėvų 
komiteto narė D. Butėnienė su 
grupe talkininkų, užėmusios erd
vią klasę, baigia joje įrengti ka
vinę, kurioje po programos galės

Saulės spindulių šokis K. Donelaičio mokyklos suruoštame kalė
diniame parengime. Šokį išpildė 18 moksleivių, vadovaujant moky
tojoms M. Plačienei ir I. Šerelienei. Muzika A. Kalvaičio.

vaišintis svečiai ir vaidintojai. 
Mokyklos vedėjas ir šio sujudi
mo vyriausias tvarkytojas Julius 
Širka beveik vienu metu matomas 
visur, nes jis vis skuba viską 
pamatyti, mesti žvilgsnį į ruošą. 
Koridoriuose ir, galima tarti, vi
suose namuose grupuojasi sve
čiai. Tarp jų matosi: mokyt. V. 
Frankienė, šiandien vaidinamojo 
kalėdinio vaizdelio "Vaikiukai - 
aviniukai" autorė, mokyt. S. Ta
mulis, buv. ilgametis Švietimo 
Tarybos Chicagoje pirmininkas, 
muzikas, buv. šios mokyklos mo-

V. Noreikos nuotrauka

lėdinėmis giesmėmis, gražiais 
Snaigių ir Saulės spinduliukų ba
leto šokiais, o taip pat tautiniais 
šokiais sudarė malonų įspūdį ir 
nuotaiką. Su veikaliuku gražiai 
derinosi, tarytum, malda-kan
tata, gyvasis paveikslas "Kalėdų 
naktį". Deklamatorius su dideliu 
įsijautimu į žodį ir mintį -- G. 
Šukelis, 8 sk. mok.

Antroje dalyje -- tautiniai šo
kiai ir žaidimai, kuriuos sušoko

grupėmis, pradedant parengia
muoju ir pirmuoju skyriumi ir 
baigiant Dzūkų polka, atlikta V- 
VIII skyrių mokinių, buvo jau ne
be scenoje, bet pačioje salėje. 
Visi šokiai atlikti darniai. Šo
kėjai, kaip ir jų mokytoja A. 
Martienė pelnytai susilaukė daug 
plojimų.

Apibendrinant visą vakaronę, 
neabejotinai tenka pasididžiuoti 
šios mokyklos mokytojų, tėvų 
komiteto ir paskirų asmenų, kaip 
lygiai ir visų jaunųjų programos 
vykdytojų dideliu pasišventimu ir 
gražiu bendradarbiavimu tokią 
programą sudarant, ją ruošiant 
ir taip šauniai įvykdant. Nevalia 
nutylėti malonaus fakto, kad J 
visą tvarkos organizaciją šį kar
tą įtraukta nemažai pačių moks
leivių, pav. koridoriuose budėjo 
jų tvarkdariai, prie salės durų- 
kontrolieriai, rūbinėje - patarnau
tojai, salėje ir koridoriuose sve
čius aprūpino programomis, 
žvalūs berniukai ir mergaitės, 
lenktyniaudami kuris jųjų geriau 
atliks gautąjį uždavinį... Tik ar 
nebūtų gerai ateityje visus tokius 
tvarkdarius atžymėti kokiu nors 
ženklu, kad kiekvienas galėtų 
juos matyti ir reikalui esant 
kreiptis? (mv)

DAR PRIE VYT. BRAZIULIO 
LAIŠKO

poetės K. Grigaitytės-Graudie- 
nės Newarke įvykusį pagerbimą. 
Nejaugi būtų pagrindo barti Ne
tvarko veikėjus, kam jie rengė 
tik vienos, o ne visų lietuvių po
ečių pagerbimą?

2) Visus tam tikros kategori
jos pasižymėjusius asmenis vie
nu užsimojimu tinkamai pagerb
ti-paminėti būtų labai kruopš
taus pasirengimo reikalaująs už

simojimas, ir Vyt. Braziulis, už
simojęs priminti neva "užmirš
tus" mirusiuosius Lietuvos ope
ros menininkus, bematant ne tik 
paliko eilę spragų, bet pridarė 
ir klaidų. Įtraukęs operoje paly
ginti epizodiškai tepasi r eiškusį 
Aleksandrą "Kanauską” (Kača- 
nauską?), kompozitorių ir kon
servatorijos profesorių, arba ir
gi epizodiškai operoje tepasireiš- 
kusią Avietėnaitę-Gustaitienę, ku
riai į mirusiųjų sąrašą įskaityti 
dar nėra pagrindo, arba operos 
choro dainininkę Kazlauskaitę- 
Grėbliauskienę (ne Grėbliūnienę), 
V. Br. pamiršo priminti eilę 
žymiai daugiau operoje pasireiš
kusių ir jau mirusių solistų, pav. 
Kanadoje mirusį Kostą Orentą, 
arba Lietuvoj prieš keletą metų 
mirusį Juozą Bieliūną, Pagaliau, 
V. Br., Antanu perkrikštijęs, 
"numarino" ir Juozą Katelę (ne
pamirštamąjį dr. Bartolo "Sevi
lijos Kirpėjuje"), kuris į minėti
nų mirusiųjų kategoriją, atrodo, 
dar neįeina, nes Vilniaus laik
raščiuose neseniai buvo minėta, 
kad jis dalyvavęs Lietuvos te
atro veteranų pobūvyje. Taigi V. 
Br. savo laiške pridarė visą ei
lę kaip tik tokių "nusižengimų”, 
už kokius tenai kitiems priekaiš
tavo.

V. Rastenis 
New York

kytojas J. Bertulis, muz. A. Kal
vaitis, šiandien atliekamo Snaigių
ir spinduliukų šokio muzikos au
torius, redaktorius Kazys BradŪ- 
nas, šios mokyklos mokytojai: K. 
Skaisgirys, P. Aleksa, Lapins
kas, Laisvėnaitė, Radvilaitė, 
akordeonistas V, Gutauskas, mo
kyklos tėvų komitetopirm. V, Al
brechtas, vicepirm. Alg. Regis, 
iždininkas B. Polikaitis, K. Ra
manauskas ir daug daug kitų.

Scenos uždangai pakilus, publi
ka galėjo jau ne pirmą kartą gė
rėtis gražiomis J. Jurkšąičio de
koracijomis. Prasideda vaidini
mas "Vaikiukai - aviniukai", J. 
Širkos pastatymas, asistuojant 
paskiroms sritims veik visiems 
mokytojams-oms. Aktoriai-ėsK. 
Donelaičio mokyklos mokiniai, 
arti 20 asmenų. Visų lietuviš
kosios kalbos tartis ir akcentas 
pasigėrėtini, scenoje laikysena 
graži ir pakankamas vaidmenųiš- 
mokimas, slinkties supratimas.
Turint galvoje labai ir labai ri
botą ruošos laiką, tas itin malonu 
patvirtinti, Kaipjau minėta, akto
rių scenine apranga rūpinosi jųjų 
mamytės. Ir toji apranga buvo 
suderinta ir tvarkinga. Atskirai 
norisi išskirti itin menišką Paukš - 
čio (J. Kolytės) aprangą! Pats 
veikaliukas turi labai jau stiprų 
didaktinį stilių, bet perpintas ka-

DARIAUS-GIRĖNO MOKYKLOS EGLUTĖ

Dariaus-Girėno lituanistinės mokyklos Chicagoje kalėdinės eglu
tės parengime snaigių baletą scenoje solo išpildo (kairėje) Korne
lija BakŠytė ir Ramunė Kazėnaitė. Dešinėje Jonas Prunskis, Laura 
Jurkštaitė, Irena Markonytė ir Kazys Martinkus.

V. Noreikos nuotrauka

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
T- /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

Atsiliepus J. Žilevičiui, ryž
tuosi pridėti ir kiek daugiau to, 
ko šaukte šaukėsi tasai Vyt. Bra- 
ziulio priekaištingasai laiškas, 
baręs New Yorke judančius Lie
tuvos operininkų gerbėjus už tai, 
kam jie užsimojo specialiai pa
minėti "tik porą, o ne visus". 
Būtų buvę geriau, jei Dirvos 
laiškų skyriaus redaktorius tą 
laišką būtų grąžinęs autoriui 
dar kartą atidžiai pačiam pa
skaityti: gal tada laiškas būtų iš 
viso nepasirodęs, ar pasirodęs 
kitoks. Spausdinti jį tokį, koks 
buvo, nebuvo pagrindo bent dėl 
šių dviejų priežasčių:

1) Jei kas New Yorke užsimo
jo paminėti kelis (bene keturius) 
čia, New Yorko apylinkėse savo 
gyvenimą baigusius įr čia palai
dotus buvusius Lietuvos operos 
šulus, tai yra visiškai natūralu, 
ir nėra jokio pagrindo reikalau
ti, kad paminėjimas apimtų bū
tinai visus mirusius Lietuvos 
operos veikėjus. Štai, pav.. Dir
vos 145 nr. yra papasakota apie

RUOŠIASI TRADICINIAM VAKARUI

Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos Chicagoje tautinių šokių II grupė su vadove Irena Smieliaus- 
kiene ir akordeonistu Ąžuolu Stelmoku ruošiasi tradiciniam vakarui, kuris įvyks Chicagoje Jaunimo 
Centre sausio 18 d. V. Noreikos nuotrauka

.ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROC ENTAI YRA SVARBU 

GALT! DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-4395; Suburban Phone: 656-6330
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FILATELIJOS KAMPELIS
mANTANAS BERNOTAS

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS gruodžio 7 d. išleido 5 
centų p. ženklą, kuriuo pagerbia
mas žymus Amerikos gamti
ninkas, ornitologas John James 
Audubon. Pašto ženkle yra jo pa
veikslas "Kolumbijos kėkštai". 
Paveikslo orginalas kabo Natio- 
nal Gallery of Arts, Washington, 
D.C. Pašto ženklas spalvotas.

John James Audubon (1785- 
1851), prancūzų laivyno karininko 
sūnus, gimė Les Cayes, Santo Do
mingo (dabar Haiti). Jaunystę pra
leido Prancūzijoje. į'Amerikąat
vyko turėdamas 18 metų ir daug 
keliavo versdamasis įvairiais 
verslais. Turėjo įgimtą gabumą 
piešti paukščius ir, kur tik galė
jo, piešė. 1826 m. išvyko {Angli
ją, kur pradėjo leisti savo didžiu
lį albumą "The birds of Ameri- 
ca”. Albume tilpo 435 klišės, 
parodančios 1065 šiaurinės 
Amerikos paukščius. Vėliau vei
kalas buvo pakartotas mažesnia
me formate ir, kitiems padedant, 
parašyti paukščių gyvenimo ap
rašymai. 1839 m. Audubonasper
sikėlė į New Yorką, kur pastoviai 
apsigyveno. Amerikoje yra pla
čiai žinoma Audubono vardo 
draugija globojanti paukščius.

kas težinoma, tik žinoma, kad jau 
nuo 1475 m. jis plaukiojo laivais 
Viduržemio jūroje ir Į Angliją. 
Vėliau plaukinėjo Afrikos pa
kraščiais.

Iš savo studijų ir tyrinėjimų 
susidaręs išvadas, kad tuomet 
labai svarbų kelią J Indiją galima 
pasiekti netiktaisausažemiu,ke
liaujant J rytus, bet ir jūromis, 
keliaujant į vakarus, jis savo pla
ną siūlinėjo įvairiems valdo
vams, mėgindamas gauti jų pa
ramos, bet negavo. Tik 1492 m. 
Ispanijos karalius Ferdinandas 
ir karalienė Izabelė apsiėmė fi
nansuoti jo ekspediciją. Ekspedi
cija 1492.VIII.3 išplaukė, iš Palos 
uosto trimis laivais --SantaMa
ria, Pinta ir Nina ir beveik po 
trijų mėnesių labai vargingos ir 
nuotykingos kelionės pasiekė da
bartinę Watlings salą, Bahamų 
salyne, prie Amerikos krantų, 
kurią pavadino San Salvador. 
Vėliau jis atrado Kubą ir Ispa- 
niolą. Po metų grįžo namo ir po 
to padarė dar tris keliones į 
Centrinę Ameriką, atrasdamas 
naujas žemes ir krantus. Dėl 
įvairių asmeniškų intrigų, kerš
to ir pavydo šis didysis jūrinin
kas nebuvo laimingas: buvo ir 
suimtas, ir kalintas ir mirė skur
de 1506 m. Valladolide, Ispani
joje. Vėliau jo kūnas buvo per
keltas J Sevilijos katedrą.

♦♦♦

LENKIJA išleido trečią paš
to ženklų seriją su žymiais žmo
nėmis. Visi ženklai to paties ti
po ir vertės, dvispalviai. Juose 
yra: gen. Karol Swierczewski, 
Ludwik Kryzywicki, Ludwik Wa- 
rynski ir Maria Sklodowska-Ču-

♦♦♦

ISPANIJA išleido trijų pašto 
ženklų seriją Kultūrinio Bend
radarbiavimo su LotynųAmerika 
savaitės proga, kuriuose yra: tos 
akcijos emblema, Kristupas 
lumbas ir jo laivai.

LIETUVIŠKOJO GYVENIMO NUOTAIKOS
"Dabartiniu metu didžiausias 

vargšas yra Lietuvių Fondas", 
-- rašo M. Stankevičienė Drau
ge gruodžio 20 d. ir aiškina:

"Neužtenka aukų iš tiesioginio 
uždarbio, dar galima panaudoti 
ir iš kitų šaltinių. Tuo tarpu 
reikėtų susilaikyti nuo visokių 
konkursų bei premijų. Geriau 
mecenatų dovanas premijoms 
paskirti Lietuvių Fondui. Pas
kui iš visokių organizacijų rengia
mų vakarų gautą pelną reikėtų 
visada pasiųsti Lietuvių Fondui, 
o vėliau paskirti iš jo organiza
cijoms kiek leidžiama.

Tokiu būdu visi pajustume 
lengvatą ir nebereikėtų nuolatos 
visų durų klebenti".

Ištuštėję tiek paskirų asme
nų tiek organizacijų iždai tikrai 
"pajustų lengvatą". Lengvatą ne 
tik- kišenėse, bet ir darbuose, 
nes, kaip žinome, be pinigų ne
įmanoma jokia veikla, taigi, ati
davę savo iždą org-jos liktų mer
dėti.

Neatrodo, kad org-jos to pata
rimo paklausytų. Org-jos turi 
daug dirbti, kad sukeltų savo 
veiklai lėšų. Kol jos susilauktų 
jų iš L.F.,vargu ar būtų likusi 
gyva bent viena lietuviška dūšia.

P. Lelis, rašydamas Vienybė
je (gruodžio 20 d.) LB lėšų nau
dojimo klausimais kelionėms ir 
k., tarp kitko pažymi:

"Bet mes turime du visuome
nės veikėjus, kurie tikrai visuo
meniškų aukų racionalaus naudo
jimo paslaptį žino. Tai J. Straz
das Kanadoje ir J. BačiūnaS|Ame- 
rikoje. Jų visuomeniška fijosofi- 
ja yra aiški ir nuosekli, būtent: 
taupymas, visuomeniško t jrtoįsi-

E. ČEKIENĖ

Kristupas Kolumbas (apie 1451- 
1506), Ispaniškai vadinamas 
Cristobal Colon, pats didžiausias 
visų laikų jūrininkas ir Amerikos 
žemyno atradėjas, gimė Genujoj, 
Italijoj. Apie jo jaunystę mažai

Maria Sklodovvska - Curie 
(1867-1934) gimė Varšuvoje. Stu
dijavo Varšuvoje, Krokuvoje ir 
Paryžiuje. 1895 m. ji ištekėjo už 
žymaus prancūzų fiziko Pierre 
Curie ir su juo kartu vykdė įvai
rius fizikos ir chemijos tyrimus. 
1898 m. jiedu atrado naują ele
mentą polonį, pavadintą jos gim
tojo krašto vardu. 1902 m. kartu 
su B. Bėmont jiedu atrado kitą 
elementą -- radių. 1903 m. kartu 
su H. Becąuerel jiedu gavo fizi
kos Nobelio premiją. Po vyro 
mirties (1906 m.), dirbdama su 
kitais, ji išskyrė palaidą radių

ir ištyrė daug kitų jo junginių. 
Už tuos nuopelnus 1911 m. ji ga
vo Nobelio chemijos premiją. Pa
rašė kelis veikalus iš radio ak
tyvumo srities.

*♦*

TURKIJA išleido 4 pašto ženk
lų seriją, kuria paminima 600 
metų sukaktis nuo Adrianopolio 
mieto užėmimo. Ženkluose yra: 
sultono Šėlimo II statyta meče
tė, tiltas per Maricos upę, seni 
valdžios rūmai ir sultono Mura
do I atvaizdas.

gijimas, visų lietuvių praturtėji
mas ir lietuvybės išlaikymas".

Lietuvių visuomenė minėtus 
asmenis gerai pažįsta. Tik tenka 
apgailestauti P. Lėlio persiaurą 
žinojimą. Yra daug, daug išeivi
jos lietuvių visuomenės darbuo
tojų, nemažiau žinančių tą pačią 
visuomenės aukų naudojimo pas
laptį ir ne mažiau lėšų išleidžian
čių organizacinėms kelionėms iš 
savo, kad ir labai kuklaus uždar
bio. Ta paslaptis labai paprasta, 
kada organizacijos reikalais va
žinėjant, posėdžiaujant visos iš
laidos padengiamos ne išorg-jos 
iždo, bet iš kišenės, netnespėju- 
sios dar praturtėti, o kišenės 
nuostolis dar padidėja, atsisakius 
tomis dienomis viršvalandžių.

Inž. Eugenijus Bartkus, būda
mas A.L. Tautinės Sąjungos pir
mininku, tos organizacijos ir Vil
ties d-jos reikalais keliavo apie 
20.000 mylių ir nei viena kelionė 
nebuvo apmokėta. Išlaidų turi ir 
dabartiniai tų organizacijų valdy
bų nariai, o buvęs Vilties Dr-jos 
ižd. A. Mackevičius ir dabarti
nis V. Vinclova nemokamai tvar
ko visą Vilties dr-jos atskaito
mybę ir mokesčių reikalus. Tas 
darbas vertas didelių sumų, ku
rios, jei ne jų auka, turėtų būti 
mokamos iš visuomenės lėšų. 
Bet jie aukoja poilsio laiką, ne
imdami nei cento. Tai tik pora 
pavyzdžių, o jų priskaičiuotume 
šimtus. Deja, jų niekas visuome
nei nepristato, jų išleidžiami vi
suomenės reikalams pinigai nėra 
niekur skelbiami kaip auka, ar iš 
visuomenės surinktų aukų taupy
mas.

Kalbant apie praturtėjimą, šios 
paslapties siekimas taip pat dau
gelio praktikuojamas, tačiau tai 
yra talentas, kurio siekiant, ne 
visiems nusišypso laimė. Pra
turtėti visi trokšta, bet tam rei
kia turėti gyslelę. Besidžiaugda
mi praturtėjančiais tautiečiais, 
negalime pamiršti ir tai, kad la
bai mažas prastarųjų procentas 
praturtėję išlieka jautrūs ir 
dosnūs lietuviškiems reikalams, 
savo tautinei kultūrai. Patinka 
kam ši tiesa, ar ne, mūsų emi
grantinio gyvenimo praktika tai 
rodo per daug jau aiškiai. Didelė 
garbė tiems, kurie į tą skaičių 
neįeina.

supratimo, kurį jaučia pats kūrė
jas ir supranta meno kritikas, 
negalima be tinkamo tos kūry
bos pristatymo ir ryšio.

- 6. Vasiliauskien

TORONTO
PARAMA ŽENGIA Į TRETŲI 
MILIJONĄ!

Norime painformuoti apie nau
jausius Lietuvių Kredito Koope
ratyvo "Parama" Valdybos nuta
rimus, nes tie nutarimai liečia 
taupytojus ir skolininkus.

Jau praeitais metais spalio mė 
nesį "Paramos" balansas įžengė 
į tretįjį milijoną, šio augimo pa
skatinta "Paramos" valdyba nu
tarė nuo 1964 m. sausio mėn. 1 
d. padidinti procentus už depozi
tus nuo 4 1/4% iki 4 1/2% ir su
mažinti procentus už asmenines 
paskolas nuo 7 1/2% iki 7%, mo
kamus nuo balanso. Procentas už 
nekilnojamo turto (mortgage) pa
skolas lieka 6 1/2. Dividendas 
už šėrus nustatomas visuotinio 
narių susirinkimo ir mokamas iš 
pelno. Iki šiol buvo mokama 5%; 
reikia tikėtis jis nebus sumažin
tas ir už šiuos metus.

Be to, kiekvienas taupytojas tu
ri nemokamą iki $2,000.00 gyvy
bės draudimą. Asmeninės pasko
los iki $5,000.00 nurašomos Sko
lininkui mirus.

Daugiau informacijų apie Lie
tuvių Kredito Kooperatyvo "Pa
rama''veiklą gausite narių su
sirinkime 1964 m. vasario mėn. 
23 d., todėl iš anksto prašome 
tos dienos popietę skirti šiam 
svarbiam reikalui.

CHICAGOS PARENGIMŲ I 
- KALENDORIUS _I

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justicė ir paskelbta U.S. Department of Commėrce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

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

Marquette Giffr Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1861
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

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

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

Adrianopolis, turką vadinamas 
Edirne, bulgarų Odrin, yra euro
pinėje Turkijos dalyje ir guli 
Tundžos ir Maricos upių santa
koje, visai prie Graikijos ir Bul
garijos sienų. Miestas, žinomas 
prieškristiniais laikais, Trakijos 
dalis, Romos imperatoriaus Had- 
riano buvo perstatytas ir pava
dintas jo vardu. 378 m. po Kris
taus čia {vyko svarbus mūšis, ku
riame gotai sumušo romėnus. 
Vėliau miestą valdė avarai, bul
garai ir kryžininkai. 1363m. mies 
tą užėmė turkai, vadovaujami 
sultono Murado I, ir čia įvedė 
islamo tikėjimą. Iki 1453 m. 
miestas buvo Turkijos sultonų 
rezidencija. Laike karų su ru
sais bei Balkanų karo metu (1912 
-13 m.) miestas ėjo iš rankų { 
rankas, bet galop pasiliko turkų 
valdžioje, šiuo metu ten gyvena 
apie 30,000 žmonių.

"Galdikas aplinkybių dėka bu
vo virtęs nesuprantamas ir ne
prieinamas lietuviams, nes mes 
a priori nenorėjom suprasti tik
ro dailininko misijos, nesilen- 
kiančios prieš politinius ir para
pijinius mastus. Už tai jis nuėjo 
vienas prieš Visus, nepaisydamas 
ekonominių motyvų" -- rašo S, 
Goštautas Aiduose 1963 m. 9 nr.

Labai abejotina, ar pats Gal
dikas išdrįstų pasakyti, kad jis 
liko lietuvių nesuprastas. Kaip 
kūrėjas, jis buvo gerbiamas Lie
tuvoje ir lygiai čia išeivijoje. 
Visų svajonė jo kūriniais papuoš
ti savo butą ir jais gėrėtis.

Visų pažiūrų laikraščiai ne
šykštėjo dėmesio Galdiko kūry
bai. Ir jis pats paskyrė savo am
žių kūrybai. Jis kuria ne bizniui, 
bet, anot jo, svarbu suspėti iš
sakyti save, įamžinti savo talen
tą drobėje. Jis buvo lietuvių vi- 

. suomenės suprastas ir tinkamai 
įvertintas. Gi žiūrint iš visuoti
nio taško, joks kūrėjas ar kultū
rininkas dar nebuvo tinkamai 
vertinamas, nes juos išstumia 
vadinami lietuviški- politikieriai.

Meno kritikai neatliko savo pa
reigos ir nesupažindino lietuvių 
visuomenės su esminiais Galdiko 
kūrybos bruožais. Iš visuomenės 
reikalauti meninio pajautimo ir

SAUSIO 14 D. ALT S-gos 
Chicagos skyriaus metinis su
sirinkimas Don Varno Poste.

SAUSIO 25 - VASARIO 2 D.D. 
Dail. Algirdo Kurausko kūrinių 
paroda Čiurlionio galerijoje. Ruo
šia Korp! Gintaras.

VASARIO 15 - 23 D.D. Dail. 
Sandros Čipkuvienės kūrinių pa
roda Čiurlionio galerijoje. Ruo
šia Korp! Gintaras.

KOVO 1 D. 1964 m. BALFo 57 
skyriaus Roselande pyragų iš
pardavimas parapijos salėje.

KOVO 8 D. Lietuvos Valsty
binės Operos primadonos a.a. 
Vlados Grigaitienės akademinis 
minėjimas - koncertas Jaunimo 
Centre.

KOVO 15 D. 1964 m. "Laiškai 
Lietuviams" žurnalo metinis pa
rengimas Jaunimo Centre.

jau Australijoje
Gruodžio mėn. 14 d,, laivu 

"Orsova" grįžo iš JAV solistė 
Genė Vasiliauskienė, se
koncertavusi Amerikoje. .'jsįSIHli

Sydnejaus uoste solistę G, Va
siliauskienę sutiko: LB Krašto 
Valdybos pirm. inž. I. Jonaitis, 
kun. P. Butkus, Sydnejaus LB 
apylinkės valdybos pirm. S. Na
rušis, Dainos choro dirigentas 
V. Kavaliauskas ir choro atsto
vas J. Abromas. Vakare solis
tė G, Vasiliauskienė dalyvavo 
Dainos koncerte, kuriame pa
dainavo šešias dainas, pianinu 
palydint Dorothy Oldham. Kon
certo metu solistė G. Vasiliaus
kienė buvo labai šiltai sutikta 
gausiai dalyvavusių koncertelie- 
tuvių.

Po pirmos koncerto dalies so
listė Genė Vasiliauskienė pasa
kė nuoširdžią kalbą, pirmais žo
džiais pradėdama: "Dėkui Dievui 
esu jau namie, niekas mane ken
gūra jau nevadins". Perdavė 
J. Kajecko, Lietuvos atstovoWa- 
sbingtone sveikinimus, džiaugė
si gražiu ir nuoširdžiu Amerikos 
lietuvių jos ir pianistės Dorothy 
Oldham priėmimu, dėkojo J. Ba- 
chunui ją pakvietus ir už jo vi
sokeriopą paramą ir pagalbą, o 
taip pat ir ją sutikusiems Sydne- 
juje. Dėkojo ir S. Narušiui už 
pakvietimą ir tarpininkavimą da
lyvauti Sydnejaus Dainos choro 
koncerte.

Solistei G. Vasiliauskienei už
baigus antrąją koncerto dalį, 
Krašto Valdybos pirm. inž. I. 
Jonaitis savo nuožirdžiame žo
dyje, dėkodamas už pasiryžimą 
tokiai didelei kelionei ir ypač už 
gražų reprezentavimą ir amba
sadom vimą Australijos lietuvių 
po Amerikos lietuvių kolonijas, 
įteikė gėlių pukštę. Dėkojo ir 
Dorothy Oldham, solistę G. Vasi
liauskienę lydėjusią kelionėje ir 
koncertuose. Solistei G. Vasi
liauskienei gėles dar įteikė: S. 
Narušis, Sydnejaus LB vardu, Dai
nos Choro atstovė Genutė Damb
rauskaitė choro dirigento V. Ka
valiausko ir Al. Stasiūnienė Dai
nos Choro dalyvių vardu.

Pobūvio metu Sydnejaus lietu
viai nemažai vargino solistę įvai
riausiais klausimais apie lietuvių 
gyvenimą Amerikoje.

Australijos lietuviams, sekan
tiems Amerikos lietuvių spaudą, 
buvo tikrai malonu skaityti gražų 
solistės G. Vasiliauskienės pri
ėmimą ir dar gražesnį jos dai
nos įvertinimą. Garbė ne tik so
listei, bet ir Australijos lietu
viams.

Sol. G. Vasiliauskienė tuo pa
čiu laivu "Orsova" gruodžio 16 d. 
išplaukė Adelaidėn,

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE 1AIIJ0JE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. .. .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

$5.75
$3.98

$1.19
$1.69
$ .69

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

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

5th $3.98
5th $ -98
5th $ .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktu iš viso pasaulio kraštu.

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

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

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

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

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

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI l’AG \L.lfSU FIGŪROS IšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALI S RI BAI • UNIFORMOS
Darba.* atliekama.-- geriausiose Amerikoj 
,,SI M I'SON 'omminijos siuvyklose. I

Didelis pasirinkimas — vietiniu ir 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURN \LAI ■irai i

4 i.
;on 
ir

CLOTHESĮ
>T a m SS!

6645 S. \VINCHESTER A VE., CHICAGO 36, ILL, 
Telefonas 925 - 5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo II vai. ryto.
Kainos: Failai mm SSD iki . . - Kostiumai nuo S85 iki .
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

SPORTO DIENOS
STALO TENISO TURNYRAS

♦ ĮDOMIOS KREPŠINIO RUNG
TYNĖS Įvyks šeštadienĮ sausio 
11 dieną, 2 vai.' p.p. St. Clair 
Recreation salėje 6250 St. Clair 
Avenue (kampas Norwood ir St. 
Clair Avė.) Rungtynėms su Žai
bo krepšininkais atvyksta iš Chi
cagos naujai susiorganizavusi ir 
jau spėjusi gražiai pasirodyti 
Korp! Neo-Lithuania krepšinio 
komanda.

* CLEVELANDE sausio 11-19 
dienomis Įvyks metinė laivų pa
roda, kurioje matysite ir ŠĮ ma
žą ir lengvą laivo motorą. Jis 
sveria 18 svarų ir varomas ba
terija. Motorą demonstruoja Ala
ną Broz. Paroda vyks Public Hali.

PARENGIMŲ KALENDORIUS

SAUSIO 11 D. 1964 — Korp! 
Neo-Lithuania tradicinis balius.

SAUSIO 18 D. Lietuviams Bu- 
džiams remti valdyba ruošia bly
nų balių-vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje.

SAUSIO 25 D. Naujosios pa
rapijos salėje Nerijos Linkevi
čiūtės, Stasio Baro ir muz. A. 
Kučiūno koncertas - balius šv. 
Kazimiero lituanistinei mokyklai 
paremti.

VASARIO 1 D. Chicagos "Ant
rojo kaimo" pastatymas Šv. Jur
gio parapijos salėje. Rengia Put
namo vienuolyno senelių prie
glaudai remti komitetas.

VASARIO 8 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio metinis koncertas 
- balius Šv. Jurgio parap. salėje.

VASARIO 16 D. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minė
jimas šv. Jurgio parapijos salė
je. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 23 D. D.L.K. Birutės 
Draugija ruošia pietus Šv. Jurgio 
parapijos salėje.

KOVO I D. Dail. K. Žoroms- 
kio dailės kūrinių parodos ati
darymas Čiurlionio ansamblio na
muose.

KOVO 1 D. Kaziuko mugė šv. 
Jurgio parapijos salėje.

KOVO 15 D; L.T.M. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas Cleveland Institute of Mu- 
sic salėje.

BALANDŽIO 4 D. Lit. Vysk.
M. Valančiaus mokyklos metinis 
balius, šv. Jurgio parapijos salė
je.

BALANDŽIO 11 D. Pilėnu skau
tų tunto vakaras - koncertas šv, 
Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 25 D. Putnamo 
vienuolyno senelių prieglaudai 
remti komiteto labdarybės va
karas. Programoj Juzė Krišto- 
laitytė ir vasarinių rūbų demons
travimas.

SKAITYK IR PLATINK DIRV^

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

Gruodžio 14-15 d, Clevelande 
Įvyko 4-sis tradicinis stalo te- 
nisistų "Dešimtuko Turnyras". 
Iš 12 vyrų ir 10 moterų užsire
gistravusių dalyvauti, turnyre pa
sirodė 8 vyrai ir 5 moterys.

Vyrų klasėje -- Pranas Gvil
dys (Toronto Vytis) susigrąžino 
sau pereitais metais prarastą 
nugalėtojo titulą ir Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos Clevelando Skyriaus Per
einamąją Taurę, Įsteigtą 1960 m.

Moterų klasėje -- dvylikame
tė Violeta Nešukaitytė (Toronto 
Vytis) patiekė nelauktą staigme
ną, prasiskyrusi kelią Į laimė
jimą ir kartu perėmusi LB-nės 
Clevelando I-sios Apylinkės Per
einamąją T rofėją, Įsteigtą 1961 m.

"Dešimtuko Turnyro" dalyviai 
yra sukviečiami bazuojantis žai
dėjų vertinimo eile, todėl pa
kvietimas Į turnyrą jau yra ir 
pripažinimas ir Įvertinimas.

Turnyras buvo vykdomas 
"Taškų Sistema" (Round Robin) 
2 ratais, t.y. žaidė kiekvienas 
su kiekvienu po du kartu.

JONAS KAVALIAUSKAS (Oma
hos Lituanica) šių metų Vid. Va
karų Sporto Apygardos meiste
ris, Nebraskos valstijos čem
pionas, turnyre laimėjo 3 vie
tą.

Vyrų klasėje dalyvavo daugu
ma pajėgiausių mūsų žaidėjų. 
Tai vis tie patys pažįstami vei
dai. Šviežumo Įnešė Jonas Ka
valiauskas iš Omahos,Nebr.pir
mą kartą dalyvaudamas "Dešim
tuko Turnyre". Jam pavyko I-me 
rate Įveikti turnyro favoritus Pr. 
GvildĮ ir J. NasvytĮ, tačiau pra
laimėjimas prieš J. Šoliūną ir 
J. NešukaitĮ padėtį išlygino ir 
mažiau sėkmingas II-sis ratas 
paliko J. Kavaliauską 3-je vie
toje.

Gražią prošvaistę sudarė Vy
tautas Nasvytis, FASK-to pirmi
ninko J. Nasvyčio sūnus, pakvies - 
tas turnyre dalyvauti kaip šių 
metų jaunių meisteris. Penkiolik

Mutual Federal Bendrovės
J. NASVYTIS (Žaibas) 1963 m. Š.A. Lietuvių meisteris ir III-jo 

"Dešimtuko Turnyro" nugalėtojas, ŠĮ kartą "nustumtas" Į 4 vietą.

metis V. Nasvytis savo dalyvavi
mą pilnai pateisino pasirodyda
mas kaip pajėgus varžovas ge- 
riausiems mūsų tenisistams ir 
patiekdamas tikrai nelauktą staig
meną -- pergalę Il-me rate prieš 
turnyro laimėtoją Pr. GvildĮ. Ge
ra technika ir modernus žaidimo 
metodas duoda V. Nasvyčiui pa
grindus išsivystyti Į gerą žaidė
ją.

Pr. Gvildys, nežiūrint 2 pra
laimėjimų, pirmavimą sugebė
jo išlaikyti per visą turnyrą, jo 
artimiausiems varžovams tar- 
pusavyj "išsikapojus".

Gerai šiame turnyre pasirodė 
J. Nešukaitis(TorontoVytis),pa
stoviu ir atkakliu žaidimu laimė
jęs 2-trą vietą. „

• Pereitų metų nugalėtojas J. 
Nasvytis (Žaibas) šiame turny
re pasirodė žemiau savo formos. 
Tą patį galima būtų pasakyti ir 
apie J. Šoliūną (ASK Lituanica).

V. Kleiza (ASKLituanica), žiū
rovų mėgiamas dėl savo agresy
vaus žaidimo, tiktai antrąją tur
nyro dieną parodė daugiau susi
kaupimo, tačiau neužteko taškų 
iškopti Į pirmą lentelės pusę.

Vyriausias amžiumi turnyro 
dalyvis Dr. A. Nasvytis (Žaibas) 
pasigėrėtinai sukovojo prieš jau
nesnius kolegas. Šiam nepalau
žiamam sporto entuziastui tikrai 
priklauso visų mūsų sportininkų 
pagarba.

DR. A. NASVYTIS (Žaibas) - 
vyriausias turnyro dalyvis.

Žemiau duodame turnyro da
lyvių lentelę pagal užimtas vie
tas; skaitlinė po pavardės reiš
kia laimėtų partijų skaičių. Kiek 
vienas dalyvis sužaidė po 14 par
tijų.

1. Pr. Gvildys (Toronto Vytis) 
12; 2. J. Nešukaitis (Toronto Vy
tis) - 10; 3. J. Kavaliauskas
(Omahos Lituanica) - 9; 4. J. 
Nasvytis (Clevelando Žaibas) - 
9; 5. V. Kleiza (Chicagos ASK 
Lituanica) - 8; 6. J. Šoliūnas 
(Chicagos ASK Lituanica) - 6;

7. V. Nasvytis (Žaibas) - 2; 8. 
A. Nasvytis (Žaibas) - 1.

Jeigu vyrų klasėje skundėmės 
kad mūsų žaidėjai su mažomis 
išimtimis jau ne pirmos jau
nystės, tai motery?, tikriau 
sakant mergaitės — žyd.ėjo jau
nyste. Jų amžius - tarp 12 ir 19 
metų. Žaidimo klasė aukšta. Juk 
nėra paslaptis, kad E. Sabaliaus
kaitė yra Kanados mergaičių čem 
pionė, V. Nešukaitytė pasiekė fi
nalą 1963 m. JAV-bių Pirmeny
bėse, jaunesniųjų mergaičių kla
sėje, R. Gaidžiūnaitė -- viena iš 
geriausių Ohio žaidėjų, Gr. Juš
kaitė varžosi dėl pirmavimoIlli- 
nois valstijoje. Gal būtų ir ne-

Šv. Antano Gimnazijoj Kennebunkporte Įsteigtas sporto klubas Nevėžis. Pirmininku yra V. Valaitis 
iš Chicagos. Kiti valdybos nariai: A. Bagdonas, J. Šlapkūnas, L. Česnaitis ir D, Paliulis. Klubo krep
šininkai jau turėjo keletą susitikimų su apylinkės krepšinio komandomis. Pranciškonų išlaikoma gim
nazija turi modernią sporto salę, tad tikimasi, kad čia gražiai plėtosis visos sporto šakos.

E. SABALIAUSKAITĖ (Vytis) 
- pereitų metų "Dešimtuko Tur
nyro" nugalėtoja, Kanados mer
gaičių čempionė, ŠĮ kartą užėmė 
2 vietą.

perdėtai pasakyta, kad mūsų mo
terų stalo tenisas yra vienas iš 
aukščiausių lietuviško sporto pa
siekimų ir, šalia tinklinio, yra 
antroji sporto šaka, kurioje mū
sų moterys yra pralenkę vyrus.

Mergaitės žaidė gana apyly
giai ir vykstant paskutinei par
tijai dar net 3 dalyvės turėjo ga
limybę tapti nugalėtoja.

Pasibaigus turnyrui, 2 dalyvės 
-- E. Sabaliauskaitė ir V. Nešu
kaitytė (abi Toronto Vytis) turė
jo po lygų laimėjimų skaičių. Pri
reikė papildomo žaidimo, kuria
me V, Nešukaitytė gražioje 3 se-

J. ŠOLIŪNAS (ASK Lituanica) 
vienas aktyviausių mūsų stalo 
tenisistų, užėmė 6 vietą.

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

tų kovoje paveržė titulą iš perei
tų metų nugalėtojos.

V. Nešukaitytė padarė ypatin
gą pažangą ir, atsižvelgiant Į jos 
jauną amžių, turi galimybių iš
sivystyti Į pirmaeiles šio konti
nento žaidėjas.

Pereitų metų nugalėtoja E. Sa
baliauskaitė, šiame turnyre žai
dė neatsargiai.

Didelę pažangą padariusi G, 
Juškaitė (Chicagos Neris) abie
juose ratuose Įveikė turnyro nu
galėtoją V. Nešukaitytę, tačiau 
neatsispyrė prieš E. Sabaliaus
kaitę. Priedui, pralaimėjimas vie
nos partijos prieš R. Gaidžiūnai- 
tę, nustūmė ją Į 3 vietą nors tik 
per vieną tašką atsilikus nuo nu
galėtojos.

R. Gaidžiūnaitė (Žaibas),būda
ma panašaus pajėgumo . turėtų 
atidžiau susirūpinti taškų rinki
mu.

R. Končiūtė (Žaibas) paskuti
niu laiku mažiau žaidusi, jautėsi 
truputį atsilikusi nuo kitų.

Turnyro dalyvės pagal užimtą 
vietą išsirikiavo šia eile: (po pa
vardės -- laimėtų partijų skai
čius)

1. V. Nešukaitytė (Toronto Vy
tis) - 6; 2. E. Sabaliauskaitė 
(Toronto Vytis) - 6; 3. G, Juš
kaitė (Chicagos Neris) - 5; 4. R. 
Gaidžiūnaitė (Žaibas) - 3; 5. R. 
Končiūtė (Žaibas) - 0;

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pęrgyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do7 
lerj.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

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

Turnyrą vykdė FASK-tas. Glo
bėjais buvo LB-nės Clevelando 
I-sios apylinkės valdyba ir 
PLIAS-gos Clevelando skyrius, 
abu paskirdami vienkartines do
vanas pirmų 3 vietų laimėtojams.

Pereinamąsias ir vienkartines 
dovanas Įteikė: K. Karpius -- 
bendruomenės vardu ir Brizgys 
-- inžinierių vardu.

Taipogi buvo Chicagos ASK Li- 
tuanicai Įteikta Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugijos Didžioji Perei
namoji Stalo Teniso Taurė už 
1963 metus skirta klubui, surin
kusiam daugiausia taškų per visą 
sezoną.. 1962 m. šią taurę buvo 
laimėję Toronto LSK Vytis. Dėl 
šios taurės šiame turnyre klubai 
surinko taškų sekančiai: Vytis - 
42; Žaibas - 22, ASK Lituanica 
- 9 ir Omahos Lituanica ir Ne
ris - po 7.

Sekančiais metais "Dešimtuko 
Turnyras" turės dvigubą sukak
tį — 5-sis Turnyras Š. Ameri
kos kontinente ir 10-sis turnyras 
priskaitant 5 turnyrus vykusius 
Vokietijoje.

(s v)

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.
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ALT S-gos E. Chicagos skyrius 
švenčia penkerių metų sukaktį

ALT S-gos East Chicagos skyrius rengia penkerių metų sukakties minėjimą sausio 11 d. Lietuvių pa
rapijos salėje, 3903 Fir St. E. Chicagoje, Ind. Nuotraukoje minėjimo rengimo komisija su skyriaus da
bartine valdyba. Sėdi iš kairės: R. Nemickas, S. Vaišvila, T. Mečkauskas, K. Pocius, S. Kalvaitis, E. 
Pocienė, V. Aukštuolis, S.Juodakienė ir J. Bagdanskis. Nuotraukoje trūksta komisijos nario A. Juod
valkio.

Ilgokai puoselėta ir brandinta 
mintis sutelkti East Chicagos 
tautinių pažiūrų lietuvius i or
ganizacini vienetą buvo {vykdyta 
prieš penkerius metus. Atsidėju- 
sio pradininko Romualdo Nemic- 
ko pastangų dėka ALT S-gos E. 
Chicagos skyrius buvo {steigtas 
1958 m. gruodžio 20 d. Iš steigia
majame susirinkime dalyvavusių 
{ skyrių {stojo 9 asmenys. Jam 
vadovauti išrinkta valdyba iš 5 
narių.

Skirstantis pareigomis pirmi
ninko postovis atiteko Kazimie
rui Pociui, gerai prasikūrusiam 
vietos statybų rangovui, veržliam 
ir veikliam vyrui. Kasmet per
renkamas { valdybą, K. Pocius 
išbuvo pirmininku visą penkme
ti, rūpestingai ir uoliai vadovau
damas skyriui nuo pat jo pirmų
jų žingsnių. Organizaciniam dar
bui negailėdamas atitraukti laiko 
nuo savo tiesioginio verslo, jis 
guviai ir sumaniai {traukė { dar

ALT S-gos East Chicagos skyrius 1962 m. kovo 9 d. buvo suorga
nizavęs iš Europos atvykusio W. Banaičio pranešimą apie prieško- 
munistinės rezistencijos būklę Lietuvoje. Nuotraukoje po pranešimo 
skyriaus pirmininko K. Pociaus namuose. Iš dešinės Į kairę: A. 
Juodvalkis, E. Pocienė, pranešėjas W. Banaitis, Stp. Juodakis, Dr. J. 
Tautvilą, K, Pocius, kun. Dr. P. Celiešius, A. Rimkus.

Buvusiam Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
"Parama" Toronte Valdybos nariui

VIKTORUI UŽUPIUI

mirus, Dr. A. Užupienei ir giminėms gilią 
užuojautą reiškia

"Parama"

nią sąveiką visas valdybas ir 
skyriaus narius.

Naujo skyriaus valdybos pir
masis rūpestis buvo sutelkti dau
giau narių aplink pagrindinj bran 
duol{. Tos pastangos gerai sekė-- 
si. Po metų narių priaugo lig 20 
o po penkerių metų { skyrių yra 
įsijungę 40 asmenų. Apie šimto 
šeimų ateivių kolonijai skaičius 
daugiau negu patenkinamas.

Kita vertus, ne skaičiuje glūdi 
esmė. Skyrius gali džiaugtis ir, 
gal, didžiuotis, kad jame yra su
sibūręs pats sąmoningasis lietu
viškasis elementas, patys veik
lieji, organizacini gyvenimą ver
tinantieji ir jam atsidėjusieji tau
tiečiai. Jei EastChicagos skyrius 
yra pasiekęs aplamai kokių minė
tinų rezultatų, tai vien ką tik mi
nėtųjų bruožų dėliai.

Skaitytojų atlaidumu pasitikė
dami, skyriaus penkmečio proga 
dr{sim atkartoti trumpai, kas jau 
savo laiku buvo "Dirvoje" atžy-

ALT S-gos East Chicagos skyriaus pirmoji valdyba 1959 metais. 
Sėdi iš kairės: vicepirm. Algis Markevičius, pirm. Kazys Pocius, 
kultūriniams ir organizaciniams reikalams narė Irena Rimkūnienė. 
Stovi: sekr. Tadas Mečkauskas ir ižd. Romualdas Nemickas.

niu fondu, skyriaus nariai nesi
remia vien juo. Jie rūpestingai su
simoka nario mokesti, pasižymi 
dosnumu pobūviuose, kurių pel
nas padeda skyriaus kasai laiky
tis pastovesniame lygmenyje. 
Nariai mielai aukoja kasmet Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondui, 
({teikta $661.00 per 4 metus), de
da {našus { "Vilties" draugiją. 
Narių ir skyriaus {našas joje šiuo 
metu sudaro $815.00. T. Mečkaus- 
ko iniciatyva sudarytas Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų būrelis šie 
met sudėjo $174.00. EastChica
gos skyriaus nariai visai pagris
tai nusipleno pagyrimo už savo 
socialumą ir paramą tautiniams 
reikalams.

Būdamas vienas iš jaunųjų ALT 
S-gos dalinių, EastChicagos sky
rius džiaugiasi pasiekęs tegu ir 
ne labai žymaus, bet vis dėlto 
brandesnio amžiaus. Pasiryžta 

. šia proga daryti viešą penkme- 
■z"'čio minėjimą ir pobūvj su me

nine programa 1964 m. sausio 
11 d.

Pobūvio organizavimu rūpi
nasi komisija, kurią sudaro S. 
Juodakienė, A. Juodvalkis, E. 
Pocienė, R. Nemickas ir S. Vaiš
vila. Komisija ir valdyba sutelk
tinėmis jėgomis stengiasi suruoš
ti jaukų ir smagų pobūvj ir ma
lonias vaišes svečiams. Orga
nizatoriai {deda visą sugebėji-

SOLISTE NATALIJA AUKŠ- 
TUOLIENĖ išpildys vokalinę pro
gramą ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus penkerių metų sukak
ties minėjime.

mėta. Būtent, kokiu būdu East 
Chicagos skyrius nugalėjo orga
nizacijų kasų chronišką džiovą. 
O {vyko tai šitokiu būdu: Jono 
Rimkūno buvo iškeltas geras su
manymas, Kazimierui Pociui ir 
Tadui Mečkauskui pritariant, tal
kos būdu pastatyti namą. Už sta- 
tybon {dėtąjį darbą talkininkams 
nemokėtoji suma ir tam tikras 
pelnas pardavus sudarė tvirtą ir 
platoką bazę skyriaus iždui.

Dabar, iškilus gyvam reikalui 
didesne ar mažesne suma, pagal 
mūsų išgales (nesuteikėme gi mi
lijono), paremti ar ALT Sąjun
gos, ar kitos organizacijos vertin
gą žyg{, nebereikia {kyriai me
džioti aukų. SykĮ stipriai pa- 
triūsę, nariai sudarė lėšų atsar
gą, kurios užteks eilei metų spra
goms kaišyti.

Negalima sakyti, kad skyriaus 
kasa lig šiol būtų buvusi šykšti. 
Per penkerius metus {vairaus po
būdžio organizacinei veiklai iš
leisti $4,805.62. Kaip EastChi
cagos masto skyriui, suma, gali
ma sakyti, pusėtina. O be to, pir
mieji dveji metai buvo liesi, 
verstasi tik iš nario mokesčio ir 
pobūvių pelno. Tad stambioji iš
laidų dalis tenka pastariesiems 
trejiems metams.

Nors ir disponuodami bendri

AKTORE EGLĖ VILUTIENE 
recituos žodinės kūrybos ALT 
S-gos East Chicagos skyriaus 
penkerių metų sukakties minė
jimo meninėje programoje.

ALT S-gos East Chicagos skyriaus narių susirinkime 1963 m. rug
sėjo 14 d, kalba Sąjungos centro valdybos vicepirmininkas Dr. Br. Ne
mickas. Sėdi (kairėje) skyriaus pirm. K. Pocius. Apačioje: skyriaus 
nariai (ne visi matomi nuotraukoje) klauso Dr. Br. Nemicko praneši
mo.

mą pobūviui paruošti taip, jog 
svečiai išsineštų iš jo geriausią 
{spūd{. Dalyvauti kviečiami visi, 
iš arti ir toli. Ypač laukiami chi- 
cagiškiai ir harboriškiai lietu
viai (S.V.I.)

CHICAGO
MOKYKLOS VAKARAS

Chicagos Aukštesnioji Litu
anistikos Mokykla sausio 18 d. 
6 v.v. ruošia Jaunimo Centre 
tradicini mokyklos vakarą. Pro
gramoje: Kristijono Donelaičio 
metų bruožai, grožinio skaitymo 
etiudai.

Mergaičių choras, išpildys 
Chicagoje pirmą kartą dainuoja
mas dainas. Solo dainos ir tau
tiniai šokiai. Programą išpildys 
mokyklos mokiniai.

Rezervuojamos abi J. Centro 
salės. Gros Markausko ir šv. 
Ritos mokyklos orkestrai. Veiks 
turtingas bufetas ir laimėjimų 
stalas. Įėjimas laisva auka, mo
kiniams vienas doleris.

Laukiama gausiai atsilankant { 
š{ mokyklos tradicinj vakarą.

♦ RAŠYT. KAROLĖ PAŽĖ
RAITĖ, sausio 6 d. per S. Bar
čus radiją Chicagoje kalbėjo apie 
meno istoriką Paulių Galaunę. 
Sausio 13 d. kalbės apie jo para
šytą knygą "Lietuvių Liaudies 
Meną" ir sausio 20 d. apie P. Ga
launės pažiūras { liet, liaudies 
meną. Dail. Mikas Šileikis sausio 
20 d. gvildens temą "Menas ir vi
suomenė", o sausio 27 d. "Es
tetinė sąvoka mene ir amate".

NEW YORK
♦ MIRĘS MUZIKAS PROF. KA

ZIMIERAS VIKTORAS BANAITIS 
buvo palaidotas gruodžio 28 d. 
iš Angelų parapijos bažnyčios po 
religinių apeigų { Šv. Karolio ka
pines, Farmangdale, N.Y. Prie 
velionies karsto tautiniais rūbais 
pasipuošusios Brooklyno Opere
tės choro narės nešėgarbės sar
gybą. Velionis kur{ laiką buvo šio 
choro dirigentas. Taip pat garbės 
sargybą nešė muzikai, gyveną 
New Yorko apylinkėje. Paskuti- 
n{ atsisveikinimą pravedė ir žo
di tarė LB New Yorko apygardos 
vardu Stasys Dzikas. Kalbėjo: 
solistų vardu Vincė Januškaitė- 
Leskaitienė, dirigentų vardu 
Aleks. Kačanauskas ir choro var
du M. Cibas.

* VALERIJA BUTKIENĖ, iš 
Great Neck, N.Y., po sėkmin
gos operacijos jau gr{žo iš li
goninės ir sveiksta namie. Ji 
dėkoja visiems ją lankiusiems li
gos metu ir sveikinusiems šven
čių proga ir atsiprašo, kad šie
met negalėjo pasveikinti Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga savo drau
gų bei pažįstamų.

* HENRIKAS IR RASA MIKLAI 
su vaikais iš Great Neck, N.Y. 
dviem savaitėm atostogų buvo iš
vykę Į Chicagą, kur dalyvavo J. 
Dainauskaitės sutuoktuvėse, pra-

leido šventes ir Naujuosius Me
tus. H. Miklas yra aktyvus Great 
Necko visuomenės veikėjas.

* INŽ. J. KIBIRKŠTIS su žmo
na ir motina, iš Montrealio, Ka
nados, Kalėdų šventes praleido 
Great Necke, N.Y. pas inž. Joną 
ir Ireną Vilgalius. Kibirkščiai 
žada persikelti { New Yorką pas
toviam apsigyvenimui.

* VYTAUTAS ŠETIKAS susi
žiedavo su Regina Čepulyte. Vy
tautas yra nevyorkiečio visuo
menės veikėjo A. Šetiko sūnus, 
pats taip gi aktyviai dalyvaująs 
lietuvių akademikų veikloje.

* JOKŪBAS STUKAS, Lietuvos 
Atsiminimų radijo direktorius 
senųjų metų išvakarėse išvyko 
į Chicagą pasitarimams Pasau
linės Parodos New Yorke rei
kalais. Per savo radijo valandą 
Kalėdų proga jis buvo pakvietęs
Brooklyno lituanistinės mokyklos 
mokinius atlikti specialiai R. Ki
sieliaus paruoštą Kalėdini vaiz
deli.

PHILADELPHIA
ĮDOMI PASKAITA

Lietuvių Moterų Atstovybės 
Philadelphijos Klubas sausio 
mėn. 12 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
banke 202-204 N. Broad St., 
ruošia Dr. Marijos Staneikienės 
paskaitą tema: "Akių priežiūra 
ir jų reikšmė diferencialinėje 
diagnostikoje." Philadelphijos 
visuomenė prašoma gausiai pas- 
kaitoje dalyvauti, o ypatingai 
visos Klubo narės, nes po pas
kaitos {vyks visuotinas Klubo na
rių susirinkimas ir naujos val
dybos rinkimai.

♦ PR. KAClONIS, Philadelphia 
Pa. surado eilę asmenų, kurie 
skyrė savo piniginę paramą Re
zoliucijoms Remti Komitetui. 
Geros valios lietuviai kviečiami 
pasekti P. Kačionio pavyzdžiu.

DETROIT
ATVYKSTA ANTRAS KAIMAS

Antro Kaimo -- Chicagos lie
tuvių satyros teatro pasirodymas 
Detroite bus didžiausias reiški
nys po švenčių.

Antras Kaimas pasirodys Det
roito Lietuvių Namuose sausio 
11 dieną, 7 vai. 30 min. vakare. 
Antrojo Kaimo programa labai 
turtinga ir {vairi, taip kad juokų 
ir dyglių netruks, štai keletas 
vaizdelių iš programos — Tole
rancija, Mūsų vyras Havannoje, 
Vidurnkačio egzistencializmas, 
Operetė -- Šančių Istorija ir t.t.

Programoje numatyta net 20 
dalykų. Taip kad kiekvienas ras 
ką nors naujo, linksmo.

Veiks bufetas ir šokiams gros 
puikus orkestras.

Kviečiama Detroito irWindso- 
ro visuomenė gausiai dalyvauti 
ir paremti jaunojo, bet jau pasi
žymėjusio, teatro veiklą. Chi
cagoje buvo suvaidinta per labai 
trumpą laiką net 6 kartus ir sa
lėje nebuvo tuščių kėdžių. Patar
tina pasirūpinti bilietais iš anks
to, kad nepritrūktų, kaipChicago- 
je. Bilietai gaunami pas J. Šos- 
taką telef. JO 9-1271 ir Neringos 
krautuvėje. Įėjimas asmeniui 
- - 2 ir 3 dol.

A. Musteikis

LOS ANGELES
♦ L. VALIUKAS, E. BARTKUS, 

B. KATAUSKAS, ANN LAURINAI
TYTĖ IR LORETTA PAPŠYTĖ 
išrinkti { Lietuvos Vyčių Los 
Angeles 133 kuopos valdybą. Kuo
pos pirmininku išrinktas L. Va
liukas, kuris praeityje porą me
tų yra tai kuopai vadovavęs. Jam 
pirmininkaujant, kuopa surengė 
visuotinj organizacijos narių su
važiavimą Los Angeles mieste 
1957 metais.

A. A.

JURGIUI BALTRUKONIUI 

mirus, motiną Oną Baltrukonienę, seseris, 
žmoną ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime

P. Baltrukonienė 
S. J. Bubuliai

LIETUVIŲ VISUOMENEI KVIETIMAS
Maloniai kviečiame visus lietuvius dalyvauti Chicagos lietuvių in
žinierių ir architektų tradiciniame baliuje, kuris {vyks 1964 m. 
sausio 25 d., The D rakė viešbučio patalpose Lake Shore Drive 
ir Upper Michigan Avenue kampas, Chicagoje. 7 vai. vakaro bus 
svečių priėmimas French Room, o 8 vai. bendra iškilminga vaka
rienė Gold Coast Ballroom. šokiams gros žinomas savo europine 
muzika Freddy Fisher 15 asmenų orkestras. Baliaus pelnas skiria
mas lietuvių kultūriniams reikalams.

Iki malonaus pasimatymo baliuje
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos 
Chicagos Skyriaus Valdyba

P.S. Asmeninius pakvietimus Jsigyti ir stalus 10 ar 12 asmenų 
užsisakyti galima: Daina Television, 3321 S. Halsted Street, Chi
cago 8, Illinois, Tel. CL 4-5665, arba Marginiuose, 2511 West 69 
Street, Chicago 29, Illinois. Tel. PR 8-4585.
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