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JAV GYNYBOS SEKRETORIUS PRIPAŽINO, KAD 
VIETNAME KOMUNISTAI PASIEKĖ NAUJU LAI
MĖJIMU PO DIEMO IR NHU NUŽUDYMO. '

---------- Vytautas Meškauskas ----------
Maždaug prieš pusę metų 

(žiūr. Dirvą 109 Nr. rugsėjo 25 
d.), aiškinantis komplikuotą si
tuaciją pietiniame Vietname, te
ko konstatuoti:

"Diemo režimas, vakariečių 
akimis žiūrint, be abejo nėra to
bulas, bet jis geresnis už daugelį 
kitų komunistinio ir nacionalinio 
pobūdžio režimų tame pasaulio 
kampe. "Blogesnis" jis dauge
liui JAV laikraštininkų tik todėl, 
kad yra... antikomunistinis. Čia 
slypi Amerikos tragedija ir ' 
Maskvos sutarties dvasios pavo
jus."

Pereitą savaitę Gynimo Sekre
torius Robert S. McNamara atvi
jai prisipažino savo raporte kon
gresui, kad

"Padėtis ten (Vietname) liko 
sunki... Turiu pranešti, kad jie 
(komunistai) padarė po pervers
mo žymią pažangą."

Perversmas ir prezidento Die
mo bei jo brolio Nhu nužudymas 
buvo amerikiečių inspiruotas 
tam, kad... vietnamiečiai galė
tų geriau ir narsiau kovoti su 
komunistiniais partizanais. Ame
rikos spaudoje buvo plačiai rašo
ma apie budistų persekiojimą, 
kuris pasiekęs tokio mąsto, kad 
net 7 budistų 'vienuoliai' viešai 
susidegino!

Budistų persekiojimui ištirti 
Jungtinės Tautos pasiuntė savo 
specialią delegaciją. Nelaukiant 
jos tyrnėjimų rezultatų, buvo 
Įvykdytas perversmas. Ir dabar 
tie rezultatai viešai neskelbia
mi. Iš viso JT delegacija ištyrė 
25 pareiškimus (communica- 
tions), iš jų penki kaltino Diemo 
režimą persekiojus budistus, ke

ŠIANDIEN IR RYTO]
NUSIPIRKTI salą, tur būt, ne vieną vilioja. Ypač tuos, ku

rie nežino ką daryti su pinigais. Jie gali lengvai {gyvendinti sva
jonę, nusipirkdami salą Graikijos pakrantėje.

Keli ekscentrikai milijonieriai ir kino žvaigždės ten jau pa
darė pradžią. Iš 1800 salų, kurios yra išbarstytos aplink Grai
kiją, 40 jau nupirktos.

Pagal seną graikų legendą šios salos atsirado iš 1800 perlų, 
kuriuos nešiojo dievaitė Afroditė. Veltui Zeusas sekiojo, ieško
damas jos meilės, bet vis be pasisekimo. Vieną dieną Įpykęs, su
traukė jos karolius ir perlus pabėrė jūron, iš kurių vėliau atsi
radę tos nedidelės salos. Apie 200 salų yra apgyventos, bet kitos 
neturi augmenijos, nors savo grožiu yra tikri gamtos perlai. 
Aišku, norint ten įsikurti.reikia investuoti milijonus.

Graikijos vyriausybė buvo paskelbusi (statymą, kad pirkėjas 
įsipareigoja Įrengti laivams signalus ir visiems darbams naudo
ti tik graikus darbininkus. Tas davė progos daugeliui graikų susi
rasti darbo, kas yra sunku šiame turistiniame krašte.

Bet štai,prieš kelias savaites Graikijos vyriausybė pakeitė 
savo nusistatymą ir sustabdė salų pardavimą. Vienam prekybi
ninkui, armėnui Sirijoje, buvo atsisakyta parduoti dvi salas, už
protestavus krašto gynybos ministe'ijai, nes armėnas pasirodė 
esąs "juodame sąraše" -- prekiaująs su sovietais uždraustomis 
prekėmis.

Gal būt tas pirklys salą no-ėjo įsigyti savo malonumui. Pa
gal veikiantį įstatymą salos savininkas turi teisę laikyti ginkluo
tą sargybą ir saugoti salą nuo nepageidaujamų žvilgsnių, kad joje 
galėtų "maloniai" leisti laiką. Bet jei komunistinis blokas norėtų 
vienoj tų salų (rengti savo šnipų lizdą, sąlygos tam būtų labai pa
lankios.

Ypač dėl vienos salos sovietai smarkiai varžėsi. Tai Dara- 
kastirį sala, 6000 kv. metrų ploto, kurią norėjo pirkti Įtartini 
asmenys iš Sirijos, Suomijos ir Šveicarijos, kai tuo tarpu joks 
karštagalvis milijonierius jos nenorėjo. Nors ji yra navigaci
jos zonoje, bet du trečdaliai ploto būna audros metu apsemti. Ji 
neapsaugota nuo vėjų, neturi paplūdimio ir statant namus susidu
riama su didesniais sunkumais, negu kitose salose.

Tačiau strateginiu atžvilgiu Darakastiri sala turi labai puikią 
poziciją. Iš čia, reikalui esant, galima būtų trukdyti NATO rada
rus. Ir dėl tos priežasties graikų vyriausybė atsisakė ją parduo
ti.

♦
AMERIKIETIS ir rusas ginčijasi dėl savo valstybių didumo.
-- Amerika yra tiek didelė, -- sako jankis, -- kad jei Kali

fornijoje (rengtumėme milžinišką garsiakalbĮ ir 'eistumėme 
Chruščiovui sakyti Įprastą trijų valandų kalbą, tai tik jam baigus 
kalbėti, New Yorke pasigirstų pirmieji jo žodžiai...

-- Tai nieko, palyginus su Rusija, -- atsiliepė ruskelis. -- 
Pas mus, kai Chruščiovas 1958 metais Maskvoje per garsiakal
bius pažadėjo daugiau duonos ir mėsos, Vladivostoke apie tai 
dar ir šiandien niekas negirdi... , „(vg) ■

turi aiškino, kad incidentai iš
plaukė iš pačių gyventojų ar lo
kalinių valdžios įstaigų inicia
tyvos ir centrinė vyriausybė gali 
būti kaltinama tik nepakankamu 
dėmesiu budistų skundams: dvy
likoje pareiškimų teigiama, kad 
budistai niekados nebuvo perse
kiojami ar diskriminuojami, ir 
pagaliau keturiuose teigiama,kad 
budistų bendruomenės susilaukė 
paramos iš Diemo režimo. Pri
vačiai kai kurie komisijos nariai 
teigė, kad turima reikalo su po
litine, bet ne tikybine problema.

Vadinami budistų 'vienuoliai' 
deginosi ir po perversmo. Spau
da užregistravo visai mažomis 
žinutėmis keturis tokius atsiti
kimus. Dabar jau deginamasi pro
testuojant prieš karą su komu
nistiniais partizanais.

Pranešdamas apie dabartinę 
būklę, McNamara aiškino, kad 
Vietnamo nepriklausomybė yra 
taip svarbi visai pietryčių Azi
jai,'kad nėra kitos išeities, kaip 
tik visomis priemonėmis sukliu
dyti komunistų pergalei, tačiau 
kartu jis pabrėžė,kad

"this is a Vietnamese war", 
o tai reiškia, kad jo laimėjimas 
bus užskaitytas kaip kreditas ad 
ministracijai rinkiminėje kovoje, 
o jo pralaimėjimas bus nurašy
tas kaip vietnamiečių privatus 
pralaimėjimas.

Čia reikia pastebėti, kad karo 
Vietname tokiomis priemonėmis, 
kai dabar vartojamos, kada ko
munistų užnugaris ir jų aprūpi
nimo bazės yra "tabu" amerikie
čių ir vietnamiečių kariams, ne
galima laimėti, taip kaip jis ne
buvo laimėtas i.’ Korėjoje. Už 

tat ir dabar tenka pakartoti tai, 
kas buvo parašyta po Diemo nu
žudymo lapkričio 9 d. Dirvoje:

"Ne Diemas buvo pavojingas 
JAV-bėm, bet jų pačių Įtakingos 
visuomenės dalies nenoras su

Standard Federal Savings and Loan Assoc. Chicagoje vadovybė prie naujai Įsigytų automatizacijos 
mašinų. Iš kai-ės Antanas Kašuba, Justin Mackewicz ir Justin Mackewicz, Jr.

V.A. Račkausko nuotrauka

MODERNUS LIETUVIŲ BANKAS CHICAGOJE
Standard Federal Taupymo - 

Skolinimo Bendrovė, Chicagoje, 
4192 Archer Avė., Įsteigta prieš 
55 metus ir nuo 1934 metų turin
ti Federalinės Valdžios taupme
nų apd-audos -tatūsą, ne be rei
kalo vadinama "The sma-test in 
Chicago". Ši finansinė lietuvių 
vadovaujama tvirtovė, savo ope
racijas yra pradėjusi gana ribotu 
pajėgumu. Bet tas pajėgumas to
lydžio augo ir plėtėsi bei plečia
si ir dabar. Bendrovės steigėjas 
ir josios energingas ugdytojas — 
Justinas Mackevičius, šiuo metu 
jis yra valdybos pirmininku, o 
bendrovės prezidentu -- Justi
nas Mackevičius, jr. Bendrovės 
turtas nūdien siekia 86 mil. dol., 
o josios reze-vų fondas -- 
$8,500,000.

Bendrovės visokeriopą augi
mą bei josios vadovų pastangas 
nuolat progresuoti ir visad lik
tis moderniu banku, rodo ir to
kie Įvykdyti pakeitimai, kaip ban
ko namų praplėtimas, dividentų 
mokėjimo sudažninimas, sąs
kaitybos automatizacija ir kt. 
Ir tai padaryta, berods, paskuti
niųjų trijų metų bėgyje. 

- Kas jums šovė galvon atidaryti durų apatinę dalį ?I

prasti, kas yra tikras JAV prie
šas ir kur reikia jo ieškoti".

Pereitą savaitę Chicago Tri
būne Washingtonobiuro šefas Wal~ 
ter Trohan samprotavo:

"... mes tik galime stebėtis.

M. VALIUKĖNAS

Prieš porą metų susirūpinta 
banko nuosavų namų padidinimu 
bei sumoderninimų, nes turėto
sios banko patalpos, ge-okai pa
didėjusiai banko klijentūrai, o 
taip pat tarnybaizbuvo per ankš
tos. Tuojau pat nupirkta gretimi 
sklypai ir ant jų pastatytas tu
rimam namui priestatas... sena
sis namas sumodernintas ir su- 
tapdintas su naująja dalimi, nau
jau dekoruotas, pagerinta venti
liacija, apšvietimas, žodžiu, vis
kas pe-tvarkyta moderniškai ir 
patraukliai bei patogiai naudotis.

Beveik tuo pačiu metu imtasi 
akcijos ir banko sąskaitybą sumo
derninti, Įvedant automatines 
mašinas. ŠĮ, galima sakyti, re
voliucini pakeitimą, pilnai su
planuoti, išstudijuoti ir praves
ti buvo pakviestas vicepreziden
to asistentas - kontrolierius An
tanas Kašuba.

Dirvos bendradarbis turėjo 
malonią progą pasikalbėti su pa
čiu reformos vykdytoju ir tą po
kalbį trumpai čia perteikia.

kaip mažai amerikiečiai buvo 
painformuoti apie faktus, kai 
mūsų politika padrąsino nužudy
mą dviejų brolių, kurių didžiau
sias nusikaltimas, atrodo, buvo 
antikomunizmas."

-- Kiek laiko truko tos auto
matizacijos reformos studija ir 
jai vykdyti plano paruošimas?

-- Apskaičiavimas banko ope
racijų apimties, norint patenkin
ti ne tik nūdienos, bet ir netoli
mos ateities klientūros reikala
vimus ir banko pažangą, o taip 
pat su (vairių sistemų mašinomis 
susipažinimas, man užtruko apie 
metus laiko. Pagal pa ruoštąją 
studiją - siūlymą, banko vado
vybė pasi-inko Remington Rand 
Co. teikiamą Univac 1004 siste
mą. Šios sistemos mašinos nau
doja skylėtą kortą, kaip priemo
nę skaičiavimo ir atskaitomybės 
(vairiausiems veiksmams atlikti.

-- Kokios mašinos jungiamos 
Į šią sistemą?

-- Visa grupė tų mašinų, svar
biausios jųjų: pačių kortu (korte
lių) gamybos mašina, kortoj sky
lėms išmušti ’ mašina, tų sky
lių išmušimą (iškirtimą)patikri
nanti mašina, skylių skaitymo 
bei jųjų rašytinėn kalbon korto
je pavertimo mašina, be to, pa-

(Nukelta Į 2 psl.)

Sausio 27 d., pirmadienĮ, C1 i- 
cagoje mirė prof. Viktoras Bir
žiška, jauniausias iš trijų Bir
žiškų, jau apleidusių šią ašarų 
pakalnę.

Prieš keletą dienų pasigirdo 
balsai, kad profesorius silpstąs 
ir reikalingas pagalbos. Bet, kaip 
paprastai tokiais atvejais, toji 
pagalba ateina pavėluotai. Skau
dus ne tik mūsų mokslo ir vals
tybės veteranų netekimas, kiek 
skaudus jų likimas senatvės su
silaukus.

Prof. V. Biržiška (g. 1886 m. 
vasario 23 d. Viekšniuose) ya 
baigęs Petrapilio technologijos 
institutą inžinieriaus technologo 
laipsniu. Jau studijų metu gyvai 
reiškėsi lietuvių organizacijose. 
1920 m. grįžo Lietuvon kaip įkai
tas.

Nuo 1920 m. veikė i r dirba Vil
niuje, kur už lietuvišką veiklą 
kartu su broliu Mykolu buvo ne 
kartą lenkų suimtas ir persekio
jamas. Nepr. Lietuvoje mokyto
javo gimnazijose, gi 1922-1939 m. 
bėgyje buvo docentu matema
tikos-gamtos fakultete. 1940 m. 
buvo pakeltas Į ord. profesorius.

Aktyvus spaudos bendradarbis, 
kartu išleidęs eilę mokslo darbų 
iš matematikos srities.

Amerika į erdvę 
iššovė didžiau - 
šią raketą

v ■ ■ ■••
* SATURNAS I, didžiausia ra

keta, iki šiol paleista erdvėn JAV, 
pralenkė bet kurią iki šiol iš
šautą JAV ar Sov. Sąjungos erd
vės satelitą tiek savo svoriu, 
tiek >š,šovimo jėga.

Šalia to, iššovus Ranger 6 ra
ketą, JAV priartėjo prie galutinų 
bandymų žmogaus kelionei į mė
nulį.

* SOV. SĄJUNGOS VYRIAU
SYBĖ prisipažino, kad jos lakū
nai pašovė JAV karinį lėktuvą 
virš Rytų Vokietijos, kartu žu
vus ir 3 lakūnams.

Valst. Sekretorius Dean Rusk 
pavadino tai "sukrečiančiu ir be
prasmiu aktu".

Maskva gi savo protestais kal
tina JAV norais sukelti nemalonią 
situaciją Centr. Europoje.

’ PRANCŪZUOS DIPLOMATI
NIAI POSŪKIAI Pekino ir Mask
vos link siejasi su ūkiniais rei
kalavimais. Paryžius siūlosi pa
dvigubinsiąs rusiško benzino im
portą už perkamą prancūzų pra
monės mašineriją.

3 mil. tonų alyvos iš Alžiro 
žada plaukti ( R. Kiniją. Tai kaip 
tik tiek alyvos, kiek nustota Mask- 
vai pradėjus ūkinį spaudimą ( Pe
kiną,

* DE GAULLE -- sukėlęs pa
saulio reakciją savo la diplomą- 
tie de grand stiliumi, nors irbu- 
vo Chruščiovo pasveikintas už 
parodytą "realizmą", tačiau so
vietiniai diplomatai Mashingtone 
neslepia baimės, kad užmezgi
mas diplomatinių ryšių su Pe
kinu padeda ištraukti R. Kiniją 
iš izoliacijos ir praplečia kinų 
ir rusų konkurenciją jų norimuo
se užvaldyti nekomunistiniuose 
kraštuose.
"Newsweek" ta proga rašo, kad 

tikrumoje de Gaulle iniciatyva 
buvo nukreipta tiek Į rusus, tiek 
ir Į kitas šalis. Generolas tiki, 
kad (R. Kinijos) pripažinimas pri
vers Sov. Sąjungą skaitytis su 
prancūzų vadovaujama Europa. 
Kaip vienas prancūzu diplomatas 
išsireiškė, tuo de Gaulle aiškiai 
pasako Chruščiovui, kad 'norint 
kalbėti apie Europą, geriau skai
tykis su mumis'. Jei Chruščio
vas tai supras, de Gaulle gali 
valdyti stabdžius JAV - Sovie
tų santarve/.

Didelis entuziazmas rodomas 
P. Amerikos valstybėse laukiant 
de Gaulle vizito.
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. čių kortų rūšiavimo -išrinkimo 
mašina ir pagalia-u, pati svar
biausia, -- Univac 1004 kompu- 
teris...

-- Koks skirtumas tarp auto
matinės ir paprastos mašinos?

-- Skirtumas didelis. Neauto
matinė mašina visada atlieka tik 
vieną darbą (paprastai tik vie- 
nintėlį I), kuriam ji yra pagamin
ta... Automatinė mašina gali at
likti daugybę veiksmų, { ją {de
dant kitas instrukcijas ("{sa
kymą")... Todėl ta pati automa
tinė mašina, pagal kitas instruk
cijas, kita darbo sistemą "varo
ma". gali visai skirtingus davi
nius teikti arba net klaidingai 
apskaičiavimus atlikti...

-- Tad kaip sekėsi Jūsų ben
drovei paruošti tas automatinėms 
mašinoms instrukcijas, darbo 
programą?

-- Mašinas užsakius, prasidė
jo ilgokas ir nelengvas jomis 
naudotis paruošimo darbo pro
gramos sudarymas. Tikslas: 

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS 5 Nr.
Tarp šių dviejų piešinių yra septyni skirtumai. Pabandykite su

rasti. Atsakymas bus kitame numeryje.

GALVOSŪKIO 3 NR. SPRENDIMAS

Tarp dviejų piešinių yra šie skirtumai: 1. Didžiojo vyro kryžiaus 
forma pakeista. 2. Vyro diržas trumpesnis. 8. Ant vyro rankos tatu- 
ruota moteris neturi burnos. 4. Jo kumštis kitokios formos. 5. Ma
žojo vyro pakaušio forma pakeista. 6. Ant jo pilvo yra trečia raukšlė. 
7 Moters akis pakeista.

GALVOSŪKIO 4 Nr. SPRENDIMAS
Tarp dviejų piešinių yra šie panašumai smulkmenose: 1. Gydytojo 

galvos lempa ir automobilio lempa. 2. Mazgas ant gydytojo nugaros 
ir moters krūtinės. 3. Koridoriuje lempos laikiklis ir laiptų atramos 
laikiklis. 4. Slaugės bloknoto juodas kraštas ir svarstyklėse juodas 
brūkšnys. 5. Viršutinė gėlė vazoje ir paveikslo rėmo kampas. 6. Vit
rinoje perbraukta etiketė ir šalia svarstyklių ant žemės numestas 
perbrauktas bilietėlis. 7. Vitrinoje puodo apačia su tašku ir svarstyk
lėse kvadratinės durelės su tašku.

apsvarstyti visus būdus {vai
rioms operacijoms atlikti bei 
jas reikiamai užrašyti, o taip 
pat paruošti nuostatus techni
kams, kaip ir { kokią mašiną 
turimą operaciją nukreipti ir kaip 
ją pervesti { mašinų "kalbą"... 
Tokiu būdu banko taupmenų sąs
kaitų perkėlimas { automatinę 
sistemą, užtruko apie pusmetį 
laiko, o atitinkamos darbo pro
gramos paskolų sąskaitybai su
automatinti, atrodo, kad parei
kalaus keletą mėnesių laiko...

-- Žinau, nes esu Jūsų, banko 
klientas, kad Standard Federal 
Savings and Loan Assn. antra
me praėjusių metu pusmetyje 
pradėjo mokėti taupytojams di- 
videntą kas tris mėnesius, kai 
iki tol, kaip ir kituose bankuo
se, buvo mokama kas pusmeti, 
ar tas mokėjimų sudažninimas 
reikšmingas?

-- Be abejo, tai gražus mū
sų banko žingsnis geresniam ban
ko klientų patarnavimui. Kiek
vienas mūsų taupytojas daba r ne
bereikalingas išlaukti šešis mė
nesius, kad galėtų savo taupme-

DIRVA

Vasario 16 Gimnazijos evangelikų 
ratelio šventė

Kiekvienos tautos kultūros ap
raiška yra jos gražios, kilnios 
tradicijos Ir už tai kiekviena tau
ta gerbia ir brangina iš prose
nelių paveldėtas tradicijas, skai
to savo pareiga ne tik jas iš
laikyti nesužalotas, bet ir pa
pildyti tuo, kas artima tautos 
būdui, sielai ir širdžiąi. Lietu
viai evangelikai liuteronys, gy
venantieji laisvajame pasaulyje, 
norime su visais išlaikyti iš 
tėvų paveldėtą tikėjimą, kalbą 
bei papročius, kuriuos atsivežė- 
me iš tėviškės, laikytis su vi
sais vienybės ir broliškos lietu
viškos meilės.

nų prieauglį naudoti. Ir pats di- 
videntas tuo padidėja, nes po 
kiekvienų trijų mėnesių jo su
ma prirašoma prie taupomos su
mos ir jau "neša" naują divi- 
dentą... Bet toks dividentų daž
nas mokėjimas tegalimas turint 
automatinę sąskaitybą...

-- Ar negalima išgirsti ben
dresnius palyginimus tarp auto
matinių mašinų sąskaitybos ir 
ligšiolinės naudotosios sąskai
tybos sistemos?

-- Mašinų pagalba yra gali
mybė greičiau ir lengviau bei 
tiksliau atlikti visokią sąskai
tybą. Pav. Komputerio rašymo 
greitis yra iki 400 eilučių per 
minutę. Eilutėje telpa iki 132 
ženklų. Mašina užadresuoja per 
minutę 100 vokų. Kas mėnesį 
senuoju metodu visu taupymo 
sąskaitų sutikrinimas, įkinkius 
visą banko buhalterijos pajėgą, 
užtrukdavo pilnas dvi dienas, kai 
tuo tarpu komputeris tai atlie
ka per vieną valandą.. Pridur- 
tina, dar ir tai, kad kompute
ris i sutikrindamas sąskaitas, 
draus e atlieka ir eilę kitų ra
šytų davinių...

-- O kiek laiko užima, saky
sim, taupytojų dividentų skai
čiavimas?

-- Ligšiolinėj praktikoj, at
seit, kas šeši mėnesiai taupy
tojų sąskaitoms dividentą aps
kaičiuoti reikėdavo dirbti 45- 
50 tarnautojų,kuriedirbdavoapie 
dvyliką valandų. Dividentų už
rašymas į kiekvieną taupytojo 
sąskaitą tęsdavosi apie 10 darbo 
d i enų, di rba nt pen ki em s - šeši em s 
tarnautojams. Dabar komputeris 
visą tą darbą atlieka per vieną 
savaitgalį...

--Ar žinomos kitos taupymo- 
skolinimo bendrovės, kurios jau 
naudoja automatinę sąskaitybą 
Chicagoje?

-- Berods, Chicagos plačioj 
aplinkoj mūsų bendrovė yra pir
moji įsivedusi ir jau sėkmingai 
dirbanti su automatine sąskai
tybos sistema. Bet p. J. Mac
kevičiaus įsitikinimu, daugelis 
kitų finansinių institucijų, pa
siekusiu aukštesnį finansinį ir 
technišką pajėgumą, paseks mū
sų bendrovę...šypsodamasis bai
gė pasikalbėjimą ir demonstra
vimą naujosios darbo sistemos - 
Antanas Kašuba.

Red. prierašas: Redakciją yra 
pasiekusi maloni žinia, kad Anta
nas Kašuba nesenai buvusiame 
Standard Federal Savings and 
Loan Assn. akcininkų susirin
kime išrinktas tos bendrovės vi
ceprezidentu, pavedant jam ir 
toliau atskaitomybės vedėjo-kon- 
trolieriaus pareigas.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PULKITE SAUJOJE 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........................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand . .
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine

5th
5th
5th

Vakarų Vokietijoje lietuvių 
kultūros centru yra Vasario 16 
Gimnazija Huettenfelde. Mūsų 
jaunimas ya lietuvių tautos skil
tis. Kiek iš jų per paskutiniuo
sius metus būtų jau nutautėję, 
jei nebūtų tos lietuviškos gimna
zijos, išlaikomos viso pasaulio 
lietuvių lėšomis.

Evangelikų Jaunimo Ratelis, 
vadovaujamas F r. Skėrio, sausio 
mėn. 11 d., pravedė savo tradi
cinę Naujųjų Metų Šventę. Jis 
nuoširdžiai pasveikino atvyku
sius svečius, kun. J. Urdzę iš 
Bad Godesberg, vokiečių Viern- 
heimo parapijos evangelikų kle
boną kunigą Muenk, mokyt. 
T. Gailių, ponią Gailienę, Girs
kių šeimą ir studentus. Evangeli
kų Jaunimo Ratelio tarpe viešė
jo 6 studentai evangelikai iš Hei
delbergo (3 iš jų buvę Vasario 
16 Gimnazijos auklėtiniai): Vilius 
Lenertas, diplomuotas chemikas, 
ruošiasi daktaratui; Juozas Nau
jokas, 8 semestro chemijos fa
kultete; Gerhardas Bauras, 5 se
mestro sociologijos fakultete.

Pirmą kartą į g imnaziją atsi
lankė studentės Erika Hamerytė, 
vertėjų institute ir Klara Hakai- 
tė, studijuojanti filosofiją. Jos 
abi prieš keletą metų atvykusios 
iš Lietuvos ir kalba, savaime su
prantama, puikiai lietuviškai. Be 
to, dar buvo prof. dr. Gaigalai
čio anūkė Gaigalaitytė, studijuo
janti mediciną. Ji jausilpnai kal
ba lietuviškai, bet suprast viską 
supranta. Ypatingai mokyt. 
F r. Skėrys džiaugėsi, kad atvy
ko visi lietuviai'evangelikai stu
dentai iš Heidelbergo ir dėjo vil
tį, kad mūsų studentai Heidelber 
ge dar daugiau sustiprins ryšį 
su Evangelikų Jaunimo Rateliu.

Maloniai visus pasveikino kun. 
Muenk. Jis nušvietė šiltus san
tykius tarp Vierheimo parapijos 
ir Evangelikų Jaunimo Ratelio 
narių. Padėkojo visos gimnazi
jos tautinių šokių, grupėms, 
kurios daug kartų pasirodė 
Viernheime ir jau 3 kartus pa
gražino Hesseno krašto Gusta
vo - Adolfo - Draugijos metines 
šventes lietuvių tautiniais šo
kiais. Jis džiaugėsi galįs praneš
ti, kad Rimbacho dekanatas 
paskyrė piniginę dovaną veiklai 
pagyvinti.

Kunigui Urdzei tarus užbaigia
mąjį žodį, mažieji pirmos kla
sės mokiniai, Kristina Nikola- 
jevaitė, Irmgarda Steinbachaitė, 
Karina Petrulaitytė ir Edvinas

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

INSURED

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered ond Superviied by the United Stotes Government

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

S5.75
$3.98

$1.19 
$1.69 
$ .69

-- Palaukit truputį, mes tuoj baigsime!...

Dilba padeklamavo keletą eilė
raščių lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Penktos klasės mokinys 
Alfredas Starukas pagrojo akor
deonu. Jaunimo Ratelio vadovo 
"technikinis asistentas" Reinhol- 
das Francas parodė Lietuvių 
Evangeliku Liuteronų Tėviškės 
Parapijoj Chicagoje susuktus fil
mus, kuriuose išryškėjo tos pa
rapijos gyvenimas. Jos kunigas 
ir Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Vyriausiosios Bažnyčios Ta
rybos vicesenjoras Ansas T ra
kis cįalyvavo pilnateisiu nariu 
Pasaulio Liuteronų suvažiavime 
Helsinkyje (Suomijoj - pereitais 
metais liepos mėn. pabaigoje ir 
rugpiūčio mėn. pradžioje. Iš lie
tuvių evangelikų pusės kaip pa
tarėjas ir stebėtojas dalyvavo

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

7. LIF.BFRAUMILCH Wine............
8. BORDEAUX Wine .Red or White

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

1964 m. sausio 31 d

dar teisininkas BrakasišJAV.

Mokyt. Fr. Skėrys dviem kal
bom davė trumpą istorinę apžval
gą apie lietuvių evangelikus Lie
tuvoje Nepriklausomybės laikais, 
jų padėtį.antram Pasaulio karui 
pasibaigus ir jų emigravimą bei 
įsikūrimą JAV, Kanadoj, Austra
lijoj, Anglijoj i,- kitur.

Vasario 16 Gimnazijos evange
likai moksleiviai, svečiai ir stu
dentai iš Heidelbergo tikrai gali 
didžiuotis tokia puikia veikla, ku
rią išvysto Tėviškės parapija 
Chicagoje. Visi stebėjosi ir 
džiaugėsi tų lietuvių evangelikų 
pasišventimu, pasiaukojimu ir 
darniu sugyvenimu.

Arturas Hermanas
8 klasės mokinys

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98
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POLITINĖMIS TEMOMIS
Kalėdų metu vienai Vak. Berlyno poniai su sūnum lankant gimi

nes Rytų Berlyne, ten gyvenantis dėdė {spėjo: "Svarbiausia, žiūrėkite 
J savo krašto politiką visu rimtumu. Kitaip -- neteksite laisvės, 
kurios mes Šia taip pasigendame". Ir toliau jis aiškino jaunuoliui, 
kaip nesidomėjimas savo krašto vyriausybės politika priveda prie 
laisvės praradimo prarajos.

Savaime aišku, kad laisvės netekę žmonės yra {žvalgesni ir 
giliau mintyją, svarstydami tos laisvės netekimo priežastis. Jų fi
losofija kartais gali atrodyti nekonkreti, netaikli ir klaidinanti. Joje 
rasi daug širdgėlos, tulžies ir kaltininkų ieškojimo apgraibumo. Ta
čiau tiesos yra daug, kai atkreipiamas dėmesys {domėjimąsi politika.

»»»
Amerikoje žmonės atsirado emigracijos bangų atnešti. Ir ne vien 

tik po Antrojo Pas. karo. Airiai, anglai, škotai; o tuo labiau Europos 
žemyno žmonės, didelėje daugumoje sudarė ir tebesudaro politinių 
emigrantų kategoriją, dėl vienokių ar kitokių politinių sumetimų ap
leidę savo gimtąsias šalis.

Daugelis jų bučiavo žemę Laisvės stovylos papėdėje. Bučiuodami 
ją, jie kartu bučiavo laisvę, kurią kūrė ir savo krašte taip aukštai iš
kėlė Amerikos valstybės kūrėjai.

Bet džiaugtis laisve yra vienas dalykas, o ją išlaikyti — visai kas 
kita.

Laisvei išlaikyti pastangos nėra vienos vyriausybės darbas. Tuo 
labiau šiame didžiuliame krašte. Metodai, kuriais buvo atimta laisvė 
Europoje, skverbiasi ir { kitus kontinentus. Juos pastebi akylesnieji 
ir Amerikoje.

Skrupulų nepripažįstančios politinės ir kitokių interesų vedinos 
grupės išmoksta panaudoti ir sugeba prieiti prie valdžios aparato, 
kuris, ignorantų akimis žiūrint, atrodo yra ir privalo būti tobulas ir 
tikslus, kaip laikrodis.

Tuo tarpu plačiau seką ne taip jau plačiai platinamus biuletenius 
ras labai rimtų, labai pagrįstų {spėjimų, kuriuose nurodomi simpto
mai, vedą prie tų pačių metodų, kuriais daugelyje valstybių mažos 
grupės, bet savo planus gerai Jsisamoninusios, eina žingsnis po žings
nio prie tikslo, kurio {gyvendinimas veda prie laipsniško laisvės pra
radimo.

"Mes, amerikiečiai, kaip tokie, turime aukštus idealus, duosnias 
širdis ir didelę energiją. Mes privalome būti budrūs,kad apsaugojus 
laisvę sau ir tiems, kurie mus stebi ar seka". Taip apie save kalba 
amerikiečiai. Bet amerikiečio sąvoka plati. Tą patį gali sau taikyti 
tautiniai {sisamoninę amerikiečiai i’- savo tautinės - kilminės sąmo
nės nepraradę imigrantai — šio krašto piliečiai. Tautiniai ir rasi
niai mišriame krašte gerieji idealai ir gerosios laisvo krašto savy
bės visų brangintinos ir visiems mielos. Pareiga toms savybėms 
išsaugoti visiems vienoda.

Visi galime džiaugtis šiame krašte surastąja dovana -- burtis, 
dirbti ir augti tautinės savivaldos pagrindais. Tai be galo brangi 
laisvė, tik reikia sugebėti jąją vertinti ir jąja pasinaudoti. Bendroji 
gi visų laisvė ir jos plėtotė, jos apsaugojimas nuo besikėsinančių 
ir besirausiančių kurmių priklauso nuo visų aktyvaus domėjimosi, 
dalyvavimo ir veikimo politikoje.

Tai nėra politikavimas -- tai vienas iš prieinamiausių būdų ko
voje už savo, savo tautos ir žmonijos laisvę. (j.č.)

DVASIA ŠVENTA

IR ZANZIBARAS...

Sausio 28 d. Naujienose buvo 
paskelbtas Alekso Šemetos 
straipsnis: "Pastangos ’ iš lie
tuviškojo taško* ". Jame Vytautui 
Meškauskui priskiriamas savo 
laiku Dirvoje paskelbtas ameri
kietės Taylor Caldwell straips
nis: "Ji išpranašavo prezidento 
mirt{", -- nors ... po juo buvo’ 
padėti to straipsnio autoriaus 
(vb) inicialai. Be jokio {rodymo 
ar citatos Vytautui Meškauskui 
primetęs "prezidento Kennedžio 
niekinimą", Aleksas Šemeta dar 
puola Dirvos redaktorių už pa
lankaus V. Meškauskui laiško 
{dėjimą, ateistinėse Naujienose, 
melsdamasis:

"Argi Dievas neatsiųs jam 
Dvasią Šventą?"

Ginčytis galima dėl visa ko. 
Jei kas Šemetai netinka, jis tu
rėtų konkrečiai nurodyti, kas, kur 
kaip ir kodėl parašė, kodėl tai 
neatitinka tiesai ar jam nepa
tinka ir nemaišyti visai skirtingų 
"niekinimo” ir kritikos sąvokų. 
Tada galima būtų ir rimčiau pa
sikeisti nuomonėm. Pirmiau, de
ja, reikia turėti savo šiek tiek 
logiškiau sudėstytą nuomonę, o 

ne pasitenkinti beprasmišku šū
kavimu ir pamazgų pilimu.

O kas gi liečia Dvasią Šven
tą, tai ji skubiau reikalinga ne 
tik pačiam Aleksui Šemetai, bet 
ir Naujienų redaktoriui, kuris 
savo vedamajame sausio 25 d. 
iškilmingai paskelbė: "Zanziba- 
ras grįžta Vakarų pusėn". Ja
me teigiama, kad "komunizmas 
Zanzibare subliūško". Tuo tar
pu Tassa<- paskelbė, kad Sovie
tų Sąjunga įspėjusi D. Britaniją 
nesimaišyti { Zanzibaro "liau
dies respublikos" reikalus. Jei 
komunizmas ten ištikro ‘■ubliuš- 
ko, kam tos salos likimas taip

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.

PILNAMEČIO ATSIŠAUKIMĄ PERSKAIČIUS ui
Grįžtant prie visiems lietu

viams skirto Vliko žodžio, ran
dame pasinešimą {rodyti neįro
domus dalykus, — tuos tariamus 
{galiojimus "kalbėti, dirbti ir 
kovoti" tautos vardu.

"Lietuvių tauta", sakoma atsi
šaukime, "j{ (Vliką) sukūrė savo 
žemėje iš politiškai suorganizuo
tos visuomenės -- gyvųjų politi
nių srovių". Toliau dar prideda
ma: kas per 20 metų Lietuvos 
laisvinimo srityj Vliko nuveikta, 
tas viskas būsią "{rašyta { Lie
tuvos ir lietuvių tautos istoriją".

Tie visi žodelyčiai nieko kito 
nerodo, kaip Vliko senatviškas 
aistras ir faktą, kad jo nariai yra 
praėjusio dešimtmečio veikėjai, 
nebetur{ minties lakumo bei nau
jų žodžių šiai dienai.

Aš nežinau kas ir kaip rašys 
Vliko veiklos istoriją. Abejoti 
netenka, jog objektyvus istori
kas ieškos istorijų ir Vliko žmo
nių rašytoje, pernai paskleistoje 
-- Twenty Years* Struggle for 
Freedom of Lithuania - brošiū
roje. Gi joje Vliko veiklos dvi
dešimtmetis nykus, kaip yra ny
ku iškirstame Anykščių šilely
je.

Pagaliau dar yra ir klausimas: 
ar darbo griebiamasi tik todėl, 
kad apie j{ būtų parašyta Lietu
vos ir lietuvių tautos istorijoje?

Žingsniuojant nuo vieno ryš
kesnio atsišaukimo šakinio prie 
kito, štai ir "slenkstis",kabinan
tis kojas.

Kalbėdamas apie gyvąsias po
litines sroves, Vlikas aiškina: 
"Tėvynėje jos uždraustos, nieki
namos ir laidojamos, tačiau yra 
išlikusios gyvos, veiklios ir gajos 
lietuvių širdyse bei sąmonėje... 
Tos didžios idėjos, kurios sudaro 
minėtų lietuvių politinių srovių 
pagrindus, būdamos visuotinės 
reikšmės, nėra vienų lietuvių 
nuosavybė. Jos yra bendros vi
sam kultūringam pasauliui... Tuo 
būdu Vlikas, jungdamas toms idė
joms atstovaujančias sroves, 
saugo ne tik buvusios Lietuvos 
tradicijas, bet ir būsimos lais
vos Lietuvos idėjinius pagrin
dus". (Citata iš atsišaukimo).

Užmirštant nepilnametystėje 
Vliko rodytas išdaigas būti Lie
tuvos vyriausybe, Seimu, preten
zijas atstovus skirti prie vyriau
sybių, šiandien, be Lietuvos lais„ 
vinimo užsiėmimo, Vlikas pasi
nešė išsaugoti (ar tai irgi tau
tos vardu?) politinių srovių ge
rokai išblukusias kepures. Jų 
saugojimas, (Vliko protu), kar
tu esąs nepriklausomos Lietu
vos tradicijų bei būsimos Lietu
vos idėjinių pagrindų išsugoji- 
mas.

Tiesos vardan verta pasakyti: 
ir nepilnametystėje Vlikas jau 
darė "kompostą -pūdini”,maišy
damas Lietuvos laisvinimo rei
kalus su politinių srovių kepu
rėmis.

Mišinys padarytas, bet kad ja
me būtu galima užsiauginti poli
tinėms srovėms "rasodą", t.y. 
patraukti { politines sroves iš
eiviją, tenka labai abejoti. Atro
do, kad politinių srovių genero
lai, kaip buvo vieniši, taip ir liks.

parūpo Maskvai? Ar tam, kad 
komunizmą ten pagarbiai palai
dojus? Čia tai tikrai reikalinga 
Dvasios Šventos skubi interven
cija.

ST. JARAS

Nepadorūs Vliko spėjimai, kad 
politinės srovės tėvynėje "išli
kusios gyvos, veiklios ir gajos 
lietuvių širdyse bei sąmonėje” 
rodo visišką Vliko atitrūkimą 
nuo pavergtos lietuvių tautos. 

Kokius idėjinius pagrindus dės 
laisvę atgavusi Lietuva, apie tai 
mažiausiai reikėtų Vlikui galvoti, 
barstyti spėjimus. Politinių sro
vių Vlikan atsinešti antkojai ir 
antkakliai daug, oi daug pakenks 
Lietuvos laisvinimo reikalui.

Žvelgdami { aukštį ir į gyl{, 
išeivijoje mes gana lengvai suvo
kiame Vliko -- politinių srovių 
klubo -- negalavimų kilmę ir jo 
nerealias užmačias. Bet ar pat
sai klubas suvokia, jog jo pas
kiausias atsišaukimas, pasiekęs 
pavergtus lietuvius, gali nuskaro-, 
bėti nelabai darniu akordu?

Baigdamas atsišaukimą, Vli
kas prašo būti "aktingais susi
pratusiais lietuviais ir savo dar
bus derinti su Vliko darbais".

O kokie tie Vliko darbai yra? 
Išeivija mato tik keista teatrą: 
yra scena - Vlikas ir toli, labai 
toli nuo scenos nukeltas parteris 
- išeivija.

Scenoje vyksta vaidinimas be 
žodžių. Apie tuščią Vliko gimimo 
lovą vaikštinėja gimdytojai, kū
mai, globėjai ir seneliai. Jie va r-

LIETUVIU PASIRODYMAI 
PASAULINĖJE NEVI YORKO MUGĖJ

Sausio 20 d. {vyko lietuvių 
Komiteto Pasaulinės Parodos 
New Yorke posėdis.

Komiteto pirmininkas d r. J. 
Stukas padarė pranešimą apie 
susirinkimą Chicagoje sausio 1 
d. ir pasikeitimus Komiteto val
dyboje ir sekcijose. Chicagoje 
susitarta su LB CV pirminin
ku J. Jasaičiu ir gautas paža
das paremti $1,000. ALTo pir
mininkas L. Šimutis pasižadė
jo ALTo vardu finansuoti lei
dinėli, kuris bus nemokamai da
linamas parodos lankytojams. 
Leidinėlis yra informacinio po
būdžio apie Lietuvą, kur{ paruo
šė V. Vaitiekūnas. Lietuviško 
stiliaus kryžius, kurio projektą 
paruošė arch. Mulokas, jau bai
giamas statyti. Kryžiui pastaty
ti yra gauta labai gera vieta 
parodos aikštėje -- tik pusė blo
ko nuo cent-inio parodos pasta
to. Lietuvos Vyčiai sutiko su
rinkti $4,000.00 kryžiaus pasta
tymui.

Komiteto Garbės Nariais-Glo- 
bėjais, LKPP pirmininko pa
kviesti, sutiko būti: Gen. Kon
sulas Jonas Budrys ir prel. Jo
nas Balkonas.

Pasikeitimai Komiteto valdy
boje ir jos sekciiose:

ANTANAS MACEIKA, pakvies
tas, sutiko eiti valdybos sekre
toriaus pareigas. Pirmiau bu
vęs valdybos sekretorius Zeno
nas Jurys atsistatydino.

JONAS ŠLEPETYS, naujas fi
nansų komisijos pirmininkas, su 
talkininkais: Domu Peniku, An
tanu Reventu, Juozu Boley-Bole- 
vičium ir Vaclovu Alksniniu. Bu
vęs finansų komisijos pirminin
kas kun. dr. Stasys Valiušaitis 
pasitraukė iš finansų komisijos 
pirmininkų pareigų dėl laiko sto
kos.

ROMAS KEZYS, naujas spau
dos - informacijos sekc. pirmi7 
įlinkas su talkininkais: Albinu 
S. Trečioku, Stasiu Dziku, An
tanu Sodaičiu. Buvęs valdybos 
narys ir spaudos sekcijos pir
mininkas Jurgis Sirusas, dėl lai
ko stokos, atsistatydino.

Meno kūrinių paroda ne{vyks, 
susidėjus nepalankioms aplinky
bėms. Buvusi Komisija su kun. 
L. Jankum ir Vaclovu Butkiu 
pažadėjo suorganizuoti svečių 
priėmimo komisiją.

Kazys Vasiliauskas, atstova
vęs Komitetą rytinio pakraščio 
LB atstovų suvažiavime, painfor
mavo, kad LB pažadėjo komite
to darbus remti. Apgailestavo, 
kad meninės programos reika
las, mūsų dainų ir tautinių šo
kių akompanavimui vyriausioji 
parodos vadovybė orkestro ne
duos, kaip anksčiau buvo žadė
ta. Jis išreikškė padėką muz. 
Juozui Stankūnui už $'60.00 au

to daug kartų viešai skalbtus ir 
ant pasigyrimo vartų džiovintus 
vystyklus, žvilgčioja aritmetikos 
lentelėn, linkčioja galvas, kalba
si pirštų ženklais... Parteryje, 
toje paskutinėje geležinkelio sto
tyje, iš kurios toliaunebevažiuo- 
ja joks traukinys, girdisi išeivi
jos gagenimas, scenos link siun
čiami šūkiai -- "Ei, jūs ten! Lai
kas baigti vartyti vystyklus! Mes 
laukiam mums suprantamo žo
džio! Užteks kalbos pirštais!"

Scenoje tyla. Pasirodo kažkoks 
ilgarankis ir meta parterin pas- 
kiausio Vliko atsišaukimo pundą. 
Išeivija skaito baigmės eilutes: 
"Vlikas kaip ir per praėjusius 20 
metų vadovaus neatlaidžiai lie
tuvių tautos kovai užlietuvoslais
vę”.

Tai Vliko parašu išduotas vek
selis. Atsimenant, jog ir praei
tyj buvo bandyta "hipnotizuoti" 
paradais, išeivija seniai laukia ne 
Vliko vekselių, bet darbų.

Niekas neginčija, --galimapri
siderinti ir prie veiksnių dirba
mo darbo, jeigu darbas tikrai yra 
dirbamas. Bet veiksniai turi mo
kėti veikti žmones. "Veikti žmo
nes galima, rašė emigrantas A. 
G., tik sapnuojant jų sapnus ryš
kiau, negu jie patys sapnuoją, o 
ne {rodinėjant jiems savo mintis 
taip, kaip įrodinėjamos geomet
rinės teoremos".

Gerų ir ryškių sapnų Vlikui 
linkiu. Labanakt.

ką, savo lėšomis išleidžiant 
šventės dainų repertuarą.

Dail. Aleksandra Merker pra
nešė, kad patalpos lietuvių dai
lininkų kūrinių parodai dar ne
gautos i'" išreiškė abejonę, ar 
per tok{ trumpą laiką bus iš 
viso įmanoma gauti tinkamą pa
talpą. Parodos ženklelio kon
kurse dalyvauja keletas lietu
vių menininkų. Komitetas pada
rys sprendimą, kuris Ženklelio 
projektas tinkamiausias.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENU!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ Nl’O PIRMOS MENESIO DIENOS. 

41/ PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
* /2vO DIENU ANT INVESTAVIMU-
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIA MS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARIU' 
GALIT DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAG \|. JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪBAI • t NTI'ORMO!-
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„SI.MPSON"('omraitijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas vietinių ii' 
užsieninių medžiagų.

NAU.I \l SI M \D( ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
66 15 S. \V1NCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, 1LL. 

Telefonas 925 - 5179
šeštadiėūiais ir sekmmlieniais mm ’.l vai. ryto.

Kainos: Paltai mm S8« iki . . . Kostiumai mm $85 i|ci . . .

Jadvyga Matulevičienė ir Vy
tautas Strolia pranešė, kad jau 
yra užsiregistravę 20 grupių su 
350 šokėjų. Salia to bus keli 
mokyklinio amžiaus vaikų pasi
rodymai. Šią grupę sudarys 100 
berniukų ir mergaičių. Tauti
niams šokiams akompanuoti nu
matoma pasamdyto orkestrą. Yra 
pageidavimas suruošti susipaži
nimo vakarą, kuris turėtų {vykti 
rugp. 22 d.

Mu’. Algirdas Kačanauskas 
pranešė, kad jau yra užsiregis
travę 38 chorai, tų tarpe vie
nas iš Australijos, vienas iš 
Argentinos, du iš Kanados. Vi
so 1300 dainininkų. Australijos 
choras pasiliks JAV-se vienam 
mėnesiui ir su koncertais lan
kysis po JAV lietuvių kolonijas.

Aleksandras Vakselispranešė, 
kad rugpiūčio 22 d., parodos 
sporto aikštėse {vyks lietuvių 
sportinės žaidynės. Tą dieną vyks 
futbo'o, krepšinio i r tinklinio žai
dynės. Planuojama pakviesti pa
čias geriausias lietuvių sporti
nes pajėgas.

Algirdas Budreckis išdėstė sa
vo pažiūras, kaip jaunimas efek
tingiau galėtų prie lietuvių pa
sirodymų prisidėti.

Romas Kezys painformavo apie 
planus, kaip teikti žinias lietu
vių visuomenei apie LKPP Ko
miteto darbus lietuvių dienai.

Antanas Šetikas, LKPP iždi
ninkas,patiekė finansinę apyskai
tą, LKPP tu'ėjo pajamų 
$4,553.00, išlaidų - $l,44’.00. 
Šiuo metu kasoje yra $3,105.00. 
Visi pinigai y a gauti iš gera
darių lietuvių aukomis.

Dainų ir tautinių šokių šven
tei prisiminti bus išleistas spe
cialus leidinėlis -- programa. 
Šio leidinėt'O darbą koordinuos 
Vytautas Vaitiekūnas.

Posėdyje dalyvavo Komiteto 
garbės globėjas prel. Jonas Bal
konas, valdybos nariai, Komisi
jų pirmininkai ir nariai. Viso 
apie 30.

Sekantis posėdis {vyks vasario 
11 d. Komitetas y ra susirūpinęs 
parodos lietuvių dienos reikalu, 
o ypatingai finansų klausimu, ku
ris turėtų lygiai rūpėti visiems 
Amerikos lietuviams. Komiteto 
iždininko adresas: Mr. A. Šeti- 
kas, 84-11 lOlst St., Richmond 
Hill 18, N. Y.

A. S. T rečiokas 
Spaudos-infcrmacijos 

kom. narys.
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Pažangumo 'dinamika’ ir masės
- BRONYS RAILA .

Kaip visiem žinoma, pažangiu 
ir teisingu žmogumi Sovietijoje 
laikomas tik toksai, kuris išpa
žįsta, užgiria, remia leninizmą ir 
besąlygiškai pasiduoda visasąjun
ginio komunistų partijos centro 
komiteto, praktiškai jos vado, va
dovavimui. Kas kitaip galvotų ir 
jaustų, tas anksčiau ar vėliau tam
pa sovietinės valstybės išdavi
kas, liaudies priešas, kapita
lizmo ir imperalizmo samdi
nys, atgyvena, buržuazinis na
cionalistas, reakcininkų atplaiša, 
trockininkas, etc., ir su juo kiek
vienu momentu gali būti taip pa
sielgta, kaip policija norės.

Taigi, tokios uždaros ir dogmi
nės santvarkos, sistemos ir psi
chologijos esmė yra šimtapro- 
centiškai vadistinė ir totalistinė. 
Ji diktatoriška, smurtiška, ne
laisva, nehumaniška, nieko bend
ro neturi su pažangumu. Dešimt
mečiam slenkant, jos ideologinis 
konservatyvumas tiek sukalkėja, 
kad palyginus šen. Goldwate io 
ar net gen. Franco ekoniminę fi
losofiją, tuodu reikėtų laikyti ne
paprastai liberaliais. Pvz.,kiek
vienam aišku, kad kolchozų siste
ma Rusijoje labai blogai veikia ir 
žalinga pačiam sovietiniam ūkiui, 
bet konservatyvi kompartijos 
tradicija pasilieka sukaustytame 
rate ir negali išeiti iš savo ideo
logijos užsidėtų varžtų -- sunai
kinti nepriklausomų žemdirbių 
klasę, visus paversti proletarais.

Bet tūli užsieniečiai liberalai 
mato kitaip. Jei ne ekonominė, 
tai bent idėjinė, kultūrinė ir 
"dvasinė" sovietinės santvarkos 
pusė jiem atrodo įdomi,patrauk
li, net pažangi. Su ja siekiama su
sipažinti, bendrauti, bendradar
biauti, palaikyti "kultūrinius ry
šius", kultūrinėm vertybėm 
"mainytis". Net lietuvių visuo
menės pažangumas bandomas ap
spręsti pagal tai, kiek mes norė
tume ar nenorėtume”ryšius”pa
laikyti, Jei mes labai jų norėtu
me, tai būtume labai pažangūs. 
O jei visai nenorėtume, tai K. 
Stropus tokius vadins konser
vatoriais, sustingėliais ir "re
zistentais" (tarp kabučių), taigi, 
visai nepažangiais! Ryšių spy
ruoklė jam yra mūsų "pažangu
mo vardiklis"...

Maža to, jam visokiu atveju 
"kultūriniai ryšiai yra viena iš 
tų dinamišku sričių, kurioje ryš
kiau negu kur kitur šiandien pa
sireiškia laisvės ir tradicijos 

įtampa", ir pirmiausia pagal tai 
jis matuoja Amerikos lietuviųpa- 
žangumo laipsnį. "Ir čia pat gali
ma pasakyti", rašo Margutyje 
mūsų kolaborantas, "kad tos pa
žiūros nuo daugiau mažiau kri
tiškai teigiamų ligi absoliučiai 
neigiamų eina proporcingai su ke
lione iš Rytų į Vakarus"...

Vadinasi, Amerikos geografi
joje "daugiau mažiau" pažangūs 
mūsų tautiečiai gyvena NewYor- 
ke ir Atlanto pakrantėse. Abso
liutūs konservatoriai ir reakci
ninkai spiečiasi aplink Los An
geles. O globališkai žiūrint, pa
tys pažangiausi turėtų būti Vokie
tijos lietuviai, nes gyvena arčiau
siai Rytu. Gi patys "absoliutiš- 
kiausi" atžagareiviai būtų Aus
tralijos lietuviai, nes jie nukelia
vo toliausiai į Vakarus nuo Kali
fornijos...

Taip dalykam stovint, būtų svar. 
bu iškelti principinį klausimą: 
- ar oficialių, viešų, okupanto 
valdžios prižiūrimų, jos kontro
liuojamų ir reguliuojamų "kul
tūrinių ryšių" palaikymas su pa
vergtos Lietuvos "pažangiau
siais sluoksniais", pagal Stropų, 
yra "dinamiška sritis" ir ar 
čia šiandien labiausiai pasireiš
kia "laisvės ir tradicijos įtam
pa"?

Kokios laisvės ir kokios tradi
cijos?

Jei mes vadinami konservaty- 
vizmo tradicijų reiškėjais, tai, 
vadinasi, anieji yra - laisvės! 
Stropus gi savo straipsnyje neuž
siminė, kad sovietų politrukai bū
tų konservatoriai ir tradicijų 
"rezistentai". Nors jis kiek pri
minė, kad anieji kartais irgi ga
lį būti tironais, tačiautuojau ir pa
teisino žodžiais: - "kaip ten be
būtų", kultūriniai ryšiai .visvien 
priklausą dinamiškai sričiai su 
savo įtampa ir pažangumo ženk
lu...

Kokia gali būti šioji dinami
ka?

Jau anksčiau minėjom, kad so
vietų ideologinė ir kultūrinė pro
paganda Amerikos lietuviuose 
per daugiau nei dešimtmetį buVo 
labai išplėsta ir dinamiška. Stro
pus "daugiau mažiau kritiškai", 
bet iš esmės pozityviai, kaip vė
liausias Pilypas iš kanapių, vėl 
pasisako už jos dar didesnį plė
timą. Išskyrus nedaugelį dalykų. 

kitokios propagandos, literatū
ros, sovietinio mokslo ir meno 
veikalų, kaip sovietinių, mes ne
galėjome ir negalime gauti nei 
čia, nei ten nuvykę. Okupantas, sa
vaime suprantama, tesirūpina tik 
tokiu mokslu ir menu, kuris jam 
naudingas Lietuvos nepriklau
somybės idėjai užtrinti,okupaci
jai įamžinti ir lietuviui galutinai 
suartinti bei suliedinti su vyriau
siu didžiarusišku "broliu".

Stropaus ir į jį panašių skati
nimai plėsti ryšius su sovietine 
"kultūra" tegali būti vienašališki 
ir tik į vieną pusę. Komunizmo 
teorija ir praktika diktuoja,<kad 
tik iš ten mum leidžiama "imti", 
bet viskas bus, kaip ir buvo, 
griežtai uždrausta ten reikštis iš 
mūsų, kas okupantui nenaudinga 
ar nepalanku.

Mes galime ten siųsti tik so
vietizmui palankius ar bent nepa
vojingus turistus ir medžiagines 
dovanas, už jas čia sumokėję ir 
dar tiek pat Chruščiovo iždui 
muitų primokėję. Tiesa, ką tik 
buvo įvestas naujas "pažangus" 
pakeitimas: dovanas jau galima 
užsakyti ir pačioje Rusijoje, nu
siunčiant ten"cash" dolerių. Vie
no mano pažįstamo gerai prie 
okupantų prisitaikęs giminaitis 
jau į jį kreipėsi: dėdė, padaryk 
man maža malonumą, užsakyk 
automobilį, tik geriau ne išgve
rusią Pobiedą už tūkstantį dole
rių, bet Volgą ar Moskvičių už 
kokiu du tūkstančiu...

Tokia tegali būti praktikoje ko
laborantų peršama "dinamika". 
Bet, pavyzdžiui, Lietuvių Enci
klopedijos, kur galbūt ir K. Stro
pus tikra pavarde bendradarbiau
ja, jūs nei savo giminei, nei 
draugui neužsakysite, kadangi ir 
pats sovietinės istorijos politru- 
kas J. Žiugžda savo kabinete ją 
turi laikyti užrakintą.

Tad beveik paikas juokas kal
bėti apie tokius "ryšius" ir 
"people topeoplesantykius", kaip 
lygiai dar didesnis arklio humo
ras svaičioti apiekvislinginę "di
namiką", "įtampą" ir "pažangu- 
ma .

Naujasis Margučio gegužiukas 
taip iau giliai įsmegęs į sovie
tiškai "liberalią" dialektiką, kad 
su šmaikštaus kipšiuko pagalba 
net ir paskutinio savo straipsnio 
sakinio negalėjo užbaigti kitaip,

Be žodžių...

kaip tik šimtaprocentiškai pagal 
liniją.

Nuolatinis sovietųir jų bendra
minčių Amerikojespaudos tvirti
nimas pastaraisias laikais buvo 
toks: pabėgėliai ne visi blogi, ne 
visi naciai, ne visi reakcininkai, 
ne visi žydų žudikai, nevisi liau
dies priešai. Jų masė susideda iš 
visokių. Esama ir gerų dypukų, 
tik jie suklydo a r dažniausia buvo 
reakcingų vadų suklaidinti. Dypu
kų masės vardu kalba patys biau- 
riausi išgamos, atgyvenos, dva
rininkai, spekuliantai, naciai, fa
šistai, kurie skelbiasi esą vadai 
ir veiksniai...

O K. Stropus 'rašo: "Žinoma, 
čia turime galvoje ne emigranti
nės visuomenės mases, kurių 
nuomonės niekas nei nebando pa
siklausti, bet tuos, kurie sakosi 
vadovauja toms masėms ir jų var
du kalba".

Tokiu žodynu ir stiliumi Stro
pui reikėjo pradėti savo straips
nį, o nepabaigti. Tada būtų nerei
kėję gaišti laiko su tom visom 
aukštom filosofijom, įtampom, 
"rezistencijom" ir absurdiškom 
pažangumo geografijom.

Jeigu Amerikos lietuviu masės 
kuo nusiskundžia, tai ypač stip
raus ir protingo, kūrybiško ir 
vieningo vadovavimo stoka. Juk 
per dešimtį metų vis nesibaigia 
kalbos apie geresnės ir vienin
gos politinės vadovybės reikalin
gumą.

Ir kaip tik visi matome, kad 
aktyvios vadovybės ir tikrų vadų 
kartais stinga ten, kur jie būtų 
ypač reikalingi. Jeigu mūsų pai
nių diplomatinių i>- politinių ins
titucijų raidyno vadai būtų buvę 
savo uždavinių ir politinės ener

gijos aukštumoje, mūsų naujųjų 
kolaborantų ir ryšininkų įžūli 
misija būtų galėjusi užsibaigti 
per kelias savaites, jeigu ne da: 
greičiau. Tokia ji buvo iš karto 
permatoma ir aiški.

Bet kaip tik vadai ir vairuoto
jai ilgiausiai delsė, turbūt vis 
atsargiai klausydamies, ką ma
sės galvoja. Ką gi, Amerikoje taip 
įprasta, ypač Washingtono 
sluoksniuose. Ir tik tuomet, kai 
laikraščių skaitytojai mėnesiais 
apgalvojo, pirmuosius "nera
muolius" už "nedžentelmenišku- 
mą" gerokai papešiojo ir per iš
tisus metus savo nuomones ap
šnekėjo savitarpyje, klubų bei 
draugijų susirinkimuose, organi
zacijų suvažiavimuose, salonuo
se, saliūnuose ir darbovietėse, 
tik tuomet viena po kitos pasi
pylė bendruomenės, veiksniu, kon. 
gresų ir kitokių korporacijų kil
niom bendrybėm perpintos rezo
liucijos -- nuo kairiausių ligi de- 
šiniausių, nuo partinių ligi nepar
tinių ir nepasaulėžiūrinių.

Sakyti, kad čia "masių nuomo
nės niekas nebandė pasiklausti", 
lygu sakyti, kad paršelis dėl to 

pastipo, jog jį šėrėm ne kiaulie
nos kepsniais, o pienu girdėm.

Visa tai juk ir buvo pirmiau
sia masių, o ne vadų nuomonės! 
Vadai tik daug vėliau prasižiojo, 
o jų vienas kitas pažangiuose Ry
tuose net labai ilgą laiką savo 
"iniciatyvas" kaišiojo ir vis ant 
dviejų kėdžių sėdinėjo. Ir K. Stro
pus, prisidengdamas slapyvarde, 
tik masių, o ne vadų pasmerki
mo bijojo, .

Vadų dabar niekas nebebijom. 
Kaip nuolat sako pažangūs mūsų 
katalikai, socialistai ir liaudi
ninkai, - dabar nebe tie laikai, 

nebe smetoniška diktatūra,.. 
Šiandien beveik būtų galima mo
kėti penkių doleriu premiją už 
kiekvieną surastą liaudies masių 
žmogų, kuris dar bijo vadų.

Tarp kitko, ir aš esu pilna
teisė ir lygiateisė tų liaudies 
darbo masių dalelytė. Neturiu 
nė vieno vergo, kuriam galėčiau 
vadovauti. Ir (žinoma, išskyrus 
fabriko formaną) ... nė vieno va
do, kurio privalėčiau klausyti.

Oho! - baisūs dalykai dabar de
dasi Amerikoje. Anarchija. Kri
zė ne tik pažangiem kvislingam ir 
kolaborantam, bet ir visiem kon
servatyvių tradicijų vadam...

ANTANAS SMETONA
VIDURIO KELIO ŽMOGUS IR POLITIKAS

-------- J. Jakštas----------
(4)

Tvirtai stovėdamas ant tautinio pamato, Smetona stengėsi būti 
bešališkas tada mūsuose prasidėjusiose partinėse kovose, ypač stu
dentijos tarpe. Jis gražiai kalba apie studentus aušrininkus ir jų or
ganą "Aušrinę". Iš kitos pusės, visiškai pateisina ateitininkų įsikū
rimą ir apie juos palankiai atsiliepia. Viename straipsnyje(1913 m.), 
polemizuodamas su P. Leonu, jis taip kalba apie studentus: "Kas kal
tas, kad katalikai studentai išsiskyrė iš visų studentų? Pirma juk te
buvo lietuvių studentų (Žodis lietuvių praretintai parašomas, 
vadinasi, pabrėžiama studentų lietuvių buvusi vienybė). Atsirado 
pirmeivių moksleivių organas "Aušrinė", ėmusi pašiepti katalikus ir, 
aplamai, tikinčiuosius žmones ir propaguoti priešingas katalikų tiky
bai pažiūras. Tas faktas sukėlė katalikų jaunuomenės akciją, studentai 
katalikai įsisteigė savo organą "Ateitį", norėdami spirtis aušrininkų 
tikybos pažiūroms. Kai studentų šelpimosi draugijose, kur neturėtų 
būti partingumo renkant valdybą ar kita ką Veikiant, žiūrima visų pir
ma studento ideologijos, tai ateitininkai, būdami ten mažuma ir nus
tumti užpakalin, nesitenkino tokia organizacijos tvarka ir išsiskyrė.

"Taip tad suskilo lietuvių moksleiviai į dvi dali, j aušrininkus ir 
ateitininkus. Tai yra faktas ir niekočia nepadarysi" (II,97). Tiek stu
dentų reikalais kalbėdamas, tiek kitais visuomeniškais dalykais, A. 
Smetona visur pasirodo tarpininkas tarp dviejų mūsų visuomenės 
srovių ir visur stengėsi derinti jų priešingumus. Jo šiuo atveju ve
dama polemika su abiem srovėm tokia rami, kultūringa,krikščioniš
ka. Atsakydamas kartą "šaltiniui" (katalikų Seinuose leistam laik
raščiui), raginusiam boikotuoti pirmeivių vakarus, ruošiamus stu
dentams šelpti, vien už tai, kad pirmeiviai boikotavo ateitininkų va
karus, jis sako: "Kas stovi ant krikščioniško pamato, tas negali 
vaduotis kerštu ir taikinti dantį už dantį" (11,100).

Galima būtų su-asti daug panašių vietų jo raštuose, kur jis prie
kaištauja tiek vienai, tiek kitai pusei ir ta proga visur primena bend
rą lietuvišką reikalą ar kelia aikštėn kokį moralinį principą, kurį 
mato pažeistą kivirčų įkarštyje.

Kalbant apie Smetonos rašinių vedamąsias mintis, negalima ap
lenkti jo kai kurių pareiškimų santykių su lenkais klausimu. Šios sri
ties straipsniai pripildo visą jo raštų IV tomą. Juose daug polemikos 
su Vilniaus endekiškos spaudos žmonėmis. Polemika argumentuota,

neįžeidžianti, kultūringa. Daugeliu atvejų einama į praeitį ir įrodi
nėjama lietuvius turint teisę savaimingai kultūriškai ir politiškai gy
venti. Tuo atžvilgiu būdingi Žalgiriui skirti straipsniai, kur atsakoma 
lenkams publicistams, skynusiems tik lenkams pergalės laurus ir 
pirSusiems uniją. Iš vieno straipsnio, "Žalgirį atminus" (1910), ryš
kėja nuosaikus požiūris į santykius su lenkais i r kartu taurus patrio
tizmas: "Apie lietuvių sugrįžimą į senąsias unijos vėžes nė'-a ko nė 
svajoti. Jei lenkai nori su mumis naujos unijos,tai turi liautis seno
viškai žiūrėję j Lietuvą. Mes daugiau turime geisti, kad sugrįžtų į 
mus tie, kurių protėviai ties Žalgiriu galvas dėjo už Lietuvą, lietu
viai būdami, o ne lenkai. Tačiau iš tų mes reikalaute nereikalauja
me, o tik geidžiame, palikdami jų valiai plaukti naująja lietuviška, ar 
senąja, lenkiškų tradicijų ir lenkiškos kultūros, srove". (IV,200).

A. SMETONOS VIETA NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS EPOCHOJE
Šios trumpos apžvalgėlės tikslas buvo parodyti mūsų minimą Ve

lionį buvus pirmiausiai plunksnos darbininką. Otokie žmonės priklau
so, paprastai, kontempliatyviniam tipui, skirtingam nuo aktingojo. Šio 
paskutinio tipo žmonės pačios prigimties daugiau skirti politinei ak
cijai ir net visuomenės vadais tapti. Nekokia garsia ir prasikišančia 
politine ar visuomenine veikla iškilo Smetona Vilniaus lietuvių visuo
menėje, o tyliu ir patvariu kultūriniu darbu. Būdamas pirmoj eilėj 
kultūros darbininku, tapo Vilniaus lietuviškos bendruomenės vado
vu, kad ir nerinktu. O jau tikru vadu iškilo D. karo pradžioje,pir
miausiai nukentėjusiems nuo karo šelpti komitete. Šioje padėtyje 
pasitiko vokiečių okupaciją ir santykiuose su ja atstovavo lietuvių 
reikalams. Kai okupacinė valdžia karo politikos sumetimais leido 
lietuviams susirinkti j seimą ir išsirinkti tarybą (1917), A. Smetona 
išrenkamas jos pirmininku. Žihomas tolimesnis jo veiklos kelias: jis 
valstybės tarybos pirmininkas ir respublikos prezidentas. Vėlesniais 
laikais, įsigalėjus partinei aritmetikai, Smetona nedalyvavo aktyvioje 
politikoje. Bet raštu ir žodžiu pasisakydavo dėl jos. Jis vis žadino 
vienybės mintį ir siūbuojančiose partinėse kovose. Kai pritvinkusios 
partinės rietenos sprogo gruodžio 17 d. perversmu, Smetona, vidu
rio kelio žmogus ir politikas, vėl stojo valstybės priešakyje ir jai 
vadovavo iki galo.

20 m. nepriklausomos Lietuvos laikmetis neatskiriamai susijęs 
su Mirusiojo vardu. Tas laikmetis, turėjęs ryškią pradžią ir galą ir 
negrįžtamai dingęs (nes istorijos reiškiniai vienkartiniai tėra), pa
lieka Lietuvos istorijos epocha. Ta epocha, tolstanti laiko tėkmėj, 
pamažu ryškėja lyg kokia idėja, tikrų Lietuvos sūnų idealizuojama. 
O su jos idealizavimu gražiai derinasi A. Smetonos asmenybė, kuri 
ir gaivinosi idėjų pasauliu. Juk žodis "idėja" ar kartais "tautinė idė
ja" jam nuolat išsprūsdavo kalbose. Jam brangus idėjos žodis ryš
kiausiai skambėjo gausiose laidotuvių prakalbose. Jeigu jos būtų 
skyrium paskelbtos, būtų lietuviškas antrininkas toms gražioms 
prancūzų vyskupo Bossuet "Oraisons Funebres". Tad skaidri mūsų 
pirmo ir paskutinio prezidento asmenybė švytės lietuvių kartoms, kol 
joms gyva paliks ta nepriklausomos Lietuvos epocha.
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LAISVĖS KOVŲ DAINAS
išleistas Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, 
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Vytautas Jonynas su sukaktuvininku Viktoru Vizgirda praeitą vasarą Atlanto paplūdimyje.
B. Kerbelienės nuotrauka

PAGERBĖM DAIL. VIKTORĄ VIZGIRDĄ
Nėra ko džiaugtis, kai regi, kad 

žmogus skubėdamas bėga per 
savo laiką. Tačiau kartais savam 
laike pajunti nejaukią vienumą, o 
tada, gal truputį ironiškai ir nu- 
sišypsai, kad kaimynai ir bičiu
liai, nedaug teatsilikdami, taip 
pat atskuba tavo Jpėdėm...

Dail. Viktoras Vizgirda, lie
tuvių dailės gyvenime stipriai įsi
rėžęs vardas, gimė 1904 m. sau
sio 14 d. Taigi šiemet jam su
kako 60 metų amžiaus. Atseit, 
sukaktis, kurią įprasta viešai ir 
iškilmingai minėti. Tiesa, mūsų 
gyvenime dabar pasitaiko sveika 
galva neišaiškinamų kuriozų -- 
neatsiranda laikraščio, "kuris, 
pvz., ryžtųsi tokios sukakties 
proga pagerbti nusipelniusį lite
ratūros ir visuomenės vyrą... 
Bet tokie "linksmi" įvykiai gal 
nors tuo paguodžia, kad jie re
gimai nepriklauso žmogaus ge
ros valios kategorijai, nekalbant 
apie aukštąsias dvasinės kultū
ros apraiškas, kaip tolerancija, 
tarpusavė pakanta ir pagarba...

Bostone savo nusipelniusius 
vyrus mes stengiamės pagerbti 
atitinkama pompa -- iš anksto 
planuojamom ir rengiamom iškil
mėm. Dail. Vikt. Vizgirdos su
kaktis kaž kaip netyčia iš to 
stiliaus iškrito, nors jis, kaip 
anksčiau pagerbtieji, savo kūry
biniais darbais tokio pagerbimo 
buvo nusipelnęs. Kad taip nelem
tai atsitiko, kiek nuvokiu, yra po
ra priežasčių: a) pats dail. Vikt. 
Vizgirda iškilmių nenorėjo, b) 
poeto Fausto Kiršos mirtis sun
kiai sukrėtė mūsų kolonijos gy
venimą, žinoma, atitraukdama 
mūsų žvilgsnius ir nuo kalendo
riaus lapų, primenančių tą ar ki
tą faktą, pro kurį nederėtų tylom 
pramėklinti. Faustas Kirša išė
jo iš šio gyvenimo namų sausio 
5 d,, vadinasi, neišlaukęs ir tų

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI 
rankraščiams paskutinė data 

1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 

16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant j 
novelės siužetą ir meninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1964 metų kovo 
mėnesio 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruoSti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko, 
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant 
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus 
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas 
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną.

NEPREMUUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams 
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis 
sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir 
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta 
Dirvoje vėliau

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS

ST. SANTVARAS

devynių dienų, kada jo tapybinio 
portreto autoriui sukako 60 me
tų...

Dail. Viktorą Vizgirdą pager- 
bėm metiniame LB Kultūros klu
bo susirinkime. Internacionalinio 
klubo patalpose, sausio 25 d. Ne
eilinis šis su.sirinkimas buvo dėl 
to, kad į jį susirinko visa šim
tinė Bostono lietuvių, kad vakaro 
programa buvo kiek platesnė ir 
iškilmingesnė. Pasakyti kalbos 
apie sukaktuvininką iš New Yor
ko atvyko dail. Vyt. K. Jonynas, 
lydimas dail.' Vyt. Igno ir jo šei
mos, iš New Hampshire atvažia
vo sol. St. Daugėlienė, Bostono 
Liet. Dramos sambūrio vadovai 
Gustaičiai teatrininkų vardu dai
lininkui paruošė mažą staigme
ną. Beje, sukakties dieną -- sau 
šio 14 — dail. Vikt. Vizgirdą 
namuose aplankė gausus būrys jo 
asmeninių bičiulių, kas atnešda
mas gėlės žiedą, kas retesnę 
knygą, kas tauraus gėrimo bon- 
ką. Vadinasi, po truputį visų 
tų gėrybių ir grožybių, kurias 
dail. Vizgirda mėgsta kelti į sa
vo drobes...

Kultūros klubo susirinkimą, 
skirtą dail. Vikt. Vizgirdai pa
gerbti, pradėjo inž. Ap. Trei- 
nys, pavaduodamas šiemetinį 
klubo pirmininką dr. Navicką, ku
ris dėl tėvo mirties susirinkime 
negalėjo dalyvauti. Pradžioj bu
vo prisimintas poetas F. Kirša, 
pirmasis šio sambūrio pirmi
ninkas. Jo atmintis pagerbta at
sistojimu ir tylos minute.

Dail. Vikt. Vizgirdos pager
bimas prasidėjo sveikinimu, kurį 
jam atsiuntė iš Kalifornijos bro
lis arch. Tadas Vizgirda. Tuoj 
po to sol. St.-Daugėlienė, akom
panuojama dukters, kaip mums 

įprasta ją girdėti, gražiu ir leng. 
vai valdomu balsu, šilta irmuzi- 
kale išraiška padainavo E. Gai- 
levičiaus liaudies dainą, Ant. Ra
čiūno operinę ariją, St. Šimkaus 
Vakarinę dainą ir J. Tallat-Kelp
šos Mano Sieloj Šiandien Šventė. 
Ji tikrai sudarė jaukią nuotaiką 
tolesniam dailininko pagerbi
mui.

Dail. Vyt. K. Jonynas šį kar
tą irgi buvo gražbylus, bet gal dau
giau akademiškas. Savo paskaitą 
jis pradėjo dail. Vizgirdos posa
kiu: "Menas, kaip ir gamta, yra 
skirti amžinybei". Stabterėjęs 
prie sukaktuvininko biografijos, 
jis paminėjo, kad savo kilme V. 
Vizgirda yra garliavietis, kad jis 
lankė Lietuvos Meno mokyklą, 
kur dail. Vienožinskio Studijoj 
studijavo tapybą, kad metus lai
ko mokėsi Paryžiuje, kad vėliau 
buvo Vilniaus Meno Akademijos 
direktorius. Minėdamas tuos fak
tus, dail. Jonynas apibūdino mo
kytojus ir aplinką, kurioj turė
jo augti jaunieji lietuviai daili
ninkai. Paminėjo dailininkų Ars 
grupę,po 500 metų atėjusią dirb
ti į apleistą dirvą. Sukaktuvinin
kas buvo iškeltas, kaip vienas iš
kiliausių tos grupės dalyvių, kaip 
vienas talentingiausių Vienožins
kio mokinių.

Lietuviai, anot V. K. Jonyno, 
nors prislėgti istorinių įvykių, 
nesiliovė kūrę. Didelį kiekį 
dailininkų sudaro liaudies meno 
kūrėjai. Deja, nemaža liet, kil
mės dailininkų pakeitė pavardes 
ir nuėjo svetimiems dirbti. Da
bar tie menininkai esą spėlioji
mų sferoj, kokiai tautai jie pri
klauso. Dail. Vikt. Vizgirda esąs 
Nepr. Lietuvos vaikas, ištikimas 
jos meninių vertybių kūrėjas.

Kalbėdamas apie XX a. dailės 
sroves, Vyt. K. Jonynas tarė, kad 
Vikt. Vizgirda vienu spa-nu sie
kia ekspresionizmo. Tačiaukiek- 
vieno kūrėjo vaizduotė esanti pa
grindinė jo kūrybos atrama. Da- 
daistai palikę tokią frazę: "Man 
patinka gamta, bet ne jos pakai
talas". Tie žodžiai ypač tinką 
Vikt. Vizgirdos tapybai apibūdin
ti. Tačiau sukaktuvininko kūrybos 
nesą galima sutapatinti nei su 
vienu mūsų laiko "izmu". Jo dar
bai neįtelpą ir į savo mokyklos 
rėmus. Viena esą aišku -- jis 
buvo vienas pirmaujančių mo
dernių dailininkų Lietuvoj.

Dail. Vikt. Vizgirdos kūryba 
esanti paremta spalva. Spalvą 
Vizgirda atstovaująs rūpestingai 
ir sąžiningai. Mūsų meno istori
jon jis įeinąs, kaip stiprus ir mo
dernus spalvininkas. Jo kūriniai 
esą autentiški ir atspindį Vikt. 
Vizgirdos sielą. Kūrybinė pro
blema jam esanti neką Į paveiks
lą Įdėti, bet ką iš jo išimti. Jo 
tapybiniai darbai esą apmąstyti, 
jie turį savo paskirtį ir tikslą. 
Dail. Vikt. Vizgirda spalvų pa
sauly esąs, kaip magiškas diri
gentas. Jo drobėse spindi stip
ri ekspresija, kūrinio apsp endi- 
mas ateinąs iš paties kūrėjo, 
šviežumas ir betarpiškumas esą 
ypačiai ryškūs Vikt. Vizgirdos 
kūrybos bruožai.

Ritmas ir muzika Vikt. Viz
girdos tapyboj taip pat yra itin 
ryškūs elementai, -- sako Vyt. 
K. Jonynas. Spalva, teptukobrūkš ■ 
nis, linija sudaro Vizgirdos pa
veikslo ritmingumą ir muzikalu
mą. Dėl to jis yra modernus dai

lininkas. Sukaktuvininko tapybinė 
kalba Jonyną įtikinanti.

Siužeto požiūriu Vikt. Vizgir
da nesutampąs su moderniais 
dailininkais, nes šie Siužeto ven
gią, o mūsų Vizgirda jo nevengia.

Savo peizaže Vikt. Vizgirda 
stengiasi sulaikyti gamtoskam- 
pelio Šviesų ir šešėlių vyksmą, 
savo kūrybinėm galiom stengiasi 
jį perkelti Į savo drobes. Kodėl 
jis taip myli gamtą? Atsakyda
mas į tą klausimą, Vyt. K. Jo
nynas taria, kad greičiausia tai 
esanti lietuviui įgimta gamtos 
meilė ir adoracija. Tačiau Vikt, 
Vizgirda esąs ne tik peizažo 
meistras -- jis mielai tapo ir 
žmonių figūras.

Ką bendra dail. Vikt. Vizgir
dos tapyba turi su Lietuva? Ža
lia ir mėlyna, anot H. Nagio, esan
čios pagrindinės lietuvio spalvos. 
Vikt. Vizgirdos kūryboj esą ypač 
daug žalio ir mėlyno. Tų dviejų 
šaltų spalvų derinimas, -- sako 
Vyt. K. Jonynas, -- yra ypačiai 
sunkus. Tačiau sukaktuvininko 
tapyboj tos spalvos atšildytos 
šimtais kitų spalvinių tonų. Tai 
esąs teisingas gamtos suprati
mas. Be to, Vikt. Vizgirdos kū
ryba rišasi su lietuvių liaudies 
kūryba. Ypačiai ryškus esąs jos 
paprastumas. Tuo paprastumu 
Vizgirda esąs artimas liet, liau
dies dailei, tuo jis sutampąs su 
savo tautos dvasia. Pvz., liet, 
liaudies audiniai ir Vikt. Vizgir
dos tapybinės drobės -- tai esą 
brolis ir sesuo.

Dail. Vikt. Vizgirda, -- to
liau kalba Vyt, K, Jonynas, -- 
yra modernus lietuvių mene, ya 
modernus tarptautiniame mene, 
bet jis nėra kraštutinis moder
nistas. Būti paprastu ir nuošir
džiu meno kūryboj -- yra didelė 
dorybė. Kai pabandom aprėpti vi
są sukaktuvininko kūrybinį kelią 
regim, kad 1930-64 m, laikotarpy 
jis tebėra beveik tas pats — au
tentiškas, betarpiškas, nuoširdus 
ir paprastas. Jei jis tą paprastu
mą ir nuoširdumą išlaikė net 
svetimam krašte --už tai garbė 
Vikt. Vizgirdai! Tai reiškia, kad 
jis yra mūsų, kad jis kalba ta kal
ba, kuri yra mūsų kalba.

Paskaitos pabaigoj, jungdamas 
sukaktuvininkui savo asmeninius 
sveikinimus ir linkėjimus, dail. 
Vyt. K. Jonynas pakartojo tą pat? 
Vikt. Vizgirdos posakį, kuriuo jis 
savo kalbą pradėjo: "Menas, kaip 
ir gamta, yra skirti amžinybei".

Dr. inž. J. Gimbutas šiam klu
bo susi inkimui paruošė nemenką 
pluoštą dail. Vikt. Vizgirdos 
tapybos spalvotų nuotraukų. Jos 
buvo parodytos ekrane ir sudarė 
įspūdį, tartum tai būtų sukaktu
vinė dailininko darbų paroda.

Poetas Ant. Gustaitis tarė,kad 
dail. Vikt, Vizgirda yra tampriai 
susijęs su teatru — savodekora
cijom papuošęs eilę DramosSam- 
būrio statymų. Akt. Al. Gustaitie- 
nė ir J. Jašinskas, apsirengę ki
niečiais, sukaktuvininkui paskai
tė pluoštą neva konfucinės išmin
ties minčių ir Įteikė dovaną -- 
gongą, neatjungiamą teatrinės 
veiklos simbolį. Dovana buvo 
įteikta Bostone gyvenančių teat
rininkų i'- DramosSambū' iovar- 
du. Kultūros klubo vardu dovaną 
Įteikė inž. Ap. Treinys -- G. 
Braųue kūrinių albumą, pasi
rašytą visų šio susi rinkimo daly
vių. Dail. Vikt. Vizgirda tarė 
trumpą, bet originalų padėkos 
žodį už jo sukakties paminėji
mą.

Pašnekesiams prie tradicinio 
kavos puodelioneilgai trukus, ka - 
dangi Internacionaliniame Insti-

Grupė skautų akademikų ASS žiemos stovykloje pasiruošę slidinėti. J, Tamulaičio nuotrauka

AKADEMIKAI
ŽIEMOS STOVYKLOJE
Pasinaudodami tarpšvenčių 

atostogomis, akademikai skautai 
rado progą išvykti į gamtą, su- 
ruošdami tradicinę žiemos Sto
vyklą gražioj Caberfae, Mich. 
vietovėje; Apylinkė kalnuota, 
apaugusi eglaitėmis ir plikaša- 
kiais medžiais, nubaltintais puriu 

lute vakarienių rengti neleidžia
ma, buvo persikelta Į vaišingų 
p. Kubilių namus. Kitą dieną bū
relis sukaktuvininko bičiulių su
sirinko Vizgirdų namuoseirpra
leido porą valandų su svečiais iš 
New Yorko — dail. Vyt. K. Jony
nu ir dail. Vyt. Ignu. Tokios buvo 
tos apeigos, kuriomis Bostone 
mes pagerbėm dail. Vikt. Vizgi r - 
dą.

Šio reportažo rašytojui visada 
imponavo dail. Vikt. Vizgirdos 
tapybos drobių savaimingumas ir 
betarpiškumas, tvirtas, ryškus ir 
nesiblaškantis kūrybinis Aš. Ma
lonu buvo išgirsti, kad tas kūrė
jo dorybes jam pripažino ir dail. 
Vyt. K. Jonynas. Ilgų ir kūrybin
gų metų, mielas Viktorai! Tegu 
ir truputį su ironija, aš 
džiaugiuosi, kad Tu mane vejie
si išmintom giminingo kelio Įpė- 
dėm...

BOSTON
IŠKILMĖS JURU SKAUTU ŠEI
MOJE.

Vasario mėn. 9 d. (sekmadie
nį) 3 vai. p. p. T-nes S-gos 
namuose įvyks Bostono Jūrų 
Skautų Nemuno tunto sueiga ir 
po jos su tėvais ir svečiais — 
Užgavėnių blynų vakaras. Pro
gramoje bus rodomas filmas 1963 
metų tautinės Šokių šventės Chi
cago je. Fi Imą susuko J asiukonis 
iš N. Haven, o ją pagamino Holly- 
woode. Visus skautų bičiulius ir 
tėvus maloniai prašome atsilan
kyti.

KETURIOS POROS LIETUVIŲ 
ruošiasi Šeimyniniam gyve
nimui. Jau susižiedavo: Norma 
Razvadauskaitė, biologijos ma
gistrė, su Vincu Šnipu, Aldona 
Biknevičiūtė su Laimu Venckum, 
Liucija Baškauskaitė su Rimu 
Valaičiu ir Aušra Kasperaitė su 
Aloizu Petroniu. Vestuvės numa
tomos vasarą.

V. ir S. STELMOKAI išvyko 
visam mėnesiui Į Floridą. V, 
Stelmokas, gražiai tvarkąs savo 
prekybą,dar dirba keliose orga
nizacijose, tikrai reikalingas 
atostogų. Saulėtų dienų ir Šilto 
vandens jiems linkime.

BENDRUOMENĖS SUVAŽIA
VIME New Yorke sausio mėn. 
18-19 d. dalyvavo Ona Ivaškienė, 
Sofija Galdikienė, Stasys Griežė- 
Jurgelevičius ir Juozas Ka
počius. Visi pasinaudojo Kapo
čiaus susisiekimo priemone,

KORP! NEO-L1THUANIA ren
giama Bostono studentų meno 
paroda Įvyks vasario mėn. 1 ir 2 
d. Alt. S-gos namuose. Vakare 
vas. 1 d. įvyks ten pat studen
tų vaišės ir pasilinksminimas.

Parodoje išstatyta 7 studentų 
darbai.

sniegu, Į šia sniegu padengta 
gamtą suvažiavo daug akademi
kų ir jų svečių, ištrukusių nuo 
triukšmingos miesto aplinkos, 
pilni geros nuotaikos ir pasiry
žimo gerai pasportuoti.

Ankstį rytą stovyklautojai su
kilę skuba per lauką į valgyklą 
pusryčiauti, šaltas oras greit 
išblaško nakties snaudulius. Val
gykloje vietų buvo mažiau negu 
valgytojų, todėl vykdavo lenkty
niavimas dėl pirmesnio puoduko 
kavos. Papusryčiavę ir šiltai ap- 
sitozoję, gr upelėmis vyksta į lau
kus išmėginti savogabumussli- 
dinėjime. Drąsieji ir patyrę ko
pia Į aukštus kalnus, mažiau pa
tyrę mėgina laimę nuo mažesnių. 
Bet buvo ir tokių, kurie "slidi
nėjo" vietos kafeterijose su ka
vos puoduku. Pavakary slidinė- 
tojai pavargę, bet pilni Įspūdžių, 
vėl grįžta į stovyklą ir renkasi 
pietums.

Vakarais vykdavo linksmalai- 
kis. Kiekvienam vakar ui buvo pa
ruošta kitokia programa. Vieną 
vakarą kartu stovyklavę Antro 
Kaimo aktoriai suvaidino keletą 
škicų iš lietuviško gyvenimo. Se
kantį vakarą Rimas Vėžys skaitė 
savo humoristinį kūrinį, iš
aiškindamas, kaip galima dabar
tiniam lietuviui studentui tapti 
nekonformistu savųjų tarpe. Kitą 
vakarą Rimas Griškelis palinks
mino visus su kupletais, taik
liai paliesdamas kiekvieną sto
vyklaujantį akademiką skautą. Po 
programos vykdavo bendros dai
nos ir šokiai.

Naujų Metų išvakarės visų bu
vo laukiamos. Visus į salę su
sirinkusius gaubė skaidri nuo
taika ir neformali atmosfera, 
nes aplinkui buvo seni ir stovyk
loje naujai surasti draugai. Nauji 
Metai buvo sutikti be balinių suk
nelių ir smokingų, tik su sporti
niais rūbais, tačiau kaip visur 
priimta, su šampanu ir linkėji
mais. Šiam vakarui buvo pa
ruošta speciali programa, kurią 
atliko Antro Kaimo aktoriai, pa
pildyti iš pačių stovyklautojų. 
Programoje buvo interpretuoti 
atskiri mūsų gyvenimo momen
tai.

Naujų Metų dieną stovykloj 
nuotaika visai pasikeitė. Tai į 
namus skirstimosi diena. Užsi
baigė geros stovyklavimodienos, 
visi skuba, rengiasi kelionei, at
sisveikina su draugais. Nenoriai 
grįžtam į namus, bet su stipria 
viltimi kitais metais vėl pasima
tyti žiemos stovykloje.

I stovyklą buvo suvažiavę virš 
Šimto keturios dešimtys akade
mikų skautų ir jų svečių iš Įvai
rių krašto vietų. Stovyklos vado
vybė turėjo nelengva darbą tvar
kant tokią gausybę stovyklautojų. 
Jų darbą dar labiau pasunkino 
daug atvykusių stovyklauti iš 
anksto neužsiregistravę. Tačiau 
dėl stovyklos pareigūnų anksty
vesnio didelio patyrimo stovykla 
praėjo neblogai.

Stovyklos vadovybę sudarė: fii. 
Viktoras Petrauskas -- reikalų 
vedėjas, senj. Saulius Grėbliū- 
nas -- stovyklos viršininkas, 
Senj. Vytautas Demereckis -- 
registracijos vedėjas ir iždinin
kas, senj. Rimas Griškelis -- 
programos vedėjas, tn. Dana 
Kriščiūnaitė -- ASD komendantė 
ir senj. Pranas Mašiotas -- Korp! 
Vytis komendantas.
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KALBOS KERTELE
STEPAS VYKINTAS

MUSU SPAUDA IR RAŠYBA

Jau buvau kartą rašęs apie ne
taisyklingą "Eltos" rašybą. Ta
čiau ne tik "Elta”, bet ir kiti 
spaudos leidiniai -- laikraščiai, 
žurnalai — nedaug dėmesio krei
pia | rašybą. Todėl mūsų trem-* 
ties spaudoje knibždėte knibžda 
gausybė elementariausių rašybos 
klaidų. Tai kalti ne vien bendra
darbiai, kurie par force nori 
būti žurnalistai, bet nenori iš
mokti lietuvių kalbos ir jos ra
šybos, bet kalti ir redaktoriai, 
kad jie nepasirūpina | redakci
ni darbą {traukti gerų kalbinin
kų ir gerų korektorių, kurie lai
kraščių kalbą ištaisytų ir pa
tikrintų.

Šit "Laisvoje Lietuvoje" J. Ka
dagys straipsnyje "Komunisto 
paleista kulka nutraukė prezid. 
Kennedy gyvybę” rašo: "Kai di
džiausi šių dienų pasaulio tiro
nai Chruščiovas ir'Tito lankė
si Šiame krašte, niekas { jų 
gyvybę nesikęsino, nors tie žmo
nės už savo kruvinus darbus, 
nešamą tautoms vergiją, kelia
mą tarp tautų nerimą ir grąsi- 
nimą pasaulio taikai, turi mi
lijonus priešų visuose pasaulio 
kraštuose. Tačiau ar jie pasi
darys atitinkamas išvadas jau 
vien iš to fakto, kad tai komu
nisto darbas ir kad iš šios idė
jos pasekėjų gręsia ne tik pa- 
vieniems asmenims, bet jau ir 
visam šiam kraštui rimtas pa
vojus.” (Žr. "Laisvoji Lietuva", 
nr. 24/917/, 1963 m. gruodžio 
5 d.).

Ar straipsnio autorius mokė
tų paaiškinti, kodėl jis rašo no
sines žodžiuose: pasikęsino, ne
sikęsino, grąsinimas, gręsia... 
Juk mūsų kalba turi dvejopą bal
sių ilgumą: nosinį ir kirtinj. Pvz.: 
rašo, namas, metas, neša po kir
čio a, e girdime ilgus, bet jų 
nerašome kaip nosininių balsių. 
Žodžių šaknyse nosines ą,ę,{ ų 
rašome ten, kur jos kaitalioja
si su an, en, in, un, pvz.: kąs
ti, kąsnis, kando, kęsti, spręs
ti, kančia, kentė, sprendė, lįsti, 
ląsta, lindo, mįslė, mąstyti, min
ti, skųsti, skundė ir kt. Taip 
pat nosines ą, ę, | rašome ten, 
kur žodžių šaknyse jos tarp sa
vęs kaitaliojasi, pvz.: drąsa — 
dr|sti, grąža — gr|žti, tęsti — 
t{sta — tąsa etc. Nosines ą, 
ę rašome ir ten, kur jomis žy
mimus balsius ir be kirčio ta
riame ilgai, pvz.: ąsa, ąžuolas, 
šąla, bąla, sąla, žąla... Su no
sinėmis raidėmis šaknyje daž
niausiai sutinkame šiuos žodžius: 
ąsa (lot. ansa), ąžuolas, ąsotis, 
bąla nuo balti tik esam, laike 
ir geidžiamosios nuosakos for
moje tebąlie, bręsti, bręslė(toks 
paukštis), drąsa, drąsus, drąsuo
lis, dr|sti, galąsti, galąstuvas, 
gąsdinti, grąžinti, grąža, grįžti, 
grąžtas, gręžti, gręžinys, gęšė 
(gandrų rūšis), kąsti, kąsnis, 
kęsti, ląsta, lįsti, mąstyti, mąs
tytojas, mąstymas (bet mastas, 
matas), Mąstautas, m(slė, rąs
tas, skęsti, sklęsti, skląstis, 
skųsti, siųsti, spąstai, spęsti, 
spręsti, tęsinys, tęsti, tįsti, ti
są, t|salas, t|sčioti, t|sla, tįso
ti, t|sus, vąšas (tačiau lašas), 
žąsis, žąslai, Ząsugala (vieto
vardis) etc.

Tačiau kėsintis, kėsinasi, kė-

sinosi nieko bendra neturi nei 
su kęsti, nei su kęsas -- kem
są, nei su tų žodžių grupėmis, 
kur šaknyse rašomi nosiniai 
balsiai. Taip pat kiekvienam žur
nalistui, rašytojui ir kiekvienam 
raštingam lietuviui reikia įsidė
mėti, kad grasa, grasymas, gra
sinimas, grasinti, grasyti, gra
sus, grėsti, gresia, grėsė, grė- 
simas, grėsmė nerašoma šakny
se nei a, nei e nosinių balsių. 
Tik veiksmažodis gręsti, gren- 
džia, grendė šaknyje turi ę no
sinį bals}, nes šiame žodyje kai
taliojasi en su ę.

Gerai nemokantieji lietuvių 
kalbos rašybos žurnalistai, para
šę straipsnius, galėtų abejojamų 
žodžių rašybą patikrinti "Lietu
vių bendrinės kalbos žodyne", 
kur} išleido "Tefros" leidykla 
Chicagoje.

VASARIO 1 D. 7 v.v. Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio Vidūno sky
riaus kaukių balius Pakšto salė-

VASARIO 15 D. Marijos Nek. 
Prasidėjimo Putnamo seselių rė
mėjų vakarienė Jaunimo centre.

VASARIO 8 D. 8 v.v. Lietuviu 
Tautinio Sambūrio tradicinis bly
nų balius B. Pakšto salėje.

VASARIO 8 D. Jūros skautijos 
balius "Puota jūros dugne" Wes- 
tern Ballroom salėje.

VASARIO 15 D. Dariaus-Girė
no lituanistinės mokyklos ruo
šiamas Nepriklausomybės minė
jimas Gage Parko salėje.

CHICAGOS PARENGIMŲ ĮKALENDORIUS —J

Ibseno drama "Nora" po sėkmingo pasirodymo New Yorke, dar kartą bus suvaidinta Detroite. Nuo
traukoje Z. Mikšienės vadovaujamo sambūrio aktoriai vaidinimo

Zoromskis

tapybos ir 41PHILADELPHIA

* DAIL. K. ŽOROMSK1S daly
vauja visos Amerikos Tapybosir 
skulptūros 159-toje parodoje, ku
ri buvo atidaryta sausio 15 d. 

1964 m., Philadelphijoje, The 
Pennsylvania Academy of theFi
ne Arts. Pennsylvania Academy 
parodos skaitomos labai aukšto 
lygio Jungtinėse Amerikos vals
tybėse. Pennsylvania Academy 
randasi Philadelphijos miesto 
centre, Broad and Cher y gatvių 
kampe. Žios 159-tosios parodos 
organizavimas buvo pradėtas 
1963 m., rugsėjo mėnes{. Mažiau 
žinomi dailininkai buvo kviečiami 
per spaudą prisiųsti savo pavyz
džius iki spalio 1 d. Žinomus 
dailininkus jury komisija surinko 
pertų dailininkų galerijas ir jų 
studijas arba asmeniškai rašytu 
kvietimu.

Spalio 1 d.'pradinė jury komi
sija jau turėjo 4761 tapybos ir 
2452 skulptūros pavyzdžius. Tai
gi virš septynių tūkstančių dar
bu. Iš to skaičiaus buvo parinkti 
316 tapybos i r 130 skulptūros dar
bų svarstyti galutinai, pagodos 
jury komisijai. (Į ta skaičių ne
įeina kviestieji).

Gruodžio 19 d. 1963 m. paro
dos 'ury komisija rado tinkamais

šiai parodai 52 
skulptūros darbą.
į šį, 52 skaičių (tapybos) pate

ko ir mūsų dail. K. Zoromskis.
Su šiuo laimėjimu dail. K. Zo

romskis yra pirmasis lietuvis ta
pytojas, patekęs į "Visos Ame
rikos" pa-odą visoje 159 Pennsyl- 
vania Academy parodų istorijoje.

159-toje parodoje dalyvauja iš 
viso 285 dailininkai su 285 dar
bais (tik po vieną darbą kiekvie
nas). Tą skaičių sudaro 192kvies
ti ir 93 praėję pro parodos jury 
komisiją.

Iš pačių didžiųjų parodoje da
lyvauja: Jacąues Lipchitz, Ben 
Shahn, Stuart Davis, de Kooning, 
Sam Francis, James Brooks, 
Marca-Relli, Diebenkorn, Pou- 
sette-Drart, Will Barnet, Theo- 
dore Roszak, Joan Mitchell, Gra
ce Hartigan ir d.k.

Temple Fund ir aukso medalis 
teko Stuart Davis: 2000 dolerių 
premija Paul Burlin.

Paroda tęsis iki kovo pirmos,
Dail. K. Žoromskio paveikslas 

randasi salėje "K" ir kataloguo
tas 210 numeriu.

Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

metu. V. Maželio nuotrauka

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

DETROIT

VASARIO 16-TOJI DETROITE

Gladauskas ir Z. Dargelytė. De
koracijos Stasio Ujasevlčiaus. 
Parengimo pelnas skiriamas Va
sari 16-tos šventės ruošimo iš
laidoms.

VASARIO 22 D. 8 vai. vak. 
Clevelando Vyrų Okteto, vado
vaujamo Ryto Babicko, koncertas 
ruošiamas šviesos - Santaros 
Jaunimo Centre.

Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro ruošiamas Lietuvos Ne
priklausomybės Vasario 16-tos 
Šventės minėjimas Detroite {vyks 
sekmadienį. Vasario 16 d., 3 vai. 
P.P. Western High School audi
torijoje, 1500 Scotten arti Ver- 
nor. Pagrindiniu kalbėtoju bus 
buv. Vliko pirmininkas Jonas Ma
tulionis iš Toronto, Ontario, Ka
nados. Minėjimo aukos skiriamos 
Amerikos Lietuvių Tarybai. Or
ganizacijos ir pavieniai aukoto
jai, negalintieji minėjime daly
vauti, siunčia savo auką DLOC- 
ūi, 15756 Lesure, Detroit 27, 
Michigan.

NAUJA BALFO VALDYBA

Sausio 19 d. naujai išrinkto
ji Balfo 76-to skyriaus valdyba 
pasisikirstė pareigomis sekan
čiai: A. Musteikis — pirminin
kas, V. Staškus -- sekretorius, 
Č. Šadeika -- finansų sekreto
rius, V. Viskantas -- iždinin
kas, A. Greitis -- narys. Re
vizijos komisiją sudaro: J. Gruz
dąs, K. Ražauskas ir V. Lelis.

KOVO 1 D. L.K. Kūrėjų Sava
norių Sąjunga rengia Vyčių salė
je a.a. arkivyskupo Pr. Kare
vičiaus minėjimą.

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

KOVO 7-13 D.D. Religinio me
no paroda rengiama ALRKF šv. 
Kryžiaus parapijos slėje.

VAKARAS - KONCERTAS

IBSENO "NORA"
VĖL DETROITE

Dėl tragiškos prez. John F. 
Kennedy mirties daugelis det- 
rotiečių neturėjo progos pama
tyti "No ros" premjeros Detroi
te lapkričio mėnes|. Todėl Det
roito Dramos Mėgėjų Sambūris, 
vadovaujamas rež. Zuzanos Ar
lauskaitės- Mikšienės, kviečia
mas Detroito Lietuvių Organi
zacijų Centro, pakartos šį {domų 
vaidinimą sekmadieni, vasario 23 
3 vai. p.p., Lietuvių Namuose, 
3000 Tillman gatvė Detroite. Pa
grindinę rolę vaidina Rasa Lisaus 
kaitė. Kartu vaidina Detroito me
no pajėgos, V. Žebertavičius, I. 
Laurinavičienė, A. Pesys, A.

Pritrūkus šeštadienių paren
gimams kiekvienai lietuvių orga
nizacijai pavieniai surengti, Už
gavėnėms vakarą - koncertą ren
gia susimetę 4organizacijos. Det
roito birutininkės, Kūr.-Savano
riai, ramovėnai ir SLA 352 kuo
pa. Vakaras - koncertas bus Lie
tuvių namuose Vasario 8 d. Pra
džia *7:30 vai.

x Vakaras-koncertas bus {vai
rus, {domus, o svarbiausiai links
mas, nes programoje bus: solo, 
duetai, trio dainos, piano muzi
kos kūriniai ir išraiškos bei ba
leto šokiai ir monologai. Visa 
tai išpildys svečiai ir viešnios 
iš Clevelando! Nora Braziulie- 
nė, sopranas, Julius Kazėnas, 
bosas, Vacys Jurgelis, tenoras.

Pianistė Genovaitė Karsokie- 
nė išpildys įvairius muzikos kū
rinius, o Milda ir Rūta Jokūbai - 
tytės šokius ir deklamacijas. Mo
nologus patieks Zigmas Peckus.

Programai pasibaigus geram 
orkestrui grojant vyks šokiai ir 
veiks birutininkių bufetas. Jei 
publikoje pasirodys kaukių, 
tai vienai iš gražiausių ir |do-

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.

BALANDŽIO 5 D. Tėvų Mari
jonų Amerikoje įsikūrimo 50 me
tų sukakties banketas Palmer 
House viešbutyje.

BALANDŽIO 18-26 D.D. Reli
ginio Meno Paroda JaunimoCent- 
re.

miausių kaukių bus skiriama pre
mija. Be to, mūsų išradingos bi
rutininkės š{ ka tą Detroito pub
likai patieks netikėtą ir nelauktą 
staigmeną. Tai mažlietuvišką šiu
pinį-

Visas vakaro-koncerto pelnas 
skiriamas Lietuvių Fondui.

Bilietų kainos: $2.50, 2.00 ir
1.00 studentams ir mokiniams. 

J.M.

Į
& tai

r X __ ,

* VIETNAMO KARINĖ JUNTA 
skilo ir iš prieštaraujančiųviens 
kitam pranešimų galima spėti, 
kad generolų tarpe vyko kova tarp 
proamerikoniškosios politikos ša
lininkų su neutralistais. Tuo tar
pu laimėtoju liko gen. Van Minh, 
iki šiol vadovavęs juntai ir vy
riausybei.

Sumišimui Saigone {takos tu
rėjo de Gaulle po’itika. Dalis ge
nerolų siūlė nutraukti diplomai, 
santykius su Prancūzija, jai pri
pažinus Raud. Kiniją. Nėra abe
jonės, kad de Gaulle Vietnamo 
generolų tarpe turi savo pase
kėjų.

Numatytas didelis antpuolis | 
komunistų pozicijas buvoatšauk-

SKAITYTOJU NUOMONĖS

JAUNIMO KONGRESAS

Mažieji Chicagos lietuviukai Montessori draugijos naujuose vaikų nameliuose.
VI. Juknevičiaus nuotrauka

SOVIETŲ "ŽVEJAI" ne
užilgo turės 750 didelio pajėgu
mo laivų, skriodžiančių pasau
lio vandenis | visas puses. Taip 
bent tvirtina JAV Senato Komite
tas, tiriąs Sov. Sąjungos ūkinius 
užsimojimus. Jau dabar daugelis 
tų sovietinių "žvejybos" laivų 
artėja prie JAVkrantųnepapras
tu punktualumu, kada tik kur 
vyksta manevrai arginklųbandy- 
mai.

Neseniai Kanadoje iš sovietų 
žveių laivyno pabėgęs estas pa
sakoja, kad daugelis tų laivų 
turi {sirengę radaro ir kitas 
elektronines priemones, kad sek
ti Kanados ir JAV pakraščių 
judėjimą, laivyno manevrus ir 
kt. žinias. Savo vidaus tvarka 
tai ne kas kita,kaip karinis lai
vynas specialiems šnipinėjimo 
tikslams.

Jaunam varžtų ir gamta dažnai 
pritrūksta. Jaunimas, ypač lie
tuviškasis, gali prasilaužti ir 
ten, kur niekas kitas neprieina, 
todėl ir Lietuvos Laisvės Ko
vos vadžias reikės perleisti jau
nimui. §iuo atveju Pasaulio Lie
tuvių jaunimui. Sveikintina PL 
B-nės iniciatyva ir jos pirmi
ninkas Juozas Bačiūnas šiai jė
gai skiriąs didelę reikšmę.

Kongreso šūkis: Laisvė Lie
tuvai! čia aš ir siūlau svarstyti 
kovingesnj momentą. Kongrese 
turi atsispindėti Lietuvos Lais
vės kovos dvasia. Tąja linkme 
kongrese tektų sukti.viso pasau
lio lietuviškąjį jaunimą. Kongre
sas turėtų |kurti, PL B-nės rė
muose, Lietuvos Laisvės Kovos 
Centrą. Į ji turėtų būti nukreip
ta pagrindinė jaunimo veikla. Lie
tuvos Laisvės jaunimo kongre
sas sucementuos ir apjungs vi
so pasaulio lietuviškąjį jaunimą.

Laisvės kova yra ir politinė ko
va todėl šiam jaunimo kongresui 
turi būti duota pirmoj eilėj po
litinė paskirtis.

Žinoma teks duoti ir kultūri
nės programos. Bet tik nepri
kišti tiek, kad suvažiavimo da
lyviai būtų perkrauti. Kas būtų 
efektingiausią kongreso metu? 
Tai demonstracija, {jungus visų 
pavergtųjų tautų jaunimą. Negai-

lėti kūrybingumo ir propagandos. 
Parama iš visuomenės būtina. 

Jaunimo suvažiavimas negali 
stokoti pinigų! Kiekvienoje, nors 
ir mažoje lietuvių kolonijoje,turi 
tuoj pat pradėti veikti jaunimo 
laik. laisvės kovos centrai. Ga
lėtų pradėti ir pinigų rinkliavą 
Kongresui.

Mūsų pramoninkuose, banki
ninkuose, prekybininkuose ir 
profesionaluose sukoncentruoti 
kapitalai, lietuvių remiami ir pa
laikomi. Panašiems'kongresams 
ruošti galima pagaliau, gauti pi
nigų ir iš amerikiečiu bendrovių.

Būtų {domu išgirsti tuo reikalu 
ir jaunimo organizacijų nuomo
nes. Joms skiriu didelę reikšmę 
ir tikiu, kad tik po to PL B-nės 
valdyba galės daryti išvadas. V. 
Kamantui, manau, bus geriau, jei 
daugiau nuomonių susirinks.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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LEVELANDE 
APYLINKĖSE

* ČIURLIONIO ANSAMBLIUI 
IR ŠV. JURGIO PARAPUOSCHO- 
RUI rengiantis šią vasarą vykti 
i New Yorko Parodos Lietuvių 
Dieną, LB I ir II Apylinkių val
dybos turėjo pasitarimą šešta
dienį, Čiurlionio Ansamblio na
muose, kaip clevelandiečiai ga
lėtų prisidėti ir paremti cho
ristus toje jų kelionėje. Išrink
ta komisija iš abiejų apylinkių 
pirmininkų ir chorų įgaliotinių 
surinkimui davinių apie kelionę 
*r kokiomis priemonėmis bus

Tia sukelti pinigų kelionės 
. jui.

Naujos parapijos choro atsto
vai taip pat pareiškė norą prisi
dėti prie dainų programos iš
pildymo.

* ADV. JOHN L. MIHELICH 
SU ŽMONA, ONA, vasario 3 d. 
išvažiuoja Į Floridą. Žada pa
būti iki Velykų, daugiausia Mia- 
mi kaimynystėje. Apsistos Ft. 
Lauderdale mieste.

* LRKS 8 KUOPOS narių susi
rinkimas (vyks sekmadienį (va
sario 2 d.) 11:30 vai., tuoj po pa
maldų Šv. Jurgio liet, parapijos 
mokyklos klasėje. Bus priimami 
mokesčiai.

NORINTIEMS MOKYTOJAUTI 
UŽSIENYJE

JAV Gynybos Departamentas 
(Department of Defense) siūlo 
darbą. Mokytojauti tektų karių 
šeimų vaikų mokyklose. Reikalau. 
jama bakalauro laipsnis ir 2 me
tų praktika 1959-1964 m. bėgyje.

Siekiantieji tokio darbo bus tik
rinami vasario 11, 12 ir 13 d. Ohio 
Statė Employment Service OflJce 
patalpose, 623 St. Clair (Gilman 
Bldg.).

Galima iš anksto kreiptis tele
fonu, prašant OSES, 241-8215.

Anketos privalo būti užpildytos 
iš anksto, prieš vykstant patikri
nimui nurodytomis datomis.

Reikiamą tuo reikalu literatū
rą ir informaciją teikia US Ar- 
my’s Cleveland Procurement 
District, Lincoln Bldg., 1367 E. 
6 gt,, arba tel. TO-l-4960 ext. 
367.

* FENN COLLEGE kultūrinių 
parengimų programoje sausio 31 
ir vasario 1 d. numatyta Sylvios 
Regan komedija The fifth season, 
kurią stato Fenn kolegijosdra- 
mos studija. Pradžia 8:30 vai. 
vak. Bilietų kaina 1 dol.

LIETUVIŲ SALĖS IR KLUBO 
VADOVYBĖS POBŪVIS

Clevelando Lietuvių Salės ir 
Klubo direkcija jau eilę metųpuo
selėja gražų bendradarbiavimo 
paprotį: užbaigus senuosius ir 
pradedant naujus darbo metus, 
prieš Lietuvių Salės akcininkų me
tinį susirinkimą ir naujosios di
rektorijos rinkimus, salės ir klu
bo vadovybė suruošia pobūvį, ku
rio metu pagerbiama vadovybė 
ir jos talkininkai. Toks pobūvis 
įvyko sausio 19 d. Lietuvių Salės 
svetainėje. Pobūvyje dalyvavo vi
si direktoriai, kontrolės komisi
jos nariai, klubo tarnautojai ir 
eilė kviestinių svečių — įvairių 
sambūrių veikėjai, kurie vienokiu

Vienas moderniškiausių banko pastatų Clevelande bus naujai 
statomas ir perstatomas senasis pastatas The Cleveland Trust Co. 
banko, kuris randasi E. 9 gt. ir Huron Rd. kampe.

Jau dabar tame pastate veikia 5,5 mil. dol. vertės kompiu
terių centras, gi pertvarkymas senojo pastato ir jo pritaikymas 
prie naujai statomo dar kainuos 1,300,000. dol.

The Cleveland Trust Co., 18 iš eilės didžiausias bankas JAV, 
veikia su 75 skyriais Clevelande ir apylinkėse. Banko turtas sie
kia 1 1/2 bil. dol.

JAKUBS & SON
FŪNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & \Villiam 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

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI CLEVELANDE. Mielosios šeimininkės, reta 
proga Jums su šeimomis po sunkios savaitės pailsėti ir prieš 
gavėnią atsilankyti į Korp! Giedros PIETUS vasario 7 d., nuo 
5:30 iki 8 v. v. Čiurlionio Namuose. Bus cepelinai, varškėčiai, 
bulvinės dešros, spurgos... Po to šokiai, programėlė, kavutė. 
Gardžiuositės, švelnios muzikos supami, ir drauge būsit gera
dariai: pelnas skiriamas Jaunimo Stovyklai ir Eglutei. Nuotrau
koje giedrininkės ruošiasi pietums.

ar kitokiu būdu bendradarbiauja 
su šia įstaiga.

Prie vaišių stalų vyko jaukus 
pobūvis, kurio metu pasikeista 
kalbomis, pareikšta įvairių min
čių bei pageidavimų. Pobūvį pra
dėjo Lietuvių Salės ir Klubo di
rekcijos prezidentas Zenonas 
Dučmanas, trumpu žvilgsniu per
žvelgęs praėjusių metų veiklą, pa
sidžiaugė gražiais 'almėjimais ir 
už Lietuvių Salės ribų, įsigyjant 
naują nejudomą turtą, Lithuanian 
Village namus, kurių skolos veik 
pusė jau padengta. Lietuvių Sa
lės direkcija, jausdama akcininkų 
ir visos Clevelando sąmoningo
sios visuomenės palankumą, ne
sitenkino ir šiuo laimėjimu, bet 
deda pastangų įsigyti dar ir kitokį 
turtą, kuriuo galėtų naudotis vi
sa visuomenė. Ką numato vykdy
ti direkcija, akcininkai ir vi
suomenė patirsianti artimiau
siu laiku. Z. Dučmanas, baigda
mas savo trumpą pranešimą, dė
kojo savo kolegoms - direkto
riams, klubo tarnautojams ir vi
siems, vienaip ar kitaip talkinu
siems Lietuvių Salės ir Klubo 
darbų baruose.

Toliau savo mintis reiškė di
rektoriai, vyresnės Clevelando 
lietuvių kartos veikėjai ir kitų 
sambūrių atstovai. Visi sutarti
nai pasidžiaugdami šios seniau
sios lietuvių jstaigos sėkminga 
veikla bei josios gražiais laimė
jimais. Veik visi kalbėjusieji pa
brėžė mintį, kad Lietuvių Salės 
ir Lietuvių Klubo veikla pagyvė
jo ir piniginiai sustiprėjo, kai į 
tų dviejų lietuviškų institucijų 
veiklą įsijungė jaunesni, gabesni, 
šiam darbui turį didesnį patyri
mą bei išsimokslinimą žmonės. 
Ta prasme ypatingo susidomė
jimo bei pritarimo susilaukė vy
resniosios kartos veikėjo Felikso 
Baranausko kalba, kuris atvirai 
pasisakė prieš tuos,kurie laiko 
įsikibę savos kėdės, kurioje ka
daise atsisėdo, nors joje ir ne
tvirtai laikosi, bet ir kitiems ne
leidžia, kol susmunka. Kalbėtojas 
tokį "senių norą išsilaikyti iki 
mirties" {mato visame šio kraš
to gyvenime ir mūsų susivieniji
muose, veiksniuose ir kitur, kur 
tik "seniai" {kėlę koją ir ten įsi
kibę laikosi, nors toksai jųjų už
sisėdėjimas visuomenei ir ne
naudingas.

Lietuvių Salės ir Lietuvių Klu
bo direkcijos suruoštas pobūvis- 
vaišės, užsitęsusios keletą va

landų praėjo jaukios ir bičiu
liškos nuotaikos ženkle. Minčių 
pasikeitimas buvo naudingas vi
siems, o kai kurios iš jų, ypatin
gai Felikso Baranausko, apie 
"senių hegemoniją", vertos ypa
tingo dėmesio. (w)

Jonas Kazlauskas pildo 
Pajamų Mokesčių Blankas 
B. Gaidžiūno krautuvėj Pa
tria, 794 E. 185 gatvė, kiek
vieną šeštadienį nuo 10 vai. 
iki 2 vai. po pietų, prade
dant š. m. vasario 15 d.

Namų telef. 731 - 4029 
Krautuvės telef. 531 - 6720

SPORTO
KRONIKA

SLIDINĖJIMO PIRMENYBES

Pirmosios Š. Amerikos Pabal
tiečių ir lygiagrečiai Lietuvių 
Slidinėjimo pirmenybės įvyks va
sario 8-9 d., Mt. Mancelona, 
Manceloria, Mich.

Mt. Mancelona slidinėjimo įren. 
girnai yra 1/2 mylios į šiaurės ry
tus nuo Mancelona miestelio, prie 
US-131, apie 50 mylių į šiaurę 
nuo Cadillac, Mich., šiaurės-va- 
karinėje Michigano pusiasalio da
lyje. Vietovė garsi gražiomis apy
linkėmis ir giliu sniegu.

Vasario 8 d., 2v.p.p. — slalom 
jaunučiams -- gimusiems 1951 m. 

ar vėliau ir slalom mergaitėms 
-- to paties amžiaus.

Vasario 9 d. 10 v. ryto -- Nu
sileidimas (downhill) -- vyrams 
ir moterims. Slalom -- vyrams 
ir moterims.

Dalyvių registracija iki vasa
rio 4 d., šiuo adresu: Mr. J. 
Riekstinš, 22 Union Avė., S.E., 
Grand Rapids 6, Mich. (Telef. 
GL-8-4820).

Po vasario 4 d. registraciją 
galima perduoti telefonu Mr. 
Riekstinš, arba užsiregistruoti 
vietoje, nevėliau kaip 1 vai. prieš 
skelbiamą varžybų laiką.Pradmės 
mokestis: $2.00 asmeniui suau
gusiems ir $1.00 asmeniui vai
kams sumokamas vietoje.

PROGA INVESTAVIMUI 
Dviguba krautuvė - 7 kam
barių butas apsigyventi — 

prie St. Clair Avenue.
Gerai einąs biznis, 

veikiąs jau 30 metų 
Galima pirkti pastatą ir 
biznį ar vien tik pastatą 

atskirai.
Neatmetamas joks rimtas 
pasiūlymas. Teirautis tel. i 

EN 1 - 9605.

PARDUODAMI NAMAI

Trijų miegamųjų neap
gyventas namas, prie pat 
185 gt., rūsys per visą na
mą, garažas, geras sklypas. 
Nebrangus.

Visai naujas, 4 miega
mieji, galima-dabar apsigy
venti.

Komercinis mūrinis
pastatas su 2 krautu

vėmis, 3 patalpomis įstai
goms ir geru butu apsigy
venti. Labai gerame stovy
je. >_____

Mūrinis, vienos šeimos, 
prie Naujosios parapijos.

Dviejų šeimų — prie 185 
gatvės.

šioje namų pardavimo ir 
pirkimo įstaigoje galite sa
vo namą iškeisti į kitą.

Norintieji pirkti ar par
duoti namus, prašomi at
vykti ar paskambinti.

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

Rochesterio lietuviai paminėjo 
prezidentą Antaną Smetoną

Sausio 12 d., sekmadienį, įvy
ko vietos LVS Ramovė skyriaus 
rengtas Lietuvos prezidento An
tano Smetonos 20 metų mirties 
sukaktuvių minėjimas. Ryte per 
vietos lietuvišką radio valandė
lę žodį tarė ramovėnų garbės 
pirmininkas pulk. Pr. Saladžius. 
11 vai. šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje įvyko iškilmingos pamal
dos, kuriose ramovėnai ir skau
tai dalyvavo organizuotai su sa
vo vėliavomis. Pamokslą pasakė 
kun. A. Račaitis. Vėliau sugie
doti JAV ir Lietuvos himnai.

Minėjimo antroji dalis -- aka
demija įvyko po pietų parapijos 
salėje. Atidarymo žodį tarė val
dybos prim. V. Vitkus. J. Miš
kinis savo turiningoje paskaitoje 
nušvietė velionies gyvenimą bei 
jo asmenį, jo didelę reikšmę dir
bant dėl nepriklausomos Lietu
vos atstatymo ir vėliau. Meni
nė dalis buvo pradėta LB vyrų 
choro, vadovaujamo J. Adomai
čio, giesme "Kritusiems ka
riams", kuri, pranešėjui V. 
Žmuidzinui paprašius, buvo iš
klausyta susirinkusiems atsisto
jus. Po kelių dainų, kurias iš
pildė skautės, sekė Pr. Puido
ko deklamacija iš Putino poe
mos "Kunigaikštis Žvainys". Pa
baigoje vyrų choras darniai su
dainavo "Pajūrio dainą", "Gau
džia trimitai" ir "Mes žengiam". 
Publika skirstėsi maloniai nu
teikta pavykusiu minėjimu.

SAUSIO 11 D. ŠEŠTADIENĮ, Ro- 
chesteryje savo meninio žodžio 
rečitalį davė aktorius Stasys Pil
ka, talkininkaujant pianistei 
Kristinai Nomeikaitei. Publi
kai vakaro programos išpildyto- 
jus pristatė rengėjų vardu Dra
mos Mėgėjų Būrelio valdybos 
pirm. Kostas Mačiulis. Pirmo
je dalyje St. Pilka deklamavo 
Maironio, J. Aisčio, S. Čiurlio
nienės, A. Miškinio, A. Straz
delio ir K. Binkio kūrinius, o 
Kr. Nomeikaitė skambino iš F. 
Chopino ir M. Balakirievo kom
pozicijų. Antroje --aktorius pir
miausia pakalbėjo linsmesnė- 
mis nuotaikomis ir vėliau po

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS
SIUNČIA

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

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

Tel. C A 5-1864 ir WA 5-2737
IR

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

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

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

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

Jeigu esate tikras,
kad Jūsų giminė, bičiulis ar geras pažįs^ 

tarnas neskaito Dirvos, atsiųskite jo adresą. 
Mes dovanai siuntinėsime jam Dirvą dvi sa- 
tes susipažinti.

Jeigu esate tikras, kad užsakęs Dirvą dar 
jos neskaitančiam kaimynui ar geram bičiu
liui, padarysite malonią jam staigmeną, užsa
kykite ją dabar.

Norėdami užsakyti Dirvą supažindinti 
ar jos prenumeratą padovanoti 1964 metams, 
užpildykite žemiau esančią atkarpą ir iškirpę 
ją atsiųskite: Dirvai. 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

DIRVA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Susipažinti Q 
Priedą čekis Q 

piano išpildymo F. Liszto "Ta- 
rantella”, sekė dar V. Šekspy
ro ir A. Ostrovskio monologai. 
Atsilankiusieji, kurie labai šil
tai priėmė aktoriaus ir pianis
tės išpildymus, buvo patenkinti jų 
puikiu pasirodymu. Pasibaigus 
programai (St. Pilka ir jaunoji 
pianistė buvo apdovanoti gėlė
mis. Vėliau visi jaukiai pa
silinksmino grojant lietuviškų 
plokštelių muzikai. Pirmą kar
tą buvo išgirsta ir naujoji Cle
velando vyrų okteto šokių plokš
telė, o mielas svečias iš Chi
cagos Stasys Pilka uoliai buvo 
prašomas autografų.

VIETOS LIETUVIŲ STUDEN
TŲ SKYRIUS vasario 1 d., šeš
tadienį, rengia linksmavakarį 
"Snaigių vakarą", kurio progra
mą išpildys jų pačių ir ameri
kiečių svečių meninės pajėgos. 
Žada būti daug įvairių netikė
tumų. Pirmą kartą parapijos sa
lėje gros naujas orkestras. Veiks 
bufetas, baras ir bus turtinga lo
terija. Kviečiami visi vietiniai 
ir apylinkių lietuviai gausiai at
silankyti, paremiant mūsų aka
deminio jaunimo pastangas. Pra
eitais metais jų suruoštas vaka
ras žurnalui "Lituanus" paremti 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Pradžia 7 vai. 30 min.

VIETOS DRAMOS MĖGĖJŲ 
BŪRELIS su V. Alanto trijų 
veiksmų komedija "Buhalterijos 
klaida", kurios premjera su di
deliu pasisekimu buvo pastatyta 
Rochesteryje praeitais metais, 
yra pakviestas vasario 29 d. 
atsilankyti į Torontą. Vyksta 
kviečiamas Caritas šalpos orga
nizacijos. Vietoje veikalas bus 
dar kartą kartojamas balandžio

ragink prenumeruoti 
DIRVĄ.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* V. PRIŽGINTAS, Holly- 
woode, Calif. lietuviškų kny
gų platintojas ir rėmėjas, už
sisakė Prezidento Antano Sme
tonos monografiją.

* Č. STANIULIS, Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų S-gos pirmininkas, sąjungos 
vardu, įteikė Lietuvių Fondo pir
mininkui T. Blinstrubui tūkstan
čio dolerių čekį. LF kapitalo 
suma pasiekė 108,000 dolerių.

* MARIJAMPOLĖS R. JONO 
GIMNAZIJOS KOMITETAS gauna 
vis daugiau smulkiosios medžia
gos ruošiamai monografijai. 
Gimnazijos buvę auklėtojai ir 
auklėtiniai-ės kviečiamos pasku
bėti ir savo turimą medžiagą 
(nuotraukas, abiturientų sąra
šus ir t. t.) siųsti monografi
jos reikalų vedėjo Vyt. Paulio- 
nio adresu: 4407 So. Artesian 
Avė., Chicago, III. 60632. Gau
tieji straipsniai jau pristatomi 
redakcinei kolegijai peržiūrėti.

LOS ANGELES

KONGRESMANO LIPSCOMB PA
GERBIMAS.

Kongresmanas Glenard P. 
Lipscomb (R. -- Calif.), rezo
liucijų pradininkas JAV-bių Kon
grese Pabaltijo kraštų laisvini
mo reikalu, bus pagerbiamas Ka
lifornijos pabaltiečię 1964 metų 
vasario mėn. 15 d., šeštadienį, 
7 vai. vakare SHERATON-WEST 
viešbutyje, 2965 Milshire Blvd., 
Los Angeles mieste, kur jo gar
bei ruošiami iškilmingi pietūs. 
Kongresmano Glen Lipscombpa
gerbimą rengia Rezoliucijoms 
Remti Komiteto vadovybė.

Lietuvių' vardu pietų metu po 
žodį tars Lietuvos konsulas d r, 
Julius Bielskis, LB Los Ange
les apylinkės pirm. Antanas Ski
rtus ir ALT Los Angeles sky
riaus pii-m. Jonas Motiejūnas. 
Taip pat rūmpą žodį tars prof. 
dr. Pranas Padalis, kuris 
rytojaus dieną bus pagrindiniu 
kalbėtoju Vasario 16-sios minė
jime Los Angeles mieste.

Po oficialiosios dalies bus 
trumpa meninė programėlė, ir 
iš lietuvių joje pasirodys solis

Šv. Kryžiaus parapijos Chicagoje sa'ė, kur kovo 7 d. atidaroma 
lietuvių dailininkų religinio meno paroda, ruošiama ALRKF. Paro
dos globėju yra kun. E. Abromaitis, o vykdytoju inž. M. Ivanauskas. 
Parodoj dalyvaus visų krypčių, srovių ir akademijų dailininkai. Pa
roda publikai bus atidaryta kovo 7 iki 15 d.

tai Birutė ir Rimtautas Dabšiai, 
akompanuojant kompozitoriui 
Broniui Budriūnui.

Sis pagerbimas yra viešas, ir 
į jį kviečiami visi lietuviai, ku
rie tik nori prisidėti prie šio 
žymaus amerikiečio ir didelio 
Lietuvos ir lietuvių reikalų gy
nėjo pagerbimo. Bilieto kaina 
vienam asmeniui 7 dol. Bilietus 
galima gauti pas Komiteto vado
vybės narius. Galima užsisaky
ti ir paštu, rašant: Rezoliuci
joms Remti Komitetas, P. O. 
Box 77048, Los Angeles, Cali- 
fornia, 90007.

CHICAGO
• L.S.T. Korp! Neo-Lifhua- 
nia ir Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje š. m. 
vasario 8 d. ruošia tradicinį 
Užgavėnių blynų, balių B. 
Pakšto svetainėje, 2801 W. 
38th St.

Svečiai bus vaišinami šal
tais užkandžiais ir Užgavė
nių blynais, šokiams gros 
B. Pakšto orkestras. Pra
džia 8 vai. vakare.

Vietas prašome iš anksto 
rezervuotis pas Aleksą Si- 
liūną — 6839 S. Rocktvell 
Avė., tel. PR 8-0149 nuo 6 
iki 8 vai. vakarais.

Įėjimas su vakariene $4, 
studentams — $3.

L.S.T. Korp! Neo Lithua- 
nia ir L.T.Akad. Sambūrio 
valdybos kviečia visus savo 
narius su jų draugais ir bi
čiuliais atsilankyti j šj Už
gavėnių blynų balių.

* RELIGINIO MENO PARO
DOS GARBĖS NARIAIS, kuriuos 
pakvietė Komitetas, sutiko būti 
šie liet, -eliginio meno tyrinė
tojai, mokslininkai ir propaguo
tojai: Prof. Jurgis Batrušaitis, 
Prof. Marija Alseikaitė-Gimbu
tienė, Prof. Zenonas Ivinskis, 
Prof. Ignas Končius, S.M. Per- 
petua, S,S.C., Draugo red. Leo
nardas Šimutis ir Prof. Adomas 
Varnas.

* Chicagoje, Brighton Park 
LB apylinkės naują valdybą suda
ro: pirm. A. Pužauskas, vice- 
pirm. J. Stropus, sekr. J. Ki- 
buras, ižd. t. Žilionis ir pa
rengimų vadovas K. Dirkis. Re
vizijos komisiją: dr. V. Šimaitis, 
M. Šimkus ir J. Balčiūnas.

GRIGAITIENĖS MINĖJIMAS

Lietuvos Operos solistės - pri
madonos a.a. VI. Grigaitienės 
vardui tinkamai įamžinti sausio 
19 d. buvo sukviesti pasitarimui 
organizacijų atstovai. Komiteto 
pirmininkui A. Kutkui nesveikuo- 
jant susirinkimą atidarė A. Di- 
čiutė-Trečiokienė, kartu praneš
dama apie esamą padėtį. Ji atsa
kinėjo taipgi į paklausimus.

Susirinkimas davė naudingų

Jaunieji Australijos lietuviukai suvaidinę "Lapės ir vilko bičiulystę . Centre vykusiai atlikusi lapės 
vaidmenį R. Šerelytė. Dekoracijos jauno lietuvio dailininko R. Daugalio,

------------------------------ AUSTRALIJOS PADANGĖJE
patarimų, pasiūlymų.

Dabartinis Komitetas veikia 
šiame sąstate: A. Kutkus --gar
bės pirmininkas. A. Dičiutė-Tre- 
čiokienė -- pirmininko pavaduo
toja, J. Bertulis -- sekretorius, 
S. Adomaitienė, St. Pautienienė 
ir dailin. A. Rūkštelė '-- komi
teto nariai.

Susirinkimo svarbiausias klau
simas buvo -- aptarti, kaip tin
kamiau pravedus kovo 8 d., a.a. 
V. Grigaitienės garbei didingą 
koncertą.

Malonu buvo susirinkusiųjų 
tarpe matyti Chicagos Operos da
lyvius: dirigentą A. Kučiūną ir 
solistą St. Barą. Taipgi atstovus 
iš kitų didžiųjų organizacijų.

(b)

KULTŪRINĖ POPIETĖ

LB GageParko(Chicagos)apy
linkė savo veiklos programoje 
gana plačiai praktikuoja bend' uo- 
menės kultūrinę veiklą. Į ją įtrau 
kiami visi -- nariai ir svečiai, 
besiįdomaują bendruomenės dar
bais.

Kultūrinė sekmadienio popie
tė buvo suruošta sausio 19 d., 
sekmadienį, JaunimoCentre. Pas
kaitą skaitė prof. Galva. Tema 
-- Būsimoji kova dėl lietuviškų
jų žemiu. Prelegentas apžvelgė 
visas galimas tarptautines komp
likacijas ir galimybes, kurių ga
lima tikėtis, sprendžiant busi
mosios nepriklausomos Lietuvos 
teritorines ribas. Kaip įsidėmė
tiną faktą nurodė t remties lenkų 
(Londone) užmačias ir plačiai ve
damą popa gandą dėl būsimosios 
Lenkijos sienų su Vilniaus kraš
tu. Tuo tarpu mūsų laisvinimo 
organai beveik nieko neda ro ir net 
neturi įsteigę busimųjų Lietuvos 
sienų studijų komisijos. Čia, pre
legento nuomone, esanti klaida ir 
neapdairumas.

Paskaita išjudino klausytojus. 
Buvo iškelta visa eilė įdomių 
paklausimų, o įjuossuilauktadar 
įdomesnių prelegento atsakymų. 
Paskaita, savo apimtimi ir pobū
džiu buvo labai gyva.

Be to, buvo išpildyta koncertinė 
dalis. Čia vaidyboje ir dainavime 
aukštai iškilusi dainininkė Elena 
Blandytė, akompanuojant pianu 
G. Aleksiūnaitei, išpildė operos 
arijų ir dainų pynę. Algis Ingau- 
nis akordeonu išpildė keletą mu
zikos dalykų.

Apylinkės pirm. V. Binkis ati
daromajame žodyje pastebėjo, 
kad apylinkė narių skaičiumi pri
lygsta mažam Lietuvos mieste
liui. Deja, konservatyvūs nariai 
dar neužtektinai pamėgo lankytis 
i apylinkės valdybos rengiamas 
kultūrines sekmadienio popietes. 
Programai vadovavo vicepirm. 
Stasys Gečas.

Svečiai neslėpė savo pasiten
kinimo kultūrine popiete ir reiškė 
pageidavimą, kad tokiu būtų daž
niau. (b)

NEWARK
* LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS 46 metų minėjimas Įvyks 
vasario 16 d., 3 vai. po pietų, 
Lietuvių Šv. Jurgio D-jos salėje, 
Nevvarke. New Jersey valstijos 
gubernatorius ir Newarkomiesto 
burmistras sutiko paskelbti pro- 
kalamacijas.

* PROF. J. STUKAS, Lietuvos 
Atsiminimų Radijo vedėjas, sau
sio 18 d., minėjo savo tūkstanti
nę programą. Dalyviai užpildė 
šv. Jurgio D-jos lietuvių salę ir 
parengimas visais atžvilgiais 
buvo pasisekęs. Programą pra
vedė Algirdas Kačanauskas ir 
Kazys Vasiliauskas.

ATŽALYNO PASIRODYMAS
Be kasmetinių jaunimo šven

čių, be tradicinių jaunimo kon
certų, be kalėdinių eglučių, Ade
laidės jaunimas turi dar vieną 
iškilmingą metinę šventę. Tai 
ALB Adelaidės apylinkės savait
galio mokyklos mokslo metų už
baigimo iškilmės, rengiamos 
kiekvienų metų pabaigoje.

Tas iškilmes mokyklos moky
tojai, o ypač energingas mokyto
jas ir Teatro Mylėtojų Sambūrio 
režisierius J. Neve auskas jau 
eilė mėtų atžymi specialiu jau
nimui pritaikytu'vaidinimu, dek
lamacijom, plastiniais pasiro
dymais ir t.t.

Jau daug kartų Adelaidėje tu
rėta progos įsitikinti, kad jauni
mas ypač mėgsta įvairiausius 
vaidinimus, mielai jiems ruošia
si ir nuoširdžiai juose reiškiasi. 
Repetuodami veikalus, jie neju
čiomis išmoksta gražiai kalbėti 
ir paklusniai vykdo veikalą reži
suojančio mokytojo nurodymus, 
nors pamokų metu Į lietuvišką 
kalbą jie didelio dėmesio ir ne
rodo. Be to, per tuos vaidini
mus išsiskiria vienas kitas jau
nuolis ar jaunuolė su ryškesniais 
vaidybiniais gabumais. 1963 metų 
pabaigoje surengtame mokyklos 
užbaigimo vaidinime "Lapės ir 
vilko bičiulystė" (autoriusV. Ne- 
verauskas) ypač gražiai išsi
skyrė tos mokyklos mokinė Ri
ma Elena Šerelytė. Jos vaidyboje 
buvo kažkas Įgimto, savito. Sce
noje ji parodė visus tuos lapi
nius suktumus, kurių atvaizdavi
mo galėtų pavydėti ir prityru
sios aktorės. Kaip pasirodo, mo
kyklos šventėje ji ne tik vaidino, 
bet taip pat dalyvavo ir baletinėj 
trupėj, sukėlusioj didelio pasige
rėjimo.

Keturiolikos metų laikotarpyje 
per šios mokyklos suolus praėjo 
arti trijų šimtų lietuviukų, kurie 
čia mokėsi lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos, geografijos ir ki
tų lituanistinių dalykų. Dalisvai- 
kų, ypač paskutiniais metais, 
pradėdavo trinti jos suolus visai 
nemokėdami lietuviškai (mišrių 
šeimų vaikai), tačiau netrukus ir 
jie skaitė, rašė, kalbėjo ir dai
navo lietuviškai kartu su kitais 
savo amžiaus vaikais.

Ilgus metus mokykla neturė
jo pastovių patalpų ir buvo kilno
jama iš vienos vietos Į kitą. Tik 
įsigijus Lietuvių Namus Adelai

dėje, mokykla juosepastoviai Įsi
kūrė. O juos praplėtus (prie to 
praplėtimo gražiai prisidėjo ir 
Amerikos lietuviai, adelaidiškių 
bičiulio p. J .J. Bachuno paragin

Dalis jaunimo mokslo metų užbaigimo iškilmėse,
SKAITYK IR PLATINK DIRVA

Mokslo metu užbaigimo šventėje. Kairėje tėvų komiteto pirmininkas aktorius Z. Kučinskas ir gėlė
mis apdovanotas mokyklos vedėjas M, Renkė. V. Vosyliaus nuotraukos

ti), mokykla turi visai geras pa
talpas. Dabar prie mokyklos yra 
atidarytas ir vaikų darželis, ku
riame lietuviškai mokintis pra
deda priešmokyklinio amžiaus 
lietuviukai. Darželis turi specia
lias patalpas, kurias atitinkamai 
dekoravo dailininkas A. Kudirka. 
Dalį mokymo priemonių nupirko 
Adelaidės Lietuvių Sąjunga, o ki
tus suaukojo patys Adelaidės lie
tuviai.

Kadangi Adelaidės Savaitgalio 
mokykla yra vienintelis lituanisti
nis bendruomenės židinys (ban
dymai išlaikyti Lituanistinius 
kursus nepavyko), tai paskutiniu 
laiku stengiamasi jaunimą mo
kykloje laikyti aštuonerius me
tus. Paskutiniai dveji metai būtų 
skiriami nuodugnesniam litu
anistinių dalykų mokymui. Pap
rastai, savaitgalio mokyklą lan
ko jaunimas tol, kol jam nerei
kia tęsti mokslo gimnazijose. Vos 
tik lietuviukas pradeda lankyti 
gimnaziją, tėvai atima jį iš sa
vaitgalio mokyklos, aiškindamie
si, kad girdi, vaikas jau neturi 
laiko lietuviškai mokyklai, nes 
esąs apkrautas namų darbais. 
Tačiau, kaip praktika parodė, 
pirmuosius du metus gimnazijoj 
jaunimas nėra jau taip "apkrau
tas", kad negalėtų skirti savait
galių lituanistiniam švietimui. 
Dėl to paskutiniu laiku pastebi
ma tendencija ilgėliau palaikyti 
lietuviukus savoje lietuviškoje 
mokykloje. > (v. r.)

Mokyklos baleto mokytoja Blandytė mokines paruošė gražiam pa
sirodymui.

Vaizdas iš mokykloj atliktos baleto programos.
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