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SOVIETU INTRIGOS
SPAUSDAMI Iš SOMALIJOS ETIOPIJĄ, SO
VIETAI NORI PAIMTI SAVO ĮTAKON SENIAU
SIĄ AFRIKOS NEPRIKLAUSOMĄ VALSTYBĘ 
IR TUO PAČIU NUDAŽYTI RAUDONĄJĄ JŪ
RĄ RAUDONAI. — Iš TEN, IR KIPRO, SOVIE
TAI GALĖTŲ VEIKTI J KITAS ARTIMŲJŲ RY

TŲ VALSTYBES.

Vytautas Meškauskas*------------

Paskatintas savo laimėjimų 
Kipre, N. Chruščiovas žvalgosi 
naujų laurų Artimuosiuose Ry
tuose. Vienas iš artimiausių jo 
tikslų, jei laikytis New York 
Times C.L. Sulzbergerio termi
nologijos, yra nudažyti Raudo
nąją jūrą... raudonai. Tokiam 
dažymui Nikita jau yra neblogai 
Pasirengęs. Faktinai jis jau da
bar kontroliuoja Somaliją, davęs 
jai ginklus ir karininkus apmo- 
kinęs Sovietų Sąjungoje. Somali- 
ja turi pretenzijų Į kai kurias se
niausios nepriklausomos Afrikos 
valstybės Etiopijos (Abisinijos) 
pasienio teritorijas. Pačios Eti
opijos vidaus būklė toli gražu 
nėra gera. Imperatorius Haile 
Selassie, jau 71 metų, stengiasi 
ramiai ir lėtai savo kraštą mo
dernizuoti. Kaip paprastai tokiais 
atsitikimais, kai kuriems to kraš
to aktyvesniems elementams tas 
procesas yra per lėtas. Jie norė
tų greitesnių permainų, kurioms 
tačiau priešinasi konservatyvie
ji elementai.

Dabartinių pasienio susirėmi
mų išsivystymasĮplatesniomas- 
to karo veiksmus būtų Etiopijai 
labai pavojingas. Tai turėdamas 
galvoje, Nikita siūlosi Etiopiją 
apsaugoti nuo jo paties apginkluo
tų somaliečių! Tam reikalui jis 
yra net pasiryžęs aplankyti Eti
opijos sostinę Adis Abebą.

Reikia priminti, kad anksty
vesni Kremliaus valdovai -- ca
rai jau senokai žvalgėsi Į Etio
piją. Mat, etiopai yra koptai - 
stačiatikiai ir tą rusai norėjo iš
naudoti. Carams už akių užbėgo 
italai. Tačiau II Pas. karas pa
baigė ir tų Įtaką Etiopijoje, JAV 
galybei vis augant, Etiopijos im
peratorius Haile Selassie sten
gėsi gauti JAV pagalbos. Jo Įkal
binėjimų dėka, Nashingtonas ne
davė ginklų Somalijai, ką išnau
dojo savo naudai Nikita, dabar duo
damas suprasti senajam impera
toriui, kad jis ir tik jis gali iš
gelbėti jo imperiją. Savaimeaiš- 
ku, kad jis to nedarys veltui.

Kiek pavaldinių turi Haile Se
lassie, niekas tiksliai nežino. 
Manoma, kad apielO milijonų. Jie 

PADĖKIME IŠGARSINTI LIETUVOS 

VARDĄ AUSTRALIJOJE
1964 metai Australijos lietuviams yra istoriniai -- Į šj 

žemyną atvyksta Amerikos lietuvių krepšinio rinktinė rung
tyniauti su lietuvių ir australų komandomis. Jų viešnagė tu
rės nepaprastos reikšmės lietuvių priaugančiai kartai, o taip 
pat sudarys progą lietuvių vardui plačiai nuskambėti visoje 
Australijoje.

Sis žygis kaštuos nemažai pinigų, kurių Amerikos lietuvių 
sporto vadovybė, pasitikėdama tautiečių duosnumu, pasiryžusi 
sutelkti. Tačiau būtų netikslu, jei Australijos lietuviai niekuo 
neprisidėtų, palikdami šios kelionės išlaidų visą naštą Ame
rikos lietuviams. Neskaitant Šiaurės Amerikos lietuvių, mes 
esame medžiaginiai viena iš stipriausių bendruomenių išei
vijoje ir todėl neturime teisės priimti ŠĮ vizitą kaip dovaną 
iš Amerikos lietuvių, kurie jau ir taip metų metais aukoja 
didžiausias sumas Lietuvos ir lietuvybės reikalams.

ALFAS valdyba yra išsiuntinėjusi aukų lapus lietuvių spor
to klubams, o kur jų nėra — specialiai sudarytiems svečių 
priėmimo komitetams ir kviečia visus Australijos lietuvius 
prisidėti pinigine auka paremiant Amerikos lietuvių sportuo
jančio jaunimo kelionę Į Australiją.

Tenelieka nei vieno tautiečio, kuris neparemtų šio svar
baus ir mūsų sportuojančio jaunimo bei visų Australijos lie
tuvių taip nekantriai ir su džiaugsmu laukiamo Amerikos lie
tuvių sportininkų atsilankymo šiame žemyne.

Australijos Lietuvių Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Valdyba

— Krepšinio išvykos Į Australiją organizacinis komitetas ma
loniai prašo aukotojų čekius ir pinigines perlaidas išrašyti 
Lithuanian Basketball Fund vardu. Aukas galima siųsti šiais 
adresais: V. Grėbliūnas, 6941 S. Washtenaw Avė., Chicago, 
III. 60629; Z. Dailidka, 5921 S. Fairfield, Chicago, III. 60629; 
K. Dočkus, 1901 S. 49th Ct., Cicero, III. 60650.

kalba 70 kalbų, o priskaičiuojant 
ir svarbiausias tarmes, turėsime 
viso 200 kalbų. Ūkininkavimas 

.yra primityvus. Savaime aišku, 
tokia valstybė negali būti stipri, 
nepaisant poros tūkstančių metų 
istorijos.

Tikrumoje, Nikita Somali jos 
atveju pakartojo jau 1955 metais 
pavartotą taktiką Egipte. Kai 
Nasseris pasišiaušė prieš D. 
Britaniją ir Prancūziją, sovie
tai jam pažadėjo ir davė kari
nę pagalbą. Po to Nasseris pra
dėjo gauti paramą ir iš JAV! 
Jei dabar Nikitai pasisektų sa
vo pusėn patraukti Etiopijos im
peratorių, sovietai iš tikro kon
troliuotų Raudonąją jūrą ir tuo 
pačiu galėtų spausti ir Egiptą. 
Reikia neužmiršti, kad sovietai 
rėmė Nasserio karo žyg} Je
mene ir ta proga ten pasistatė 
modernišką aerodromą. Jeme
nas yra Adeno, paskutinės britų 
bazės, kaimynas. Turėdami savo 
žinioje Somaliją, Etiopiją ir Kip
rą, sovietai iš čia galės toliau 
plėsti savo Įtaką ir perimti tą 
vaidmenį, kurĮ čia turėjo Didžio
ji Britanija.

Tokių Įvykių raidos perspek
tyvoje didesnio dėmesio vertas ir 
Izraelio ministerio pirmininko 
vizitas Washingtone, kur jis 
stengsis Įkalbėti prezidentą 
Johnsoną daugiau domėtis Arti
maisiais Rytais.

GrĮžtant prie situacijos Kip
ro saloje, reikia pastebėti, kad

Turkai šiuo metu susitelkę tam. 
siomis dėmėmis atžymėtomis 
salos dalyse. Jie norėtų gauti 
juoda linija apjuostą Kipro salos 
dalĮ.

Turkijai nesiryžtant pasiųsti sa
vo kariuomenės į tą salą, Įvykių 
raida vyksta pagal arkivyskupo 
Makarios ir sovietų planą. Dar 
per Kalėdas visoje saloje buvo 
400 grynai graikų ir 120 grynai 
turkų miestelių - kaimų, o 116 
mišrių. Nuo to laiko daugumoje tų 
116 miestelių turkai yra grai
kų apsupti, o tuos namus, kuriuos 
turkai apleido, graikai tuojau su
naikina, kad tie neturėtų vilties 
kada nors grĮžti. Turkai stengia
si koncentruotis salos Šiaurės 
Rytų pusėje, jie norėtų tą salos 
dalį prijungti prie Turkijos ar 
sudaryti atskirą kantoną, jei Kip 
ras toliau paliktų nepriklauso
mas. Tuo tarpu graikai siūlo tur. 
kams visai iš tos salos išsikraus 
tyti. 1960 metų konstitucija, kuri 
turkams garantavo specialias tei
ses, praktiškai neveikia ir tur
kai iš visų valdinių postų yra iš
stumti. Jungtinių Tautų taikos 
korpusui, sudarytam iš kelių tūks
tančių kanadiečių, suomių, airių 
ir švedų, bet kurio didžiausią už
davinių dalĮ kol kas atliks britų 
jau ten esama kariuomenė, bus 
neįmanoma nuginkluoti visus grai
kus ir turkus. Jis gal būt galės 
neprileisti prie didesnio masto 
susirėmimų sostinėje Nikosijo
je. Kitose vietovėse graikai pa
darys gyvenimą turkams visai 
nebemielą.

* KANKINANČIU BAIMĘ JAV 
ūkine padėtim iškelia laikraštis 
Portland Oregonian, kuriame sa
koma, kad "sekančiais metais in
fliacija gali išstumti bedarbę, 
kaip Nr. 1 JAV ūkinę problemą. 
Tai yra šio meto VVashingtono 
aukštuosius pareigūnus kanki
nanti baimė”.

Toji baimė, kaip žinome, nė
ra reiškiama viešai. Daromos 
visos pastangos, kad ją užtuša
vus ir kad Įtikinus visuomenę, 
kad kaž kas panašaus Į kainų pas- 
tovumą yra jau atsiekta. Toji bai
mė lieka tik pačių aukščiausių 
Washingtono sferų galvose.

Ir ištikrųjų, yra pakankamo pa
grindo tokiai baimei. Mokesčių 
sumažinimo Įstatymą Įkandin se
ka deficitas. Didžiosios darbinin
kų unijos planuoja naujus algų pa
kėlimo reikalavimus, kartu su 
darbo valandų sumažinimu. Tuo 
tarpu pramonė ir prekyba priva
lo akylai sekti gamybos ir patar
navimų kaštus. Visa situacija 
kvepia paraku. Lieka klausimas, 
kaip išvengti sprogimo. Su šio 
krašto gerbūvio sukrėtimais sie
jasi ir jo pozicija laisvajame pa
saulyje. Nes gi Sov. S-ga jau se
niai pranašauja ekonominę suiru
tę, kaip pagrindinĮ ginklą pasau
lio užvaldymui.

- Aš tau atnešu naujų produktų, bet noriu pažiūrėti kas dedasi vidujel,..

Kovo 8 d. Chicagoje buvo gražiai paminėta Lietuvos Operos primadona a.a. V. Grigaitienė. Nuo
traukoj menininkai, dalyvavę minėjime. Iš kairės: J. Bertulis, St, Pautienienė, A. Kučiūnas, P. Mariu
kas, P. Bičkienė, Č. Rukuiža, V. Jakubėnas, A, Kutkus, A. Dičiūtė, J. Vaznelis, E. Rukštelienė, S. 
Adomaitienė, Iz. Motiekaitienė, A. Brazis. V. Noreikos nuotrauka

CHICAGOJE GRAŽIAI PAMINĖJO LIETUVOS 
OPEROS PRIMADONA V. GRIGAITIENE

Susidaręs komitetas iš a.a. 
velionės buvusių mokinių: S. Ado
maitienės, A. Dičiūtes - Trečio
kienės, S. Pautienienės, muziko 
J. Bertulio ir dailininko A, Pūkš
telės bei šio komiteto garbės na
rių — prof. J. Žilevičiaus ir A. 
Kutkaus užpraeitą sekmadienį su ■ 
rengė Jaunimo Centre Įspūdingą 
a.a. buv. Laisvos T. ietuvos Ope
ros primadonos Vladislavos Gri
gaitienės trijų metų pomirtini

* SENATORIUS THURMOND, 
kalbėdamas apie Afrikos kraštų 
"išlaisvinimą", pasakė: "Chruš
čiovo vedamas subversinis ka
ras reiškiasi Įvairiomis formo
mis, tačiau Afrikoje ypatingai, 
pirmoji tokių karų fazė yra "iš
laisvinti” kolonijas, priklauso
mas ir patikėtas teritorijas nuo 
Vakarų valstybių Įtakos, paver
čiant naująsias išlaisvintas vals
tybes "neutraliomis". Aišku, kuo 
nepastovesnės tos "nepriklauso
mos" valstybės, tuo lengvesnė 
sekančioji Chruščiovo karo fazė, 
kuri reiškiasi vyriausybės nu
vertimu ir Įvedimu komunisti
nės kontrolės".

* AFRIKOS "NEUTRALIOJE" 
VALSTYBĖJE — Ghanoje nese
niai vyko antiamerikinės demons • 
tracijos. Atrodė, kad pažeidus 
JAV vėliavą, nekalbant apie pa
darytus medžiaginius nuostolius,
i tai bus reaguojama. Kas be ko, 
šiomis dienomis valstybės de
partamento pasekretorius Ave- 
rell Harriman numatomas pa
siųsti Į Chaną, kad pagerinus 
abiejų valstybių santykius...

I. MOTEKAITIENĖ

minėjimą. Minėjimą atidarė ko
miteto pirmininkė soL Sofija Ado
maitienė. Poetiškai ir iškalbin
gai pačios velionės žodžiais Įve
dusi publiką Į minimos meni
ninkės didĮ nužygiuotą profesini, 
dainos kelią,S. Adomaitienė pui
kiai parinktbj santraukoj davė 
ryškų velionės gyvenimo ir dvi
gubos veiklos — kaipoperos pri
madonos ir dainavimo pedagogės 
-- vaizdą.

Su atsidėjimu Įsigyvendami 1 
paskaitininkės piešiamus vaiz
dus, regėjome dainos aspirantę 
vaikystėje krykštaujančią ir šū
kaujančią dainos posmus žydin
čiuose Kauno Žaliakalnio soduo
se, studijuojančią dainavimą Pet 
rapilyj pas garsiąją N. Irecką, 
vėliau studijas baigusią laisvos 
menininkės diplomu ir atmetan
čią viliojanti Marijos Teatro pa
kvietimą dainuoti operoj,bet sku
bančią pas savuosius Į Smolens
ką, ten dainuojančią operoj ir dar 
kiek vėliau iškeistą Į bolševikų 
belaisvius, entuziastingai Įsijun-

Ar skils komunistų imperija?
"Newsweek" savo kovo 23 d. 

laidoje, žvelgdamas Į Maskvos - 
Pekino santykių raidą, patiekia 
kelių ekspertų nuomones, kurių 
manymu "Įvykiaikomunistiniame 
pasaulyje vystosi taip greit, kad 
sunku juos ir sekti”. Pasaulyje 
esančių 90 komunistinių partijų 
eilėse susilaukta neĮprastų gal- 

gusią Kaune Į Lietuvos Operos 
kūrimo ir jos puoselėjimo darbą. 
Su daina širdyje ir tikra jos gro
žio ir aukštybių ambicija jaunoji 
solistė visą savo gyvenimą jai 
ir paskyrė, išgaudama iš savęs 
visa, ką diktuoja tikro menininko 
sąžinė. Metai po metų ji ėjo to
bulėjimo keliu ir tapo dramatinio 
operos repertuaro pirmaeilių ro
lių nepamainoma primadona. Sa
lia to ji dėstė dainavimą Kauno 
Konservatorijoj ir paruošė teat
rui eilę solisčių: A. Dičiūtę, V. 
Dagelytę, A. Kalvaitytę, E. Kar
delienę, Kalesevičienę, Rūkšte- 
lienę, S. Adomaitienę ir kitas.

Pasauliniam karui skaudžiudi- 
sonansu nutraukus jos dainos 
aukštybių karjerą ji patitaipapi- 
būdino savo praeitĮ:

-- Visas savo jėgas ir ener
giją atidaviau Lietuvos operai! 
Jos Įkūrimas, gyvavimas, garbė 
man buvo viskas!

O toji Lietuvos Opera per dvi de • 
kadas buvo pasiekusi vakarų Eu
ropos operų meno lygio ir gas
troliuojantys didieji pasaulio so-

(Nukelta Į 2 psl.)

vosūkių. įvykiai rodo kad kai 
kuriose tų partijų teks gerokai 
pasukti galvas apsisprendimui.nu 
rodant Į artimą aštrų Sov. Rusi
jos ir R. Kinijos susikirtimą.

Prieš keletą savaičių viso pa
saulio komunistiniai vadai gavo iš 
Maskvos slaptą laišką, Įspėjanti 
pasiruošti galimam Maskvos ir 
Pekino santykių nutrūkimui. Dar 
nespėjus to laiško suvirškinti, at-
ėjo kitas laiškas, bet jau iš Peki
no, nurodąs, kad tokiu atveju Pe
kinas imsis iniciatyvos sušauk
ti panašią komunistų partijų kon
ferenciją, kad pasmerkus Sov. 
S-gą. Kaip tik tuo metu Rumuni
jos delegacija išvyko Pekinan 
bandyti užlopyti, kas dar galima, 
bet grĮžo nieko nepešusi.

Rusai, tuo tarpu, nesėdi rankų 
sudėję. Eina kalbos, kad Chruš
čiovas neužilgo vyks Į Budapeš
tą, kad Vengrijos "išlaisvinimo" 
19 m, sukakties proga išrikiuoti 
sau patikimų Rytų Europos ko
munistinių partijų vadovybes ir 
-- išbraukti kiniečius iš "tikrų 
marksistų - leninistų" eilių.

Susirikimas Budapešte gali 
virsti iškilmėmis. "Savo laiku 
Vengrijos 'išlaisvinimas’ buvo 
laikomas vienu pirmųjų žingsnių 
Į komunistinės imperijos galy
bės sudarymą", pareiškė vienas 
Vak. diplomatas, "šios sukakties 
minėjimas gali Įeiti istorijon, 
kaip pirmas žingsnis Į tos impe
rijos skilimą."
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

JIM CONNELL 
CHEVROLET INC.

14481 EUCLID AVĖ.
UL 1-3300

Dailininko A. Valeškos scenos papuošimas.

Diena iš dienos
* * * * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * * * *

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700

-------------------------------------------------------------------------- -------

GREETINGS and BEST WISHES 
1 o All the Lithuanian People 

tfILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807

GREETINGS and BEST W1SHES

UIIEHN'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

704 EAST 185 th ST. KE 1-0650

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

IN BEHALF
OF TOUR

CITIES SERVICE DEALER

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

VflLSON and CO. 
INSURANCE

PAMINĖJO V. GRIGAITIENĘ...
(Atkelta iš 1 psl.)

listai bei muzikai palikdavo jąja 
sužavėti. Pa v. Salia pino žodžiais:

-- Mažame krašte išbujojo di
delis menas.

A.a. velionė gastroliavusi Vo
kietijoj, Švedijoj, Latvijoj, Suo
mijoj ir Estijoj, stebindama už
sieniečius dideliu, galingu, skaid. 
rlu dramatiniu sopranu, muzika
lumu, užsirekomenduodama wag- 
nerinių rolių išpildymo pajėgu
mu. 1934 m. jos 15 metų sceninio 
darbo pagerbimui -- ji dainavo 
specialiai iškilmingam Toskos 
spektaklyj. Už nuopelnus menui 
buvo apdovanota Gedimino Ordi
nu. Nors jos balsas pasiekęs ze- 
nitinĮ skambės} paliko tokiu ir 
tremtyje, tačiau dėl visiems 
suprantamų sąlygų, Grigaitienė 
sąmoningai atsisakė dainuoti, 
bodama heroiško tipo, ji ir Ame
rikos gyvenimo menininkus triuš 
kinančias sąlygas pakėlė nuslėp
ta nuo visuomenės vertinimų sa
vijauta iki 1961 m. užgeso palik
dama šviesų Lietuvos operos pri
madonos atminimą ir menininkės 
pavyzd} naujų dainininkių kar
toms. Amžinam poil siui palaido
ta tremtinius priglaudusioj Ame
rikos šalies kapuos, nepripažĮs- 
tančiuos nei titulų, nei pavar
džių -- paminkle tėra vienas nie
kam nieko nesakantis vardas:.. 
Vladislava.

Po sol. S. Adomaitienės pra
nešimo -- jauniausia iš buv. Gri
gaitienės mokinių, sol. S. Pautie- 
nienė - Klimaitė švelniai ir jaut
riai paskaitė pluoštą spalvingų 
buv. Lietuvos Operos sol. A. Kut- 
kaus prisiminimų iš buvusių Ope
ros Teatro bendradarbiavimo bei 
kelionių laikų. Taip pat prof. J. 
Žilevičiaus gražius atsiliepimus 
apie velionės pavyzdingai rim
tą ir taurų būdą. Pranešėja ypač 
ryškiai apibudino velionę, buv. 
Kauno Dramos Teatro aktoriaus 
S, Pilkos vertinimu, — kad ji bu
vusi Tėvynės darbui pasišventu
si menininkė, ir par excelence 
vokalizmo meisterė. Jos ūgis, 
povyza buvo skirta tikrai operi
nei scenai. Grigaitienė buvo tar
si atsparioji uola, menininkė iš 
didžiosios raidės, be priekaištų 
ir kompromisų, giliai mąstanti, 
neperbloškiama.

Perskaičiusi dar jautrius buv. 
Kauno Operos sol. A. Dambrau- 
skaitės, Chicagos Birutininkių, 
Muzikologijos Archyvo vadovy
bės ir prof. J. Žilevičiaus su 
dukra velionės atminimui dedi
kuotus sveikinimus, pranešėja 
S. Pautienienė praskleidė už
dangą, kurios gilumoj prožekto 
rių šviesoje spindėjo keletas di
delių Grigaitienės paveikslųope- 
rinėse rolėse ir pasigirdo velio
nės dainuojamos Aidos ir Pikų 
Damos arijos iš plokštelių. ŠĮ 
scenovaizdĮ paruošė dailininkas 
Valeška, Šviesas, garsus ir nuo
traukas tvarkė akt. K. Oželis, J. 
Briedis ir V. Noreika. Visa tai 
buvo taipmeniškai ir jaudinančiai 
paruošta, kad momento Įspūdis 
išspaudė ne vienam atsilankiu
siam ašaras.

buv. velionės mokinė A. Dičiūtė- 
Trečiokienė. (Tenka pažymėti, 
kad A. Dičititės-Trečiokienės dai
navime nebuvo pastebima a.a. 
Grigaitienės dainavimo metodo, 
jei kas iš publikos laukė tokio

SOFIJA ADOMAITIENE, velio
nės V. Grigaitienės mokinė, ati
darė akademiją su paskaita "Lie
tuvos Operos primadona a.a. V. 
Grigaitienė".

V. Noreikos nuotrauka

Pavyzdžio. Per ilgą metų eilę jos 
mokinė A. D, dainavimo technikoj 
nuėjusi savitu keliu.). Prieš pro
gramos pabaigą, muzikas J. Ber
tulis nuoširdžiai padėkojo Akade
mijos - koncerto iniciatoriams, 
Komitetui, menininkams, organi
zacijų talkininkams ir publikai už 
šio kultūringo Įvykio pasisekimą. 
Po to šviesos prožektoriai rodė 
mūsų didžiąją dainos menininkę 
a.a. V. Grigaitienę kitose operų 
rolėse, o iš plokštelių skambėjo 
jos galingu dramatiniu sopranu 
dainuojamos Santiizzos ir Fausto 
Gėlių arijos. Gaila, kad taip kul
tūringa, aukšto meninio lygio 
akademija patraukė beveik išim
tinai tik vyresniosios kartos mū
sų kultūrininkų dėmes). Kur jau
nimas — ypač studijuojantis mu
ziką - dainavimą? Jie ir paliks 
nesužinoję, kad ir Lietuvos ope
roj dar šiam šimtmetyj dainavo 
panašaus masto, kaip pasaulinė 
Kirsten, Flagstadt ar Birgit Nil- 
son, bet lietuvė - patriotė pri
madona. Tokio didingo jos var
do bei meno Įamžinimui, pir
muoju iniciatorių žingsniu buvo 
ši Akademija - koncertas. Vė
lesnius šio gražaus projekto dar
bus parodys ateities.

ALL KINDS OF INSURANCE 
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

Gailaus atminimo nuotaikoj 
smuikininkas P. Matiukas, paly
dint pianinu muzikui A. KuČiūnui,
pasigėrėtinai išpildė Įspūdingą 
A. Račiūno keturių dalių Sonati
ną smuikui ir fortepionui. Aka

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St. IV 1-6250

demijos rimčiai pritaikintas me
no dainas In Ouesta Tomba -- 
Beethoveno, Kas per visą kelio
nę lydės -- V. Jakubėno, ariją 
"O, miškai" iš operos Amadis — 
Lully ir priedui "Laikrodis" ba-
ladė -- Loeues padainavo J. Va z- , 
nelis. Tragišku liūdesiu -- Kai 
krinta lapai -- J. Dambrausko, ! 
Aguonėlės -- E. Laumenskienės ' 
(dedikuotas V. Grigaitienei), Oi į 
neliūdėk manęs ir Pavasario Van į 
denis -- Rachmaninovo išpildė

latrophobia is fear of going 
to the doctor. The eure starts 
when you lift your phone 
and make an appointment 
with your doctor for a com- 
plete checkup.

Half the cases of cancer 
could be eured, if diagnosed 
early and treated promptly. 
Your best cancer insurance 
is a health checkup every 
year.

Make that phone 
call now. It might save 
your life.

AMERICAN 
CANCER 
SOCIETY

VASARIO 16-tosios prakalbose tinka iškilmingas ir jausmin
gas stilius. Bet licentia poetica, netgi dailiojoj literatūroj, 
nepateisina akivaizdžių fakto klaidų. Juo labiau politiniuose pa
reiškimuose nenaudingi tiesos "pagražinimai" ar "pertvarkymai" 
vien vardan stipresnio Įspūdžio. Jie sustiprina tik tok} Įspūdi, 
kad kalbėtojas pats pakerta savo teigimų autoritetingumą ir Įsi- 
manevruoja Į sunkiai beapginamą poziciją.

Dr. B. Matulionis newyorkinėj prakalboj sakė Hitlerio šūkj 
neva buvus "Viena tauta, viena kalba". Tokia pati esanti ir rusų 
bolševikų politika, siekianti Pabaltijui primesti rusų kalbą. Bet 
Hitlerio šūkis juk buvo "Viena tauta, viena valstybė, vienas va- 
dasl" Apie kalbą ten nebuvo kalbos. Ir nereikėjo, nes šūkis.lie
tė tik vokiečių sujungimą vienon ir vieno diktatoriaus valdomon vals
tybėj Kitas tautas ("mėšlą") naciai svajojo ne vokiškai mpkyti, o 
tiesiog išnaikinti ar išstumti ir pasigrobti jų žemes "grynakrau- 
jams" vokiečiams.

Jeigu rusai bolševikai tesiektų, kaip dr. Matulionis tvirtino, 
tik savo kalbą lietuviams primesti, tai tokia jų politika būtų panaši 
ne Į nacių, o 1 senąją rusų nacionalistų politiką. Tokia ji būtų ne 
taip jau mirtinai ir pavojinga. Bet bolševikinė rusifikacijos poli
tika iš tikrųjų yra daug subtilesnė ir klastingesnė. Kalbėtojas ne
pabandė jos išryškinti, o ją tik neva pavaizdavo palyginimu, netu
rinčiu atramos faktuose.

Bolševikai supranta, kaip nepopuliaru ir nesėkminga slopinti 
užvaldytos tautos kalbą ir brukti jos vieton savąją. Todėl -- tą gali
ma matyti iš daugelio f aktų—jie ne tik leidžia Lietuvoje vartoti lie
tuvių kalbą, bet leidžia, kada nekada net padeda ją puoselėti. Skundą 
dėl kalbos slopinimo jie perdaug lengvai gali atremti ir gali Įrodyti, 
kad jie lietuvių kalbą Lietuvoj traktuoja žymiai geriau, negu caro ar 
nacių valdžia, ir negu vakariečiai kolonistai traktavo vietines kalbas 
savo buvusiose kolonijose. Bet pavojus juk kitas: tą pačią, šiandien 
dar toleruojamą ar net palaikomą lietuvių kalbą jie naudoja lietuvių 
tautinei sąmonei nuodyti ir nukreipti ją Į idealizavimą visko, kas 
rusiška. Jie tikisi, kad kai (ir jei) tas tautinės sąmonės nuodijimo 
planas bus Įvykdytas, kalbos klausimas išsispręs jų naudai savaime. 
Nesugebėjusi tos klastos pastebėti, viena padėties Lietuvoje "iš 
tiesioginių šaltinių" tyrinėtoja, grĮžusi iš Vilniaus, netgi tvirtino, jog 
jai susidaręs Įspūdis, kad Lietuvoje jokios rusifikacijos nėra, ar net 
kad ten greičiau lietuviai rusus lietuvina... Žinoma, jei rusifikaci
ja vadiname tik kalbos persekiojimą ,tai tenykščiams rež'i- 
mininkams buvo labai lengva Įrodyti, kad to nėra.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

ALBERT S.

PORTER
COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES 
TO OUR FRIENDS and PATRONS

DAIRYMEN’S
DAIRY PRODUCTS

AT YOUR STORE OR AT 
YOUR DOOR

3068 West 1061 h St. OR 1-2300
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Iš knygos Mūsų Lietuva.Suvalkų bažnyčia.

7 Jt THE LITHUANIAN JLzl V JtA NATIONAL NEVVSPAPER

Šiomis dienomis pasirodė, du iš karto, mūsų akademinio jau
nimo leidiniai — Mūsų Vytis (6 nr.) ir Studentų Gairės (41 nr.). Mū
sų Vytis — dvimėnesnis skautiškos minties žurnalas, Studentų Gai
rės -- Lietuvių Studentų S-gos leidinys — kurio periodiškumas lei
dinyje neišduodamas. M. V, išleidimui skirtoji data—lapkritis, gruo
dis, gi Gairių — sdusio mėn.

Tos datos parodo sunkumus, su kuriomis tenka mūsų akademinei 
spaudai susidurti. Kur tokių pavėlavimų kaltė, ne mūsų reikalas 
spręsti. Bet tiktų leidėjams pagalvoti apie išleidimą tų leidinių tokio
mis datomis, kokiomis Įmanoma, neleidžiant savęs painioti "periodiš
kumo" pinklėmis. Tik šitą, žinoma, reikėtų laikyti griežtoje paslapty
je, kad nesužinotų bendradarbiai...

Buvo kartą iškelta mintis, ar tie du leidiniai, užpildomi akade
minio jaunimo, negalėtų apjungti savo jėgas ir resursus. Toji min
tis nerado atgarsio. Gal ir geras užsispyrimo ženklas. Tik kažin, 
ar gerai tų leidinių turiniui.

Mat, Mūsų Vytis jau kelintą kartą iš eilės pasidarė savęs ir sa
vos organizacijos vanojimo suomiškąja ’sauna’, nors toje 'savikri
tikoje* yra daug karčios tiesos ir gerų sugestijų, tinkamų kitoms stu
dentų organizacijoms.

Pavyzdžiui, Audronė Kubiliutė, skaučių akademikių pirmi - 
ninkė dėsto, kad "tremtyje mums ypatingai aktualu palaikyti tamp
resnius ryšius su kitomis studentų organizacijomis — vis dėl to, 
pirmoj eilėj esame lietuviai studentai, o tik paskui ateitininkai, ne- 
olituanai, santariečiai, skautai akademikai ir kiti... Mūsų ideologi
nės organizacijos neturėtų mus skirti, bet suvesti arčiau..'."

Saulius Naujokaitis, Į senimo ir jaunimo santykius žiūrė
damas mano, kad "studentija visais laikais, Įskaitant ir Lietuvos 
laisvuosius laikus, dirbo ir veikė savo jėgomis, organizavo ir kūrė 
savo protu. Šita kryptis, šita eiga yra būtina korporacijai, kad ji ga
lėtų duoti studentijai tą pačią aplinką kuria korporacijos steigėjai pa
tys gyveno... Nežinau, kaip studentai būtų reagavę Lietuvoje, jei jų 
sueigose visa grupė filisterių veržtųsi Į aktyvias diskusijas. -Mes 
šiais atvejais ne kaip pasijaučiame, dažniausia nutylime — negi ve
si ginčą su "tėvu"!...

Laima Petrauskaitė pliekia be pasigailėjimo, galima sakyti, 
iki kraujo. "Pagal nuostatus ir definiciją, ASS yra studentų ir baigusių 
studijas, būk tai 'inteligentų* organizacija. Kaipo tokia, ASS privalo 
duoti savo nariams atitinkamo intelektualinio lygio programą. Dąbar- 
tinės veiklos kontekste, ASS yra studentiškos organizacijos karikatū
ra"...

Patiekęs čia kelias ištraukas, nenorėčiau būti klaidingai supras
tas. Jas patiekiau ne tam, kad parodyčiau, jog iš tikrųjų viskas taip 
prastai ir yra. O jeigu ir yra, tai taip nebus, jei tokiu drąsiu atvirumu 
skaudžiais reikalais yra kam pasisakyti. Matyt, kad yra ne tik norų, 
bet ir pajėgų studentų organizacijų intelektualiniam lygiui pakelti.

Kartu tai yra Įspėjimas ir toms organizacijoms, kurios tikisi ir 
deda pastangų jaunimą Į savo eiles pritraukti. Apsaugok Viešpatie, 
kokių kritikos žodžių susilauktų...

DAILI IR VERTINGA KNYGA MUSŲ LIETUVA’
Savo tėvų žemę mylinti lie

tuvių visuomenė nekantriai lau
kia "Mūsų Lietuvos" I tomo, 
kurio spausdinimas kiek užtru
ko. Ypač nerimauja 1100 šios 
knygos prenumeratorių, pasi- 
gesdami naujesnių informacijų 
apie ŠĮ veikalą. Pasiteiravus pas

M. VALIUKĖNAS das, 850 Lietuvos vietovių vaiz
dų ir 42 žemėlapiai tekste, pa
daro veikalą mielą,savą,brangų. 
Daugybė istorinių, geografinių, 
etnografinių žinių apie brangias

knygos leidėją Juozą Kapočių ir
Bronių KviklĮ, štai kas patirta:

Po Įtempto darbo. Lietuvių En- mūsų Tėvynės vietoves. Ypač 
ciklopedijos spaustuvė Bostone 
baigia spaudos darbus. Mūsų Lie-

gerai nuteikia nuotraukos, kurių 
didžioji dalis naujos, nematytos 
iki šiol nespausdintos.

Pirmasis ML tomas yra tik 
trečioji dalis didžiulio veikalo 
apie Lietuvos vietoves. Čia pa
tiekti Vilniaus, Vileikos, Mala- 
deč nos, Ašmenos, Valažino, Ly
dos, Ščkutino, Gardino, Alytaus, 
Trakų apskričių miestų, mieste
lių bažnytkaimių, daugybės kai
mų, dvarų, miškų, ežerų, upių, 
piliakalnių, senkapių ir kt. minė
tinų vietų aprašymai. Taigi ap
rašyta Pietryčių Lietuvos dalis 
(čia vadinama Vilnija). Toliau 
autorius persikelia Į Šiaurės Ry
tų Aukštaitiją ir patiekia Zara
sų, Brėslaujos, Švenčionių vie
tovių aprašymus, kuriais ir bai
giasi pirmasis tomas. Skaityto- 

■ ją stebina žinių gausumas, Įvai
rumas

Pavarčius minėtus ML darne- 
Įrištus lankus, darosi džiugu, kad

Kovo 17 d. Naujienos aprašė 
laikraščio Vienybė rėmėjų Chi
cagoje suorganizuotą jubiliejinę 
vakarienę ir S. Narkeliūnaitės 
filmų parodymą. Koresponden
cijoje sakoma:

— Praeitą sekmadienĮ E. šu- 
laitis su V. Zalatorium suorga
nizavo S. Narkeliūnaitei kultūri
nio bendradarbiavimo popietę Lie
tuvių Auditorijoje. Filmų žiūrė
jo apie 90 žmonių, o "Vienybės" 
sukakties vakarienėje buvo apie 
12 žmonių. Filmų žiūrėti susi
rinko daugiausia naujai atvažia
vusieji tremtiniai, o vakarie
niavo organizatoriai.

Narkeliūnaitė parodė Argen
tinos ir Brazilijos lietuvių vaiz
dus, o vėliau rodė kelis Vil
niaus vaizdus. Narkeliūnaitė tu
rėjo atsakyti Į klausimus, bet 
neatsakinėjo. Teisybę pasakius, 
niekas nieko neklausė.

Visiems gardaus juoko buvo, 
kai Narkeliūnaitė, berodydama 
ir bekomentuodama filmus, ta
rė:

— Dabar pamatysitemano pus
brolį...

Tuo tarpu ekrane pasirodė du 
gerai nupenėti meiteliukai, ku
riuos sodybose išsiaugino Narke- 
liflnaitės giminės... Liesas josios 
pusbrolis tiktai vėliau pasirodė.

Pertraukos metu buvo paleis
tas laimėjimams dailininko J. 
Pautieniaus paveikslas. JĮ lai
mėjo "Vilnies" vietos žinių re
daktorė.

Filmų žiūrėjo gerokas būrys 
vilniečių. Minėjime kalbą turėjo 
pasakyti Valė Tysliavienė, bet ji 
salėje visai nepasirodė. Organi
zatoriai net nepasakė, kad ji ne
pasirodė. —

Tenka pridurti, kad Vienybės 
rėmėjai Chicagoje to parengimo 
skelbimus talpino raudonojoje 
Vilnyje.

Studentų Gairės savo turiniu išlaiko stilių, patiekiant informaciją, 
kuri ir tinka centrinės valdžios orumui išreikšti. įvykusio suvažiavi
mo duomenys ir nutarimai privalo priminti ir tarnauti kelrodžiu vi
siems talkininkams ir nutartų darbų vykdytojams. Be to, (ar tik ne 
kolegos Peniko?) gyvos, raiškios nuotraukos suteikia studentiškam 
gyvenimui pavaizduoti tą eleksyrą, kuris taip puikiai derinasi su jau
natvišku, nesugadintu humoru, studentiška nuotaika ir taikliu vaizdiniu 
pasakymu to, ką žodžiais neišreikštų ir geriausias feljetonistas.

S. Gairės techniškai leidžiamos ne išlaidžiu pretenzingumu, bet 
kuklume Įpintu sumaniu redakciniu darbu.

Ir taip, dar kartą abu leidiniu peržvelgus, negaliu atsikratyti 
minties: o kad taip visas rašyti pajėgiančias jėgas apjungus Į vieną, 
bet jau tikrai puikų, akademinio lygio žurnalą... TokĮ mielą, jaunat
višką, o kartu atvirą ir kovingą lietuviškąjĮ Lituanus... (j.č.)

Birštonas 1963 metais.

Prof. S. Kolupailos nuotraukaTrakų miestas 1939 metais.

LAIŠKAIz
A

KO MES PRAŠOME? Mes pra
šome Jūsų broliškos pagalbos. 
Savo malda ir gausia auka atei
kite mums talkon gelbėti Lietu
vos žmonių tikėjimą, dorovę.

Jūsų pagalba jiems bus jų pa
drąsinimas išlikti ištikimais Die
vui, Bažnyčiai ir savo tautai. Mū
sų adresas yra:

Lithuanian Catholic Religious 
Aid, Ine. 225 So. 4th St. Brook- 
lyn 11, N.Y.".

Neginčijant fakto, kad aukų rin
kimas naudingam tikslui gerbti
nas ir kad organizacija gali pa
sirinkti būdus toms aukoms rink
ti, lieka tik klausimas, kaip skirs
tomos aukos Vatikano ir Madrido 
lietuviškoms programoms, jei Į 
jų globą pretenduoja irVLIKasir 
Lithuanian Catholic Religious Aid, 
Ine.?

J. Špokas 
Rochester, N.Y.

tuvos I tomas surinktas (348 me
talo geldos!), sulaužytas (752 
puslapiai) ir atspausdintas. Be
lieka knygą sulankstyti, Įrišti 
ir išsiuntinėti prenumerato
riams. Šis darbas gali dar kiek 
užtrukti, bet tikimasi knygą 
skaitytojams patiekti jau balan
džio mėn. pabaigoje.

Teko matyti jau atspausdintus, 
dar šviežiais spaustuvės dažais 
kvepiančius "Mūsų Lietuvos" lan
kus ir pavyzdinę knygą. Graži 
išvaizda, puikus Įrišimas, geras 
popierius ir patsai knygos svo
ris (4 svarai!) imponuoja lietuviš 
kos knygos mylėtoją. Neapsi- 
gaunama ir knygą pavarčius: ne
stambus, bet aiškiai skaitomas 
šriftas, dviskiltis laužymo bū-

KAM PRIKLAUSO AUKOS?

Iš Įvairiomis progomis skelb
tų VLIKo narių pranešimų buvo
me Įpratinti ir Įtikinti galvoti, 
kad Vatikano ir Madrido lietuviš- 

‘ kosios radijo valandėlės yra 
VLIKo lėšomis išlaikomos ir jų 
veikimas Įeina Į VLIKo darbų 
apyskaitas.

šiomis dienomis gavau angliš
kai ir lietuviškai atspausdintą la
puką, kuriame, be suglaustų infor 
macijų apie religijos persekioji
mą okup. Lietuvoje, radau ir to
kius pranešimus:

"Lietuvos žmonių tikėjimas ir 
dora ginama Vatikano ir Madri
do radijo lietuviškųjų religinių 
programų, ieškome naujų radijo 
stočių Europoje panašioms reli
ginėms programoms perduoti Į 
Lietuvą.

KAS TAI ATLIEKA? Grupė 
pasišventusių lietuvių kunigų, 
pirmininkaujant J.E. Vyskupui v. 
Brizgiui, globojant Amerikos 
vyskupams, atlieka ŠĮ misionie
rišką gailestingumo darbą.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendų uz 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas

INSURED

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 
depresijas. panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekviena 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 and Supervised by the United Statės Government 

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

atsiranda entuziastų, Įstengian
čių atlikti neilinius darbus, ko
kie nebuvo atlikti ir tada, kai 
turėjome savo valstybę, savas 
spausdinimo priemones. Turiu 
galvoje knygos autorių Bronių 
KviklĮ. kuris ML paruošė ir Lie
tuvių Enciklopedijos leidėją Juo
zą Kapočių, kuris surado lėšų ir 
būdų ją išleisti. Neskaitant mo
rališkos busimųjų prenumerato
rių paramos (pinigai nebuvo ren
kami, tik leidykla atsiklausė, ar 
knygai išėjus bus jos pirkėjų), 
nei leidėjas nei autorius iš mū
sų visuomeninių organizacijų bei 
pasiturinčių asmenų paramos nė
ra prašę ir jos nėra gavę.

Vadinasi, mums, skaitytojams, 
beliks paimti knygą Į rankas už, 
palyginti, mažą atlyginimą: iš 
anksto užsisakiusieji kiekvieną 
ML tomą gaus už $10, kai rinkos 
kaina siekia $15.

1100 senosios ir naujesniosios 
išeivijos lietuvių užsisakė ML 
iš anksto ir tuo padrąsino J. Ka
počių imtis leidimo darbo. Ta
čiau, be abejo, yra žmonių, kurie

apie ŠĮ veikalą nedaugtežinojoar 
nesuskubo jo užsisakyti. LE 
leidykla informuoja, kad dar nė
ra vėlu Įsijungti Į prenumerato
rių eiles ir gauti jiems taikomas 
lengvatas. Rašyti šiuo adresu: J. 
Kapočius, 265 C Street; South 
Boston, Mass. 02127.

Nėra abejonių, kad ir kitų ML 
tomų leidimas bus ištęsėtas. šiuo 
metu autorius intensyviai dirba 
prie antrojo tomo rankraščio už
baigimo. Šis tomas apims likusią 
R. Aukštaitijos dali, visą Vidurio 
Lietuvą ir, gal būt, kai kuriuos 
Sūduvos apskričius. Trečiasis 
tomas baigs Sūduvą, aprašysže- 
maitijos ir Mažosios Lietuvos 
vietoves.

Baigiant šias Mūsų Lietuvos 
trumpas apybraižas, norisi dar 
kartą paraginti kiekvieną šias kny
gas prenumeruotis, nes turinys, 
žodžio bei foto vaizdai tikrai vi
lioja ir domina kiekvieną skai
tytoją, nežiūrint kokio amžiaus 
bei išsilavinimo jis bebūtų.

GREETINGS and BEST W1SHES

LUIKART INSURANCE
AGENCY

GENERAL INSURANCE 
18609 St. Clair Avė KE 1-4770
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AKIMIRKOS

PRIEVAKARIO TRUPMENOS
Sakantis už spaudos ir atvirų 

diskusijų laisvę, nereikia pačiam 
tos laisvės bijotis. Tai, rodos, 
aksioma. Spaudos ir diskusijų 
laisvė reiškia teisę skelbti ir dės
tyti nuomones ar idėjas, kurios 
kartais yra labai skirtingos, net 
griežtai vienos kitoms priešin
gos. Jei kas tavo nuomonei, idė
jai ar faktų interpretacijai nepri
taria, tai dar nereiškia, kad tau 
burną nori uždaryti, ar kad tave 
šmeižia, ar kad iš tavęs laisvę 
kėsinasi atimti.

Tad yra aiškiai tragikomiška, 
kai rimtesnių diskusijų ar deba
tų akivaizdoje katra pusė ima 
verkšlenti, jog su ja buvę pasi
elgta negražiai, neteisingai, 
smurtiškai, barbariškai, šanta- 
žiškai... Ta pusė turėjo pilną 
laisvę savo nuomo.nes pasakyti, tu 
ri ją ir toliau, niekas jų nevar
žo. Bet įvyko tragedija: ne visi 
ir ne visom pranašų nuomonėm 
pritarė, kai kurie visai nesutiko. 
O tuomet -- ir gevalt!...

Toks (spūdis, skaitant pasku
tinio Margučio redak
toriaus vekšlenimą, esą Metme
nų žurnalas "dar palyginti labai 
neseniai susilaukė barbariškos 
žurnalistinės reakcijos" (!)

Argi taip? Metmenų žurnalas 
nuo pat pradžios, deja, buvo pu
sėtinai bekraujis, kai kurie 
straipsniai itin sunkiai raizgy- 
to ir vis moksliškų žodžių pri
kimšto stiliaus, tad natūralu, kad 
plačiau į liaudį jis ir negalėjo įei
ti ir, užsimojęs būti "aukštai aka
demišku" turbūt tokio tikslo nė 
neturėjo. Dėl Metmenų žurnalo 
todėl per kelerius metus būta 
gana nedaug šiokių ar kitokių 
"žurnalistinių reakcijų”. Būtų 
buvę pageidautina daugiau.

Kiek esu stebėjęs, "barbariš
kai ir žurnalistiškai reaguoti" 
teko bene man vienam, Dirvoje 
parašius gal tuziną straipsnių 
apie Metmenų redaktoriaus savo
tiškus, labai abejotinos vertės 
ir, mano nuomone, nepagrįstus 
samprotavimus apie "kultūrinį 
kolaboravimą su kraštu", apie 
juokingą "trečią frontą", apie 
simpatizuojančią pažiūrą Į Vie

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

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

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

5th $5.75
5th $3.98

5th $1.19
5th $1.69
5th $ .69

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

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. B0RDEAUX Wine ,Red or White

nybės savaitraščio pernelig aiš
kius diversantus ir apie jošiurkš 
čius, beveik nevalyvus smerki
mus tų, kurie dėl to reagavo.

Mano buvo mėginta ir norėta 
ne tik sukelti, bet ir kiek rimčiau 
dalyvauti visų šių problemų ir 
idėjų debatuose. Jeigu Met
menų ir dabar Margučio redak
toriai tokių debatų nenori, bijo 
ar jų dar nesugeba atlikti, tai 
yra tuščia verkšlenti dėl kaž
kokio pasikėsinimo jiem burnas 
uždaryti, cenzūruoti, isteriškai 
ir demagogiškai "apšmeižti"... 
Debatai taptų dar mažiau įdomūs 
ir vertingi, gerbiamiesiem re
daktoriam tesugebant tik epite
tais šaudytis iš sutromis užtai
syto arogancijų revolveriuko.

Šiame versle galėčiau būti ir
gi nė kiek neblogesnis specialis
tas, bet man tokie žaidimai pasta • 
raišiais laikais ėmė nusibosti. 
Pagaliau, tai būtųpiktnaudojimas 
tos spaudos laisvės, kurią nevar
žomai ir vis vaizdingiau ima nau
dotis tiedu mūsų redaktoriai.

Be abejo, Margučio ir Metme
nų redaktoriai taip gailiai nede
juos dėl spaudos ir minties lais
vės slopinimo, pasiskaitę Chica
gos "Vilnį", pvz., 1964 m. kovo 
12 d. vedamąjį. Ten jie ras ne 
kokią mano "barbarišką žurna
listinę reakciją';bet švelnų, jiems 
palankų, "civilizuotą pažangu- 
mą .

Sis lietuvių kalba prirašomas 
maskolbernių organas dabar pra
vedė naują liniją B rooklyno "Vie
nybės" reikalu. Jis išdėstė per
svarstytą ir pagerintą pažiūrą į 
to savaitraščio leidėjos Tyslia- 
vienės ir redaktorės Narke- 
liūnaitės misiją.

Pasak "Vilnies", šiedvi ypa
tingo svorio vienybietės --"neiš 
bet kokios tešlos nulipdytos". 
Nors ir suprantama, kad aršių 
bedievių laikraštis visiškai igno. 
ruoja Bibliją, bet visgi gaila per 
didelio prasilenkimo su istorine 
tiesa. Mes kiti, geri žydai ir krikš >■ 
čionys, apie antrą vyrišką vieny-

BRONYS RAILA

biečių porą. Girnakalį ir Sirvydą, 
galbūt ir galėtume pasakyti, kad 
jiedu iš ne bet kokios tešlos nu
lipdyti ar, dar tiksliau, iš ne bet 
kokio molio nudrėbti. Bet apie 
įžymias moteris jokiu būdu ne
galėtume kitaip sakyti, kaip tik 
pagal biblinę tiesą: kad jos iš ne 
bet kokio šonkaulio išlenktos, ar 
kaip nors panašiai.

Ir "Vilnis” čia pat apie tas dvi 
"iš ne bet kokios tešlos nulipdy
tas" moteris rašo: "Vis daugiau 
ir daugiau ženklų pasirodo, kad 
jos išeina laimėtojomis. Naujųjų 
ateivių visuomenė vis labiau pra
deda joms pritarti. Net ir tokie 
žurnalai, kaip "Margutis", "Met
menys"...

Tik "Vilnis", kaip minėjom, 
dabar keičia taktiką ir prašneka 
gudriau. Raudonųjųmaskolbernių 
organas buvo pamokytas toliau 
besąlygiškai nebeliaupsinti"neiš 
bet kokios tešlos nulipdytų" mo
terų, nes tokie liaupsinimai "Vie
nybės" laikraštį tik paskubino ga
lutinai {minkyti J bendrą rūžavą 
tešlą ir pagaliau atidarė akis net 
žlibiausiems lietuviams, išsky
rus ponus ir ponias, kurias vie
na "Vienybės" tešlininkė vis te- 
befotografuoja ir nuotraukas 
(lipdo Į pagerinto popierio pus
lapius...

"Vilnis" dabar gudresnė: ji ra
šo, kad iš tokios tešlos vistiek 
dar nieko gero nebus, nes tos da
mos savo laikraštyje vis dar įde
da ir "giminingųnacistiniams nu
sikaltėliams nacionalistų" šūkių, 
pvz., "tėvynę išvaduoti iš okupan
to". Vadinasi, jūs nacionalistai, 
perdaug nesibijokit, tik toliau 
skaitykit ir platinkit šį "tėvynės 
balsą”, nes jame dar atrasite ir 
savo šūkių, kas čia tokio...

Tik dabar "Vilnis" iš ne bet 
kokios tešlos nulipdytom poniom 
skiria naują uždavinį-toliauskal 
dyti ir kiršinti Amerikos lietu
vius. Tada ir vėl būtų dar viena 
nauda, nes pasak to laikraščio - 
"neprasikaltusiems dypukams 
atsirastų proga atsiskirti nuo gi
miningų nacistiniams nusikaltė
liams nacionalistų”.

"Turint tai galvoje", -- rašo

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

"Vilnis", -- mes pažangiečiai 
linkime joms laimėti".

■

Reiškiu, viltį, kad tokiomis 
šviežiomis mintimis ir linkėji
mais dabar bus patenkintas net 
ir Margučio slapyvardinis bend
radarbis K. Stropus, kuris ne
seniai, kaip atsimename, pažan
gaus žmogaus ir su šakaliu pa- 
sišvietęs nebesurado Amerikos 
lietuviuose.

Klydo mano pražilęs bičiulis. 
Ne tik New Yorke, bet ir Chica
goje pažangiečių dar yra! Jie 
sveikina, jie linki laimėti ir nu
stato dar aiškesnį, visai konkre
tų uždavinį: "neprasikaltusius 
dypukus atskirti nuo giminingų 
nacistiniams nusikaltėliams na
cionalistų". Jei juos pavyks at
skirti ir dar pripratinti "kultū
riškai bendradarbiauti su kraš
tu”, tai jau ir bus gera proga 
"pažangumo aktui”.

"Turint tai galvoje", kaip sako 
Chicagos pažangiečiai, gal atsi
ras daugiau sugebėjimo ir Mar
gučio redaktoriui paaštrinti kovą 
prieš "barbarišką žurnalistinę 
reakciją". O įkvėpimo ir naujų 
sąjungininkų čia labai reikėtų, 
nes nelengva bus Margučio re
daktoriui vis taip grakščiai la
viruoti tarp pažangiųjų, nusikal
tėlių nacionalistų ir reakcininkų. 
Vieną gražią naktį supykę, pasta
rieji gali jį išspiauti iš Antano 
Vanagaičio įsteigto labai nepa- 
žangioc ir konservatyvios lietu
vių liaudies kultūros žurnalo...

Ta proga atsiprašau "Vilnies” 
redakciją, kad aš čia savavališ
kai ištaisiau vieną jų straipsnio 
korektūros klaidą. Jie rašė apie 
Progą "neprasikalušiems dypu
kams" atsiskirti nuo nacių. Ka
dangi visi dypukai jau seniai yra 
prasikalę, tai maskolbernių laik
raštis pagal jam įprastą sovietinį 
žodyną, kaip spėjau, čia norėjo 
parašyti ne apie neprasika
lusius, o apie neprasi
kaltusius dypukus.

O kad visi kiti dypukai yra pra
sikaltėliai ir nacių giminės, tai 
savaime aišku. Kaip gi kitaip? 
Juk ne tik su krašto okupantu jie 
nenori bendradarbiauti, bet ir su 
pačia okupacija nesiruošia sutik
ti. Sovietiškai žiūrint, tatai yra 
aiškus ir nedovanotinas nusikal- 
tirtias. Kas nesiliauja kalbėti apie 
Lietuvos nepriklausomybę,-toks 
yra nacis. Bet jeigu jis sutinka

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

"laikinai suspenduoti" nepriklau
somybės reikalavimą, tuomet jis 
- neprasikaltęs dypukas...

Tikra laimė, kad humoras dar 
nesvetimas mūsų padangėse.

Štai apie "ryšių su tauta" pro
blemas po daugelio mėnesių tylos 
prabilo ir "Aidai". Aną savaitę 
Dirva net atspaudė ilgesnę to žur
nalo bendradarbio A. Rimvydo iš
trauką apie Brooklyno "Vie
nybės" drumstimus, visa pagrin
džiant citatomis ir labai išmin
tingais komentarais.

Pasirodė, kad dėl "Vienybės 
iškrypimų į šunkelius" yra... kal
tininkų ir mūsų pačių tarpe. Kas 
jie? O gi, "galimas daiktas", kaip 
Aidų rašytojui atrodo,—trumpa
regiai "kultūrinių ryšių" priešai, 
"piršdami išeivių izoliaciją”, ir 
dar "kai kurie mūsų publicistai, 
sirgę kinkų drebėjimo liga -- ry
šių baime, agentų baime ir pan." 
Esą, toks kraštutinis nusistaty
mas iššaukęs kitą -- "Vienybės" 
kraštutinumą(!)...

Ir turbūt tik "Aidai" vis filoso
fiškai stovėjo viduryje?

Abejočiau, nes žurnalas nei 
dokumentuotai nurodo, nei mūsų 
gyvenime ar spaudoje yra buvę to. 
kių trumparegių, kurie būtų piršę 
"išeivių izoliaciją". Man dar nie
kur neteko nei girdėti, nei skaity
ti jokio griežto pasisakymo už iš
eivių izoliaciją. Nebent kartais 
žodis kitas konservatyviniame 
"Drauge”,.. Taipgi neteko skaity
ti ir jokio publicisto rašinių, iš 
kur būtų matyti jo kinkų drebė
jimas, agentų baimė ar kitokios 
baimės. Iš kur paimti tokie A. 
Rimvydo svaičiojimai?

Aidų žurnalas pats iš viso la
bai vėlai tepasisakė dėl tos "ry
šių" ir "vienybiškos" proble
mos, kurią kita spauda jau prieš 
porą metų pradėjo aiškinti ir 
seniai išsiaiškino. Skubėjimas, 
žinoma, ne būtinai dorybė, bet ir 
perdaug pasivėlavusio pilypo iš 
kanapių filosofijos taipgi nebe 
sensacija.

Jei dėl "kultūrinių ryšių” kas 
per ilgai išbuvo trumparegis, tai 
ypač kultūros žurnalas Aidai, 
kuriem net poros metų reikėjo 
ausis prasikrapštyti ir jei ne pa
tį kultūrbolševizmo garsą, tai 
bent jo aidą išgirsti. Ir jei kas 
sirgo ne tik kinkų drebėjimo liga, 
bet net ir kolaboracijos bacilas 
buvo įsileidęs, tai irgi pirmiau
sia Aidai su vienu "istorišku" 
Vinco Trumpos etiudu, apie kurį 
jau prieš trejetą metų Dirvoje 
S. Žymantas savo puikiu straips
niu "Karavanas smėlio pūgoje” 
atliko tikslią analizę, (vykių rai
dos vėliau visiškai patvirtintą.

O dabar Aidų bendradarbiui, 
net neišdrebant savo rašin( tikra 
pavarde pasirašyti, ateina (galvą 
labai iš aukšto ar iš pačių vidu
rių filosofuoti, kad dėl "Vieny
bės" iškrypimo Į šunkelius "gali
mas daiktas" esą kalti tie, 
kurie iš karto visą reikalą pama
tė ar kurie netrukus teisingai 
pramatė, kokie virusai čia vei
kia, kaip viskas plėtosis ir kuo 
galiausiai baigsis. Gi Aidai tat 
pamatė tik per 1963-sius metus, 
- ir staiga pasidarė labai išmin
tingi, net pasišovė J teisėjus ir 
tuojau teisia kaltininkus! įdomi 
teorija: teisingas matymas ir pra 

matymas yra nusikalstamas kraš
tutinumas...

Jei Aidai tik čionais ką be pa
grindo nurodė, teišmato šunke- 
liavimo "kaltininkus", tai dar il
gai jiems reiks ausis krapštytis, 
kol geriau išgirs ir sugalvos ko
kią naują kiek išmintingesnę fi
losofiją.

Bet gerai, kad nors viena akis 
truput} atžlibo ir kad humoristų 
vis dar nestokojame.

GREETINGS and
BEST W1SHES

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your home.

TO BE GOOD

M A R V E L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTUN
SPINET PIANOS OF 

DISTINCTION
Easy Terms can be

Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

BEST WISHES

THE OHIO 
LAUNDRY 00. 
MECHANICS
INDUSTRIAL 

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS 
4730 Lexington Avė.

HE 1-9305

KAIP LIETUVOJE KŪRĖSI 
TAUTININKU SĄJUNGĄ 

- - - - - - - - - - - - - - - - VINCAS RASTENIS - - - - - - - - - - - - - - - -  
[5] Ištrauka iš Lietuvių Enciklopedijos XXX tomo

Tautos kultūrinės kūrybos žadinimo ir rėmimo pabrėžimas ga
lėjo implikuoti turėta padėtim pateisinamą tik liet, tautinės kultūros 
išimtinj protegavimą ir paliko atvirą tautinių mažumų kultūrinėms 
aspiracijoms geidžiamų sąlygų klausimą. Siekimas, kad lietuviui būtų 
(manomi visi darbai ir verslai, ir kad lietuvis būtų tinkamai jiems 
paruoštas, neabejotinai buvo diktuojamas fakto, kad tais požiūriais 
lietuviai Lietuvoje anksčiau buvo buvę neplankiausiose sąlygose, bet 
(sakmus liet, protegavimo siekimas implikavo ir galimą diskri
minacijos grėsmę prieš piliečius nelietuvius. Siekimas darbdavių ir 
darbininkų santykius tvarkyti teisingai ir taikingomis priemonė
mis juos derinant, kad būtų išsaugota ir darbininkų gerovė ir su
darytos sąlygos krašto ūkiui tarpti, o taip pat rūpinimasis, kad 
materialinės gerovės šaltinių naudojimo būdai atitiktų reikalingas 
sąlygas krašto ūkiui kelti, netrukdytų šalies pažangos ir nekenktų 
žmonių gerovei, jau ryškiau implikavo valstybės kontroliuojamą ir 
diriguojamą kapitalistinę sistemą, kreipiamą visų pirma kolektyvi
nei tautos, o ne paskirų individų neribotai naudai, kur individų ar 
jų socialinių grupių interesų pusiausvyra būtų užtikrinama ne strei
kais ar lokautais, o sukurtinos arbitražinės sistemos priemonė
mis. Pagrindiniu tautos gerovės šalitiniu Lietuvoje pripažintas že- 
-r-A- ir tik antroj vietoj 'pradedąs stiprėti lietuvių verslas*. Tad 
taut. žvilgsnis Į ateitį tame pareiškime nukreiptas agrarinės ūkio 
politikos linkme ir buvo santūrus Lietuvos industrializacijos per

spektyvoms. Dėl valstybės santvarkos pasisakyta, kad ji turinti ati
tikti laiko sąlygas būtinas valstybei ir tautai gyventi. Neužsiminta, 
iš kur valdžia turi kilti. Apie ją, kaip ir apie aukščiausią autoritetą 
Tautininkų sąjungoje, kalbėta tik kaip apie esamą faktą, ir tik nu
rodyta, kad valdžia visose savo galios srityse turi vadovautis ne 
savivališka nuožiūra, o tautos charakteriu, jos tradicijomis, sieki
mais, ir kad valdžia turinti visose valstybės ir tautos gyvenimo 
srityse veikliai atsikreipti Į tautą.

Taut. autoritetinės santvarkos samprata konkrečiai buvo sufor
muluota 1938 konstitucijoje. Nepraėjus nei dvejiems metams nuo 
konstitucijos priėmimo, 1940.1.6. suvažiavime naujas LTS pirmininkas 
D. Cesevičius pareiškė: 'tuo tarpu... padėtis reikalauja tautiškai au
toritetinio režimo’, tačiau 'niekas netvirtina, kad tautininkų atsto
vaujama valstybės santvarka yra jau tobula ir užbaigta. Tautininkai 
nei vienos valdymo formos neabsoliutina... Mūsų supratimu, tautą 
reikia išauklėti politiškai tiek, kad ji galėtų valdytis be demagogi
jos, be Partijų pažadų ir politinių intrigų, o savo sveika tikrovės 
nuovoka ir solidarios atsakomybės jausmu*. Tai reiškė, kad taut. 
jau brendo pažiūra į autoritetinę santvarką, kaip į pereinamąją. 
Taut. veikėjai, ypač iš jaunesniosios kartos, nelaikė savęs nepri
brendusiais reikštis tautos valdymesi ir kaip tik autoritetinės san
tvarkos Įtvirtinimo metu juose atgijo ryžtas būti tuo požiūriu veik
lesniems siekiant greitesnio tempo skelbtųjų idėjų Įgyvendinime, 
ypač tautinės valstybės idėjos realizavime. Jie tarėsi, kad net ir au- 
toritetinėj santvarkoj vyriausias autoritetas reikalingas juo pasiti- 
kinčiųjų iniciatyvinės talkos. Tokių veržlesniųjų taut. branduolys 
susitelkė apie Vairo žurnalą ir ėmė jame skelbti neoficiozinių idėjų. 
Per trumpą laiką jie nesukristalizavo naujos politinės programos ir 
daugiau pasireiškė tik skatinančiais ar kritikuojančiais atsiliepi
mais Į aktualiuosius klausimus, kuriuose ryškėjo raginimas į pačių 
tautininkų ir režimo atsinaujinimą, į greitesnius bei radikalius 
sprendimus. Tame formaliai neorganizuotame vad. vairininkų sam
būryje vadovaujančia asmenybe buvo D. Cesevičius, o veikliausiu 
akcijos varikliu — J, Statkus, tuo metu Pažangos leidyklos direkto
rius.

Susirūpinimą autoritetinės santvarkos racionalumu tautininkuose 
kėlė ne tik nepasitenkinimas stagnacijos žymėmis, bet ir kitos aplin- 
bės. Po 1938 lenkų ultimatumo, kuris Lietuvą užklupo premjerui 
Tūbeliui besigydant užsieniuose, prezidentas pertvarkė vyriausybę, 
ir premjeru tapo kun. V. Mironas. Sekant tradicija, jis po kiek laiko 
paskirtas ir LTS pirmininku. Bet po 1939 Klaipėdos krizės premjeru 
buvo paskirtas gen. J. Černius, tautininkams nors ir ne priešingas 
asmuo, bet neturėjęs su jais artimų ryši'j. Be to, vyriausybė buvo 
sudaryta žymia dalimi ir iš opozicinių grupių veikėjų, tad ir dėl to 
premjero - ir tautininkų pirmininko funkcijos jau nebegalėjo sutapti 
viename asmenyje. Betgi teoriškai J. Černius tapo tiesioginis Įpė
dinis prezidento pareigoms, jei kas su prezidentu atsitiktų. Taut, 
kilo klausimas, ar jie turėtų pripažinti vyriausiu savo autoritetu 
kiekvieną asmenį, kuris įvykių dėlei galėtų užimti Smetonos postą 
valstybėje? Tas praktinis klausimas itin sustiprino tautininkų pa
žiūrą į autoritetinę santvarką, kaip į tuo metu praktiškai naudingą, 
bet laikinio pobūdžio priemonę.

1939 gale vietoj atsistatydinusio J. Černiaus, premjeru paskirtas 
A, Merkys, kadai buvęs LTS pirm., bet daugiau kaip dešimtmetį buvęs 
gana atstu nuo taut. politinio veikimo. Premjero ir taut. pirmininko 
funkcijoms viename asmenyje sujungti sąlygos nepasidarė palankes
nės. J. Tūbelis buvo jau miręs, V . Mironas pripažino vairininkų 
susirūpinimus turinčius nemaža pagrindo ir A. Smetona, V. Mirono 
patariamas, 1939 Tautininkų s-gos pirmininku paskyrė D. Cesevičių, 
generaliniu sekr. -- J. Statkų. Taip tautininkų vadovybė perėjo Į vad. 
vairininkų rankas. Bet netrukus Lietuvą ištikusi katastrofa 1940 VI nu
traukė Tautininkų s-gos darbą, daugelis tautininkų veikėjų suimta, ka
linta ir išvežta Į Sibirą bei kitas Sovietų S-gos vietas.

Po bolševikinės okupacijos pirmųjų teroro metų išlikusių tauti
ninkų veikėjų dalis individualiai reiškėsi antinacinės rezistencijos 
veikloj, dalyvavo bendrame komitete drauge su voldemarininkų, liau
dininkų bei socialdemokratų veikėjais, paskui Vlike ir kt. 1944 so
vietams antrą kartą okupavus Lietuvą, nemaža tautininkų reiškėsi 
krašto rezistencijoje ir jos vadovybėje.

(Bus daugiau)
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je vyko S. Amerikos Lietuvių 
Sportinių Žaidynių tinklinio pir
menybės. Varžėsi 6 mergaičių, 
5 moterų ir 3 vyrų komandos. 
Pagal veikiančias taisykles, ko
mandą sudaro šeši žaidikai. Ži
nia, paprastai komandos turi ir 
atsarginių. Bet nereikia pamirš
ti, jog šiose pirmenybėse eilė 
mergaičių klasės tinklininkių da - 
lyvavo ir vyresniųjų, t.y. mote
rų klasėje. Tokiu būdu, pridė
jus atsarginius ir atėmus dvi- 
klases žaidikes, apytikriai gau
nasi antraštėje atžymėti skai
čiai.

Pirmenybės buvo skirtos vi
siems JAV ir Kanados lietuvių 
sporto klubams. Tepasirodė tik 
Chicagos, Cicero ir Clevelando 
atstovai. Iš kitur nesusilaukta 
nieko. Gaila ir nesmagu. Dar 
taip neseniai tinklinį žaidė Det
roito, Toronto, Bostono, Hart
fordo ir Rochestėrio ir net New 
Yorko lietuviai sportininkai. Šių 
miestų lietuvių sporto klubuose 
tinklinis jau išnyko. Kai pas mus 
(išskiriant Chicagą) susidomė
jimas mažėja, visose JAV ir Ka
nadoje ir bendrai visame pasau
lyje, tinklinis smarkiai populia
rėja. Tinklinis įrašytas net ir 
Tokio įvyksiančių olimpinių žai
dimų programon!

Kodėl gi mūsų tarpe toks men
kas susidomėjimas šia puikia ir 
kuone visoms amžiaus grupėms 
tinkančia sporto šaka? Atsa
kymas labai paprastas. Trūksta 
vieno, kito entuziasto arba vieno 
ar dviejų pasišventusių žmonių. 
Dėl patalpų negalima skųstis. Jos 
prieinamos. O be to, tinklinį pui
kiausiai galima žaisti ir atvirose 
aikštėse per visą mielą vasarė
lę. Susidomėkime tinkliniu, mie
li tautiečiai! Jei ne varž'ybine 
prasme, tai jau nors nereikalin
go svorio numetimui., kurio per
teklius ne vieną mūsų stipriai 
spaudžia. Tinklinis geriausias 
vaistas.

P. PETRUTIS

Čia aprašomų tinklinio pirme
nybių mergaičių A klasėje pir
moji vieta atiteko Neries I ko
mandai. Laimėtojos gavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės Clevelan
do I-osios apylinkės pereinamą
ją dovaną, įsteigtą 1958 m. Ant
rąją vietą užėmė neseniai Chica
goje įsisteigusi Audra II. Tre
čiąją — Neris II ir ketvirtąją 
— Cicero Ateitis.

mųjų 2:1 laimėjimu. Moterų kla
sės nugalėtojoms įteikta New Yor
ko Pabaltijo MoterųTarybos per
einamoji dovana, įsteigta 1960 m.

Vyrų klasėje varžėsi Clevelan
do Žaibo, ir vietos Neries ir ASK 
Lituanicos komandos. Visų trijų 
komandų pajėgumas gana apyli- 
gis. Vienok iškiliau ir ištvermin- 
giau sukovojo ASK Lituanica už
ėmusi pirmąją vietą. Nugalėto
jams teko torontiškio dr. Pace- 
vičiaus pereinamoji taurė, įsteig
ta 1954 m. Vyrų klasėje varžy

Chicagos Lituanicos tinklininkai su dr. Pacevičiaus pereinamąja 
dovana. Klūpo: V. Martinaitis ir P. Nalis. Stovi iš kairės: B. Andriu
kaitis, St. Klimas, J. Kaunas, T. Leonas ir R. Rimkus.

P. Petručio nuotrauka

Moterų klasėje pirmąją vietą 
iškovojo taipogi chicagietės, Ne
ries I komanda, kurioje žaidė 
veik visos mergaičių komandos 
dalyvės. Čia laimėtojoms dau
giausiai pasipriešino Clevelando 
Žaibo tinklininkės. AbuNerisI — 
Žaibas susitikimai baigėsi pir

Chicagos Aro tinklininkės. Iš kairės: K. Kavaliūnaitė,N. Leiputė, K. 
Sabaliauskaitė, E. Kavaliūnaitė, I. Sabaliūnaitė ir J. Gepnerytė. 

J. Grigaičio nuotrauka

tasi taip vadinama " Round Robin" 
sistema, tai yra kiekvienai ko
mandai- persirungiant su kiek
viena. Moterų ir mergaičių kla
sių varžybos pravestos dviejų 
minusų sistema.

Pirmenybes rengė ir vykdė Vi
durinių Vakarų sporto apygar
dos komitetas (praktiškai Z, 
Žiupsnys ir Z. Degutis), talkinin 
kaujant LSK Neriui. Teisėjavo J. 
Šoliūnas, R. Babickas ir kiti.

Pirmenybės vyko Gage parko 
abiejose sporto salėse. Įėjimas 
buvo neapmokamas, vienok spor
tininkų matėsi daug daugiau ne
gu žiūrovų.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS 

GĖLINYčIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą ir 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 1 .jsv. arbatos, 

•t-2 sv. kakavos. 1-j sv. pipirų ir lauro lapų. 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po BU jardo kosHv.minių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
lO' -j jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTI C STORES LT D.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629.
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudburv, Ontario, Canada.
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.

Tinklinio pirmenybių nugalėtojos, Chicagos Neries I komanda. Iš kairės: A, Stanich, P, Kulik, T, 
Prunskytė, N. Stončiūtė, D. Maskoliūnaitė ir D. Dambrauskaitė. Trūksta O. Blandytės ir A. Padegi
maitės. P- Petružio nuotrauka

VINCAS KUDIRKA IR 'VARPAS'
Mūsų tautinio atgimimo isto

rijoje, be abejo, daktaras Jonas 
Basanavičius ir daktaras Vincas 
Kudirka yra du pagrindiniai šu
lai, kurie ne tik įsteigė du svar
biausius laikraščius: "Aušrą" ir 
"Varpą", bet ir nusmaigstėto lai
kotarpio ideologines ir politines 
gaires — "Aušra" romantizmo, 
idealizmo, o "Varpas" realizmo, 
pozityvizmo pagrindais. Todėl 
būtų nedovanotina šių dviejų as
menybių ir jų darbo vaisių tin
kamai neįvertinus.

šiemet sausio mėn. sukako 75 
m. nuo "Varpo" pasirodymo die
nos. Ar daug kas iš lietuvių 
atsiminė šią datą? Ar 1958 m. 
buvo tinkamai pagerbtas Vincas 
Kudirka? Vienintėlis lietuvis, ku
ris atidavė didžiausią duoklę Ku
dirkai, tai rašytojas Juozas 
Švaistas, parašęs romaną iš Ku
dirkos gyvenimo "Jo sužadėtinę". 
Nors ir pavėluotai minėdamas 
"Varpo" sukaktuves, norėčiau 
pagerbti tą heroinį lietuvį, kuris 
drauge su kitais garbingais lie
tuviais 1889 m. sausio mėn. įkū
rė "Varpą", dar ir šiandien te
beskambantį: kelkite, kelkite, 
kelkite... iš tautinio ir politinio 
miego ir tvaiko...

Vinco Kudirkos ir "Varpo" 
vardai yra susiję, kad negalima 
įsivaizduoti "Varpo" be Ku
dirkos. Tačiau ir Kudirkos nega
lima įsivaizduoti be Basana
vičiaus ir "Aušros". Jei ne Ba
sanavičius ir "Aušra", gal Kudir
ka ir būtų likęs sulenkėjęs lie
tuvis, toks pat, kaip Adomas Mic
kevičius, tik nebūtų galėjęs iš
kilti, kaip pastarasis, nes būtų 
tautiškai ir kūrybiškai žuvęs len
kų visuomenėje. Tik Basanavi
čius ir "Aušra" pabudino Kudir
kos tautinę sąmonę, šiandien mus 
žavi Kudirkos asmenybės nuošir
dumas ir atvirumas jo išpažinty
je, kuri rodo jo asmens didybę. 
Ir šiandien Kudirkos išpažintis 
yra paliktas gražiausias testa
mentas lietuviams, kuris kiek
vieną įpareigoja susižieduoti su 
Lietuva ir savo sužadėtinės iki 
karsto lentos neapleisti...

— Vasarai parvažiavau iš uni
versiteto į Lietuvą — rašo Vin
cas Kudirka savo išpažintyje. 
-- Vienas kunigas man pasako
jo, kad išeisiąs lietuviškas lai
kraštis, parodė savo lietuviškai 
rašytus eilėraščius ir Basana
vičiaus laišką apie laikraštį. 
Perskaičiau laišką ir ... smilk
telėjo lyg širdyje. Smilktelėjo 
ir vėl, rodos, nieko. Bawiasię 
dzieci (žaidžia vaikai), — pagal
vojau lenkiškai. Tik nuo tos va
landos gana dažnai pradėjo skrai
dyti po mano galvą mintys apie 
Lietuvą, lietuvius, lietuvybę, šir
dis tačiau Į tas mintis neatsiliep
davo...

Po to, ar į pusmetį, gavau 
pirmąjį "Aušros" numerį. Žiū- 

| riu, pirmame puslapy stovi Ba- 
sanavičius. "Pranašas"--pagal
vojau tada apie Basanavičių jau 

B lietuviškai. Ėmiau skubiai varty- 
£ ti "Aušrą" ir ... neatmenu jau 

visko, kas paskiau su manim da
rėsi... Tiek pamenu, kadatsisto-

STEPAS VYKINTAS

jau, nuleidau galvą, nedrįsdamas 
pakelti akių į sienas mano kam
barėlio... rodos, girdėjau Lietu
vos balsą, sykiu apkaltinantį, sy
kiu ir atleidžiantį: o tu, pakly
dėli, kur iki šiol buvai? Paskiau 
pasidarė man taip graudu, kad 
apsikniaubęs ant stalo apsiver
kiau. Gaila man buvo tų valan
dų, kurios negrąžinamai išbrauk
tos tapo iš mano gyvenimo, kaip 
lietuvio, ir gėda, kad taip ilgai 
buvau apgailėtinu pagedėliu... Po 
to pripildė mano krūtinę rami, 
smagi šiluma, ir, rodos, nau
jos pajėgos pradėjo rastis... Ro
dos, užaugau išsyk, ir tas pa
saulis jau man per ankštas... 
Pajutau save didžiu, galingu: pa
sijutau lietuviu esąs..." (Žr. 
"Varpas", 1893 m. Nr. 3).

Ar šiandien ši Kudirkos iš
pažintis mums nieko nesako? 
Šiandieninė mūsų politinė būklė 
reikalauja ne tik pasijusti lietu
viais, bet ir kovoti, dirbti dėl 
Lietuvos išvadavimo iš bolševi
kinės vergijos.

Kudirka, pasijutęs esąs lietu
viu, nežiūrėdamas savo silpnos 
sveikatos, visą savo amžiaus li
kutį -- 10 metų -- paaukojo 
veiklai ir kovai su rusų oku
paciniu režimu. Jo "Tėvynės 
Varpai" -- publicistinis "Varpo" 
skyrius — pliekė tuos lietuvius, 
kurie skaldėsi į partijas, kovo
jo tarp savęs dėl "pailgai dry
žų" ir "skersai dryžų" kelnių,

kurie parsidavė rusams, šnipi
nėjo ir dirbo jų naudai, kurie 
bijojo "litvomano” vardo ir bė- 
go pas rusus ar kitus svetim
taučius, ieškodami ten prieglobs
čio ir naudos... Tokias išdavi
kiškas kreatūras Kudirka vadi
no niekšais, o pabėgėlius iš lie
tuviško fronto -- "šaltadūšiais" 
ir "zuikdflšiais", šiandien juos 
pavadintume šaltadvasiais, zuik- 
dvasiais, bedvasiais lavonais...

Vincas Kudirka per 10 pasku
tinių savo gyvenimo metų pada
rė daugiau, negu kiti mūsų ra
šytojai ar politikai per visą sa
vo ilgą amžių. Ir dar kokiomis 
sąlygotais jis dirbo! Paskutinės 
stadijos džiovininkas, daugelio 
lietuvių apleistas, rusų persekio
jamas, neturėdamas nei tinkamo 
darbo kambario, nei tinkamo val
gio, Kudirka, lovoje ligos kan
kinamas, ant staliuko pasidėjęs 
žvakę, kad galėtų savo rankraš
čius skubiai sunaikinti, rusų 
žandarams netikėtai užklupus, 
rašė dieną ir naktį, kad tik dau
giau paliktų dvasinių turtų Lie
tuvai. Ir jis mums paliko ne tik 
Lietuvos Himną, bet ir publi
cistikos perlyną, ir nemiršta
mas satyras: "Viršininkus", 
"Lietuvos tilto atsiminimus", 
"Cenzūros klausimu", "Vilkus”, 
ir klasikinių veikalų vertimus: 
Šilerio "Orleano Mergelę", "Vi
lių Telį", Bairono "Kainą" etc., 
ir recenzijų pluoštą, ir eilėda
ros pagrindus.

Tai Kudirkos "Varpo" paliki
mas.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠI AS SĄSK AITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARIU' 
GALT1 DAŽNIAI', NES Iš TO PRAGYVENA-

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

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



34 Nr. - 6 DIRVA 1964 m. kovo 20 d

GAVĖNIŠKI APDŪMOJIMAI APIE BALIUS
Būta balių labai daug. Tiek 

daug, kad ne vieno šeimyninė 
sąmata buvo išvesta iš lygsva
ros. O kiek prie to dar sugaišo 
laiko ir pridėjo pastangų patys 
balių rengėjai. Manau, kad paga
liau atėjo laikas pasižadėti dau
giau nuodėmių nedarytu O kokios 
gi tos nuodėmės?

Po darbo visi norime ir turi
me teisę pailsėti, susitikti su 
savo pažjstamais bei bičiuliais. 
Tokia jau mūsų prigimtis, kad

norime ir save parodyti ir kitus 
pamatyti. Balių rengėjai daro 
viską, kad tas momentas ir visa 
aplinka būtų kuo maloniausia. Iš 
to džiaugiasi svečias ir šeimi
ninkas. Bet ar tai viskas?

Nei gėda prisipažinti, nei jokia 
paslaptis, kad be minėtų inten
cijų, balių rengėjai turi tikslą 
ir uždirbti. Visos mūsų organi
zacijos, mokyklos, fondai, opera 
ir kas bebūtų, tokiu būdu susi- 
lopo savo išlaidų skyles, apsimo

■ ■

DĖMESIO
MesPas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — ] 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTANY „500” kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

SIUNTINIUS J LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

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

Tel. CA 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.

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

ka skolas, o jei kas lieka, tai 
perleidžia kitiems lietuvybės 
veiksniams. Taip išvengiama 
baisiai nemalonaus aukų ieškoji
mo darbo, aukotojų erzinimo. La
bai gaila, kad čia padarome di
delių nuodėmių: mes visi balių 
rengėjai nemokame būti eko
nomiški. Tikrai. Svečiai išlei
džia daug, nesigaili, bet kai ap
mokamos visos baliaus išlaidos, 
tai iš surinktų kelių tūkstančių 
belieka grynais vos keli šimtu
kai. Tai tiek priekaišto, nemi
nint kitų, balių rengėjams.

Nepretenduojame būti aske
tais. Gyvenimas eina savo keliu, 
gyvename vieną kartą. Kol gali
me, linksminamės, puošiamės, 
džiaugiamės. Nebus tai mūsų tuš
tybė. Psichologai sako, kad tai 
dvasinės atmainos būtinybė. Juk 
mes ir linksmindamies neišlei- 
džiame iš akių nei vieno mūsų 
aukšteniojo tikslo. Pageidautina, 
kad daromųjų išlaidų pati 
didžiausioji dali nueitų kaip tik 
tiems aukštiems tikslams. Šie 
apsidūmojimai kaip tik ir ieško 
būdo, kaip pigiau mes galėtume 
pasilinksminti.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga (ALIAS) 
neišvengė padaryti minėtų nuo
dėmių savo tradiciniame meti
niame baliuje, Įvykusiame sau
sio 25 d. Chicagoje, gražiame 
Drake viešbutyje. Ką padarysi. 
Atgailaujame, bet tos nuodėmės 
buvo tokios saldžios, kad jas pri
siminus taip ir norisi pakalbėti.

Nebuvusieji galite neabejoti 
salės grožiu, vakarienės skanu
mu, patarnavimo puikumu, or
kestro gerumu, publikos gausu
mu. Ta visuma sudarė žavėtiną 
aplinką. Nuoširdžiai siūlau vi
siems kitais metais nepraleis
ti progos ir dalyvauti inžinierių 
baliuje, nes be viso to, dar pa
tirsite šeimininkų paslaugumą, 
dėmes} ir lipšnumą, kuo jie vi
sada pasižymi.

Šokius atidarė garbės narys 
prof. inž. J. Šimoliūnas, pasi
rodydamas dar vis žavėtinai 
energingu ir grakščiu lietuviš
kame suktinyje. Gražiai links
minosi ir ALIAS Chicagos sky
riaus garbės narys inž. A. Ru
dis.

Linksmintis pilnai tik tada 
{manoma, kai turime vilčių švie
sesnei ateičiai. Tą vilt} mums 
simbolizavo garbės svečias. Lie
tuvos generalinis konsulas Dr.
P. Daudžvardis, kuris kartu su 
savo ponia vien tik dalyvavimu 
lyg ir skatino nenusiminti, nes 
juridinis mūsų valstybės tęsti
numas nėra išnykęs.

Inžinierių balius yra kartu lyg 
ir susirinkimo tęsimas bei jo 
nutarimų vykdymas. Pertraukos 
metu buvęs pirmininkas inž. J. 
Rimkevičius pristatė ir naująją 
Šių metų ALIAS Chicagos sky
riaus valdybą, kuri pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirminin
kas — Pranas Urbutis (7319 S, 
California, Chicago 29). I vice
pirmininkas -- Rimas Banys, 
II vicepirm. -- Antanas Mažiu
lis, sekretorius -- Juozas Saka
las, Romas šiaudikis.

Jautriai atsiliepiame Į vi
sus lietuviškos veiklos reikalus. 
Centro valdybos pirmininkas inž. 
Č. Staniulis, palydėtas ALIAS 
centro valdybos nario inž. Ur
bono su ponia, nepatingėjęs at
vykti iš Clevelando su savo (na
šu, rado ir ALIAS Chicagos sky
rių paruošus} savo dalį, kad to
kiu būdu (teiktų Lietuvių Fondui 
1000 dolerių ček(, kur} priėmė 
fondo narys inž. Vyt. Naudžius.

Sklinda gandas, kad naujoji 
Chicagos skyriaus valdyba darys 
viską, kad sekančiame baliuje ga
lėtų dalyvauti didesnis būrys sve
čių, nes nenori užsidaryti siau
rame ratelyje. To sieks arba 
papigindama (ėjimą arba suda
rydama labai patrauklią progra
mą.

Inžinierių Sąjunga su širdgė
la pasigenda ir tų profesionali), 
kurie dar iki šiol nėra } ją įs
toję. Baliai ir čia pasitarnauja 
suvesdami } kontaktą su tokiais, 
kurie neturėdami artimesnių pa
žįstamų, sąjungos narių tarpe 
jų čia susiranda. Blogiau su tais, 
kurie net ir baliuose nesirodo. 
Tuo tarpu apie jų sugebėjimus 
ir darbštumą sklinda garsas kur 
kas toliau negu Chicago.

Laikysiu savo tikslą pasiekęs 
jeigu nuo šios dienos taip balių 
ruošėjai, taip ir balių svečiai 
būtų ekonomiški iki kraštutinu
mo, bet laike baliaus ir po jo 
duosnūs tiesioginiam lietuvybės 
reikalui.

Inž. Murėnas.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

THE EXCELSIOR VARNISH 
ItfORKS INCORPORATED 

1228 West 74th Street AT 1-8600

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST W1SHES

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons 

ENdicott 1-0770

GREETINGS and.BEST WISHES

ROTH STEEL PRODUCTS

1335 East 171st St. IV 1-8700

GREETINGS and BEST WISHES

FERBERT FENCE CO.

4900 Lexington Avė. HE 1-3225

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LYNDHURST HOME BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US

5359 Mayfield Road CalI HI2-9360

GREETINGS and BEST WISHES

THOMAS J. UNIK CO.
ANY KIND INSURANCE ANYWHERE

East 9th St. Pier Bldg. TO i-0200

Geriausi linkėjimai ir sveikinimai visiems lietuviams

UNGER’S BAKERY
WEDDING CAKES A SPECIALTY

1831 South Taylor Rd. FA 1-2636

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvh’tad. 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.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARLIN C0.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI P.\<; \L Ji SU’ FIGŪROS IšMIERAS. 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RŪBAI • UMI'OI
Darba.“ atliekamas geriausiose Anieri
,.S1 M l’SON”('muminijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas vietinių i 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI M ŽURNALU

H.
6615 S. VVINCHESTER A VE. CHICAGO 36. 1LL. 

Telefonas 925 - 5179
šeštadieniais ir sek m:r > i.’i >> mm !» vai. ryto.

Kainos; Paltai mm S80 iki , . . Kostiumai mm SH5 iki . . .

JONAS

GREETINGS and BEST W1SHES

GEORGE V. 
WOODLING

GREETINGS and BEST W1SHES

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 Carniegie Avė. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. WI 2-3520

W1LLOUGHBY, OHIO
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Zenonas Obelenis nese
niai išlaikė Ohio valstybi
nius egzaminus draudimo 
srityje ir gavo kvietimą at
stovauti clevelandieč i a m s 
gerai žinomą NATION- 
WIDE draudimo bendrovę, 
kurią jau nuo anksčiau taip 
pat atstovauja V. Giedrai
tis.

Lietuviai kviečiami visais 
namų, automobilių, baldų, 
ligos, nelaimingų atsitiki
mų ir kt. draudimo reika
lais kreiptis, bet kuriuo lai
ku, asmeniškai arba telef.: 
881-7741.

V. Pliodžinsko nuotrauka

* TĖVAI, norintieji savo 8 iki 
12 m. amžiaus berniukus leisti 
žaisti ir mokintis beisbolo St. 
Clair Recreation Center (E. 62 
gt. ir St.Clair Avė), gali juos už 
registruoti bal. 6-10 d. ir bal. 
13-17 nuo 6 vai. iki 9 vai. vak. 
ten pat. Registruojant, reikia tu
rėti {rodymus gimimo datai. Vai
kus privalo lydėti tėvai ar globė
jai.

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENI, atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS ||ationwide Z. OBELENIS
Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 Ufe •"»««"«• Co. Mutual Insurance Co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, 0.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

šv. Jurgio parap. klebonas kun. B. Ivanauskas nežiūrint, kad šiuo 
metu vykdomas bažnyčios kapitalinis remontas, paskyrė 700 dol. 
choristų kelionei { New Yorką apmokėti.

LB I ir II Apylinkių valdybos ir choristams nuvykti { Lietuvių Die
ną lėšom telkti komitetas už šią stambią ir uip naudingą auką kun. B. 
Ivanauskui reiškia nuoširdžią padėką. V. Pliodžinsko nuotrauka

IŠ LB CLEVELANDO I APYLINKĖS VEIKLOS
LB I Apylinkės metinis vi

suotinas susirinkimas jvyks ba
landžio 5 (sekmadienj) 12 v. Lie
tuvių salėje, 6835 Superior Avė. 
Darbotvarkėje: valdybos veiklos, 
kasos stovio pranešimai. Litu
anistinių mokyklų vedėjų pra
nešimai, Vaidilos Teatro admi
nistratoriaus ir Lietuviu Fondo 
Clevelando komiteto pirm, ir apy
linkės kontrolės komisijos pra
nešimai. Piniginiai paskyrimai 
Apylinkės valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai.

♦ LB I APYLINKES VALDY
BOS rinkimams pravesti suda

ryta rinkiminė komisija: Z. Pec- 
kus - komisijos pirm., jo adre
sas, 1344 E. 68 St., Cleveland 
3, telef. UT 1-5793, V. Kaspe- 
ravičiūtė, V. Žilionytė, K. Ma
tulionis, A. Šembergas, A. Ba
lys ir V. Stankevičius.

♦ KOVO 14 D. {vykusiame LB 
I Apyl. valdybos posėdyje pada
ryti šie nutarimai:

Aukoti šv. Jurgio parap. sa
lei Lietuvos ir Amerikos vė
liavas, kurios bus {teiktos ge
gužės 3 d. kun. B. Ivanausko 
pagerbimo iškilmių metu.

Akademinio jaunimo taut. šo
kių šokėjams apmokėti salės nuo 
mą, naudojantis šokėjų pasiruo
šimams.

Vasario 16 gimnazijos statybos 
darbams užbaigti lėšų sutelki
mui Apylinkės valdyba nutarė 
sukviesti vasario 16 gimnazijos 
būrelių ir organizacijų atstovų 
pasitarimą. Pasitarimas numa
tytas kovo 22 d. 12 v. šv. Jur
gio para, salėje.

Nupirkti Pauliaus Augiaus gra
fikos darbų monografiją ir "Vil
nius Lietuvos gyvenime" (anglų 
kalba) A. Šapokos knygas ir pa
dovanoti Clevelando centrinei bib
liotekai (Lietuvos knygų skyriui) 
ir universiteto bibliotekai.

šv. Jurgio parap. bažnyčios re
montui valdyba paskyrė 25 dol. 
auką.

Nutarta kreiptis { LB Centro 
Valdybą, kad būtų išleista anglų 
kalboje knyga apie Lietuvos oku
pacijos 1940-1944 metų laikotar
pį ir Daunoro "Partizanai".

Lietuvių Dienos Pasaulinėje 
Mugėje Finansų Sekcijos pirmi
ninkas J. Šlepetys kreipėsi { Apy
linkės Valdybą aukų rinkimo rei 
kalu, nes komiteto įsipareigo
jimai šioje mugėje pareikalauja 
daug išlaidtj.

Apylinkės valdyba nutarė ŠĮ 
komiteto kreipimąsi remti ir 
aukas pradėti rinkti, kai bus pa
kankamai sutelkta lėšųClevelan- 
do choristų kelionės išlaidoms 
padengti. Clevelando chorams lė
šų telkimas numatytas baigti lie
pos 1 d.

Apyl. V-ba kviečia Clevelando 
lietuvius remti lietuvių komiteto 
kreipimąsi ir aukas siųsti: A. 
Šetikas, 84-11 101 St., Rich
mond Hill 18, N.Y.

Čekius ir money ord. rašyti:

Lithuanian Committee for 
World*s Fair.

♦ ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
KOMITETAS praneša, kad {kleb. 
kun. B. Ivanausko 25 m. kuni
gystės jubiliejini pagerbimo ban
ketą, kuris įvyks š.m. gegužės 
mėn. 3 d. 5 vai. vak. parapijos 
salėje, pakvietimai jau yra pla
tinamu

Lietuviai, norj pagerbti savo 
kleboną, pakvietimus gali Įsigyti 
sekmadieniais po kiekvienų mi
šių prie mokyklos centrinių durų 
— priangyje arba pas Parapijos 
K-to narius.

Po balandžio 15 d. pakvietimai 
nebus pardavinėjami, kadangi jų 
yra tik ribotas skaičius.

* SLA 14 KUOPOS susirinki
mas, {vykęs kovo 3 aptaręs kuo
pos veiklą, nutarė šaukti susirin
kimus sekančia tvarka.

Balandžio 7 d. renkami dele
gatai { Seimą.

Birželio 2 d. eilinis susirin
kimas.

Rugpjūčio 4 d. Seimo delegatų 
pranešimas.

Spalio 6 d. eilinis susirinki
mas.

Gruodžio 1 d. Kuopos valdybos 
rinkimai.

Birželio 28 d. delegatų vyks
tančių { Seimą pobūvis. Vieta ir 
laikas bus paskelbta vėliau.

Mokesčių reikalais kreipki
tės 9804 Empire Avė. TeL MU 
1-8966 arba 741-2514. Nariai pra
šomi š{ pranešimą {sidėmėti.

Kuopos Valdyba

• Vytautas Balas nuo 
1962 metų pradžios yra 
naujų automobilių pardavi
mo skyriaus personalo na
rys pas Jackshaw Chevro- 
let, 543 East 185th St. P. 
Balas siekia laimėti visų 
automobilio pardavėjų la
bai aukštai vertinamą "Ge
riausio Pardavėjo’’ kovo 
mėnesį titulą. Sprendžiant 
iš jo iki šiol šiam mėnesiui 
pasiektų rezultatų, p. Balui 
ta garbė nėra nepasiekia
mą. Tuo tarpu jis pirmau
ja Jackshavv 14 asmenų 
pardavėjų grupėje savo pa
stangomis išlikti viršūnėje.

”Aš esu labai laimingas, 
kai daugelis mano draugų 
pareiškė pasitikėjimą mano 
sugebėjimui ir patarnavi
mui naujų automobilių par
davime kovo mėnesyje”, 
pareiškė p. Balas.

Jackshavv Chevrolet ran
dasi šiaurinėj pusėj Lake- 
land Freevvay ant E. 185 
gatvės arti senojo Lake 
Shore Bulevaro. P. Balą ga
lima pasiekti bet kurią sa
vaitės dieną arba pirmadie
nio i'' penktadienio vaka
rais skambinant telefonu 
IV 1-9090.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

DAUTARTAI GAVO AUDIENCIJĄ
PAS PRANCŪZIJOS PREZIDENTĄ

Petras Dautartas, 15 metų amžiaus Clevelando skautas, neseniai su 
broliu Vytautu atžymėti aukščiausiais kataliko skauto ordinais — 
"Ad Altare Dei", prieš kur{ laiką kreipėsi { Prancūzijos prezidentą 
de Gaulle prašydami audiencijos ir generolo nuotraukos.

Kovo 2 d. gen. de Gaulle per savo asmens sekretorių atsiuntė nuo
trauką ir suteikė audienciją, kuri numatyta š.m. liepos mėn.

Audiencijoje dalyvaus Petras ir jo broliai: Vytautas, Mindaugas 
ir Ričardas. Keturi broliai, kurių jauniausias 10 metų amžiaus, vyk
dami šią vasarą { Prancūziją,numato jiems skirtą audienciją panau
doti Lietuvos reikalo nušvietimui, tam paruošus atitinkamą medžiagą.

Iš de Gaulle laiško tenka spręsti, kad Prancūzijos prezidentas 
buvo nustebintas Amerikoje augusio jaunimo susidomėjimu Europa 
ir jos problemomis. J. Garlos nuotrauka

PADĖKA

Šių metų Kaziuko mugės pro
ga Neringos skaučių tuntas gavo 
eilę sveikinimų ir linkėjimų. Jų 
tarpe buvo Vyriausios Skautinin- 
kės O. Zailskienės, šiuo metu 
esančios ligoninėje, vyr. sk. D. 
Kesiflanitės ir p. S. Smetonie
nės. Kaip buvusio Vyriausio Skau
tų šefo prez. A. Smetonos žmo
na, p. S. Smetonienė buvo pakvies
ta oficialiai atidaryti šių metų 
Kaziuko mugę. Dėl blogos sveika
tos negalėdama { mugę atvykti p. 
S. Smetonienė atsiuntė neringie- 
tėms sveikinimą, kuris mugę ati
darant buvo perskaitytas,

Neringos skautės nuoširdžiai 
dėkoja visiems už malonius svei
kinimus ir tikisi savo darbais 
pasirodyti vertos taip gražių lin
kėjimų,gautų Kaziuko mugės pro
ga.

V. Butkienė 
Neringos Skaučių Tunto 

Tuntininkė

REIKALINGOS
langų priedangoms (awn- 
ings) siuvėjos. Geras atly
ginimas. Pageidau j a m o s 
patyriosios.

CULP AVVNING CO.
11200 Superior

(38)

GREETINGS and BEST WISHES

REY MACKNIN AND 
ASSOCIATES

MT. PLEASANT AGENCY
GENERAL INSURANCE

3669 East 131st St. WA l-45a2

GREETINGS and BEST WISHES

SURPLUS VALUE CENTER
13107 ST. CLAIR AVĖ. UL 1-5116

HELP WANTED

PORTERIAI
3-11, namų ruošos skyriuje 

pilnam laikui.
6 dienos į savaitę, apmoka

mas pamainų skirtu-
v mas.

Apmokamas apdraudimas 
ir geros darbo sąlygos.

D O C T O R S 
HOSPITAL

12345 Cedar Rd.

Cleveland Hts. 6, Ohio
SW 5-5000, Ext. 205

PRIE PAT ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS

Geras investavimas, ste
bėtinai žema kaina. 3 išnuo
mojami butai, namas gera
me stovyje. Gazo pečiai, rū
sys po visu namu. 2 auto
mobilių garažas. Galima 
pirkti su mažu imokėjimu. 
Prašo tiktai .$11,900.

Skambinti
Don-’ čipkus 944-2167

Wm. T. Bvrne — Realtor 
MU 1-6100

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VViIliam 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

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBASV
Clevelande

maloniai kviečia praleisti liųoslaiki stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsu lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.

Klube galite jjasiskaitvti ii- susipažinti su 
lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143
_______________________________________

WE LEAD IN OHIO IN

MORTGAGE LOANS
THERE MUŠT BE GOOD REASONS

BEFORE YOU BORROW TO BUY A HOME, ASK AT ANY 
OF OUR 75 CONVENIENT AND HELPFUL BANKING OFFICES.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Prof. Steponas Kolu
paila, Notre Dame univer
siteto profesorius (dabar 
pensininkas), susirgo ir jau 
penkta savaitė gydosi Me- 
morial Hospital ligoninėje 
South Bendo mieste, kur j j 
prižiūri patyrę gydytojai ir 
šeimos nariai.

• LB Tarybos rinkimams 
populiarinti ruošiamas gra
žus, spalvotas plakatas. 
Plakate nebus nė vienos 
vietovės pavadinimo, tad 
jis gali būti tinkamas vi
soms JAV. Jeigu būtų su
interesuotų rinkiminių ko
misijų, prašome kreiptis j 
Chicagos apyg. rinkiminės 
komisijos pirmininką Stasį 
Šiaučiūną, 2511 West 69th 
St., Chicago, III. 63629, tel. 
HE 4-1979. Plakatą piešia 
dail. A. Kurauskas.

ELIZABETH
• ALT S-gos Elizabetho 

skyriaus narių susirinki
mas įvyko kovo 11d. Lietu
vių Laisvės salėje. Aptarta 
skyriaus įvairūs einamieji 
reikalai, surinkta nario mo
kestis ir iš skyriaus kasos 
paskirta pinigų: Elizabetho 
skautams remti tėvų komi
tetui $50.00. Elizabetho šeš
tadieninei mokyklai $25.00. 
Pasaulinės mugės New Yor
ke Lietuvių Komitetui 
$25.00. Vasario 16-tos gim
nazijai $25.C0. L. Nepri
klausomybės Fondui $25.00.

Ta pačia proga Neprikl. 
Fondui dar aukojo: Pr. Da

Elizabetho lietuvių skautų Vanagų skilties skautai laimėję LSB 
skilčių varžybose pirmąją vietą. Stovi iš kairės: N. Šarmas, I. Kas- 
pariūnas, R. Raudys, G. Kliučinskas, A. Šarmas, A. Meilus, A. Kas- 
pariūnas. K. Kaspariūno nuotrauka

Muz. STEPONUI SODEIKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius, 

DAINAVOS ansamblį ir kartu liūdime.

L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

mijonaitis ir S. Lukoševi
čius po $10.00, J. švedas, 
V. Misiūnas, B. Lokis ir H. 
Bitėnas. po $5.00,

LOS ANGELES

• Lietuvių Teniso Sporto 
Klubas Banga baigė 1963 
metų teniso pirmenybes. 
Meisteriu tapo Vytau
tas Gedgaudas, 18 
metų gimnazistas. Jis nu
rungė keliolika pirmenybių 
lentelėje buvusių įvairaus 
amžiaus tenisininkų. Ant
roji vieta teko Petrui 
A r m o n u i. Nugalėtojas 
Gedgaudas gavo pereinamą 
Algirdo Gustaičio taurę.

• Vytauto Alanto pjesė 
”Kyla vėtra ūkanose” bus 
suvaidinta balandžio 4 d., 7 
v. v. parapijos salėje. Vai
dinimą rengia Los Angeles 
Dramos Sambūris ir Vasa
rio 16 gimnazijai remti bū
relis nr. 105, vadovaujamas 
Sofijos Puikūnienės. Reži
suoja D. Mackialienė. Rež. 
padėjėjai K. šakys ir S. 
Batkienė. Vaidina: D. Ve- 
beliūnaitė, V. Gilys, J. Ja
nušauskas, L. Medelis, J. 
Raibys, V. Dovydaitis.

Pelnas skiriamas Vasario 
16 gimnazijai remti. Auto
rius V. Alantas savo hono
rarą taip pat skiria Vasa
rio 16 gimnazijai remti.

Visuomenė maloniai kvie
čiama tą vakarą rezervuoti 
vaidinimui ir gausiai atsi
lankyti.
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Sydnėjaus (Australijoje) lietuviai gydytojai susirinkę J steigiamąjį susirinkimą. Stovi iš kairės: B. 
Vingilis, B. Jarembauskienė, K, Bagdonavičius, V. Barkuvienė, I. Bagdonavičienė, I. Venclovas, L, 
Zarembaitė, V. Kišonas, O. Grudzinskienė, K. Gumeniukienė, T. Nakutienė, L. Petrauskas. Nuotrau
koje trūksta gydytojų Kazokienės, Reisonienės, Dantos, Babinsko ir Baužės.

Sydnėjaus Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba. Sekretorė B. Ja
rembauskienė, vicepirm. L. Petrauskas ir pirm. I. Venclovas.

• Dr. A. Gerutis, pasiun
tinybės patarėjas, iš Švei
carijos buvo atvykęs į 
Stuttgartą, kur dalyvavo 
Pabaltiečių Draugijos vai
dybos posėdyje.

• Jonas Glemža, VLIKo 
Vykd. Tarybos pirminin
kas, sausio 20 d. šventė 77- 
tąjį gimtadienį. Bendradar
bių ir bičiulių buvo nuošir
džiai pasveikintas.

• Ingrida Suokaitė, Va
sario 16 Gimnazijos auklė
tinė, antrus metus Stutt- 
garte studijuojanti tapybą, 
gavo stipendiją ir ateityje 
meno studijas tęs Muenche
ne.

• Genė Repšienė, Stutt
garto LB Valdybos kasinin
kė ir Moterų Klubo pirmi
ninkė, dvi savaites išgulėjo 
ligoninėje, kur jai buvo pa
daryta nelengva operacija.

• Pranas Ivanauskas, uo
lus Dirvos skaitytojas Ang
lijoje, dirbdamas kasykloje 
buvo sunkiai susižeidęs ir 
turėjo pusmetį išgulėti lo
voje.

DETROIT
• Detroito Amerikos Liet. 

Balso Radijo Klubo metinis 
visuotinis narių susirinki
mas šaukiamas kovo mėn. 
22 <1.. 12 valandą. Lietuvių 
Namuose, 30"9 Tillman Av.

N e a t vykus reikiamam 
narių skaičiui, kitas susi
rinkimas šaukiamas 12 vąl. 

min. tą pačią dieną ir tp- 
’■<• rat vietoje, kuris bus tei
sėtas nežiūrint dalyvaujan
čiu narių skaičiaus.

Visus narius valdyba ma
loniai kviečia dalyvauti.

• Lietuvių žurnalistu 
simpoziumas įvyks Lietu
viu Namuose, 3009 Tillman 
Avė., kovo 22 <1.. 1 vai. p. p. 
K.il'ės iš Rochesterio atvy
kęs žurnalistas Henrikas 
Žemelis. Bus diskusijos. į

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

PHILADELPHIA

KORP! NEO-LITHUANIA 
ŠVENTĖ, PHILADEL

PHIJOJE
Jau antri metai Philadel- 

phijoje gyvuojanti Korp! 
Neo-Lithuania š. m. balan
džio mėn. 11 d. ruošia 41 
metų Korporacijos sukak- 
tį-šventę. Praėjusiais me
tais sutraukusi daug sve
čių ir gražiai pasirodžiusi, 
žada ir šiais metais atsilan
kiusių neapvilti.

šventės programoje iškil
minga sueiga - supažindini
mas svečių su Korporacijos 
idėja ir tradicijomis. Suei
gos metu kalbės dr. E. Noa- 
kas.

Meninėje dalyje išgirsi
me operos solistę Juzę Au
ga itvtę. Po programos — 
vaišės ir šokiai, šokiams 
gros Philadelphijoje žino
mas, naujai persiorganiza
vęs havajiečių orkestras.

Šventė - banketas vyks 
629-633 Hunting Park Avė. 
(Pernykštė salė). Pradžia 
7 vai. vak. Įėjimas auka — 
5 dol. Studentams ir moks
leiviams — 4 dol. šokiams, 
kurių pradžia 9 vai. vak. —■ 
2 dol. Bilietus į šventę-ban- 
ketą galima įsigyti pas P. 
Mitalą, V. Gruzdį, R. Bui- 
nytę, V. Didelytę, J. Mato- 
nį ir kitus korporantus.

Stalus 8 asm. galima už
sisakyti taip pat pas išvar
dintus korporantus.

Laukiame daug svečių iš 
artimesnių vietovių.

Kviečia visus, ypač jau
nimą, Korp! Neo-Lithuania 
Philadelphijoje. P. M.

Chicago, Marąuette Parke, 
parduodama

likerio krautuvė kartu su 
taverna, Biznis stb namu, 5 
kamb. butas gale namo. Tas- 
pats savininkas 25 metai. 
Nepraleiskite progos įsigyti 
šį sėkmingą ir gerai įgyven
tą biznį. 2141 VV. 69th St., 
Chicago, III.

NEW YORK

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke kviečia atsilankyti į 
tradicinį pavasario balių, 
ruošiamą balandžio mėn. 4. 
d. (šeštadienį), 8 vai. vak., 
International Hotel patal
pose (prie J. F. Kennedy 
aerodromo, N. Y.).

Pakvietimus iš anksto galima 
įsigyti ar užsisakyti kreipiantis 
pas D. Sirusaitę: 85-59 88th St.„ 
Woodhaven, N. Y., tel. HI 1-8724 
ar pas J. Mauruką: 84-23 116th 
St., Richmond Hill, N. Y., tel. 
VI 6-5447.

Esant ribotam vietų skai
čiui, pakvietimų prie įėjimo 
svečiai negalės įsigyti.

Užsakymai priimami iki 
kovo 25 d.

TORONTO
SKAUTŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ 

kovo 11d. {vykusiame susirinkime 
buvo padaryti pranešimai apie 
skautų stovyklavietės {ruošimo 
eigą, išlaidas ir reikalingas 
tiems darbams baigti lėšas. Iki 
šiol turėta išlaidų apie 16.000 
dol. Iš praėjusių metų yra likę 
skolų virš 4.000 dol. Šiais me
tais numatyta Įtaisyti elektrą, 
vandens filtrus, virtuvės {rengi
mus ir kitus neatidėtinus sto
vyklos pagerinimus. Tam. tikslui 
susidarytų apie 3.600 doL išlai
dų. Prie šios sumos pridėjus tu
rimą skolą, būtų apie 8.000 dol., 
kuriuos reikėtųpačiuartimiausiu 
laiku sutelktL Lėšoms telkti su
darytas komitetas, į kurt {ėjo: 
J. Česėkas, dr. J. Yčas,L. Imbra- 
sienė, E. Jankutė ir J. Senkevi
čius.

Balandžio 26 d. yra ruošiama 
Įkurtuvių pobūvis, kurio pelnas 
bus skiriamas virtuvės reikmer 
nims Įsigyti.

♦ LIETUVIŲBENDRUOMENĖS 
naujai išrinktoji valdyba kovo 13 
d. buvo susirinkusi posėdžio, 
kuriame pasiskirstyta pareigo
mis: E. Čiuplinskas - pirm., P. 
Bastys - vicepirm. ir kuriam prie 
šių pareigų prijungiama kultūros 
ir švietimo reikalai, J. Šergalis 
- sekr., M. Abromaitis - Ižd., 
kun. P. Ažubalis - informacijos 
vad., J. Gustainis - Parengimų 
vad. ir K. Manglicas - narys {vai
riems specialiems reikalams.

♦ TORONTO LIETUVIŲ CHO
RAS "VARPAS" jau yra paruošęs 
repertuarą, kuris artimiausiu lai
ku numatoma {dainuot { plokšte
les. Darbas didelis ir kultūrinis 
palikimas ateičiai brangus. Tu
rint minty finansinius sunkumus, 
ši Varpo užsimojimą visuomenė 
ir organizacijos turėtų pridera
mai {vertinti ir paremti.

♦ LIETUVIŲ SUSIVIENUIMO 
AMERIKOJE 236 kuopa Toron
te kovo 14 d. Lietuvių Namuose 
suruošė bazarą.kuriameatsilan- 
kiusiems buvo duota virš 900 pro
gų bet ką laimėti.

EAST ST. LOUIS
Kolonijos gyvenimas rieda ga

vėnios ženkle, bet nenustojamą 
planuoti ir dirbti. Choras "Auš
ra" ruošiasi pavergtųjų tautų fes
tivaliui, kuris Įvyks gegužės mėn. 
3 d. miesto aukštesnės mokyklos 
auditorijoje. Lietuvių moterų 
draugija atlieka parengiamuosius 
darbus savo tradicinio atvelykio 
vakarui, kuris Įvyks balandžio 
mėn. 5 d. parapijos salėje.

* AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINĖS SĄJUNGOS skyrius šjmet 
išskirtinai ruošiasi atžymėti sa
vo 5 metų gyvavimo sukaktį Ge
gužės mėnesi 16 dieną bus 5 me
tai nuo skyriaus Jsisteigimo ir ŠĮ 
Įvyki skyrius numatė atžymėti 
savo tradiciniame vakare-baliu- 
je gegužės mėn. 16 d. Grand Ma
rais parko svetainėje, kuri yra 
naujai atremontuota, sumoder
ninta ir turi puikią vietą maši
noms pastatyti. Beto, gamtos ap
linkuma: parkas ir čia pat eže
ras, ypač pavasari, vietai teikia 
patrauklumo ir jaukumo.

Skyrius nuoširdžiai kviečia vi
sus sąjungos narius atsilankyti Į 
5 metų sukakties balių ir tikisi, 
kad bus neblogiau svečiai sutikti, 
kaip ir seimo, metu praeitais me
tais St. Louis mieste. Visi Sąjun. 
gos skyriai yra prašomi iš anks
to prisiminti jauniausią skyrių 
ir suorganizuoti išvyką - apsi
lankymą, ypač chicagiškiai, ku
riems arčiausia, tikėtina at
kreips dėmesį. Laukiamas ir jau
nimas, nes dali programos atlik
ti yra užangažuotas jaunimas iš 
Chicagos. Visi prašomi kreiptis 
ir rašyti skyriaus pirmininkui: 
Dr. P. Švarcas, 119 West Main, 
Mascoutah, III. arba Juozas Klei- 
naitis, 610 Washington Place, E; 
St. Louis, III. Tel. UP 5-8148. 
Menine programa rūpinasi Al
bertas Paulikaitis. Apylinkių lie
tuviai prašomi iš anksto atsižy
mėti dieną — gegužės 16-tą. Pra 
džia 7:30 vai. vakaro. Bus ir žy
mių svečių amerikiečių ir lietu
vių.

* L.B. EAST ST. LOUIS sky
rius, sėkmingai sukėlęs $500.‘00 
Lietuvių Fondui rūpinasi sudary
ti komisiją, kuri ir toliau popu
liarintų fondo mintĮ ir padėtų vi
siems vietos lietuviams išsiaiš
kinti Lietuvių Fondo tikslus,už
duot} ir reikšmę. Tuo tikslu sky
riaus nauja valdyba: susidedanti 
iš Z. Grybino - pirm., A. Vait
kaus - sekr., A. Gerči'o - ižd., 
S. Goberienės - kultūriniams rei
kalams ir O.Gavelienės - švieti
mo reikalams kooptuoja narius i 
šią Lietuvių Fondo komisiją.

B.-s.

BEST W1SHES

FAMIIY RUG 
& CARPET 

CLEANING C0.
Rug Cleąning and 

Repairing in Our Plaut 
or in Your Home 

City Wicle Pick Up and 
Delivery

Ali Work Guaranteed
Insurance Covered

5440 BROADVVAY
BR 1-4500

Dainuojam su Lione Juodyte
Esant dideliam pareikalavimui lietuviškų dainų,

LIONĖS JUODYTĖS 
Naujas LP-1003 Albumas 

jau išleistas
Gaunamas tose pačiose vietose, kur pirmosios 

Juodytės plokštelės btivo gaunamos. 
Kaina $5.00 viena .

Norintiems įsigyti dvi plokšteles: 
Lione Jodis at Town Hali ir Dainuojame su Lionę 

abi plokštelės už $8.00.
Užsakant didesniais kiekiais, duodame nuolaidą. 

Prašome siųsti užsakymus su čekiu:
Alex Mathews,'

256 Union Avenue, 
BROOKLYN 11, N. Y.
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