
Lietuvos nacionalinė
M.Mažvydo biblioteka

■;»d.as itcckauakan 
4222 Euclid Sir. 
E»Chicago,Ind«

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 44103. Telephone: 431-6344

xux Birželis - June 8, 1964 Nr. 66

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ - KINŲ SANTYKIAI
VAKARŲ VOKIETIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIJA IEŠKO FORMULĖS KAIP PA
LAIKYTI SAVO DIDŽIAUSIO PRIEŠO PRIEŠĄ 
IR KARTU NEUŽRCSTINTI SAVO GERIAUSIO 
DRAUGO, KURIS YRA IR DIDŽIAUSIO PRIE

ŠO DRAUGAS.

-------- Vytautas Meškauskas---------
Ateinanti savaitgal} Vakarų 

Vokietijos kancleris Ludwigas 
Erhardas, viešėdamas pas pre
zidentą Johnsoną, norės Išsi
aiškinti ir vokiečių santykių su 
Raudonąja Kinija galimybes. Rei
kalas tame, kad Bonnos užsienio 
politikos svarbiausias tikslas yra 
išvadavimas iš vergijos sovietų 
okupuotos savo krašto dalies, ku
rią sovietai paskelbė esant "su
verenine" valstybe, šito tikslo 
vokiečiai gali siekti tik taikingo
mis priemonėmis, kurių pajėgu
mas yra gana ribotas. Tiesa, so
vietai ir jų satelitai yra reikalin
gi ūkinių santykių su vokiečiais, 
už kuriuos vokiečiai norėtų gau
ti ir politini puolaidų. Tačiau kol 
kas tais santykiais Bonnai 
nepavyko nei pralaužti Berlyną 
supančios sienos nei kitaip pa
lengvinti savo tautiečių būklės

LIETUVIŠKO KRYŽIAUS 
ŠVENTINIMAS IR 

DEDIKACIJA

Lietuviškas kryžius New 
Yorko pasaulinėje mugėje 
bus pašventintas ir dedi
kuotas žuvusiems ir žūstan
tiems už Lietuvos laisvę 
birželio 14 d., sekmadienį, 
1 vai. po pietų. Kryžius ran
dasi prie Kodako paviljono, 
belgų kaimo ir susikaupimo 
darželio. New Yorko ir New 
Jersey lietuviai kviečiami 
šiose iškilmėse gausiai da
lyvauti.

šventinimo apeigas atlik
ti yra pakviestas kardino
las F. Spellmanas. Invoka- 
ciją prie kryžiaus sukalbės 
lietuvių komiteto garbės 
pirm. prel. J. Balkūnas, pa
rodos prezidento Robert 
Mozės vardu žodį tars pa
rodos viceprezidentas gub. 
Poletti. Dalyvaus ir kiti žy
mūs parodos pareigūnai. Jie 
žadėjo išgarsinti lietuviško 
kryžiaus dedikaciją, ir taip 
pat nemokamai parūpinti 
garsiakalbių sistemą šven
tinimo programos perdavi
mui. Parodos vadovai leido 
lietuvių komitetui išleisti 
atviručių su kryžiaus nuo
trauka.

Lietuvos vyčiai, surinkę 
didelę dalį pinigų kryžiaus 
pastatymui, padės prie 
kryžiaus gražų lietuvišką 
vainiką. Vėliavų įnešimo 
ceremonijas atliks Ameri
kos Lietuvių Karo Vetera
nų Organizacija ir moterų 
skyrius iš New Jersey. 
Himnus ir Marijos giesmę 
sugiedos jungtinis choras ir 
visi dalyviai.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sas New Yorko, Nexv Jer
sey ir Connecticut lietuvių 
organizacijas dalyvauti šio
se iškilmėse su savo vėlia
vomis ir uniformomis. Dau
gelis New Jersey lietuvių 
draugijų ruošia specialius 
autobusus į kryžiaus dedi
kacijos iškilmes.

Norintieji organizuo t a i 
dalyvauti prašomi nedel
siant pranešti lietuvių ko
miteto pirmininkui prof. J. 
Stukui, 1264 White St., 
Hillside, N. J. 07205, telef. 
201 WA 6-3325.

Iki dedikacijos iškilmių 
bus baigti visi kryžiaus ap
linkos pagražinimo darbai 

>— apšvietimas, vėlynai, pa
matų nudažymas ir kt.

Spaudos-Informacijos 
Sekcija 

sovietų valdomoje Vokietijos da
lyje, ūkišku spaudimu pasisekė 
tik sulaikyti dal{ svetimų vals
tybių nuo Rytų Vokietijos "suve
renumo" pripažinimo ir iš sovie
tų satelitų gauti pripažinimą, kad 
Vakarų Berlynas priklauso "Va
karų vokiečių markės sričiai". 
Mat, sovietai yra linkę laikyti 
Vakarų Berlyną visai atskira nuo 
Vakarų Vokietijos valstybe.

Tokia būklė pradėjo klek keis
tis Maskvai susipykus su Pekinu 
Ir davus kiek laisvesnes rankas 
savo satelitams užsienio preky
bos reikaluose. Balkanų valsty
bės pradėjo ieškoti ne tik pre
kybinių mainų su savo senu pre
kybos partneriu Vokietija, bet ir 
vokiečių turistų savo Juodosios 
jūros paplūdimiams. Kartu Iški
lo klausimas, kodėl nepradėjus 
tokių pat santykių su Raudonąja 
Kinija, kuri yra didžiausio Vokie
tijos sujungimo priešo -- Sovie
tų Sąjungos — priešas ir tuo pa
čiu galėtų būti natūralūs... sąjun
gininkas. Iniciatyvos santykiams 
užmegsti griebėsi Pekinas dar 
praeitų metų lapkričio mėn, per 
vokiečių vicekonsulą Hong-Kon- 
ge, bet iš pirmojo sąlyčio buvo 
mažai naudos, nes Bonna bijojo 
užrūstinti Washingtoną ir kartu 
norėjo savo laikyseną suderinti 
su kitom Europos valstybėm, vi
sų pirma su Prancūzija.

Tačiau de Gaulle aplenkė Bon- 
ną, pirmasis užmegsdamas santy
kius su Raud. Kinija, ir Washing- 
tonas, nors pradžioje kiek purkš
tavo, bet vėliau nusiramino. Tuo 
pačiu laiku iš Kinijos pusės'mirk
sėjimas' Vokietijai nesiliovė, 
Mao Tse-tungo užsienio reikalų 
ministeris Čen-Li kalbėjo apie 
reikalą sudaryti Trečiąjį Pasau
li kartu su vokiečiais, prancū
zais, britais bei italais, kuris 
galėtų atsilaikyti prieš atomines 
galybes -- JAV ir Sovietų Sąjun
gą, o svarbiausia jis kalbėjo ne 
apie dvi vokiečių valstybes, bet 
tik apie dvi Vokietijos dalis, 
kurios turėtų būti taikingu būdu 
sujungtos.

Kartu nejučiom ir be jokio ofi
cialaus kontekto tarp abiejų vals
tybių Vokietijos - Raudonosios 
Kinijos prekybos apyvarta pra
eitais metais jau pasiekė 224 mi
lijonus markių, t.y. netoli tos 
apyvartos, kurią atsiekė Raud. 
Kinija prekiaudama su D. Bri
tanija, kuri seniai turi diploma
tinius ryšius su Pekinu. (Britų 
- kinų apyvarta siekė 357 mili
jonus markių). Savaime aišku, 
kad tokia būklė reikalauja, kad 
Bonna su Pekinu pasikeistų jei ne 
diplomatinėm atstovybėm, tai 
bent prekybos misijom, kokias ji 
turi sovietų satelitų sostinėse, 

šiol vokiečius nuo to sulaikė Iki

- Bukim atsargūs, jie dar nebaigė mus medžioti!

tik baimė, kad tai didžiai nepa
tiktų Washingtonui. Tą ir nori 
Erhardas išsiaiškinti su John
sonu.

Amerikos "draugo" Nikitos 
Sergejevlčiaus reakcija J tai bu
vo tokia. Jis skubiai { Maskvą 
išsišaukė savo 'gauleiteri' Vo
kietijoje Walterj Ulbrichtą. ku
ris išvažiuodamas Maskvos pa
vedimu patvarkė, kad iš kalėji
mo būtų paliestas buvęs Rytų 
Vokietijos 'užsienio reikalų mi- 
nlsterls’ Georg Dertinger ir taip 
būtų pertvarkyta zonos sienos 
apsauga, kad norinčius pabėgti 
galima būtų sugauti jiems nepa
siekus pačios sienos ir tokiu bū
du nebūtų reikalo { juos šaudyti 
vakariečių stebėtojams matant!

Dertingerio, kuris 1953 metais 
buvo nubaustas 15 metų kalėjimo; 
už kėsinimąsi "sugriauti Rytų 
Vokietijos valstybę ir jos laimė
jimus", paleidimas gali būti la
bai būdingas. Mat, jis Veimaro 
respublikos laikais yra buvęs 
t.v. ’deutschnational' ir Stahl- 
helmo redaktorius, po karo pra
dėjęs dirbti sovietams. Prieš pat 
savo mirtj Stalinas panoro paban
dyti, siūlydamas atiduoti savo zo
ną, pakreipti visą Vokietiją l ne
utralumo kelią. Tą toliau norėjo 
daryti ir Berija su Malenkovu. 
Tam tikslui Dertingeris, būda
mas savo zonos užsienio reikalų 
ministeriu, užmezgė privatų kon
taktą su Adenauerio kanceliarijos 
viršininku Otto Lenz. Nikitai 
Chruščiovui įsigalėjus Kremliu
je ir atsisakius to bandymo, Der
tingeris, žinoma, atsidūrė kalė
jime. Jo paleidimas ir kartu bent 
viešas komunistinio režimo so
vietinėje Vokietijos dalyje sušvel
ninimas yra skirtas ženklui, kad 
ir Nikita norėtų glaudesnių san
tykių su vokiečiais.

Į tą tarpą kiniečių telegramų 
agentūra "Hsinhua" paprašė lei
dimo įsteigti savo biurą Bonnoje 
ir siūlo vokiečių telegramų agen
tūrai įsteigti savo biurą Pekine. 
Kaip žinia, Chruščiovas vokiečių 
agentūros atstovą iš Maskvos iš
varė po to, kai toji agentūra pa
skelbė, kad Chruščiovas mirė. 
Kaip toji žinia kilo, iki šiol dar 
vis neaišku. Viena tačiau tikra, 
kad ji atėjo ne iš Maskvos, bet 
buvo paskleista vieno japonų žur
nalisto, reziduojančio Vokieti
joje.

ŽINIOS IŠ VISO

PASAULIO___
* NAUJUOSE RAUD. KINI

JOS ŽEMĖLAPIUOSE Vladivos
tokas, Sov. Sąjungos vartai J Pa- 
cifiką, pažymėtas Kinijos ribose.

♦ ANGLUA nutarė praplėsti 
prekybinius ryšius su komunis
tine Lenkija, įtraukiant { eks
portuojamų prekių sąrašus žy
miai įvairesni gaminių kontin
gentą.

• MIRUSIO NEHRU ĮPĖDINIS, 
Indijos premjeras Shastrl pa-

Visose lietuvių kolonijose šiuo metu vyksta mokyklų užbaigimo iškilmės, rengiamos jaunimo spor
to šventės ' ir gegužinės. Nuotraukoje Marąuette Parko Chicagoje lituanistinės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami muziko Fausto Strolios, dainuoja mokslo metų užbaigimo proga suruoštoje gegužinėje.

Z. Degučio nuotrauka

BRAZILIJA GRĮŽTA Į DUOBĖTA KELI/į
Dar tik 60 dienų po revoliuci

jos, gi kai kurie jau labai libe
ralūs laikraščiai, kaip Correio 
de Mahna ir pan., beveik reika
lauja, kad baigtųsi "ekscesai" 
prieš kairiuosius ir, kad krašte 
gr{žtų demokratija... Ne tik šis 
laikraštis, bet ir kiti jaučia, kad 
vos po dviejų mėnesių revoliuci
ja neteko "kvapo" ir kad gyveni
mas sugrįžo j normalų braziliš
ką duobėtą vieškel}. Žinia, tame 
normalume nėra nieko nuosta
baus: gi prie valdžios vairo at
sistojo ne kas kitas, bet seno
sios kartos kariai, kurie vis ros {lankos. Tos valstijos guber- 
stangriau atsisėda { valdančiųjų 
balną.

Per du mėnesius plačioje te
ritorijoje pasikeitė daug veidų, 
kaip federallniame seime, taip

reiškė, kad "socializmas yra mū
sų pagrindinis tikslas" ir kad 
šio sunkmečio laikotarpyje Indi
ja privalanti eiti Nehru politikos 
pėdomis.

* VAK. VOKIETIJOS KANC
LERIO ERHARDO laukia nusi
vylimas, ruošiantis pasitari
mams su prez. Johnsonu Wa- 
shingtone. Čia manoma, kad kel
ti Rytų ir Vak. Vokietijos su
jungimo klausimui dar laikas ne
pribrendęs.

* ANGLUOS VYRIAUSYBE 
PAREIŠKĖ SAVO NUSISTEBĖJI
MU JAV vyriausybės drąsa par
duoti komunistinei Rumunijos vy
riausybei atomini reaktorių. Re
aktoriai, kad ir elektrai tiekti, 
pajėgūs gaminti ir plutonljų, rei
kalingą atominėms bomboms.

Britai kartu klausia, kaip to
kiu atveju suprasti amerikiečių 
pasipiktinimą, kai parduodami 
angliški autobusai Kubai?

JURGIS ŠATORIUS, 
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

miestų tarybose, profesinių są
jungų vadovybėje bei valstijų tar
nautojų sudėtyje. Aišku, kad visi 
pasikeitimai vyko ne gera valia: 
niekas gi nenori atsisakyti pato
gios pozicijos, jeigu jj neima už, 
pakarpos... Ypač dramatinis gu
bernatorių pasikeitimas įvyko 
Rio de Janeiro valstijoje, Ni
teroi mieste, anapus Guanaba- 

na torius Badger Silveira buvo iš
verstas iš sosto pilna to žodžio 
prasme! Pradžioje, V.2. valstijos 
seimelis gubernatoriui paskel
bė "impeachment” ir tol negalė
jo nutraukti posėdžio ligi V.3., 
kol nubalsavo, kad Silveria dau
giau ne gubernatorius. Taigi vi
sai demokratiškai! Kai guber
natorius buvo paliktas beteisis, 
tada jj ir jo visus padėjėjus su
ėmė karinė valdžia ir išvežė { 
saugią vietą. Seimelis neatsi
kvėpdamas nubalsavo, kad vals
tijos gubernatoriumi išrenka gen. 
Paulo F rancisco Torres.

Niekam nebuvo paslaptis, kad 
Badger Silveira buvo ištikimas 
Jango tarnas ir kad jis III.13 per 
garsųjį mitingą Rio de Janeiro 
stovėjo prie Jango dešinės. Taip 
pat gerai žinoma, kad jo valdo
moje valstijoje komunistai buvo 
susisukę labai stiprius lizdus ir 
kad ten įvyko daugiausiai užpuo
limų ir žemės dalinimų. Žinia, 
ne už viską guberantorius gali at
sakyti, bet kai mišką kerta tai ir 
skiedros byra... Didieji Riodien
raščiai reiškė pasitenkinimą, 
kad pagaliau išspręstas Silveiros 
klausimas.

Revoliucijos centro poskyris 
Golas valstijojesavo jėgomis taip 
pat bandė susidoroti su Jango rė
mėju gub. Mauro Borges; tačiau 
prezidentas Castelo Branco šiam 
žygiui nepritarė (dar berašant ŠĮ 
straipsni) ir Goias gub. tebėra 
savo kėdėje, šiam politikui yra 
primetamas glaudus bendradar
biavimas su Luiz Carlos Pres- 
tes, kompartijos vadeiva Brazi
lijoje.

Birželio pirmąją savaitę su di
deliu Įtempimu ir dėmesiu lau
kiama naujo "degraduotųjų" są
rašo paskelbimo. Jau kuris laikas 
Rio dienraštis Tribūna da Im- 
prensa, labai artimas gub. C. La- 
cerdai, aršiai puola buvusi prezi
dentą Juscellno Kubltschek. Jis 
kaltinamas milžiniškų sumų ne
teisėtu įsigijimu. Šiuo metu J. 
Kubltschek dar tebėra senato na
rys, Išrinktas iš Golas valstijos. 
Kadangi Kubltschek yra taip pat 
pasišovęs boti renkamas prezi
dentu 1965 m. kaip PSD (Brazi
lijos Socialistų Partija) kandida
tas Ir tam jau yra gavęs savo par
tijos palaiminimą dar prieš revo
liuciją, kyla labai rimti kliuviniai 
Kubltscheką "nuskalpuoti" t.y.

atimti jam visas politines teises
10-čial metų.

Tribūna da Imprensa V.29. ra- 
šė,kad ex-prezldentas JK (kaip jį 
čia visi pratę vadinti) jau susi
krovęs lagaminus ir pasiruošęs 
egziliniam gyvenimui kur nors 
Europoje. JK esąs susitaręs su 
VARIG, tarptautine orinio susi
siekimo b-ve, kad ši JK ir šeimą 
perkelsianti J saugų uostą.

Tačiau ex-prezidentą visu savo 
svoriu gina PSD, kurt ir dabarti
niame parlamente palaiko naująjį 
režimą, lygiai kaip jt rėmė Jan
go! I! PSD dabartins lyderis 
Delxoto net du kartus V.28. yra 
buvęs pas prezidentą ir kalbėjęs 
JK reikalu, rašė laikraščiai V.29 
savo laidose. Aišku, kad JK lik
vidavimas ir pastatymas prie gė
dos stulpo žiauriai paliestų visą 
PSD, kuri ligi dabar turėjo daug 
{takos visame krašte. Taigi ir 
Castello Branco, nors ir spaudžia
mas revoliucijonlerių, kurie pa
sižadėjo išvalyti kraštą nuo bol
ševikų ir vagių - išeikvotojų,turi 
būti labai atsargus, kad nepažeis
tų savo vyriausybės egzistenci
jos. Kaip ten bebūtų, JK yra buvęs 
prezidentas ir jo valdymo metu 
dykumoje išaugo kolosas -- sos
tinė Brasilia -- ir jis yra buvęs 
šio plano iniciatoriumi. Jeigu ti
kėti spaudos pranešimams, taip 
pat ir kaltinimai už sostinės sta
tybą yra labai rimti: JK yra bu
vęs pirmasis Brazilijos preziden
tas, įsileidęs l plačias finansines 
kombinacijas savo prezidenta
vimo metu; jis turis slaptą seifą 
Šveicarijos bankuose ir esąs vie
nas iš turtingiausių asmenų pasau 
lyje (sic). Gi prieš prezidentavi
mą JK buvo beturtis! Netoli
ma ateitis parodys,kas stipres
nis: ar slaptoji Revoliucinė Tary
ba ar PSD.

Kaip ten bebūtų su Brazilijos 
vidaus politika, eiliniam piliečiui 
ne taip jau Ir svarbu, kuriam po- 
lltlkieriui nuims vainiką. Eilinis 
žmogus ne tiek domisi politika, 
kiek gyvenimo grįžimu J norma
lias vėžes, kurios buvo gerokai 
iškrypusios J kairę dar tik prieš 
dvejus mėnesius. Visi džiaugia
si, kad nėra streikų, kad auto
busai kasdien veža | darbą, kad 
krautuvėse netrūksta prekių, šia 
prasme revoliucija pavyko visu 
100^

PAJUDĖS IMIGRACIJOS 
ĮSTATYMAS

Kongreso atstovas Michael 
Feighan (Ohio) praneša pradė
siąs apklausinėjimus Rūmų Imi
gracijos pakomisėje dėl imigra
cijos įstatymo projekto, kuris 
jau seniai guli stalčiuose, užblo
kuotas Teisių komisijos p-ko 
kong. Em. Cellerlo.

Įstatymo svarstymas iki šiol 
buvo blokuojamas atsisakant pa
skirti 140,000 dol. apklausinėji
mų ir medžiagos sudarymo rei
kalams.
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LIETUVIAI AUSTRALIJOS KREPŠINYJE
Ryšium su lauklamom Ameri

kos lietuvių krepšininkų gastro
lėm Australijoje, sportiniuose 
Australijos lietuvių sluoksniuo
se vis dažniau diskutuojamas klau
simas, kokios Įtakos turėjo lietu
viai krepšininkai krepšinio išsi
vystymui ir išpopuliarėjimui 
Australijoje.

šiandien Australijos krepši
nis stovi gana aukštai, nors iki 
1948 metų čia jis buvo dar mažai 
žinomas. Karo metu USA kari
nėse stovyklose buvo Įrengtos 
krepšinio aikštelės, tačiau ir iš 
čia jis nelabai paplito tarp aust
ralų.

1947 metų pabaigoje prasidėju
si pabaltiečių imigracija Austra
lijon iš pagrindų sukrėtė krepši

PREZIDENTO

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA 
jau randasi baigiamųjų darbų stadijoje.

Irisus ir paruošus aplanką, neužilgo šis 
ALEKSANDRO MERKELIO 
parašytas kapitalinis veikalas pasirodys kny

gų rinkoje. Monografiją leidžia 
Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Valdyba.

Neužilgo knyga bus išsiuntinėta garbės 
prenumeratoriams ir prenumeratoriams.

Šį leidinį dar galima iš anksto užsiprenu
meruoti, prisiuntus 10 dol. ALT S-gos iždi
ninkui Povilui Ališauskui — 107-17 118th St., 
Richmond Hill, New York; Dirvai, 6907 
Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103 ir per 
vietos ALT S-gos skyrių valdybų narius.

Stambus ir gražiai paruoštas veikalas po 
rugsėjo 1 d. knygų rinkoje kainuos 14 dol. 
Todėl norintieji pasinaudoti proga ir leidinį 
įsigyti pigesne kaina, skuba ji jau dabar už
siprenumeruoti.

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville Cape God. Mass. 02655 
Tel. (Area 617) 428-8425

• Vila Audronė yra apsupta didelio pušy, beržų ir k. dekora
tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.
• šiemet svečių patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą. 
Atidaroma vasarojimui nuo birželio 15 iki rugsėjo 15. 
Iš anksto kreiptis:

ED. JANSONAS — 15 Rosedale Street, 
Boston, Mass. 02124. Tel. 288-5099.

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

nio rutuliojimasi šiame krašte. O 
lietuviai krepšininkai čia pasiro
dė pranašiausi. Tą pranašumą 
australai ir dabar, laukdami Ame 
rikos lietuvių gastrolių, gerai 
prisimena.

Pradžioje lietuviai žaidė tarp 
savęs ir su kitais europiečiais 
imigracinėse stovyklose, o vė
liau Įsilieję į australų krepši
ninkų eiles, iš karto atsistojo 
greta geriausių krašto krepši
ninkų jų valstybinėse rinktinėse. 
Lietuvis V. Šutas jau 1949 me
tais dalyvavo NSW valstybinėje 
rinktinėje visos Australijos krep- 
šinio pirmenybėse Hobarte. Jis 
buvo pripažinus geriausiu pir
menybių žaidėju ir pakviestas I 

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervijed by the United Statės Government 

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

visos Australijos rinktinę.
1950 m. vasario mėn. susitvė

rė pirmieji lietuvių sporto klu
bai: Sydnėjaus "Kovas", Mel- 
bourno "Varpas" ir Adelaidės 
"Vytis", o balandžio mėn. Perthe 
"Audra”, kurią australai per- 
krikštyjo 1 "Storm".

Atskirose valstijose lietuvių 
sportininkų veikla krepšinyje su
glaustai reiškėsi šitaip:

PIETŲ AUSTRALUOJ

Valstijos sostinėj Adelaidėj Įsi
kūrusi "Vytis" tapo visos Aus
tralijos lietuvių krepšinio tvir
tove. Meisterio vardą Pietų Aus
tralijoje "Vyties" krepšininkai 
išsikovojo 1950 ir 1951 metais. 
A. Ignatavičius, S. Urnevičius.K. 
Jaciunskas ir V. Gurskis buvo 
tuojau pat pakviesti J valstybinę 
rinktinę. Apie šių krepšininkų 
sugebėjimus ir jų kovas prieš 
aukštaūgius latvius, kurie Aus
tralijos krepšinio aikštėse pasi
rodė tuo pačiu laiku, plačiausiai 
rašė ano meto australų spauda. 
Sydnejuj leidžiamas sporto žur
nalas "Sportlng Novels" 1952 m. 
birželio mėnesio laidoje ypa
tingai iškėlė vietos lietuvius Pie
tų Australijos krepšinyje. Žurna
las plačiai nagrinėjo kiekvieno 
lietuvio žaidėjo sportines ypaty
bes.

1955 ir 1956 metais "Vytis" 
vėl tapo Pietų Australijos meis
teris. Valstybinėje rinktinėje pa
sirodė dar R, Petkūnas ir J. Gum- 
bys, o 1 valstybinę jaunių rinkti
nę pateko A. Lapšys ir M. Stat- 
nickas. Iškiliausias vytietis Algis 
Ignatavičius pripažintas geriau
siu krepšininku Australijoje ir pa
kviestas olimpinės rinktinės ka
pitonu Pasaulinei Sporto Olim
piadai vykstant Melbourne.

Australijos lietuvių krepšinio 
meisterio titulą vytiečiai išsiko
vojo dešimts kartų per keturioli
ka metinių susitikimų.

VICTORIA
Melbourno "Varpas" atstovau

ja lietuvius krepšininkus Austra
lijos sporto sostinėje. Jau 1951 
metais per Australijos krepšinio 
pirmenybes Perthe, Victorijos, 
rinktinėje žaidė varpiečiai L. 
Baltrūnas (kartu ir rinktinės tre
neris), S. Dargi’navičius ir R. 
Gašlūnas. Pastebėjęs, kad jo mo
kiniai rungtynių {karštyje dar 
nepakankamai suvirškina duotas 
instrukcijas, Victorijos spalvas 
ginti stojo 1937 ir 1939 m. Euro
pos pirmenybių dalyvis Leonas 
Baltrūnas. Tad jau nebe jaunik
lis, o be to, atpratęs nuo atkak-
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lių krepšinio kovų, jis dar labiau 
visus nustebino savo sugebėji
mais nuvilioti NSW gynėjus toliau 
nuo krepšio. Išplėtus žaidimą 
priešo krepšį sėkmingai atakavo
S. Darginavlčius ir Victorijos 
krepšinio rinktinė išsikovojo 
Australijos meisterio vardą. S. 
Darginavičius buvo pripažintas 
geriausiu pirmenybių žaidėju, o 
L. Baltrūnas buvo pakviestas 
treniruoti visos Australijos rink
tinę.

Lietuvis V. Soha eilę metų žai
džia Victorijos čempljonuC.O.E. 
komandoje. S, Darginavičius at
stovavo Australiją Melbourno 
olimpiadoje.

1953 metais Victorijos provin
cijoje, Geelonge, buvo Įsteigtas 
lietuvių sporto klubas "Vytis" 
Ir to miesto krepšinio meiste
rio vardą išsikovojo 1955, 1956 
ir 1957 metais.

VAKARŲ AUSTRALIJA
Vakarų Australijos sostinės, 

Perth, lietuviams pasirinkus 
"Audros" vardą, vietinė krepši
nio sąjunga prieš j{ užprotesta
vo ir dėl to jis buvo pakeistas Į 
"Storm". Vardas atitiko klubo 
audringumui. Audringose krep
šinio pirmenybių finalinėse 
rungtynėse 1951 m. stormiečiai 
Įveikė Patria, kurios gretose lo
šė iš Vokietijos laikų lietuviams 
gerai pažįstami latviai Rigs.Bli- 
cavs ir Mazilevskis. Tokiu bū
du ir čia lietuviai tapo meiste
riais. Tais pačiais metais Vaka
rų Australijos lietuviai krepši
ninkai nepabūgo ilgos (2000 
mylių) kelionės ir atvyko { Ade
laidę dalyvauti antrojoje Austra
lijos lietuvių sporto šventėje. 
Žiūrovų karštai remiami, Per- 
tho krepšininkai {veikė pereitos 
šventės laimėtojus, Melbourno 
varpiečius krepšininkus.

įvairiais laikotarpiais Vakarų 
Australijos valstybinėje rinkti
nėje žaidė šie stormiečiai: S. 
Ginčauskas, K. Anaitis, A. Bai- 
kauskas ir V. Klimaitis. Pir
maujantiems krepšininkams S. 
Ginčauskui, L. Šilinskui, A. Me- 
rflnui, V. Klimaičiui, V. Marcin
kevičiui ir S. Krutuliui išsikėlus 
iš Pertho, lietuviška sporto veik
la Vakarų Australijoje aptilo ir 
iš ten šiuo metu nieko nesigirdi.

NEW SOUTH V/ALES
Sydnėjaus "Kovo" krepšininkai 

NSW valstijoje pradėjo reikštis 
patys pirmieji. 1948 m. Lithgow 
mieste V. šutas subūrė pirmą lie
tuvišką krepšinio vienetą "Sig
nalas" ir 1949 metais "Signalas" 
tapo pirmenybių laimėtoju.

1952-1954 metus galėtume laiky
ti "Kovo" krepšinio laikotarpiu 
New South V/alese. Treneriui V. 
Daudarui pavyko suburti Sydne- 
jaus krepšininkus 1 darnųvie- 
netą. "Kovo" krepšininkai V. šu
tas, D, Kriaucevičius, A. Vasa
ris, V. Kozeniauskas, A. Laukai
tis, V. Bernotas ir B. Genys su
darė pasigėrėtiną vienetą, kurio 
geras susižaidimas davė jiems ir 
Australijos lietuvių krepšinio 
meisterio titulą.

Kitoje NSW vietovėje, New 
Castle mieste, lietuvis St. Žu
kas visą eilę metų reiškėsi kaip 
pajėgiausias krepšininkas.

TASMANIA
Jauniausias Australijos lietu

vių sporto klubas Tasmanijos 
sostinėje Hobarte buvo Įsteigtas 
1957 metais ir pakrikštytas Per
kūno vardu. Perkūnietis A. An
drikonis jau eilė metų dalyvauja 
valstybinėje krepšinio rinktinėje 
ir Amerikos lietuviams krepši-
nlnkams teks su juo išbandyti jė
gas, nes jis tikriausiai ir šiemet 
dalyvaus tos valstijos rinktinėje.

CANBEROJE
Australijos sostinėje mūsų 

krepšininkai, pasivadinę Lithua- 
nians, reiškėsi jau nuo 1950 metų, 
kaip pirmaujanti komanda. Šiuo 
metu jaunieji sostinės sportinin
kai yra susibūrę Į "Vilko" klubą 
ir tenkinasi kuklesniais rezul
tatais.

***

Prieš šešiolika metų lietuvių 
išjudintas krepšinio sportas Aus
tralijoj šiandien yra davęs apčiuo
piamų rezultatų, nors patys lie
tuviai krepšininkai čia jau nevai
dina to vaidmens, kokĮ vaidino pra
džioje. Neskaitlingus lietuvius, 
apie 9000 politinių pabėgėlių, 
krepšinyje australai aplenkė. Ta
čiau lietuvius džiugina tas faktas, 
kad sportinės organizacijos dir
vonuose mes vistiek pirmaujame 
Australijoj. Lietuvių sporto klu
bai apjungia didelius būrius lie
tuviško jaunimo. Klubų veiklą čia 
derina ALFAS (Australijos Lie

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

PASKUTINĮ GEGUŽĖS TREČIADIENĮ, 1:45 p. p., 
CBS radijas perdavė visai Amerikai pasikalbėjimą su 
Rūta Lee-Kilmonyte. Pranešėjas pristatė ją kaip ”a Li
thuanian actress born in Canada”, kaip gražuolę, pažįs
tamą iš daugelio filmų su Sinatra ir kt., bet kuri šį kartą 
turinti daug pasakyti apie visai ką kita, nes ji esanti ta, 
kuri ”waged one vvoman’s battle with the Soviet Union, 
and won it!” (Plojimai).

Viską jau žinančio pranešėjo klausinėjama, Rūta 
greit, gyvai ir taikliai papasakojo apie savo tėvų kilmę, 
apie pastangas parsigabenti senelę iš Lietuvos, apie gar
sųjį pasikalbėjimą su Chruščiovo vertėju ir apie Sovietų 
ambasados tuojau po to atgijusį sukalbamumą bei greit 
gautas vizas jai su tėvais vykti j Lietuvą, j kraštą, kuris 
dabar daugumui yra, anot jos, "verboten”: Amerikos 
žurnalistai Maskvoje norėję drauge su ja Lietuvon pava
žiuoti, bet negavę leidimo.

Paklausta, ar Lietuvoj ji lietuviškai kalbėjusi, Rūta 
atrėžė: ”Aš visada kalbu lietuviškai!” — Is that Rus- 
sian? — klausia pranešėjas. Rūta paaiškino, kad tai kaip 
tik lietuviškai pasakyta, ir pranešėjas tuojau padarė ti
piškai ignorantišką išvadą; "In another words, this is a 
part of the Soviet Union, which has its own language, 
and own culture”...

Rūta paminėjo lankiusi bažnyčias ir klausiama pa
aiškino, kad žmonėms tai nedraudžiama, bet ir aiškiai 
neskatinama, nes iŠ viename mieste esamų 30 bažnyčių 
tik trys paliktos veikiančios .. . Teatralų tarpe sutikusi 
labai šiltų jausmų, kuriems reikštis, esą, būtų gera susi
laukti palankesnių sąlygų. Dabar jie tuos jausmus tega
lėję pareikšti tik kuklia dovanėle — lietuviškos skrynios 
pavidalo dėžute su gintaru ant vožtuvo. Paaiškino, kas 
tai yra "skrynia” ir kas gintaras — Lietuvos auksas. Dar 
klausiama, ar tikrai mokanti lietuviškai ir kaip su akcen
tu Sekasi, Rūta vėl pabrėžė kalbanti lietuviškai be jokio 
akcento, tik kartais turinti "pasigraibstyti žodžių”. Pen
kias minutes trukusio pasikalbėjimo gale Rūta buvo klau
siama apie jos rengiamus filmus, o pasiūlyta tarti dar ką 
nors lietuviškai, besusigriebė šūktelti ”Good by!’’ ir pub
lika tą palydėjo plojimais, sumišusiais su linksmu nusi- 
kvatojimu.

Senimui ir jaunimui verta to pasikalbėjimo pasi
klausyti (yra įrašytas juostelėj): gyvas pavyzdys, kaip 
lietuvių kilmės ir kalbos neišsižadėjimas ir nesislėpimas 
su ja ne tik nekenkia, o net padeda' karjerai Amerikoj.

Dr. J. Balys ALT S-gos suvažiavime St. Louis pernai, 
paklaustas nuomonės apie keliones į Lietuvą, sakė, kad, 
jo nuomone, kas turi laiko, pinigų, galimybės, drąsos ir 
sveiko proto galvoj, tegu važiuoja. Tas svarbiausias da
lykas, protas, Hollywoodo aktorių tarpe ne pati būdin
giausioj i ypatybė, betgi Rūta atrodo jo beturinti šmaikš- 
tesnio už visą eilę kitų pastarojo metu "piligrimų”. Beje, 
ji pastebėjo, jog jai galų gale pavyko vizas gauti nepai
sant net to, kad ji esanti Kongresinės Akcijos Pabaltijo 
kraštams išlaisvinti (Rezoliucijų) komiteto narė, ir tai 
Sovietu ambasadai esą žinoma . ..

Kino aktorė Rūta Lee - Kilmonytė

tuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
valdyba).

1950 metais pirmojoje Austra
lijos lietuvių sporto šventėje da
lyvavo tik trys krepšinio koman
dos, o dabartinėse jau dalyvauja 
per 250 įvairias sporto šakas 
kultivuojančio jaunimo, kuris kas 
met susirenka pabendrauti lie
tuviškai sportinėje dvasioje.

Kai XIII Australijos lietuvių 
sporto šventėje didelis Austra
lijos lietuvių bičiulis Juozas Ba- 
chunas pareiškė mint{ atgabenti 
Australijon Amerikos lietuvių 

rinktinę, šimtai lietuvių jaunuo
lių karštai, karštai plojo, tačiau 
širdyse abejojo, ar toks planas 
kada nors galės būti (vykdytas. 
Tos abejonės šiandien jau visai 
išnyko ir visi Australijos lie
tuviai kartu sušio kontinento krep
šinio mėgėjais, kurių skaičius ■ 
nuolatos didėja, nekantriai lau
kia Amerikos lietuvių krepšinin
kų. Tai bus vainikas viso to spor- 
tinio pastato, prie kurio daugdir- 
bo ir dirba čia atsidūrę lietuviai 
sportininkai.

B. Sidabras.
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NĖRA NEPRIKLAUSOMYBĖS 
BE LAISVES

... Jūs, kurie išliksite gyvi, praneškite pasauliui, kad 
jie išžudė mus už tat, kad mes mylėjome Lietuvą...

Lietuvos Partizanai

Birželio mėnesio {vykiai lietuvių visuomenėje atneša ne tik žiau
rių prisiminimų ir tragiškų {vykių vaizdus, bet kartu parodo ir tų 
{vykių tęstinumą ir plėtimąsi { kitus kraštus. Kas Lietuvoje prieš 25 
metus reiškė nepriklausomybės ir žmogaus laisvių praradimą mili
jonams gyventojų, Kremliaus akimis žiūrint tai buvo pradžia politi
kos, kuria ir šiandien, tik rafinuotesnėmis priemonėmis, siekiama 
komunistinės {takos išplėtimo. Kur to negalima atsiekti karine oku
pacija, ten veržiamasi pro supuvusios politikos duris. Kur neveikia 
jėga, ten einama "taikos ir draugiško sugyvenimo" ūbaisiais, pa
remtais tais pačiais, jei ne teritorinių okupacijų, tai vyriausybių 
kanceliarijų užkariavimo obalsiais.

Principai, kuriais rėmėsi žmogaus laisvių deklaracijos, Atlan
to Chartos, Monroe doktrina, Jungtinių Tautų Charta, visa eilė tarp
tautinių sutarčių, kuriomis buvo siekta teisės ir moralės principų 
{gyvendinimo visame pasaulyje, šiandien yra mindžiojami moralės 
ir teisės principų nepaisančios politikos, kuri tokiose sąlygose {gau
na visai kitą prasmę.

Kaip šiandien suprantama valstybinė nepriklausomybė, geriausiai 
parodo "politiniai principai", kuriais remiantis sudaryta nauja su
tartis tarp JAV ir komunistinės Rumunijos, sovietinio satelito, vy
riausybių. Girdi, — pagrindiniu motyvu Rumunijai taip palankios su
tarties sudaryme buvęs — tos valstybės "nepriklausomybės dekla
racija", paskelbta balandžio mėnesyje. (Tąja "deklaracija" buvo pa
skelbta, kad Rumunija atsisakanti vykdyti Maskvos primetamą pra
monės vystymo planą.)

Satelitinės Rumunijos komunistinės vadovybės politiniai manev
rai Chruščiovo politikos poligone laikomi "nepriklausomybės dekla
racija", pakankamu motyvu artimiems ryšiams užmegsti ir padėti pū
vančiam ūkiui atstatyti, visai neatsižvelgiant į rumunų tautos padėt{ 
griežčiausiai stalinistinės sistemos besilaikančiame krašte.

Jau vien šio pavyzdžio užtenka, kad galėtume suprasti mūsų tau
tos birželio {vykių istorinę prasmę ir pasėkas, kad galėtume nukreip
ti savo dėmesį ne tik liūdniems prisiminimams, bet ir giliam susi
rūpinimui ateičiai.

Tokiai {vykių raidai rutuliojantis, turėtume gerokai persavarsty- 
ti ir mūsų tautos pavergimo ir jos kančių epizodų panaudojimą toli
mesnei kovai. Tai argumentai ne prisiminimams, bet Jrankis su
telktinei kovai ir kartu {spėjimui tų kraštų visuomenėms ir poli
tinėms vadovybėms, kurios tuose įvykiuose nenori {žiūrėti pavojų 
dabarčiai ir ateičiai.

"Praneškite pasauliui", sakė mūsų partizanai. Tad ir praneški- 
me, bet taip, kad ir išgirstų -- ir susimąstytų. (j.č.)
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Vokiečių - rusų karas prasidė
jo sekmadienį, birželio 22 d. Tą 
vakarą ir naktj visa bolševikijos 
administracija ir policija išdul
kėjo iš Kauno rytų link. Pirma
dienio rytą išėjom iš kalėjimo. 
Kauno gatvės dar buvo pilnos 
"liūdno vaizdo riterių"-- besi
traukiančios bolševikų kariuo
menės. Apie 10 valandą iš radijo 
pasigirdo Lietuvos himnas ir 
pranešimai apie laikinę vyriau
sybę. Per kelioliką minučių Kau
nas pražydo Lietuvos vėliavomis. 
Rusai kaikur dar šovė {langus, iš 
kurių buvo iškeltos vėliavos, bet 
lietuviai partizanai juos atitinka
mai paragino paskubėti, ir po vi
durdienio Kaune rusų bebuvo tik 
paklydėlių ar dezertyrų. Antra
dienį buvo girdėti šūvių gatvėse. 
Vidurdienį su keletą pažįstamų 
(jų tarpe buvo ir čia dabar esan
ti V. Jonuškaitė) bandėm papie
tauti Metropolio restorane. Kitoj 
Daukanto gatvės pusėj pasigirdo 
šūvis po šūvio. Sustojom prie sie
nų. Matėm partizanų būreli sku
bant} šūvių garso pusėn. Po kiek 
laiko iš gatvės {ėjusieji pasako
jo, kad palėpėj rado užsibarika
davus} kažkokį pabėgti nespėju
si smulkų bolševikų pareigūnėj. 
Iškrapštę ir nuvarę kalėjimo link, 
Sakė, buvęs jaunas žydas, kauniš
kis. Tai buvo trečioji pirmosios 
karo savaitės diena ir pirmoji 
diena Kaune be svetimos val
džios. Vienintelė tokia. 
Vakarop iš operos solisto Puško- 
riaus lango pamatėm Donelaičio 
gatve žygiuojančius tris vokiečių 
kareivius. Lėtai nužingsniavo 
universiteto link. Atseit, "Didy
sis Reichas išlaisvino Kauną"..,

Trečiadieni, birželio 25 (ket
virtą "pirmosios savaitės” die
ną,) pačiam Laisvės Alėjos vidu
ry girdžiu: —Sveikas! Tai kaip tu 
čia dabar atrodai!

Klausimas buvo vietoj, nes 11 
mėnesių nematęs saulės ir avi- 
nlškai nukirptas, atrodžiau nevi
sai {prastai. Bet man dar neį
prasčiau tie žodžiai praskambė
jo iš vokiškos uniformos. Antru 
žvilgsniu matau, kad tai Dir
meikio žodžiai. Dabar man 
buvo eilė klausti — kaipgi tu čia 
dabar atrodai?

Paaiškino. Pernai Vokietijon 
pabėgusiems dabar greit Į Lietu
vą sugrjžti buvo vienintelė gali
mybė — Įsirašyti vertėju prie 
žygiuojančio dalinio. Jo dalinys 
šiąnakt {žygiavęs { Kauną, bet 
tuojau traukiąs pirmyn. Jei taip 
toliau seksis, tai, sakė, po kele
to dienų gr{šiąs, nes, rusų kalbos 
nemokėdamas, tenai, už Lietuvos 
ribų, būsiąs nebetinkamas vertė
jo pareigoms.

Tikrai, po keleto dienų gr{žo. 
Bet pirmoji savaitė ir birželio 
mėnuo jau buvo pasibaigę, štai 
kodėl galima drąsiai tvirtinti, kad 
Dirmeikis negalėjo būti liudinin
kas apie tai,kas dėjosi ar nesi
dėjo 1941 m. birželio 22-30 die- 
nomis net ir artimiausioje už
frontėje.

Kai Dirmeikis turėjo progos 
matyti, kas dedasi, laikinoji vy
riausybė dar veikė, bet ir Sicher- 
heitsdienst jau siautė pilnu įsi
bėgėjimu. Kas gi galėjo jai rim
tai pasipriešinti! Juo labiau,kaip 
galėjo pasipriešinti Berlyne už
darytas Škirpa, kur{ Dirmeikis 
nežinia kuriems galams rado rei
kalo irgi apskųsti Pr. Lapienei...

Nei kiek ne teisingiau Dirmei
kis Pr. Lapienei nušvietė ir re
patriantų atveji. Visų Pirma, vo
kiečių repatriacija iš Lietuvos 
vyko ne 1940, o 1941 metų pradžio
je, bolševikų terorui Lietuvoj 
siaučiant jau aštuntas -devintas 
mėnuo. "Repatrijuoti" stengėsi 
daugelis ir lietuvių, jei tik kas 
savo giminėj rado "bobutę ar 
probobutę" jei ir ne aiškiai vo
kiškos kilmės, tai bent evange
likų tikybos. Gal keliems ar ke
liolikai šimtų (bet ne 15,000) pa
vyko. Kelios dešimtys lietuvių 
tuo būdu net iš bolševikų kalėji
mų buvo ištraukti. "Repatriavi- 
mas" buvo daugeliui net ir tikrų 
vokiečių ne koks nors "pasisaky
mas už Vokietijos (ar Hitlerio) 
laimėjimą”, o tik priemonė iš
trūkti iš bolševikinio teroro, vi
sai nesvarstant, kas jų laukia 
Vokietijoj. Žmonės būtų Į pati 
pragarą "repatriavę", jei ir iš 
ten būtų atvykusi kokia komisi
ja. Dirmeikis tą puikiai žinojo, 
nes pats buvo Į tą pačią Vokie

tiją gi "repatriavęs be komisi
jos" (pabėgęs per "žaliąją sie
ną") devynetą mėnesių anksčiau. 
Bet jis visgi tame savo laiške 
Pr. Lapienei repatriaciją aiškino 
lygiai taip, kaip ir bolševikų pro
pagandistai ją aiškino ir tebeaiš- 
kina. Tik jis lietuvių "repatrian
tų” skaičių pabėgėlių stovyklose 
kažkodėl Išpūtė bene dešimterio
pai.

Pats B. Dirmeikis, apleidęs 
Lietuvą antrą kartą, neatsidflrė 
nei pabėgėlių stovykloj, nei 
šiaip kokioj svetimoj palėpėj. Jis 
su šeima {sikūrė pas uošvius, 
savo prancūzės žmonos gimti
nėje, Bretanėje, pačiame Pran
cūzijos šiaurvakarių iškyšulyje 
prie Atlanto, Etables (lietuviškai 
-- Arklidžių ar Tvartų) kaimely

je. Taigi maždaug iš namų { na
mus, nors ir po ilgokos ir vie
tomis keblios kelionės. Tas, ži
noma, turėjo ir nepatogumų. Uoš
viams tai buvo nusivylimas. 
Prieš keletą metų buvo išleidę 
dukterį, tiesa, svetur, { "atsili
kusi kraštą”', bet už vyro pačio
se tenykštės visuomenės viršū
nėse, taigi { gerą gyvenimą. O 
dabar, štai, duktė grjžo su vai
kais ir vyru, kuris didžiojoj Pran
cūzijoj -- niekas, vos šiaip taip 
toleruojamas svetimšalis, netu
rįs teisės nei pats sau duonos 
kąsnio užsidirbti. Žento ryšiai 
su Amerika, žinoma, kiek impo
navo ir telkė vilčių, bet visa 
tai buvo trapu ir be aiškių per
spektyvų. Emigravimo galimybės 
Amerikon buvo tirštose miglose. 
Treji metai "pribuišio" užkurio 
padėty. Žmona — didžiosios Pran
cūzijos pilietė, savo tėvynėj, 
o kas dabar tas jos vyras, tik 
"buvęs žmogus"... Ir kas ta Lie
tuva, ką ji bereiškia uošvijai, 
arba ir žmonai, netgi Prancūzijos 
"Arklidėse"...

Toki dalykai, be abejo, slegia, 
nervina. Jų {takoję žmogus ne 
visada tauriuheroiškumu sušvin
ta. Tampa piktas visai aplinkai, 
ima net per lavonus "ragais ir 
nagais” veržtis { kok{ tvirtesni 
pagrindą po kojomis. Tik tokia 
dvasine savijauta tegali būti, jei 
ir ne pateisintos, tai bent paaiš
kintos B. Dirmeikio Pr. Lapienei 
dėstytos pažiūros {Vokietijos 
stovyklose tada susitelkusius 
tautiečius. Tai buvo didokas kie
kis konkurentų Amerikos lie
tuvių paramai dalintis ir ypač 
Amerikos prieglauda pasinau
doti... Kas gi kita galėjo paska
tinti Dirmeikį tarti "aš lengva 
ranka gerus du trečdalius lietu
viškų DP be gailesčio atiduočiau 
Afrikai, Australijai, Brazilijai 
ir... Venezuelai"? Nesgi, jei jis 
tikrai būtų buvęs susirūpinęs tų 
žmonių nusikaltimais, tai 
greičiausia būtų siūlęs atiduoti 
juos tiesiog arba bolševikams, 
arba bent sąjungininkų teismui. 
O Australija, Venezuela ir kiti 
jo paminėti kraštai juk nėra gi 
bausmės vietos už nusikaltimus. 
Bet tai vietos, galėjusios suma
žinti pretendentų kiek} { šiaurinę 
Ameriką ir { šiaurinės Amerikos 
lietuvių paramą...

♦♦♦

Akylesnė būdama, Pr. Lapie
nė galėjo pastebėti B. Dirmei
kio laiške ir kitą nenuosakumą. 
Bolševikai - ne privačiuose laiš
kuose, o oficialiose notose skun
dė lietuvius pabėgėlius, teigda
mi, kad jų tarpe esą "daug karo 
nusikaltėlių", nors jie netvirtino, 
kad yra tiek daug, kiek Dir
meikis buvo "apskaičiavęs". Bol
ševikų balsui nuolanki UNRRA 
{steigė "screeningų” komisijas. 
Jos nesiuntė lietuvių nei Į Afri
ką, nei Į Braziliją, bet kaiku- 
riems atiminėjo "DP statusą" 
už tariamus nusikaltimus, nors 
ir ne tuos, kuriuos Dirmeikis pri 
segė dviems tračdaliams pabėgė
lių. Pagal tų komisijų mastą, Dir
meikis, jei būtų buvęs stovyklo
je, būtų vienas iš pirmųjų nete
kęs DP statuso, jei tik būtų pri
sipažinęs, kad keletą dienų buvo 
dėvėjęs vokiečių kario uniformą, 
o vėliau vokiečių okupacijos me
tu kur} laiką buvo bent vaidinęs 
aukštą "savivaldos" pareigūną. 
Prieš tuos absurdiškus "scree- 
nfngus" Amerikos lietuvių vei
kėjai energingai kovojo ir tą 
kovą laimėjo. Tarp tų kovotojų 
vienas iš energingųjų buvo ir P. 
J. Žiūrys, su kuriuo Dirmeikis

turėjo labai intensyvius ryšius. 
Kodėl Dirmeikis nesulaikė tos 
kovos, kodėl jis Žiūrio neįtiki
no (ir turbūt nei netikino), kad 
"screeningų" komisijos gerą dar
bą darančios, kad tik jų sietai 
dar per reti, kad reikia daugiau 
"mėšlo" iš DP tarpo išsijoti?... 
Vienintelis to nenuosakumo iš
aiškinimas teatrodo galimas tik 
toks, kad plačiau skųsdamas tau • 
tiečius būtų susidūręs su {rody
mų reikalavimais. Pr. Lapienei, 
matyt jam atrodė, galima bet ką 
"ryškiai" parašyti, ir gal jai tai 
padarys {spfld{, ir ji savo malo
nes nukreips į siauresni ruožą.

Pr. Lapienei {tikinti, Dirmei
kis pažymėjo savo išvadas da
rąs po dviejų maždaug "inspek
cinių” kelionių {lietuvių stovyk
las Vokietijoje. Tikrai Dir
meikis iš uošvijos buvo du kar
tus nuvykęs Vokietijon, ir abu 
kartus ten ir atgal vyko pro Pa
ryžių. Nei vieną kartą, tačiau, 
tokių išvadų, kokias Pr. Lapie
nei parašė, mums Paryžiuj ne
pasakojo. Tiesa, mus Paryžiuje 
pasiekė kaikurios atestacijos 
apie svečią ir apie jo lankymo 
si metodus.

Žmonės ten spėjo pasipasako
ti, kad turi bėdos su tam tikru 
kiekiu "tipų" — neaiškios praei
ties asmenybių, nenuoramų, nuo
lat nepatenkintų, maištaujančių, 
girtuokliaujančių, vagiliaujančių. 
Gal skundėsi, kad "screeningai" 
tokiomis "dorybėmis" nelabai 
domisi ir dėl jų DP statuso ne- 
atiminėja. Ir bolševikai ne tokius 
skundė santarvininkams. Tiems 
kaip tik toki buvo palaima, pato
gūs {rankiai visiems lietuviams 
kompromituoti. Ilgainiui didžiu
mą tokių, kaip "vargšus, suklai
dintus", bolševikų agentai susi
rinko ir po trupučiuką parsivežė 
Lietuvon, ir džiaugėsi jais kur{ 
laiką, garsinosi, kaip "tikrais 
patriotais", ištrūkusiais iš bur
žuazinių nacionalistų pinklių ir 
grįžusiais { laimingą tėvynę"... 
B. Dirmeikis, tačiau, Pr. Lapie
nei parašė, kad tokio "mėšlo” 
stovyklose buvęs tai trečdalis, 
tai du trečdaliai ar net keturi 
penktadaliai, nes galų gale iš 
maždaug 75,000 stovyklininkųte- 
surado gal 10-15 tūkstančių "są
moningų politinių pabėgėlių", 
atseit, ne nusikaltėlių, ne tingi
nių, ne avantiūristų nors ir pa
žymėjo, kad stovyklų vadovybės 
apsisprendusios žmoniškai ir 
broliškai visus vienodai traktuo
ti, bet Dirmeikis tokiam hu
maniškumui nepritarė ir pats 
"išskryningavo" stovyklose bu
vusių tautiečių kelias dešimtis 
tūkstančių, tiesa, vien tik Pr. La
pienės akyse.

Tas "skryningas" atrodo keis
tas iš pirmo žvilgsnio. Tad Pr. 
Lapienė laimingu būdu teisingai 
pasielgė anuomet tą neva "doku
mentą" nukišusi dėžutės dugnan

ir nedariusi iš jo jokių išvadų. 
Nesgi tai aiškus rezultatas "dva
sinės depresijos", susierizini- 
mo, kokiame apie žmones kar
tais tenka tarti tik "atleisk jiems, 
nes nežino, ką darą" (Luko 23- 
34). Tačiau tą pat{ telieka dabar 
tarti ir apie Pr. Lapienę bei Vie
nybės redakciją, kai irgi susier
zinimo būklėje ištraukė iš archy
vo tą "dokumentą" ir paskelbė. Ar 
jos visos ir visi žinojo ką tuo 
daro?

Jos sakosi, kad tai padaryta 
"Vienybei nuo priekaištų ginti". 
Bet argi apgynė? Priešingai. At
skleidė mirusio asmens portrete 
bruožą, kur{ jis pats nelemtai 
buvo sau nusipiešęs, bet kuriuo 
negalėjo ir nebūtų norėjęs pasi
didžiuoti, ir kurio viešai rodyti 
neturėjo intencijos. Atgaivino 
prieš dešimtis tūkstančių tautie
čių nukreiptą šmeižtą, kurio pla^ 
tinimu šiandien nėra suintere
suotas niekas kitas, kaip tik bol
ševikai. Bolševikinė ir probolše- 
vikinė spauda, iš tiesų, dar nie
kad nebuvo nei išdrįsusį tą 
šmeižtą išpūsti iki tokio mas
to, koks jis surašytas tame "do
kumente", kurio autorius, sura
šęs j{ nelemtu moralės susilpnė
jimo momentu, dabar nebega
li jo atšaukti ir tautiečiams 
daromos skriaudos atitaisyti.

Probolševlkinėj spaudoj tos 
rūšies šmeižtai maža ką {tikino, 
nes visiems žinoma, kodėl jie su
interesuoti juos skelbti. Ir jie pa
tys seniai žino, kad jiems nesi
seka tas juodinimas. Užtat koks 
džiaugsmas jiems dabar, kai tas 
šmeižtas, dargi keleriopai sustip
rintas, skelbiamas Vienybėj, 
kuri vis dar daugelio menama 
esanti ne jų pusėje; ir kai 
šmeižtas dar sutvirtintas, nors 
ir mirusio, bet tokio asmens 
parašu! Su kokiu/ pasitenkinimu 
jie dabar tą "dokumentą" karto
ja! Nejaugi Pr. Lapienė nesu
prato, kad šiuo paskelbimu nėra 
atidengta jokios t i e s o s, bet 
užtat suteikta veršiškos linksmy
bės dešimčių tūkstančių tautiečių 
šmeižikams ir persekiotojams.

Jei ir atmestum visus ligšioli
nius priekaištus Vienybei, tai 
šiuo žygiu Pr. Lapienė ir visa 
Vienybės redakcija priekalšti- 
ninkams suteikė pat{ svariausi 
argumentą. Nes čia tai jau yra 
pūstelėjimas "bolševikų dūdon11 
iš visų plaučių! Neefektingas pūs
telėjimas, nes tas šmeižtas ne
gali bepriliptl. Bet intencija 
pūsti kalba pati už save. Jei
gu ir Pr. Lapienė, ir visa Vie
nybės redakcija su leidėja ir 
"managing editor" priešaky ta
riasi, kad tuo jos tik "Vienybę 
nuo priekaištų gina”, tai ištie
si) telieka tarti "atleisk joms, 
nes nežino ką darančios".

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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KALBOS KERTELE
- - - - - - - - - - STEPAS VYKINTAS - - - - - - - - - -
ŠP ARGE LIS, SMIDRAS AR SMYDRAS?

Lietuvių Enciklopedijoje apie 
smydrą yra taip parašyta: 
"Smydras vaistinis (asparagus 
offclnalis) lelijinių šeimos dau
giametis vaistingas augalas. Lie-

NEPAMIRšKITE MUS!
Mes visi esame savo tau

tos reprezentantai tremty
je. Svetimieji stebi mus 
k i e k v i ename žingsnyje. 
Taip pat mes žinom, kad 
nuo mūsų elgesio priklauso, 
kokį vaizdą susidaro kiti 
apie mus. Ar Lietuvos var
das skambės garbingai ar 
ne, priklauso nuo mūsų. 
Mūsų pareiga, kad visur 
gerai apsieitume ir darytu
mėm visiems gerą įspūdį. 
Svetimtaučiams turime pa
rodyti, kad esame kultūrin
gi žmonės ir esame pasiry
žę kovoti už savo tautos in
teresus. Niekados neturė
tumėm praleisti progos aiš
kinti svetimtaučiams da
bartinę Lietuvos būklę, taip 
pat turėtumėm supažindin
ti su tomis skriaudomis, ku
rios yra padarytos mūsų 
tautai. Taip pat turime bū
ti geri tautiečiai ir gerai su
gyventi su krašto žmonė
mis ir, kad nenutruktumėm 
nuo lietuvių kamieno, turi
me dalyvauti organizacijo
se, prisidėti prie jų steigi
mo ir jas remti.

Viena tokių organizacijų, 
tai yra Vasario 16-oji Gim
nazija Huėttenfelde. Tai 
vienintelė lietuvių gimnazi
ja laisvuose Vakaruose, ši
toje įstaigoje susispietęs 
visas lietuviškas jaunimas, 
kuris nori užaugti ir semti 
mokslo žinių, lietuviškoje 
a t m osferoje. Tikėdamiesi, 
kad Lietuva bus laisva, mes 
turime jai paruošti gana in
teligentų, o tai galėtumėm 
Vasario 16 Gimnazijoj. Tai
gi, norėdami, kad šioje gim
nazijoje užaugtų naudingi 
tėvynės vaikai, jinai turi 
būti remiama, nes tik taip 
ją bus galima išlaikyti. Kad 
ir tik mažytė auka, bet vis
gi jinai padeda gimnazijai 
užbaigti naujus namus, to
dėl nesigailėkite remti Va
sario 16 Gimnaziją, nes bus 
ne tik gimnazijai nauda, 
bet visai lietuvių tautai.

Stasys Gujėnas, 
Vasario 16 Gimnazija 

tuvoje daržuose ir darželiuose 
auginamas. Jauni augliai valgomi.
P. Lietuvoje sutinkamas ir lau
kuose". (Žr. LE, XXVIII t.. 180 
psl.).

Kaip valgomas augalas smyd
ras yra daugiausia auginamas 
Vokietijoje. Todėl mes, lietuviai, 
šį augalą permažai pažįstame, 
netiksliai jĮ vadiname ir netai
syklingai rašome.

Prof. E. Frenkelis etimologiš
kai taip aiškina smydrą: smyd
ras - Pflanze, asparagus, Spar- 
gel (Ryt. Liet. žr. Būga KŽ 52, 
92), Sereiskis, Ryteris, Niemi - 
Sabaliauskas TiŽ 3, 463 nr. 231, 
pvz. šluok, sasuta, smydro šakų. 
(Kupiškis). Dar vartojamassmyd
ras (N.S.B.)

Mūsų dainose yra užtinkamas 
ir veiksmažodis smidrau (jin) 
ti, kuris reiškia gražiai eiti, ju
dėti. Pvz. "Aš pažinau savo bro
li, vidur smidraujantl. Atbaga 
žirgas, atsmidruoja, aukso kil- 
palas atblizguoja". (Žr. Niemi- 
Sabaliauskas "Tauta ir Žodis” nr. 
500 ir nr. 495) Smydruoti (uoju, 
-avau) reiškia ir blizgėti, žibėti.

Latvių kalboje smidrs,smu(i)- 
drs yra plonas, laibas, gerai iš
augęs.

Galimas dalykas, kad smydras 
yra susijęs su kaitos variantu d, 
g., pvz. smeigti, smigti.

Ne tik prof. E. F renkelis, bet 
ir Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyno autoriai smydrą rašo su il
gąja y. Tik Lietuvių kalbos vado
vas kažkodėl ši žod{ rašo su 
trumpąja i. Todėl siūlyčiau ne
vartoti nei šparago (lenkiškai 
szparagz), nei špargelio (vokiš
kai), nei smidro (latviškai), o 
smydrą kaip antrosios kirčiuo
tės daiktAvardJ.

SMIČIUS AR GRIEŽIKLIS, 
GRIEŽYKLĖ

Smičius, smičielus, smičėlas, 
smičiolas — visi šie žodžiai tu
ri slavų kalbų žodžių šaknį: len
kiškai smycz(ek), rusiškai smy- 
čok. Nors mūsų šnekamojoje kal
boje vartojame smičių, tačiau 
bendrinėje ir literatūrinėje kal
boje reikėtų šio žodžio kaip bar- 
barismo nebenaudoti. Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas vietoje 
šio žodžio siūlo trauktuvą ir grie- 
žiklj. Tačiau trauktuvas turi dau
geli Prasmių ir nelabai tinka smi
čiui pakeisti. Kaip pakaitalas la
biau tinka griežiklis ar griežyk- 
lė, lazdelė su ištemptu išilgai jos 
ašutų pluoštu, traukiama stygo
mis norint išgauti garsą: smui
ko griežyklis ar griežyklė.

KAS YRA SPRAGĖ?

Lietuvių kalbos vadovas pažy
mi spragė, -ės 2, lapų vabaliukas 

(fragaria elatior). Kitų šio žodžio 
prasmių neaiškina. Dab. LKŽ 
rašo: spragė (2) 1. zool. vabz
dys, kuris ėda jaunus augalus, 
ypač kopūstus (Haltica oleracea): 
pvz. spragės kopūstus ėda.

Plačiau šio žodžio prasmes 
aiškina etimologinis E. Frenke
lio žodynas. Čia užtinkame: spra
gė 1. Zaunl&cke - spraga, 2. 
spragė - degančios pliauskos at
skala iš veiksmažodžių spragėti, 
sprogti.

3. spragė, (Haltica oleracea), 
spragis (tarmiškai sakoma Kvė
darnoje, žr. Būga Aist. st. 188), 
spragšis, spragšys, sprakšys 
-io, sprogėlė... Būga šių žodžių 
etimologiją sieja su spragėti, 
sprogti, bet Niedermanas Būgai 
prieštarauja, nepatiekdamas ar
gumentų. 4. Spragė, (fragaria 
elatior) (lotyniškai vaccinium 
myrtillis) palyg. Nesselmann 
495 spragšė, spragelis -io - 
Honig-, Gartenspringkraut, im- 
patiens glandulifera.

Latviškai spradzene - Maul- 
beere, Gartenerdbeere...

K. Būga ir š{ žodj priskiria 
žodžių grupei, kurie yra kilę iš 
spragėti, sprogti.

Kaip matome, semantika, ar
ba semasiologija, žodžių pras
mių mokslas yra labai svarbus 
filologijoje. Negalima supainio
ti haltica oleracea su fragaria 
elatior... vabzdžio su braškė
mis...

ATSIŲSTA PAMINĖTI
GIMTOJI KALBA -1964 m. pir

mojo ketvirčio numeris aiškina 
kai kurių linksnių vartojimo at
vejus (L. Dambriūnas), kirčiavi
mą aiškina P.S. Klausimų krai
telė išaiškina kai kurių angliškų 
terminų vertimus. Apžvalgoje L. 
D(ambriūnas) kritikuoja St. Vy
kinto Kalbos Kertelę Dirvoje.

Gimtąją kalbą leidžia Kultū
ros Fondas, redaguoja L. Damb
riūnas. Prenumerata metams — 
tik 2 dol. Administracijos adre
sas: Gimtoji Kalba, 5348So. Tal- 
man Avė., Chicago 32, Illinois.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE M9DERNI0JE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. STREGA — Liąuer, Import. from Italy. .. .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

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

5th
5th
5th

VOKIETIJOS LIETUVIU ŽINIOS
K. DONELAIČIO MINĖ
JIMAS VOKIETIJOJE
Gegužės 31 d. Mannhei- 

me, Lando pieno bare, įvy
ko Lietuviu Bendruomenės 
Weinheimo apylinkės susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darė ir kalba pasakė sky
riaus pirmininkas Erd. Si
monaitis. šis susirinkimas 
buvo skirtas K. Donelaičiui 
paminėti. Paskaitą apie K. 
Donelaitį laikė literatūros 
kritikas Stepas Vykintas. 
Jis nušvietė Donelaičio as
menį ir jo kūrybą, iškėlęs 
K. Donelaičio lietuviškumą, 
io ištikimybę Lietuvai ir 
lietuvių kalbai. Pabrėžė, 
kad poeto žvaigždė vis la
biau kyla ir vis gražiau 
šviečia.

Po to, pirm. Erd. Simo
naitis paminėjo birželinius 
išvežimus ir paprašė susi
rinkusius pagerbti susikau
pimo minute atsistojimu 
žuvusiuosius .dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomy
bės. Jis ragino išlikti gerais 
lietuviais ir siųsti savo vai
kus į Vasario 16 Gimnaziją.

DR. J. DEVEIKĖ 
VOKIETIJOJE

Šiomis dienomis moksli
niais reikalais į Vokietiją 
iš Paryžiaus atvyko Dr. J. 
Deveikė. Ji dalyvavo ir K. 
Donelaičio minėjime Mann- 
heime. Ji rūpinasi Heidel
bergo universitete įsteig- 
dinti lietuvių spaudos sky
rių. Toks skyrius jos rū
pesčiu jau yra įsteigtas Pa
ryžiaus universitete. Visa 
laisvoji lietuvių spauda tu
rėtų jos žygius paremti, 
siųsdama į tokius spaudos 
skyrius po 1 egz. savo lei

$5.75
$3.98

$1.19 
$4.69 
$ .69 

dinių. Taip pat ir knygų 
leidyklos.

NAUJA BENDRUOME
NĖS VALDYBA 
MUENSTERYJE

Muensteryje, netoli Die- 
burgo, yra amerikiečių 
amunicijos kuopa, kurios 
daugumą sudaro lietuviai. 
Čia visą laiką veikė Lietu
vių Bendruomenės skyrius. 
Gaila, kad jis iki šiol buvo 
nedemokratiškai susitvar
kęs, o valdė ji kažkeno pa
skirti pareigūnai. Dabar 
skyrius persitvarkė demo
kratiškai ir išsirinko šiuos 
sudėties valdybą: J. Stan
kaitis — pirmininkas, A. 
Mažeika — sekretorius ir
T. Šidiškis — iždininkas.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

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

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

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

REIKTŲ ATKREIPTI
DĖMESĮ

Vakarų Vokietijos knygų lei
dyklos Quell-Verlag Stuttgart iš
leistame Kurt Hutten veikale 
"Chrlsten hinter dem Elsernen 
Vorhang" (Krikščionys anapus 
geležinės uždangos) pirmame to
me aprašoma religijos ir baž
nyčios padėtis Sovietų Sąjungoje, 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir 
Vengrijoje, o antrame tome Ry
tų Vokietijoj, Jugoslavijoj, Ru
munijoj, Bulgarijoj, Albanijoj ir 
Kinijoj.

Veikalo autorius dr. Kurt Hut
ten yra ne tik evangelikų teolo
gas, bet ir publicistas. Anot lei
dyklos, veikalas stengiąsis daly
kiškai ir teisingai suvokti ir pa
teikti faktus. Autoriaus kvalifika
cijos ir leidyklos rekomendaci
jos juo labiau pykina lietuvi skai
tytoją, kai jis Lietuvą, Latviją, 
Estiją teranda "Die Sowjetunion" 
skyriuje. Būtų pravartu, kad lie
tuviai, pirmiausia lietuviai evan
gelikai , laiškais autoriui ir lei
dyklai reaguotų dėl Baltijos val
stybių suplakimo su Sovietų Są
junga, priešingai tarptautinės 
teisės faktams. Vt. Vt.

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

MOTERIS JUOZAS ŠVAISTAS

— KARNAVALO 
AIKŠTĖJE NOVELĖ

— Dėl Aleksandro tu perdaug nenusimink — aš su
tvarkysiu! Bet svarbu ateičiai, ateičiai, mano mieloji. Į 
gyvenimą ir jo reiškinius reikia giliau ir plačiau žvelgti. 
Reikia pagaliau pažinti vyrus. O tu, kaip matau, nė kiek, 
nė kiek nepažįsti dar jų. Toks įžūlus Aleksandro pasiū
lymas ir tokia abejinga io laikysena labai būdinga ir 
plokščiai vyriška. Tikras dalykas, kad jis turi dabar ko
kią nors paukštytę ar naują pumpurėlį. Jei neturėtų, taip 
nesielgtų. Iš patyrimo jau žinau. Labai retai kuris vyrų 
lengva širdimi nutraukia santykius su esama moterimi, 
neturėdamas atsarginės. Susidariusi tuštuma daug skau
desnė pačiam vyrui ir nepakenčiama, negu visos jo am
bicijos ir išdidumo manija ...

Gražina nebeiškentė, bematant nutraukė:
— Bet tai juk niekšiška! Be galo kiauru! Jei iš tik

rųjų žinočiau, kaip taip yra, — aš pati iškelčiau jam by
lą. Nė valandėlės nekentėčiau. Ne, ne! Nenoriu kitos mo
ters laimės likučių ir negaliu sutikti, kad man tik kas
dienybė bepaliktų!

— Palauk, brangioji, nesikarščiuok!
— Ko laukti, jeigu faktas?
— Sakai — faktas?
— Taip! Iš tavo išvedžiojimų darosi man aišku. Juk 

Aleksandras nenutraukė dar santykių su buvusia savo 
mylimąja ...

-— Apie kurią tu manai?
— Irena Kundrošaitė ...
— Su ta?
— Gal pažįsti ją?

— Na žinoma! Visada šukuojasi pas mane. Ji irgi 
dirba toj pačioj prabangioj parduotuvėj, F a i r . Ten 
pat perkasi brangias madniausias sukneles. Dabita — 
mėgsta pasipuošti.

— Kieno gi pinigais ji perkasi? Tikriausiai vyrų!
Tuo pat metu aštriai nudiegė Gražinai paširdyje: 

"Tikriausiai ir Aleksandro ne vienas šimtelis atiteko tai 
puošeivai?" Bet Rožytė nepatvirtino šito reflekso.

— Nemanau. Negaliu nei tvirtinti nei paneigti. Ne
noriu apkalbėti. Mano išmanumu pakankamai pati užsi
dirba. Labai vertinama, kaip modelis. Grakšti, elegantiš
ka. Net kitos moterų madų parduotuvės samdo ją pade
monstruoti.

Gražinai dar didesnis pavydas atsirado.
— Patinka ji tau?
— O žinai, verta pagundų, jei žiūrėti iš vyriško 

taško. Patraukliai kraipo užpakaliuką, taikliai šaudo ryš
kiomis tamsaus aksomo akimis, žavios šypsenos, melo
dingas balselis, puikus modelis, kaip sakiau. Vienu žodžiu, 
tikrai seksapiliška, kaip Įprasta įdomią moterį charakte
rizuoti. Nieko nuostabaus, jei ir Aleksandras domėtųsi...

Abidvi nutilo, tarytum savo vaizduose derino Alek
sandrą su Irena. Netrukus vėl kalbėjo Rožytė.

— Tu stipriai įtari, bet nesi šimtu procentu tikra?
— Ne ...
— Reikia susekti, galutinai nustatyti. Tada, vyreli 

mielas, mes tau kitokią dainą uždainuosim! Aš padary
siu, tikrai padarysiu! Tuo tarpu rimties ir kantrybės, 
mieloji. Tik nesikarščiuoti. Labai gerai, kad tu šįryt ne- 
pasidavei išprovokuojama ir nepasikarščiavai. Puiku! Jis 
būtų tik apsidžiaugęs. Viskam savo laikas. Kol vaisius 
neprinokęs, niekas jo neskina, nors ir labai nekantrautų.

Buvo jau pietų metas. Abi draugės atsisėdo už sta
liuko. Kalbos nukrypo kitomis temomis.

V
Vienu momentu Gražina labai susidomėjo staigiu

Rožytės pasiūlymu. Atidžiai klausėsi, svarstė ir vis dve
jojo.

— žinai, mieloji! Tau būtinai, būtinai reikia pava
žiuoti kur nors toliau iš to miesto, atitrukti nuo savo na
mų aplinkos. Reikia atsigauti nuo staigaus sukrėtimo, 
sustiprėti dvasiškai ir pasiruošti naujam savarankiškam 
gyvenimui be vyro pagalbos. Kaip tu į tai žiūri?

Gražinos veide visiškas neaiškumas, tartum tolesnio 
išryškinimo lauktų.

— Matai, kiek aš nujaučiu, judviejų išsiskyrimas 
neišvengiamas ...

— Sakai, neišvengiamas?... — dusliai, lyg tolimas 
aidas, pakartojo Gražina.

Rožytė energingiau įtikinėjo:
— Taip, taip, brangioji! Plyšys gilus — nebesutai- 

somas. Argi tu prašytum dar, maldautum, kad Alek
sandras, šaltai ir rimtai apsigalvojęs, sulaikytų šitą bylą?

— Nežinau ...
— O žinoti reikia! Taip pasyviai, rankeles sunėrus 

laukti būtų nesąmonė. Geriausia, kad tu pati, nieko ne
laukdama, iškeltum priešingą bylą.

— Neturiu tvirtų įrodymų .. .
— O ko gi jau jis remsis? Užtenka, kad svetimote

riauja. Tavo argumentas daug stipresnis. Ir visa tai la
bai greitai išryškės, kai jis gyvens viešbutyje. O mudvi 
tuo tarpu pasišalinsim, kad jam drąsiau būtų su savo 
meiluže susitikti.

— Ir tu manai išvažiuoti?
— Taigi aš ir kviečiu tave drauge. O žinai kur? 

Nagi Į Niagara Fąlls! Daugiausia ten jaunavedžiai va
žiuoja. Puikios aplinkybės linksmai, smagiai praleisti pir
mąsias saldumų dienas. Bet ir pagyvenusiems pravartu. 
Sveikas, gaivinantis poilsis. Tai kaip?

Gražina vis dar nebuvo apsisprendusi. Keista ir ne
įprasta jai rodėsi, taip staiga atitrūkti, palikti vienus 
namus. Ir kitoki neaiškūs klausimai drumstėsi galvoj.

— Pati nežinau ...
Rožytė, lyg atspėjusi jos nerimą:

(Bus daugiau)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

* KUN. JONAS GRIGONIS, 
Naujosios Parapijos klebono pa
dėjėjas, vyskupijos patvarkymu 
šiomis dienomis perkeliamas į 
Sv. Kryžiaus (Holy Cross) para
piją Euclide.

Nors oficialiai dar nepaskelb
ta, bet parapijiečių tarpe kal
bama, jog j kun. J. Grigonio 
vietą N. Parapijoje būsiąs per
keltas kun. P. Dzegoraitis.

PADĖJO VAINIKĄ

Mirusių pagerbimo ir ka
pų papuošimo proga gegu
žės 30 d. Dr. K. Pautienis 
su sūnum Mindaugu aplan-

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

S T. CLAIR
AVINGS

S—

Nijolei Garlaitei susituokiant su Pauliu Žygu, jos draugės suruošė p. Gelažių namuose mergva- 
karj. Nuotraukoje prieky ant žemės prie dovanų sėdi Nijolė Garlaitė. Aplink sėdi: E. Augustinavi- 
čiūtė, W. White, K. Gelažytė, G. Degutytė, M. Juškėnaitė, N. Jankutė, A. Gelažytė, V. Smalley, G. 
Garlaitė, R. Laniauskaitė, E. šenbergaitė, R. Žygaitė, R. Eidukaitytė ir B. Augustinavičiūtė. estu- 
vės (vyko praeitą šeštadien( N. Parapijos bažnyčioje Clevelande. J. Garlos nuotrauka

1 *4 i

s '

kė kapus ir uždėjo vainiką 
ant savo draugo a. a. Dr. 
Sukarevičiaus kapo.

Jau 2 metai nuslinko am
žinybėn, kaip Clevelando 
visuomenė neteko populia- 
riaus ir gero gydytojo Dr. 
Sukarevičiaus, kuris dau
geliui lietuvių geru gydymu 
išgelbėjo gyvybes. Gydyto
jai nustojo mielo ir malo
naus draugo ir šeima nete
ko rūpestingo globėjo, vyro 
ir tėvo.

Svetima padangė, sveti
ma žemė, bet svetinga te
gu būna jam jo amžinam 
poilsyje.

• Balių-kohcertų ir kito
kių pramogų bei parengimų 
rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa*- 
talpose. Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta j 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

„Kreiptis: 382-1606
503 Richmond Rd.

Richmond Hts., Ohio

PARDUODAMAS NAMAS
E. 87 gt., j šiaurę nuo 

Superior Avė. Gerame sto
vyje 4 miegamųjų namas 
su modernia vonia, tik 
Įrengtu gazo pečium, vari
niais vamzdžiais. Garažas. 
Visi prabangaus namo pa
togumai už naują šiame 
rajone kainą — $11,800 
greitam pardavimui. Geros 
išsimokėjimo sąlygos.

Elmer Seidman 
Tel. LA 1-5024 

WESTSIDE REALTY 
(65-67)

• 7 kamb. butas, gyve
nant kartu su šeimininke. 
Tinkamas viengungiui ir 
šeimai. Gražioje vietovėje. 
Skambinti tel. 968-3740.

CLEVELANDO PARENGIMŲ
KALENDORIUS _

BIRŽELIO 14 D. Tragiškųjų 
birželio (vykių minėjimas. 10 v. 
ryto pamaldos šv. Jono Kated
roje. 11 vai. minėjimas šv. Jono 
kolegijos auditorijoje. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

BIRŽELIO 21 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium.

BIRŽELIO 28 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė.

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis.

LIEPOS 4 D. JAV nepriklau
somybės šventės minėjimas, pie
tūs ir pasilinksminimas Čiurlio
nio ansamblio namų sode. Rengia 
LB I Apyl. valdyba.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje (vyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

RUGPIŪČIO 2 D. Lietuvių Pilie
čių Klubo metinis piknikas Niaurų 
sodyboje.

RUGSĖJO 6 D. New Yorko vy
rų okteto koncertas N. parapijos 
salėje.

RUGSĖJO 6 D, Lietuvos Tau
tinės šventės minėjimas šv. Jur
gio parap. salėje. Rengia LB 1-os 
Apyl. V-ba.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautiniųau 
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

SPALIO 11 D. Lietuvių Bend
ruomenė rengia Lietuvių Dieną 
Naujosios parapijos salėje.

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - - - ANTANAS BERNOTAS - - - - - - -

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBĖS gegužės 5 d. išleido 5 c. 
p. ženklą Civilinio karo "Wilder- 
ness" mūšio 100 metų sukakčiai 
paminėti. Tai jau ketvirtas iš ei
lės kasmetinis p. ženklas to karo 
sukakčiai paminėti. Piešinys — 
trys artileristai prie patrankos 
ir sviedinių nukapoti miško me
džiai. Ženklas spausdintas juoda 
ir tamsiai raudona spalvomis.

Trys lietuvaitės, baigusios Ursuline College Clevelande, 
su ten profesoriaujančia Aldona Augustinavičiene. Nuotrauko
je iš kairės: K. Gelažytė, Aid. Augustinavičienė, N. Garlai- 
tė ir I. Besperaitytė po diplomų (teikimo iškilmių.

J. Garlos nuotrauka

WU.D£RNtS5CXnEKXL\L
■

"VVilderness" mūšis (lietuviš
kai galėtume versti "Tyrlaukių 
mūšiu") (vyko 1864 m. gegužės 
5-6 dienomis miškingoje apylin
kėje prie Rapidan upės ( vakarus 
nuo Chancellorsvllle netoli Fre- 
dericksburg, Va., kur šiauriečių 
armija, vadovaujama generolo 
Granto, susikovė su pietiečių ar
mija, vadovaujama gen. Lee. Dvie
jų dienų mūšis pasibaigė be aiš
kaus laimėtojo ir persikėlė į ki
tus rajonus, šiauriečiai tame mū
šyje turėjo 15, 837 vyrus užmuš
tais ir sužeistais, gi pietiečiai 
neteko 11,400 vyrų.

BULGARIJA išleido 6 p. ženklų 
seriją su senoviniais piešiniais, 
rastais viename kape Kazanlėk 
vietovėje, Trakijoje.

Trakija (lot. Thracia), Bulga
rijos provincija, žinoma jau se
novės graikų, kaip žemė ( šiau-

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 14 ir 15 D. Vai
dilos'’ Teatro premjera "Užbur
toji 'dūdelė" šv. Jurgio parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO.31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

rėš rytus nuo Makedonijos, tę- 
susis iki Dunojaus ir Juodosios 
jūros. V amž. pr. Kr. Trakija 
buvo atskira karalija, vėliau už
imta Makedonijos, Romos ir Bi
zantijos imperijų. 1453 m. tur
kai, nukariavę Konstantinopoli, 
užėmė ir Trakiją, kurią išvaldė 
iki Rusų-Turkų karo 1878 m., ka
da šiaurinė krašto dalis atiteko 
naujai pasiskelbusiai nepriklau
somai Bulgarijai, kita dalis li
ko autonominė Turkijos ribose, 
o rytinė dalis buvo pavadinta Ry
tų Rumelija ir liko turkų kontro
lėje. Sekant Balkanų karą 1913 m. 
ir I Pas. karą, atskiros Trakijos 
dalys keitė savininkus. Dabar 
provincija yra padalinta tarp Bul
garijos, Turkijos ir Graikijos.

Čia primintina, kad mūsasis 
Dr. J. Basanavičius Įrodinėjo lie
tuvius kažkada gyvenus Trakijo
je.

DAHOMEY respublika (vakarų 
Afrikoje) išleido 3 p. ženklų se
riją žinomam negrų generolui 
Toussaint L'Ouverture pagerbti. 
Pašto ženklų apačioje yra šitoks 
prancūzų kalba paaiškinimas: "Ki
lęs iš karališkos Allada giminės 
Dahomey, Haiti generolas, vals
tybininkas, išlaisvintojas ir kan- 
klnys".

Pierre Dominiąue Toussaint
L’Ouverture (1743 - 1803) gimė

936 East 185th St.
KE 1 - 7770 

kaip vergas iš negrų tėvų, kadai
se atgabentų iš vakarinės Afri
kos, dabartinėje Haiti respub
likoje, Hispaniola saloje, tada 
apgyventoje prancūzų kolonistų 
ir vadintoje Saint Dominiąue (San 
Domingo). 1789 m. Tautinis Pran
cūzų Susirinkimas Paryžiuje nu
tarė San Dominge panaikinti ver
giją. tačiau tam pasipriešino sa
los didieji žemvaldžiai ir plan
tacijų savininkai, vadinami colon. 
Vietos gyventojai mulatai (baltųjų 
ir negrų mišinys) sukilo ir prasi
dėjo atviras maištas. 1791 m. prie 
sukilėlių prisidėjo ir L’Ouvertu
re, kuris labai pasižymėjo ne tik 
kovose prieš prancūzų kolonis
tus, bet ir išvydamas iš ten bri
tus bei ispanus, atvykusius padė
ti prancūzams. Už pasižymėji
mus L’Ouverture Prancūzų Susi
rinkimo 1795 meteis buvo pakel
tas generolu, paskirtas San Do
mingo armijos vadu, o vėliau gu
bernatorium. Tačiau mulatai ne
buvo patenkinti jo iškilimu ir au
toritetu ir sukilo prieš j(. Nugalė
jęs mulatus, jis pasiskelbė ne
aprėžtu salos valdovu. Tai nepa
tiko Prancūzijai, ir Napoleonas 
pasiuntė ( salą generolą Lecle- 
rec su stipriu laivynu "sutvar
kyti" L’Ouverture. Po gana stip
raus pasipriešinimo, L’Ouvertu
re buvo nugalėtas, suimtas ir nu
gabentas ( Prancūziją, kur viena
me kalėjime netoli Besanęon 1803 
m. pasimirė.

KANADA gegužės 14 d. išleido 
5 c. p. ženklą su trimis klevo la
pais, suaugusiais ant vieno kote
lio. Ženklu norima išreikšti Ka
nados vienybė, prasidėjusi prieš 
100 metų, kada Į vieną valstybę 
buvo pradėtos jungti atskiros da
lys, taip pat vienybė tarp angliš
kosios ir prancūziškosios Kana
dos dalių. Ženklas raudonos ir 
mėlynos spalvos.

Piešiniui klevo trilapis yra pa
imtas iš Kanados valstybinio her
bo apatinės dalies, kaip kad j( ma
tome herbe, Kanados parlamento 
priimtame 1920 m. Kadangi Kana
doje auga labai daug klevų, tai 
lapo simbolis net ( herbą pateko. 
Klevas -- gražus medis, iš kurio 
kanadiečiai anksti pavasari mėgs
ta leisti saldžią sulą, vartojamą 
alkoholinio gėrimo, klevo sirupo 
ir rudo cukraus darymui. Klevo 
lapai Kanados pašto ženkluose 
kaip ornamentas randami jau nuo 
1897 m.

KANADOS latviai leidžia gražų 
filatelistinj žurnaliuką, pavadintą 
Philatelist - Numismatist, kurio 
jau išėjo 7 numeriai. Žurnaliu
kas gražiai iliustruotas, rašomas 
daugiausia latviškai, tačiau ne
maža paaiškinimų angliškai (ir 
vokiškai). Ateity numatoma pada
ryti tikru Pabaltijo filateliniuor- 
ganu ir leisti kas mėnesi paeiliui 
užpildant turinj estams, latviams 
ir lietuviams. Prenumeratos 
kaina metams $3.00. Rašyti ir pi
nigus siųsti: Mr. A. Greblis, 705 
Saraguay Blvd., Pierrefonds, 
Que., Canada.

BRONZINĖ LENTA PRIE 
LIETUVIŠKO KRYŽIAUS

Antanas Sniečkus, jau
nas, Amerikoj gimęs lietu
vis iš Brooklyno, pasiūlė 
šalia lietuviško kryžiaus 
pasaulinėje mugėje Įtvir
tinti bronzinę lentą, kad 
tūkstančiams praeivių ne
liktų abejonės, ką šis kry
žius simbolizuoja. A. Snieč
kus šiam tikslui jau surin
ko 400 dol.

Ši lenta bus iškilmingai 
atidengta birželio 14 d. kry
žiaus dedikavimo iškilmių 
metu. Lentoje bus sekantis 
įrašas: ”The Lithuanian 
tvayside cross embodies an- 
cient pagan symbols and 
cristian motifs. Thousands 
of these artistic forms of 
folk art formerly dotted 
the countryside. Today the 
godless communist oppres- 
sors have destroyed these 
shrines, būt they cannot 
extinguish the snirit of the 
courageous Lithuanian peo- 
ple who long to be free 
again”.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Lietuvos konsulas Ju
lius J. Bielskis, dėkodamas 
ALT vadovybei už kvieti
mą j kongresą Washingto- 
ne, savo laiške, tarp kitko, 
rašo: Spaudoje ir kitokio
mis priemonėmis keltina 
viešumon jau aiškiai pasi
rodžiusius naujus "veiks
nius”, bruzdančius prieš 
Lietuvos laisvinimo reika
lus. Aišku, šiuo tarpu to
kiais yra visi tie, kurie agi
tuoja, tempia ar bent pri
taria bet kokiam bendra
darbiavimui su Lietuvos 
okupantais — pavergėjais. 
Tokius gaivalus reikia kel
ti viešumon, plėšti nuo jų 
"geros valios kaukę”, nuro
dyti jų daromą lietuvybei 
žalą ir tuo sulaikyti juos 
nuo gerų lietuvių išnaudo
jimo. Tuo reikalu yra lauk
tinas Amerikos Lietuvių 
Kongreso aiškus pasisaky
mas.

MIRĖ PROF. V. JUNGFERIS
Vytauto Didžiojo Universiteto 

Kaune profesorius ir Lietuvai 
daug pasitarnavęs prof. Vikto
ras Jungferis mirė Nuernberge, 
Vokietijoje, sulaukęs 71 m. am
žiaus.

Jo knygos apie Lietuvą vokie
čių kalba ir straipsniai spaudo
je yra daug prisidėję vokiečių - 
lietuvių santykiams praskaidrin
ti.

* LIETUVIŲ FRONTO BIČIU
LIŲ Vyriausios Tarybos Rinkimų 
Komisija praneša visiems LF bi
čiuliams, kad kiekvienas LB bi
čiulis iki birželio 30 d. gali 
siūlyti ne daugiau kaip 9kandi- 
datus Į LFB Vyr. Tarybą; taip 
Pat kiekvienas LF bičiulis gali 
būti pasiūlytas kandidatu. Siūly
tojas prideda siūlomojo sutiki
mą. Siūlymus siųsti: LFB Vyr. 
Tarybos Rinkimų Komisijai, 566 
Ridge St., Newark, N.J., 07104.

♦ PEDAGOGINIS LITUANIS
TIKOS INSTITUTAS praneša, 
kad Donelaičio sukaktuvinio va
karo, įvykusio gegužės 9 d., nei 
Chicagoje, kaip to vakaro nema
čiusiųjų siūloma, nei kitose vie
tovėse, kaip ne vieno jau pagei
daujama, dėl daugelio priežas
čių Institutas pakartoti negalės. 
Tačiau visa to vakaro garsinė 
Programa įrašyta į magnetofoni
nę juostą, kuria gali pasinaudoti 
bet kame gyvenantieji -lietuvių 
sambūriai, mokyklos, šeimos ir 
pavieniai asmenys. Garsinę Do
nelaičio vakaro programą, be 
kitų dalykų, sudaro: prof. VI, 
Jakubėno specialiai tam vakarui 
parašyti kūriniai vargonams, 
vargonais ir atliekami ("Preliu
dija" ir "Hegzametro žings
niu"), Vydūno ir K. Janzo gies
mė "Amžius po amžių", kurią 
gieda Tėviškės parapijos cho
ras, Donelaičio "Žiemos rūpes
čių" grožinis skaitymas ir Chi
cagos Lietuvių Operos choro spe
cialiai į magentofoninę juostą Į gie
dota J. Dambrausko "Giesmė 
saulei", atliepianti Donelaičio 
saulės motyvui. Pasinaudojant 
šios programos mangetofonine 
juosta, galėtųbūti pasiekta to, kad 

Marąuette Parko Chicagoje lituanistinės mokyklos ketvirtojo skyriaus mokinės Birutė Bacevi
čiūtė, Aušra Baronaitytė, Rasa Degutytė, Neringa Pasekaitė ir Rita Sekmakaitė mokyklos suruoš
toj šventėj šoka Blezdingėlę. i. Degučio nuotrauka

šiais sukaktuviniais Donelaičio 
metais jo kūrybinis žodis tik
rai nuskambėtų per visą lietuvių 
gyvenamą pasaulį. Donelaičio su
kaktuvinio vakaro programą į 
magnetofoninę juostą jrašėelekt
ronikos inž. J.B. Ralis ir Vyt. 
Šimkus. Juostos reikalu prašoma 
kreiptis šiuo adresu: P.L. Insti
tutas, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636, U.S.A.

• Violeta Karosaitė ir 
Jaunutis Puodžiūnas, jau
nieji baleto šokėjai iš Los 
Angeles, Kultūros Fondo 
valdybos pakviesti, savo 
meną parodė Jaunimo Cen
tre pereitą šeštadienį, 
s m u i k i n inkui Alfonsui 
Paukščiui ir akt. E. Blan- 
dytei talkininkaujant. Kitą 
dieną abu šokėjai ir akt. 
Blandytė, KF ir - JAV LB 
Centro Valdybos pirminin
ko J. Jasaičio iniciatyva, 
pasirodė East Chicagos 
apylinkėje, paįvairind a m i 
iš Vokietijos atvykusio Va
sario 16 gimnazijos direk
toriaus kun. Br. Liubino 
pranešimą apie gimnazijos 
reikalus. Su menininkais 
važiavo ir jiems techniškai 
padėjo J. Vaičiūnas ir A. 
Kareiva.

• Giedrė Noakaitė baigė 
birželio mėn. Hunter Col
lege of the City University 
of New York įsigydama 
Bachelor of Arts laipsnį. 
Studijavo zoologiją ir che
miją. žada studijas tęsti 
toliau.

Giedrė yra veikli Lietu
vių Skaučių Seserijos narė. 
Ji jau penki metai kaip sėk
mingai vadovauja N. Y. 
Neringos Tunto Paukštyčių 
Draugovei, ir šių metų šv. 
Jurgio dienos proga buvo 
pakelta į paskautininkės 
laipsnį.

Ji taip pat aktyviai vei
kia Korp! Neo-Lithuania, 
šiuo metu eidama New Yor
ko padalinio valdyboje Ar- 
biter Elegantiarum parei
gas. Be to, priklauso Lie
tuvių Studentų Sąjungai ir 
pernai buvo viena iš- Sąjun
gos suvažiavimo rengėjų.

PASIRUOŠIMAI STOVYKLAI
š. m. gegužės 17 d. visa Korpl 

Phila. padalinio valdyba buvo nu
vykusi J Garmų vasarvietę, ku
rioje šiais metais įvyks Korpl 
vasaros stovykla. Susipažino su 
stovyklaviete, su savininkais, ap
tarė įvairius klausimus, susiju
sius su pačia stovykla. Kaip val
dybai teko įsitikinti, parinktoji 
vieta puikiai atatinka stovykla
vietės reikalavimams, gi atvy
kę stovyklautojai galės naudin
gai ir maloniai praleisti laiką.

Gegužės 23 d. įvyko Korpl 
Phila. padalinio sueiga, kurioje 
valdyba smulkiai supažindino vi
sus korporantus-es su stovyklos 
vieta bei pradėjo nuosekliai ruoš
tis ateinančiai stovyklai, kuri 
prasidės rugpiūčio 29 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 7 d.

Po sueigos sekė dail. J, Bag
dono paskaita apie abstraktinį me- 
ną. Paskaitai pasibaigus prele
gentas maloniai atsakė į eilę 
klausimų.

Korporantai ir svečiai šeimi
ninkų fil V. Gruzdžio su ponia 
buvo pavaišinti sumuštiniais ir 
kavute.

J,M.

• Dr. Stepas Matas, Fi
listerių Skautų S-gos CV 
pirm, gegužės 30 d. pralei
do su draugais Nevv Yorke, 
pakeliui iš Clevelando į 
Londoną. Dr. Matas yra 
Republic plieno įmonės nau
jų produktų tyrimo ir ga
mybos skyriaus direktorius.

• Dirvos 63 Nr. žinutėje 
Aukos LNFondui yra išleis
ta aukojusių po 5 dolerius 
Jono Kalninio ir Juozo Sat- 
kaus pavardės. Juos atsi
prašome ir už aukas nuo
širdžiai dėkojame.

LNF Atstovybė 
Kanadoje

BOSTON

KVIETIMAS
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Bostono 
skyriaus valdyba maloniai 
kviečia visus lietuvius da
lyvauti pamaldose už amži
nos atminties Lietuvos pre
zidento A. SMETONOS vė
lę, minint Jo mirties dvide
šimties metų sukaktį.

Pamaldos įvyks š. m. bir
želio 14 d.'(sekmadieni), 10 
vai. ryto šv. Petro parapi
jos bažnyčioje, So. Bostone.

A. L. T. S-gos Valdyba

♦ ANTANAS VILENIŠKIS pra
eitais metais buvo susirgęs šir
dies priepuoliu. Du kartus gydė
si ligoninėje. Apsveiko, tačiau 
daktarai rado, kad bet koks fizi
nis darbas jam gali būti pavojin
gas. Valdžios patvarkymu jis 
gauna pensiją. Jis yra tik 51 me
tų amž.

• KAZYSZAGANEVIČIUS.gyv. 
Cambridge įstojo į Lietuvių Fon
do narius, įmokėdamas $100,00.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Dail. J. Bagdonas gegužės 24 d. New Yorke atidarė savo studiją (101-43 114 St. Richmond Hill, N.Y.) 
į atidarymą atsilankė būrelis pažįstamųjų ir meno mėgėjų. Nuotraukoje grupė svečių dalyvavusių stu
dijos atidaryme: V. Augustinas, P. Ališauskas, V. Ališauskienė, J. Vytuvienė, kons. A. Simutis.

V. Gruzdžio nuotrauka

ADELAIDĖS MENO
FESTIVALIO ATGARSIAI

Jau prabėgo pora gerų mėne
sių nuo grandiozinės meno šven
tės -- Adelaidės Meno Festiva
lio. Gegužės 27 d. buvo vėl ma
loni staigmena, kai Pietų Austra
lijos valstybinė radijo stotis per
transliavo solistės Genovaitės 
Vasiliauskienės lietuviškų dainų 
rečitalį, kurį buvo išpildžiusi 
tame Meno Festivalyje. Po to 
rečitalio sekančią dieną Ade
laidės dienraščio "The Adver- 
tlser" meno ir muzikos kritikas 
John Horner šitaip vertina mūsų 
solistę:

Tautinių liaudies dainų reči
talio aukštai kultivuotas menas.
Vykstant Meno Festivaliui Ade
laidėje kai kur galima užtikti 
tobulo meno perlų ir jais pasi
grožėti, sumokant vos keletą ši
lingų už įėjimą. Vienas iš tokių 
perlų ir buvo lietuviškų dainų 
rečitalis, kurį š.m. kovo 10 d. 
Penningtono salėje išpildė G. Va
siliauskienė, akompanuojant 
Miss Dorothy Oldham.

Netgi ir kalbos barjerai šiame 
rečitalyje buvo nugalėti. Tai bu
vo atlikta dvejopu būdu. Pirmiau
sia, Leonas Gerulaitis, atlikda
mas pranešinėtojo pareigas, iš
vertė dainų turinį su tokiu paty
rimu ir sąmojum, jog jis nešė 
kažką asmeniško, kas prisidėjo 
prie mūsų susižavėjimo šiuo re
čitaliu. Antra, gyvumas ir įvai
rumas, kurį duoda tobulas solis
tės vokalinių dainos eilučių per
davimas, gali būti suprastas ir 
džiaugsmingai pajaustas ir tokio 
klausytojo kuris nė žodžio nesu
pranta kalbos, nežiūrint, kokia 
dainininkės kalba bebūtų.

Be to, reikia pastebėti, kad 
solistė G. Vasiliauskienė turi 
tokią veido išraiškos ypatybę, 
jog jai dainuojant jos veidas švy
ti ir reikšmingai spinduliuoja 
daug gražiau, negu tuo metu, kai 
ji nedainuoja.

Gegužės 24 d. ji davė kitą sa
vo dainų rečitalį Melbourne, kur 
jos pasiklausyti buvo susirinkę 
apie 500 lietuvių. (kr)

t

AUKOS NIDOJE

Gegužės 24 d. atsilankiu
siam Detroite Vasario 16 
Gimnazijos direktoriui kun. 
Broniui Liubinui įteikta 
36 dol. auka gimnazijai, ku
riuos suaukojo svečiai atsi
lankę į Kodačių vasarvietės 
Nidos sezono atidarymą. 
Nidos svečiai taip pat įsi
gijo laimėjimo bilietėlius 
kun. Juzo V. Kluoniaus va
dovaujamai Skidway Lake, 
Prescott, Mich. St. Ste- 
phens parapijos bažnyčiai 
paremti.

LIETUVIAI KOLUMBIJOJE

♦ DR. PROSCEVIČIUS, praei
tą savaitę Medelline buvo sužeis
tas susisiekimo nelaimėje. Vaka
re einant per gatvę užvažiavo mo
tociklas. Nežiūrint įlaužto vieno 
šonkaulio ir visame kūne apdau- 
žymų, jo sveikatos stovis nėra kri- Paliko žmoną su šeima. Bir- 
tiškas, tačiau, atsižvelgiant {se
natvę (šiais metais sukako 80 me
tų) gali būti komplikacijų.

Grupė viešnių su dail. J. Bagdonu, jo studijos atidaryme. Iš kairės:
E. Butkienė, O. Raubienė, A. Šimkienė ir dail. J. Bagdonas.

V. Gruzdžio nuotrauka

DAR VIENA 
SUKAKTIS...

savaitgalį sueina 30ši
metų nuo Kaune vykdyto 
— neįvykdyto perversmo, 
vadinamojo ”band o m o j o 
aliarmo”, "demonstracijos”, 
ar "priverstinio Smetonos- 
Voldemaro taikymo”.

Ryšium su tuo, ateinan
čią savaitę Dirvoje pradė
sime spausdinti V. Raste- 
nio papasakojimą apie tą 
"stambų smulkaus masto 
įvykį” prieš 30 metų Kau- 
ne,

• Johnnv Weismuller, 
Hollyvvood, Calif., filmų ak
torius, visiems pažįstamas 
kaip filmų tarzanas, įsijun
gė j Rezoliucijoms Remti 
Komitetą. Prieš tapdamas 
filmų aktoriumi, porą kartų 
yra atstovavęs JAV-bėms 
olimpiniuose žaidimuose ir 
laimėjęs 5 aukso medalius 
plaukyme.

• LšST CV posėdis įvyk
sta Chicagoje birželio 14 
d., sekmadienį, 2 vai. p. pie
tų, Jaunimo Centre, kur 
bus aptariami įvairūs šau
lių sąjungą liečianti klau
simai, kaip suvažiavimo rei
kalai, knygos išleidimo, ir 
kiti organizaciniai bei ad- 
ministraci n i a i patvarky
mai.

• A. Ryliškis, Br. Utenis, 
P. Pleskevičius ir Aleksan
dras Mantautas prisiuntė 
savo atsiminimus apie šau
lių sąjungos veiklą. Knyga 
jau pradėta rinkti, bet dar 
galima siųsti atsiminimų, 
adresu: A. Gintneris, 3221 
W. 61 St., Chicago, Illinois

• Benediktas Viknius, 
gyv. Bridgeporte, sunkiai 
dirbęs ir rūpestingai tvar
kęs savo gyvenimą, staiga 
mirė nuo širdies smūgio, 
būdamas 57 m. amžiaus.

želio 3 d. buvo palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. 
Buvo kilimo iš Žemaitijos.

AUKOS DIRVAI

J. Kaunelis, Detroit........ $2.00
S. Šiaučiūnas, Chicago...... 3.00
Br. Tvarkūnas, Phila. ...... 5.00 
Skautai "Lapinai", Boston 10.00 
Dr. P. Stančlus, Montclair 3,00
Z. Dautartas, Cleveland ...14.00 
Dr. V, Gruzdys, Cleveland 1.00
J. Kazėnas, Cleveland ...... 5.00
A. Mątjoška, Dorchester... 3.00
M. Ulėnas, Brooklyn ........... 1.00
F. Dapkus, Linden..............4.00
J. Simonavičius, Montreal 5.00
P. Babickas, Norcester .... 1.00
A. Bartuškienė, Cleveland 4.00 
John Luja, Collinsville..... 5.00
J. Zimblys, Brooklyn....... ,
A. Patamsis, Deer Park .... 4.00

5.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

IŠNUOMOJAMA 
VASARVIETĖ

Medžių pavėsyje, graži, 
patogi ir rami vieta poilsiui. 
Išnuomojama šeimoms ir 
pavieniams asmenims: die
nai, savaitei, mėnesiui ar 
sezonui, palankiomis sąly
gomis.

Teirautis:
”V1LA SAULĖ”,
Girdžiūnas,
Nolan Avenue, 
Union Pier, Mich., 
telef. Lakeside 9371.

(65-66)

VASAROTOJŲ 
DĖMESIUI

Geriausia praleisti atos
togas garsiame Cape Cod, 
Centerville, Mass. kurorte, 
puikiame Atlanto vandeny
no paplūdimy, gražioje ir 
patogioje Lietuviškoj Vieš- 
kalnių Dubysoj.

Prašau kreiptis šio adre
su — 21 Botvdoin Av., Bos
ton 21, Mass. Telefonas — 
GE 6-5139.

Z. A. Vieškalniai
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