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Kuba lieka raktu į Pietų Ameriką
STIPRIŲ SOVIETŲ ĮGULŲ PALIKIMAS KUBO
JE AIŠKINTINAS TUO, KAD BE JŲ SUGRIŪ
TŲ CASTRO REŽIMAS. — BET TIK CASTRO 
REŽIMO SUNAIKINIMAS GALĖTŲ PAKEISTI 
VISOJE PIETŲ AMERIKOJE ĮSIVYRAVUSIĄ 
NUOMONĘ, KAD ATEITIS PRIKLAUSO KOMU
NISTAMS. — DĖL TOS NUOMONĖS KAPITA
LAI BĖGA Iš VISOS PIETŲ AMERIKOS, O IN
FLIACIJA PLEČIASI NESUKONTROLIUOJA

MA SPARTA.

įmurus «!Skiiiskis
Žinios, kad sovietai Kuboje 

turi apie 20.000 karių, Amerikos 
komentatoriams- patiekė galvosū
kį, kam jie ten laikomi. Aišku, kad 
jei sovietai Kuboje norėjo pa
ruošti bazes 70 raketų, kurios ga
lėtų pasiekti taikinius Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, jie turėjo 
prigabenti pakankamai kariuo
menės, kad tas bazes apsaugoti, 
bet kodėl jie paliko tą kariuo
menę dabar, kada raketos ir 
bombonešiai buvo išgabenti? Ma
no nuomone, atsakymas į tai yra 
labai paprastas: sovietai savo 
įgulas paliko tam, kad išlaikytų 
Castro režimą savo kontrolėje. 
Užsienio korespondentai, kurie 
turėjo progos pabūti paskutiniuo
ju laiku Kuboje, vienu balsu tei
gia, jog nuotaikos ten esančios 
tokios, kad kiekvienu momentu 
gali kilti revoliucija. Savaime 
aišku, kad stiprios sovietų įgu
los sulaiko kubiečius nuo bet 
kokių desperatiškų žygių. Ir dėl 
to atrodo, kad sovietai greičiau 
savo įgulas padidins negu suma
žins. Juk tos įgulos nėra ’ofen- 
zyviniai ginklai’, kurie galėtų 
sudaryti pavojų pačioms Jungti
nėms Amerikos Valstybėms ir 
jos, tos įgulos, nebuvo visai nu
matytos Kennedy-Chruščiovo su
sirašinėjime. O Kubą išlaikyti 
savo žinioje sovietams svarbu to
dėl, kad toji sala yra raktas į 
lotynų Ameriką ne tik geografi-

KAI Maskvoje lyja, Paleckis Vilniuje išskėčia savo lietsargį.
Šis posakis dabar labai mėgiamas Vilniuje, nes jis pilnumo

je vaizduoja lietuviškų kvislingų paklusnumą ir norą prisitai
kyti Maskvos politinės meteorologijos sąlygoms, kad užsitik
rinus savo saugumą. Štai kokiu būdu Paleckis, Sniečkus ir kiti 
lietuviškieji kvislingai sugebėjo išlikti valdžioje, kai jų pana- 
šuoliai Latvijoje ir Estijoje jau seniai buvo pakeisti naujais 
veidais, sugebančiais geriau prisitaikyti Maskvos "ukazams".

Lietuva, kaip ir kiti Maskvos satelitai, šiandien aklai seka 
sovietų ekonominės politikos liniją, net ir išeikvojimuose...

Chruščiovui pasmerkus valstybinio turto eikvotojus, staiga ir 
Lietuvoje surado tokių nusikaltėlių. Prasidėjo "spekuliantų” 
medžioklė ir spektakliški teismai, kai kuriuos nubaudžiant net 
mirties bausme.

TOKS persekiojimas nepakirto "juodosios rinkos" žydėjimą 
Lietuvoje. Kai visa gamyba yra valstybės kontrolėje, gyvento
jai jiems reikalingus daiktus bando įsigyti nelegaliu keliu, tad 
"prekiaujama" net pačių kontrolierių akyse, kurie patys kartais 
žiūri į viską pro pirštus, kol negauna iš Maskvos "ukazą" pa
spartinti persekiojimą.

Vilniuje vienas elektrinių aparatų fabrikas per kelis metus 
sugebėjo nuslėpti apyskaitoje net už kelis šimtus tūkstančių rub
lių prekių ^trūkumą. Tos prekės buvo "nelegaliai" parduotos 
Lietuvoj vidaus rinkoje.

♦♦♦

PRIE komunistinio režimo išeikvojimai, sukčiavimai ir net 
valstybinio turto vagystės klesti, kaip jokiame kitame krašte. Kas 
keisčiausia, gyventojai nesmerkia nusikaltėlių, kai jie atsiduria 
teismo suole, bet dar padeda išsisukti, nes vagiama ne savo, o 
rusų...

Kompartija tiek Maskvoje tiek Vilniuje, bando apeliuoti į pi
liečių moralę, bet tas nepadeda. Valstybinio turto eikvojimas 
dar labiau plečiasi.

Aną dieną pats Chruščiovas nebegalėjo nutylėti ir paskelbė, 
kad Kazakstane dienos šviesoje dingo 400 vagonų su grūdais...

AMERIKIETIS, besilankydamas Kremliuje, teiraujasi sargo, 
ten tarnaujančio jau nuo Lenino laikų:

-- Kaip vėlai eidavo miegoti Leninas?
--Jis guldavo vėlai naktį.
-- O Stalinas?
--Jis eidavo miegoti auštant.
-- O Chruščiovas?
-- Nikita eina gulti, kai bonka būna ištuštinta!..

Sovietinio bloko kalėdinės dovanos

/

Gruodis-December 21, 1962

ne, bet ir moraline prasme/
Chicagos Tribūne lotynų Ame

rikos žinovas Julės Dubois, ką 
tik grįžęs iš 42 dienų viešnagės 
ten, teigia, jog prieš du metus 
visoje Pietų Amerikoje įsigalė
jo baimė, kad ateitis šiame kon
tinente priklauso komunistams. 
Tokioje būklėje net dvasiškijos 
įtakoje steigiamos krikščionių- 
demokratų ar krikščionių-soci- 
alų partijos, norėdamas turėti 
pasisekimo, aiškinosi siekian
čios tokių pat socialinių tikslų 
kaip komunistai. Skirtumas tarp 
jų buvo toks, kad krikščionys de
mokratai ne tik kaltina JAV dėl 
visų savo kraštų vargų, bet kar
tais puola ir Maskvą.

JAV prestižas, savo žemiausio 
laipsnio pasiekęs po nevykusios 
invazijos į Kubos Kiaulių įlanką 
1961 m. balandžio mėn., tačiau po 
š.m. spalio mėn. Kubos blokados 
jis smarkiai pakilęs. Savaime 
aišku, kad jei sovietų įgulos liks 
Kuboje, prestižas kris. Atrodo, 
Valstybės Departamento planuo
tojų pažiūra, kad jei JAV prie
šinsis dešiniųjų diktatūroms lo
tynų Amerikoje, jų prestižas dėl 
to pakils, nebuvo teisi, nes visi 
lotynų Amerikos politikai yra lin - 
kę žiūrėti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kaip į visų nepasise
kimų priežastį.

Imkime, pavyzdžiui, Brazili
ją. Jos dabartinis ministeris pir-

FAA
Cleveland, Ohio

i

mininkas (Brazilija yra vienin
telė lotynų Amerikos respubli
ka, kuri savo režimą pertvarkė 
daugiau nusižiūrėjusi į Europos 
tvarką ir dalį kitose respubli
kose turimos prezidento galios 
perdavė ministerių kabinetui ir 
jo pirmininkui) Hermes Lima pa
reiškė National Review Bendra
darbiui Kenneth Snow:

"Kai Kennedy atvažiuos čia 
(numatytas prezidento vizitas 
gruodžio mėn. į Braziliją buvo 
atidėtas), mes visi laukiame, kad 
jis čia paskelbtų drastišką Sąjun
gos Pažangai (Alliance for Pro- 
gress) pakeitimą... Jis žino, kad 
toji sąjunga nėra veiksminga. 
Daug kalbama, bet nieko nedaro
ma. Daug daugiau pinigų yra rei
kalinga."

Čia reikia paaiškinti, kad toji 
Sąjunga Pažangai buvo sudaryta 
1961 metų rugpiūčio mėn. Punta 
dėl Este, Uragvajuje, konferen
cijoje. Pagal JAV iždo Sekreto
riaus Douglas Dillon planą loty
nų Amerikos ūkio atkutimui reik
tų skirti 100 bilijonų dolerių, iš 
jų 20 turėtų duoti JAV, o liku
sius 80 bilijonų turėtų sukelti pa
čios 
kos.

lotynų Amerikos respubli-
Tačiau dėl visuotinio įsiti- 

(Nukelta į 2 psl.)

”PALIK AŠARAS MASK
VOJE” ISPANIŠKAI IR 

PORTUGALIŠKAI
Viena svarbi Amerikos 

įstaiga nupirko iš Lippin- 
cott leidyklos teisę išversti 
į ispanų ir portugalų kalbas 
ir platinti lotynų Ameriko
je B. Armonienės knygą 
”Leave Your Tears in Mos- 
cow”.

Maždaug už pusmečio 
knyga pasirodys didžiosiose 
Pietų Amerikos leidyklose.

Kiek žinoma, visose JAV 
bibliotekose, kur tik knyga 
randasi, ji yra viena iš la
biausiai skaitomų šiuo me
tu knygų. Leidykla prane
ša, kad knygos pardavimas 
nemažėja. Taigi, reikia pri
pažinti, kad knyga pasiekė 
Amerikos skaitytoją dau
giausia todėl, kad jos para
šymo būdas tinka amerikie
čio mentalitetui ir kad ša
lia Lietuvos tragedijos ir 
komunistiško teroro vaiz
davimo ji taip pat yra jau
dinanti asmeninė istorija. 
Todėl ją- skaito daug žmo
nių, kurie šiaip gal nesido
mėtų nei komunizmu nei 
Lietuva, čia kaip tik yra 
didelė knygos propagandinė 
vertė. Todėl ji ir verčiama į 
Pietų Amerikos kalbas.

Jau dabar knyga ”Palik 
ašaras Maskvoje” yra atli
kusi didelį Lietuvai propa
gandos darbą. j. j.

r

Vasario 16 Gimnazijos mokiniai, lankydamiesi praėjusią vasarą Italijoje nusifotografavo Bardi kalnuo
se prie lietuviškojo kryžiaus.

ĮSPĖJIMAS LIETUVOS DAILININKAMS
Kai Vakaruose (neišskii iant ir 

dalies šių kraštų lietuvių Visuo
menės) neretai pasitaiko teigimų, 
esą abstraktinis menas tai "ko
munistų įkvėptas" menas, Vilniu
je gruodžio 8 d. "Literatūra ir 
Menas" pirmajame puslapyje per< 
spausdino "Izviestijų" vedamojo 
straipsnio vertimą ir pasikalbė
jimą su Chruščiovu Maskvos dai
lės parodoje, kurioje buvo kūri
nių, mažiau ar daugiau pasižy
mėjusių "abstraktizmo tendenci
jomis". "Izviestijų" ir Chruščio
vo nuomonės aiškiai teikiamos, 
kaip instrukcija ir įspėjimas Lie
tuvos dailininkams.

Net du kartus tame pačiame 
puslapyje pakartotas toks Chruš
čiovo pareiškimas:

"Parodos rengėjai (Maskvoje) 
eile atvejų, matyti, paklausė tų, 
kurie gina silpnus ir nepri
imtinus kūrinius, buvo per
daug liberalūs. O tokia po
litika negalima toliau vystyti ta
rybinio socialistinio realizmo 
meno. Vadovaujant menui, 
reikalingas idėjinis nuoseklumas 
ir principingumas, aiškumas, 
darnumas ir nesitaikstymas su 
jokiais svyravimais bei nukry
pimais nuo svarbiausios linijos, 
kuria vystomas mūsų menas -- 
komunizmą statančios liau
dies menas".

Toliau "Izviestijos" pareiškė, 
kad: "Tuo griežčiau turi bū
ti pasmerkti, tiesa, neskait
lingi, bet užtat aktyvūs ir rėks- 
ningi mėginimai įpiršti tarybi
niam žiūrovui abstrakcio- 
nistinius kūrinius, svetimus 
pačiai tarybinių žmonių prigim
čiai, sveikai jų dvasiai. Mes ge
rai žinome, kad tokie kūriniai, 
atspindintys intelektualinį ir mo
ralinį skurdumą, proto ribotumą 
persisotinusių miesčionių, ku
riuos vilioja iliuzorinis pojūčių 
aštrumas ir nuo gyvenimo tikro
vės atitraukiantis menas, --to
kie kūriniai galėjo atsirasti tik 
aklai ir vergiškai pamėgdžiojant 
ultramadinguš Vakarų "pavyz
džius". Požiūris į tokią "kūry
bą" -- tai ne skonio klausimas, 
o pasaulėžiūros, ideologijos klau

simas, nes toks sekimas visose 
meno srityse -- muzikoje, dai
lėje ar kinematografijoje --daro 
žalą naujo pasaulio kūrėjų auklė
jimui".

Maskvinės parodos apžiūrėji
mo atpasakojime yra pareikšta:

"Negalima nesistebėti ir nesi
piktinti, žiūrint į pritepliotas dro
bes, kuriose nematyti nei pras
mės, nei turinio, nei formos".

Čia pat atpasakota ir pakartota 
dar eilė paties Chruščiovo pa
reiškimų. Esą, Chruščiovas "at
kreipė dėmesį į tai, kad kaiku- 
rie dailininkai išdidžiai, nieki
namai žiūri į visuomenės nuomo
nę apie jų kūrinius, ir pasakė, 
kad, jeigu kūrinys suprantamas 
tik jo autoriui ir nepripažįstamas 
liaudies, tokio kūrinio negalima 
laikyti tikruoju menu".

Chruščiovas paprašęs pa
veikslų ir skulptūrų autorius pa
aiškinti, ką jie vaizduoja, savo 
kūriniuose, kokią mintį jie nori 
pareikšti žiūrovui. Atsakymų,ta
čiau, matyt, nei Chruščiovas nei 
pasikalbėjimo stebėtojai nesupra
to ir neatpasakojo. Vietoj to, apie

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
* PREZIDENTO KENNEDY IR 

BRITŲ PREMJERO MACMIL- 
LAN pasitarimai Bahamų saloje 
gali būti pratęsti. Derybos dėl 
Skybolt raketos gaminimo JA 
Valstybėse užtruko ilgiau, nei bu
vo numatyta. Pasitarimams Kon
go klausimu užteko J valandos.

* UŽSITĘSUSI KONGO KRIZE 
KELIA susirūpinimo patyrus, kad 
Sov. Sąjunga gali siekti nuversti 
Adoulos vyriausybę ir įkelti koją 
ten, iš kur savo laiku teko išsi
nešdinti nieko nelaimėjus.

* IŠ PARYŽIAUS ATVEŽTĄ 
Į WASHINGTONO MENO GALE
RIJĄ MONA LIZA PAVEIKSLĄ 
JAV saugumo organams įsakyta 
saugoti be paliovos. Tai brangiau
sias ir labiausiai saugomas meno 
kūrinys pasaulyje.

* ŠVEDIJA NUO 1967 M. PA
KEIS SUSISIEKIMĄ GATVĖMIS 

dailininkų atsakymą atsiliepė tik 
paniekinimu: "Vietoj atsakymo bu
vo girdėti tik neaiškios kalbos, 
rodančios dvasinį šių kūrinių "au 
torių" skurdumą"...

Sprendimą pareiškė pats Chruš
čiovas, pasišovęs būti vyriausiu 
autoritetu ir dailės dalykuose. 
Jo sprendimas toks:

"Tokia ’kūryba’ svetima mūsų 
liaudžiai, liaudis ją atmeta. Apie 
tai ir turi pagalvoti žmonės,ku
rie vadinasi dailininkais, o patys 
kuria tokius "paveikslus", kad 
negalima suprasti, ar juos nupie
šė žmogaus ranka, ar priteplio
jo asilo uodega. Jie turi suprasti 
savo klaidas ir kurti liaudžiai” 
(Nuostabus sutapimas ir su dauge
liu Vakaruose, Chruščiovui vi
siškai svetimuose sluogsniuose 
girdimų nuomonių).

Dailininkams (taip pat ir Lie
tuvos dailininkams) skelbiamoji • 
Chruščiovo instrukcija sako:

"Meno vystymo, darbo žmonių 
estetinio auklėjimo klausimais 
turi labiau domėtis ir juos nuo

(Nukelta į 2 psl.) 

kaire puse į dešinę. Toks pakei
timas kainuos 80 mil. dol. Švedi
jai perėjus į normalų susisieki
mą (dešine puse), Anglija liksvie- 
nintėlė valstybė, kur vairuotojai 
susisiekimui naudosis kairiąja 
puse gatvės.

* NUO SAUSIO 1 D. PAKYLA 
TARNAUTOJŲ SOCIAL SECURI- 
TY MOKESČIAI. Iki 4800 dol. į 
metus uždirbančių mokesčiai pa
kils nuo 3 iki 5 aštuntųjų %. Pa
pildomi mokesčių pakėlimai nu
matomi dar 1966 ir 1968 metais. 
O kalbama apie mokesčių suma
žinimą...

* ANASTASMIKOJAN, GRĮŽĘS 
IŠ KUBOS, apie Castro išsireiš
kė, jog tai esąs "sumašečyj". JAV 
spaudoje tas žodis buvo išverstas 
į "screwball". Mikojanas pridū
rė, kad Castro grasinęs pereiti į 
Raud, Kinijos pusę ir greičiau nu
sižudyti, nei pasiduoti JAV reika
lavimams.

* KALBAMA, KAD ŠIOJE JTO 
SESIJOJE GALI IŠNYKTI REZO
LIUCIJA, pasmerkusi Sov. Sąjun
gą už žiaurų Vengrijos sukilimo 
numalšinimą. Kaina: amnestija 
sukilimo dalyviams ir kardinolui 
Mindszenty.

* POPIEŽIUS JONAS XXII PA
REIŠKĖ, kad jis tikisi susilaukti 
Vatikano susirinkimo rezultatų 
prieš 1963 m. Kalėdas. "Vieneri 
metai yra ilgas laiko tarpas. Ma
nęs gali jau nebebūti. O jei ir 
nebūsiu, bet Popiežius tikrai 
bus”.

* GEROS PERSPEKTYVOS 
K ONVENCION ALINIŲ GINKLŲ 
PRAMONEI, JAV atsisakius NA
TO valstybėms Europoje per leis
ti bent dalį teisių į atominių 
ginklų gamybą ir naudojimą. Pa
sitikėjimas JAV atominių ginklų 
smūgiu parodė, kad daug kur at
silikta ir reikia pakeitimų: arti
lerijoje, aviacijoje ir eilėje kitų 
ginklų rūšių.
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SLA6OR MACHINE & T001 
COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

ĮSPĖJIMAS LIETUVOS DAILININKAMS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE E. B. BROWN OPTICAL 
COMPANY

UNION COMMERCE BLDG. ARCADE 
MAin 1-2428

(Atkelta iš 1 psl.) 
lat spręsti partinės ir kom
jaunimo organizacijos, 
kūrybinės sąjungos, kultūros mi
nisterijos, spaudos, radijo, tele
vizijos organai.

"Ji (dailė) įvairiomis priemo
nėmis turi teisingai vaizduoti 
liaudies gyvenimą, įkvėpti žmo
nes komunizmo statybai, diegti 
žmogui geriausius, kilniausius 
jausmus, subtilų grožio suvoki
mą. Kaip tik taip kurti meno 
darbuotojus ragina mūsų par
tija”.

Visa tai yra įsakmus įspėjimas 
dailininkams nesidairyti į šalis, 
o tapyti, piešti, lipdyti teisin
gus (t.y., partijos nurodytus) 
liaudies gyvenimo vaizdavimus ir 
tik tarnauti "komunizmo 
statybos" tikslams, konservaty
viomis, tradicinėmis, primity
viausios nuovokos ir skonio liau
dies masėms suprantamomis 
priemonėmis.
IŠNAUDOTOJIŠKA ATLYGINIMŲ 
POLITIKA

"Visiškai neleistina, kad atski
rais mėnesiais ir per ištisus 1961 
metus darbo našumo augimo tem

pai atsilikdavo nuo darbo už
mokesčio didėjimo tempų. Tiesa, 
tai dabar jau sutvarkyta, ir dar
bo našumo augimas pralenkia 
darbo užmokesčio didėjimą",-- 
taip pareiškė Sniečkus gruodžio 
6 d.

Kad darbininkų atlyginimai per 
maži, bolševikinė valdžia noroms 
nenoroms pripažino ir prieš kiek 
laiko ėmė atlyginimus truputį di
dinti. Bet didinimas griežtai su
jungtas su reikalavimu gamybą 
tomis pačiomis jėgomis padidinti 
dar labiau, negu atlyginimas di
dėja. Darbo valandų sutrumpini
mai irgi sujungti su tokiu pačiu 
reikalavimu: jei darbininkui da
bar kur nustatytos tik 42 darbo 
valandos per savaitę vietoj bu
vusių 48, tai vistiek reikalauja
ma, kad per tas 42-valandas jis 
pagamintų ne tik tiek, bet net 
ir daugiau, negu pagamindavo per 
48 valandas (Ta proga partijos 
propaganda įtikinėja darbinin
kiją, kad Sovietijoj dabar jau 
esanti "trumpiausia darbo savai
tė visam pasauly"...).

Tuo metu, kai "išnaudotojiško
se kapitalistinėse sistemose" dar

bininkija per savo profesines są
jungas išsikovoja atlyginimų pa
didinimus už tokios pačios įtam
pos darbą trumpesniu laiku, 
"darbininkų valdžios" sistemoje 
laikoma neleistina padidin
ti atlyginimą, neišspaudus iš dar
bininko už kiekvieną mokamą 
rublį daugiau, negu pirma pa
vykdavo išspausti. Sniečkus jau 
patenkintas, kad Lietuvoje pasta
ruoju laiku tas jau "sutvarkyta", 
reiškia, darbo jėgos išnaudoji
mas jau pakankamai padidintas: 
darbininkams išmokama kiek dau
giau, negu prieš trejetą metų, 
bet darbo vaisiaus vienetas val
džiai kaštuoja pigiau, negu pir
ma. Tokiomis atlyginimų pasek
mėmis neabejotinai būtų paten
kintas kiekvienas išnaudotojas.

(LNA)

Nepaprastai perkama knyga (4-ji laida)

Lietuvės Sibiro tremtinės 
smerkiantis kaltinimas 
sovietų priespaudai

BARBOROS ARMONIENĖS
Papasakota A. L. Nasvyčiui

LEA VE YOUR TEARS IN MOSCOW
Skaitytojai pripažįsta, kad tai viena iš įspūdingiausių 
knygų apie komunizmą. Tai geriausia Kalėdų dovana Jūsų 
draugams, kuriuos norite supažindinti su pavergtos Lietu
vos kančiomis.

$3.95 gaunama knygynuose ir Dirvoje
(galima užsisakyti paštu)

Philadelphia LIPPINCOTT New York

KUBA LIEKA...
(Atkelta iš 1 psl.)

kinimo, kad galų gale įsiviešpa
taus komunizmas, į lotynų Ame
riką ne tik nustojo plaukęs kapi
talas iš Amerikos, bet ir vieti
niai turtuoliai galvotrūkščiais 
bando savo kapitalus perkelti į 
užsienį. Prie to prisidėjo tas fak
tas, kad vietinės valdžios pradė
jo nacionalizuoti amerikiečių įmo
nes.

Dėl viso to Brazilija, kuri 1961 
m. gegužės mėn. iš JAV valdžios 
fondų gavo net 636,5 milijonus do
lerių, šiandien pergyvena baisią 
infliaciją -- per paskutinius me
tus pragyvenimo kaštai pakilo net 
70%. Reikia atsiminti,kadBrazi- 
lijoje kas met gimsta 2.400.000 
žmonių, o 600.000 kas met padi * 
deja darbininkų skaičius. Tiems 
darbininkams trūksta darbo. Ir 
dėl to kaltos JAV? Taip -- atsa
ko lotynų Amerikos politikai -- 
nes po karo JAV numušė žaliavų 
kainas, o pakėlė gatavų gaminių 
kainas. Tačiau kiek milijonų JA V 
neduos, tai mažai ką padidės, jei
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tyti tam pelnui padorias ribas, 
bet valdžioms nacionalizavimas 
yra reikalingas politiniais sume- 
timais tam, kad rinkikų masėm 
galima būtų pasakyti, kad z štai, 
mes nusavinome amerikiečių įmo
nes jūsų labui. Tačiau apie tai, 
kad valdžios priežiūroje veikian
čios įmonės krašto ūkiui iš tikro 
kainuoja daugiau negu privačios, 
kalbėti vengiama. Karių kišima
sis į Peru, Argentinos ir net iš 
dalies Brazilijos vyriausybės su
darymus aiškintinas ne tik ka
rių noru valdyti, bet ir tuo, kad 
visiems lotynų Amerikos kraš
tams yra reikalingas pastovus 
režimas, kuris tik vienas gali 
įgalinti skubiai reikalingą ūkinės 
gerovės pakilimą.

Užtat atrodo, kad Kuba yra 
raktas į lotynų Amerikos prob-
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nebus atstatytas pasitikėjimas 
ateitimi. Kas iš to, jei pavyz
džiui Meksika pasiskolino iš vie
nos JAV draudimų bendrovių gru
pės 100 milijonų dolerių tam, kad 
nacionalizuotų to krašto elektros 
jėgainės. Savininkai, jei bus at
lyginti, stengsis savo kapitalus 
perkelti kitur. Jei tokio monopo
linio pobūdžio įmonės, kaip elekt 
ros jėgainės, ar telefono bendro
vės Brazilijoje, per daug pelnosi, 
yra pakankamai priemonių nusta-

lemos sprendimą. Jei sovietų įgu
los būtų iš tos salos pašalintos 
ir Castro režimas sugriūtų, visai 
lotynų Amerikai paaiškėtų, kad 
bolševikinis eksperimentas kraš
tui atneša daugiau nelaimės, ne
gu pasisekimo. Tai pradedama su
prasti ir Washingtone. Kaip pra
neša gruodžio 17 d. National Ob- 
server JAV reguliarios kariuo
menės dalys, sutrauktos Kubos 
bylai tvarkyti ir toliau liko pa- 
ruošties stovyje.

• 813 EAST 185TH STREET • 6235 ST. CLAIR AVENUE

• 25000 EUCLID AVENUE • 26000 LAKE SHORE BLVD.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CARCIONE AND SONS 
PLASTERING CONTRACTORS

X

PLASTER REPAIR DRY WALL AND 
TAPEING EAST OR WEST

16300 Raymond Rd. MO 2-6743 Maple Heights

The Great Brandy from the Rhine

...the Great Gift for the Holidays
Connoūseurs: Send lOt and self-addressed envelope for handsome 
booklet o f brandy eoektail recipes by famous European bartenders to: 
GERMAN DISTILLER1ES LTD., NEW YORK 20, N. Y.,
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ŠVIESI ŽVAIGŽDE IR
KUKLUS BETLIEJUS

Tiek religinėje tiek pasaulinėje istorijoje pilna pa
vyzdžių, kurie amžiais šviečia žmonijai, kaip ta žvaigždė, 
parodžiusi kelią į Betliejų. Bet ne visa žmonija seka tuos 
gražuosius pavyzdžius, ne visi gyvena Užgimimo dvasia. 
Tie šviesieji ir kilnieji žmonijos gyvenimo pavyzdžiai 
kartojami ir naudojami, iškeliami ir aiškinami todėl, kad 
ne visi žmonės linkę gyventi taip, kad jiems jau nebereik
tų kartoti, kas buvo gero žmonijos atsiekta, kokiomis prie
monėmis ir kokia dvasine galia tai buvo padaryta.

Taip yra, ir su tuo faktu turime susigyventi. Didelė 
dalis žmonių, neatsižvelgiant į jiems suteiktą galimybę 
savo dvasia ir protine galia iškelti, išsiskirti iš aplinkos 
savo kūrybine potencija, jie jos neišnaudoja. Jie egzistuo
ja kartu su aplinka, su gamta, su gyvūnija. Jie tenkinasi 
pasotinę skilvį, jie tenkinasi gyveną, jie teisinasi žiną, 
kad — reikės mirti.

Yra daug ir įvairių priežasčių žmonijos socialinei ne
lygybei, yra priežasčių skirtingumams žmonių sąmonėje, 
galvosenoje, gyvenimo motyvacijoje. Tai vis tiesos, ku
rias visi žinome, žinome taip pat, kad vieno silpnybę at
sveria kito didesnis pajėgumas. Vieni tą pajėgumą (koks 
apsukrumas!) stengiasi panaudoti savanaudiškiems tiks
lams, kiti lieka gyventi pavyde. Sunkiausias kelias rasti 
sandėriui, susispietus panaudoti bendrąjį vidurkį vienam 
tikslui atsiekti. Tuo būdu ir lieka masės beidėjinių tušty
bių, už kurias, bendram tikslui egzistuojant, kitiems 
tenka daugeriopai daugiau įsitempti, padirbėti net pasi
aukoti, kad gyvą išlaikius tikslą, be kurio gyventi gal 
nebūtų ir prasmės.

Buvo viena žvaigždė. Ji rodė kelią ne j turtais per
krautą pilį, bet į prakartėlę. Ir žmonija apie tai kalba jau 
arti 2000 metų! Įvykis buvo nepaprastas. Nepaprastas 
savo išoriniu kuklumu, bet gilus dvasine prasme. Gilus 
savo moraliniu palikimu ir nepaprastu aktualumu.

Aktualus, kada pasigendame kuklumo. Kada pamirš
tame, kad negalime nešti, ko nepajėgiame pakelti. Kada 
pasidarėme viską žiną, už tai ir veikti nebereikalingi. Ne
reikalinga mums stipri sava apylinkė, jei negalim vado
vauti valstybei. Nėra autoritetų, nes mes patys save to
kiais laikome. Nėra nei moksle nei mene, nei kitose ša
kose iškilusių mūsų žmonių, nes jie užtemdo mūsų pačių 
menkystę. Nėra kam ir kada spręsti vietos socialinių ir 
kultūrinių reikalų, nes esame skirti reikštis didesniam — 
„vadavimo” darbui...

Bęt, anot Fausto Kiršos —
Atrodo, niekas, niekas nepadės atnerti 
Per kaklą veržiantį vergovės rūstų, varžtą, 
Kad mes užmirštume jėgos ir laisvės vertę, 
Išduotum kaip vergai save ir savo kraštą.

Nešiojame dalį atsakomybės varžtų už vergiją. Kad 
atnėrus tuos varžtus, nebūtina vaidinti riterius. Užteks, 
ir daugiau padės, jei būsime, kas iš tikrųjų esam. Tiek 
pavieniai, tiek kaip bendruomenė. Eikim vienos žvaigž
dės vedini, eikim ne padangių keliais, bet kukliu keliu. 
Bet eikim, judėkim ir dirbkim kiekvienas pagal savo pa
jėgumą. Bet dirbkim, kad būtų darbas padarytas ir nu- 
stokim kalbėję, kas ką turėjo padaryti, bet nepadarė. 
Pažvelkim, ar turim bent vieną pūslę savo rankoje, palikę 
kitų nuospaudas ramybėje. Pilių, tvirtovių ir riterių jau 
turim pakankamai. Pradėkim statybą nuo prakartėlės. 
Gal regėsime stebuklą ... (j. č.)

šiuo numeriu prade
dant, laiškų skyriuje dė
sime tik tuos laiškus ir 
skaitytojų pasisakymus, 
kurie bus pasirašyti pilna 
autoriaus pavarde. Re
dakcija mano, kad auto
riams nereiktų savo nuo
monės patiems bijotis. • 

skrininguota. Buvo išskrininguoti 
ne dailinininkai, o kūriniai, kurie 
jury komisijos nuomone tokiai 
parodai netiko.

Prieštarauja faktams ir SK tei
gimas, kad taip pat ir jaunieji 
dailininkai, bestudijuojantieji Chi
cagos Meno Institute į'šią parodą 
nebuvę priimti. Henrikas Blyskis 
ir Vida Krištolaitytė, abu Chica
gos meno instituto studentai, ne
tik įšstatė savo kūrinius parodo
je, bet netgi jury komisija jų 
darbus premijavo.

Atitinkamai tenka žiūrėti ir į 
SK nuomonę apie dailininkų Jo
nyno, Kaupo, Pautieniaus ir Pet
ravičiaus darbus. SK teigia, kad 
visi Pautieniaus darbai yra 16 x 20,

/

APIE TĖVYNES MEILES DIAGNOSTIKUS, 
KARALIUS IR KUNIGAIKŠČIUS

Istorikas Vincas Trumpa pra
ėjusio spalio mėn., Margutyje pa
rašė straipsnį apie "Karalius, 
kunigaikščius ir dar kai ką". Pra
džioje jis pasisako, kad per pra
ėjusį samariečių suvažiavimą 
Tabor Farmoje jis pravedęs se
minarą apie "reviduotinas mūsų 
pažiūras į įvairias mūsų istorijos 
problemas". Iš tikrųjų, čia revi
zijos reikėtų. Nebeprasminga be
žiūrėti į mūsų praeitį pro r ūža
vus akinius, kuriuos mums uždė
jo mūsų tautos atgimimo roman
tikai. Toks požiūris buvo supran
tamas ir pateisinamas, kol mes 
tautiškai ne taip jau stipriai sto
vėjome ant kojų, bet šiandien, ka
da tautinio atgimimo laikotarpis 
liko toli užpakalyje, anot Trum
pos, reikia į tai pažiūrėti "vyro 
žvilgsniu". Nesąmonė amžinai 
aimanuoti ir kaltinti maskolius, 
lenkus ir vokiečius dėl mūsų pra
eities klaidų ir nelaimių. Jei pra- 
kišome imperiją ir sužlugdėme 
anais laikais savo nepriklauso
mybę, tai pirmon galvon paieŠ- 
kotina priežasčių savo pačių kie
me. Pažiūrų reforma į mūsų pra 
eitį reikalinga ir, sakyčiau, bū
tina. Tik Trumpa klysta sakyda
mas, kad susidomėjimas'tuo rei
kalu esąs pastebimas tik mūsų 
studentijoje ir jaunų intelektualų 
sluoksniuose: jis pastebimas vi
suose galvojančiuose lietuviuose. 
Bet jei Trumpa yra pasišovęs re
viduoti daugelį pažiūrų į mūsų 
praeitį, tai, kaip matysime, kai 
kurias įsisenėjusias klaidas jis 
vis dėlto tvirtai pasiryžęs ir to
liau palikti.

baisiai paslapčiai iškilustai
aikštėn, išsiduria sau akis ir žū
va tremtyje. Tą fatališką sūnaus 
meilę motinai Freudas kažin ko
dėl pavadino Edipo kompleksu. 
Edipas nebūtų vedęs savo moti
nos, jei jis būtų tai žinojęs ir, 
žinoma, nebūtų buvę jokio Edi
po komplekso. Bet tai tik tarp 
kitko, svarbiausia, kad Trumpa 
daro iš to savotiškas išvadas, pa
lygindamas nenormalią Edipo 
meilę motinai su perdėta meile 
tėvynei. Jis sako, kad "nemaža 
tokios nesveikos savo tautos at
žvilgiu meilės galima užtikti ir 
pas mus". O štai ir pavyzdys! 
"Pavyzdžiui, jis sako, kad ir pa
garsėjusi komedija apie karalius 
ir kunigaikščius, kurioje ligi šiol 
pasireiškė trys veikėjai: teisi
ninkas, rašytojas ir inžinierius", 
ir jis priduria: "Kol kas,berods, 
joje nedalyvauja nė vienas isto
rikas, nes istorikui tokia prob
lema iš viso atrodo juokinga". 

Tiesą sakant, aš lūkuriavau, 
kad ir mūsų istorikai įsijungtų 
į tą "komediją" ir pasisakytų 
ar nebūtų tiksliau ir prasmingiau 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją 
ir jos valdovus tituluoti karalys
te ir karaliais ir pagaliau, susi
laukiau tik, deja, Trumpa, užuot 
rimtai kalbėjęs kalbamu klausi
mu, pirmon galvon pasišovė mus 
mokyti tėvynės meilės. Ironiškai 
šypsodamasis, jis pridėjo stete- 
skopą prie nugaros P.V. Rauli- 
naičiui, kuris, kaip žinoma, pir
mas ėmė tą problemą kelti spau - 
doje, paskum pabarškino man į 
nugarą ir ištarė sprendimą:

-- Ai, ai, ai, vyručiai, jūs 
sergate Edipo kompleksu ir iš 
perdėtos tėvynės meilės siūlo
te keisti Didžiosios Kunigaikš- 

SAVO Tėvynės meilės, tijos ir jų kunigaikščių titulus. 
Tai man, istorikui, atrodo juo
kinga komedija. Mes, istorikai, 
taip titulavome senąją Lietuvą ir 
jos valdovus ir taip turi pasilik
ti amžinai. Mes turime keisti 
daugelį savo pažiūrų į mūsų pra
eitį, bet tik ne titulų reikalą: tai 
yra tabu! Išsigydykite, vyručiai, 
iš Edipo komplekso! Jūsų meilė 
tėvynei per didelė ir nesveika!

Taigi, negana to,- kad istori
kas Trumpa mūsų, neistorikų, 
keliamą kunigaikščių ir karalių 
problemą laiko juokinga, bet ta 
proga pasišauna nustatyti ir mū
sų tėvynės meilės lygį, kitaip sa
kant, iš istorijos srities žengia į 
tėvynės meilės pedagogiką. Ir su
sidaro labai aiškus įspūdis, kad 
jis tėvynės meilę deda ant svars
tyklių, kaip aptiekorius vaistus: 
gink Dieve, kad nė vieno lašelio 
nebūtų per daug! Čia kažin kaip 
savaime prisimena V. Kudirkos 
žodžiai: "Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse". Būdamas 
medicinos daktaras ir rašydamas 
tuos žodžius, Kudirka kažin ko
dėl nepatarė mums, giedant tau
tos himną, pasikabinti ant krūti
nių termometrus, kad tėvynės 
meilė ko gera nepradėtų per daug 
liepsnoti mūsų širdyse... Atrodo, 
kad ir jis pats tuo trumpišku re
ceptu nebus naudojęsis, nes savo 
tėvynę bemylėdamas, jai bedirb
damas ir besiaukodamas gavo 
džiovą ir mirė...

Ta pačia proga būtų įdomu iš 
Trumpos lūpų išgirsti, kokią tė

EDIPO KOMPLEKSAS TĖVYNĖS 
MEILĖS STANDARTUI NUSTA
TYTI

Trumpos nuomone, į savo tau
tos praeitį mes dažnai žiūrime 
klaidingai dėl per didelės ir "ne
sveikos "
Savo minčiai pailiustruoti jis pa
sikviečia pagalbon graikų legen
dinį didvyrį Edipą. Kaip žino
ma, Edipas po visokių likiminių 
pertraktacijų veda savo motiną, 
susilaukia su ja keturių vaikų ir, 

kai tuo tarpu abu minėtoje paro
doje išstatyti darbai yra 18 - 20 
dydžio, o rašančiam šias eilutes 
teko matyti dar didesnių Pautie
niaus darbų įvairiose parodose. 
Be to SK teigimas, kad dail. Pau
tieniaus tendencija pereiti į se- 
miabstraktinę tapybą iki šiam 
laikui davusi menkų rezultatų 
ir kad Pautieniaus abu išstatyti 
parodoje paveikslai pasižymi 
bloga kompozicija ir beprasmiš
ku smulkių spalvingų dėmių iš
dėstymu, rodo SK neigiamą sub
jektyvumą to dailininko atžvilgiu. 
Parodoje išstatyti Pautieniaus pa
veikslai priklauso prie to pačio 
jo tapybos periodo, už kurio vieną 
kūrinį prieš kurį laiką Ali Illinois 
Of Fine Art jury komisija pasky
rė tapybos technikos originalumo 
premiją. Pažymėtina, kad anoje 
parodoje dalyvavo daugiau šim
to įvairių tautybių dailininkų.

Baigiant norėtųsi paprašyti, 
kad rašantieji panašias recenzi
jas laikytųsi faktų, būtų daugiau 
bešališki, ir turėtų drąsos pasi
rašyti. pilną pavardę.

V.A. Račkauskas
Cicero

VYT. ALANTAS vynės meilės diagnozę jis nusta
tytų mūsų knygnešiams, savano
riams kūrėjams ir partizanams? 
Aš bent nemanau, kad jie, prieš 
stodami į kovą su priešu, būtų 
bėginėję pas tėvynės meilės ap
tiekorius prašyti mikstūros nuo 
"per didelės" ir "nenatūralios" 
tėvynės meilės "ligos" ir klaus
ti patarimo, kaip jie turi kovoti 
ir mirti dėl savo tautos laisvės.

Savo tezei paremti Trumpa 
griebiasi ir kitokių pavyzdžių, pa 
tetiškai klausdamas: "Ar ne tokiu 
Edipo kompleksu savo tautos at
žvilgiu taip neseniai sirgo vokie
čių tauta ir ar tas pavojus ne
gresia šiandien rusų tautai?" Juo 
gilyn į mišką juo tankiau medžių. 
Trumpa tikrai parodytų savo ne
paprastą istorinę išmintį, jei 
mums pasakytų, kuriais laikais 
maskoliai nesirgo tuo Edipo komp
leksu? Ir ar jis jau toks tikras, 
kad vokiečiai nuo jo išsigydė?

ARGI TAI ARGUMENTACIJA?
Pajuokavęs, kaip tėvynės mei

lės šablonų nustatinėto jas, Trum 
pa prabyla kaip istorikas, "griau
dindamas" P.V. Raulinaičio tezę 
tokiais argumentais: "Kas bent 
kiek yra susipažinęs su pirmai
siais mūsų istorijos šaltiniais, 
(beveik išimtinai rašytais sveti
mųjų), tas žino, kad visokių ka
ralių, rikių, princų, dūkų, her
cogų, satrapų buvo pilna ne tik 
pagoniškoje Lietuvoje, bet ir prū
suose, žemaičiuose, Alšėnuose 
ir tt."

Kas iš to, kad buvo? Mes gi 
čia kalbame ne apie valsčių va
dukus, bet apie visos Lietuvos 
valdovus. (Toliau pamatysime, 
kad metraštininkai kai kuriuos 
Lietuvos valdovus titulavo kara
liais). Argi Trumpa nepajėgia ar 
nenori to atskirti? Mažųjų vieš- 
pačiukų titulai mums nerūpi: 
mums čia rūpi vyriausio Lietu
vos valdovo titulas. Kaip pats 
Trumpa pastebi, metraščius apie 
Lietuvą anais laikais daugiausia 
rašė kitataučiai ir, žinoma, jie 
prirašė kas jiems atėjo galvon 
ir kas buvo reikalinga ir naudin
ga jų interesams.

Rašydamas savo straipsnį 
Drauge (Lietuva karalystė ar ku
nigaikštija, rugp. 4 d. 1962 m.) 
baigdamas aš tarp kitko paste
bėjau, kad nuo pat mokyklos suo
lo mane visada apnikdavęs ne
jaukus jausmas, kalbant apie is
torinę Lietuvą, nes ji buvo titu
luojama Didžiąja Kunigaikštija, 
nors pagal savo galybę, geogra
finį plotą bei vaidintą politinį ir 
karinį vaidmenį ji, be abejo,pri
lygo karalystei. Trumpa kažin 
kodėl iš tos mano asmeninio po
būdžio pastabos padaro "svar
biausią argumentą", kodėl aš pri
tariu P. V. Raulinaičio tezei. Ir 
be to dar išaiškina, jog tai esan
ti mokyklos ir tėvų įtaka. Mo
kykla esą neturėtų skiepyti ne
apykantos nei kito žmogaus nei 
kitos tautos atžvilgiu, sako jis. 
Įdomu, kokią meilę Trumpa skie
pytų maskolių tautos atžvilgiu at
sistojęs klasėje prieš lietuvių 
jaunimą? Kai dėl savęs, tai ga
liu pasakyti, kad kaip tik nei mo
kykla nei tėvai man jokios nea
pykantos "kitų tautų atžvilgiu" 
neskiepijo. Mano istorijos moky
toja Ona Petrauskaitė, baigusi 
istorijos mokslus Šveicarijoje, 

dėstė Lietuvos istoriją, kaip ano 
meto mūsų vadovėliuose buvo pa
rašyta,nieko neatimdama ir nieko 
nepridėdama. Mano tėvai, pa
prasti ūkininkai, nedaug ką apie 
Lietuvos praeitį tenusimanė ir, 
žinoma, jokios neapykantos ki
toms tautoms skiepyti negalėjo.
GRĮŽKIME PRIE FAKTŲ

Bet palikime asmeniškumus ir 
grįžkime prie faktų, o faktai 
yra šie: Pagal P.V. Raulinaičio 
tezę Mindaugas gavo karaliaus 
vainiką iš Romos kurijos, ir tei
sė vainikuotis Lietuvos valdo
vams karaliais niekad nebuvo 
atšaukta. Kitaip sakant, visi jo 
įpėdiniai visai teisėtai galėjo ti- 
tuluotis karaliais.

Savo straipsnyje Drauge aš 
tarp kitko citavau Lietuvių En
ciklopedijos VII tomą, kur apie 
Gediminą yra pasakyta, kad, nors 
oficialioje literatūroje jis titu
luojamas didž. kunigaikščiu, bet 
"visi vienalaikiai oficialūs do
kumentai, išėję iš užsienių val
dovų, visi metraštininkai ir jis 
pats save vadino tik Lietuvos ar - 
ba Lietuvos ir rusų karaliumi. 
Didž. kunigaikščiu jį pirmą kar
tą pavadino XV' amž. J. Dlugo
šas". Tos citatos Trumpa kažin 
kodėl nepastebėjo.

Taigi, taip rašo apie Gedimi
ną nebe "komedijantai", bet mū
sų istorikai, bet kodėl jie vis 
dėlto dar tebeseka Lietuvos di
diko J. Dlugošo pėdomis ir Ge
diminą tebetituluoja didž. kuni
gaikščiu, o ne karaliumi, kaip 
jis pats titulavosi ir kaip jį ti
tulavo visi ano meto užsienių 
valdovai bei metraštininkai, taip 
ir lieka mįslė. Tiesa, Gediminas 
neturėjo nei popiežiaus nei im
peratoriaus palaiminimo tituluo- 
tis karaliumi, bet tiesa ir tai, 
kad jis niekad to palaiminimo ir 
neprašė. Jis, matyt, galvojo, kad 
gali išsiversti ir be svetimų dė
džių palaiminimo. Ar nepakanka 
atsižvelgti į mūsų pačių istorijos 
faktus ir padaryti iš to reikia
mas išvadas?

Senovės Lietuvos ir jos valdo
vų titulų problema nėra jau tokia 
juokinga, kaip kad ją stengiasi 
subagatelizuoti Trumpa. Grei
čiau ją būtų galima pavadinti tra
giška problema. Nėra čia reikalo 
priminti Vytauto Didžiojo vaini- 
kavimosi tragedija. Juk jam ka
raliaus titulą buvo pripažinęs ir 
imperatorius, tik dėl lenkų intri
gų jam nepavyko karūnuotis.

Motyvai, dėl kurių senoji Lie
tuva turėtų būti vadinama kara
lyste ir jos valdovai tituluojami 
karaliais sutraukus būtų tokie:

1. Po Mindaugo mirties kara
liaus titulas teisėtai perėjo ir jo 
įpėdiniams;

2. Kai kurie Lietuvos valdovai, 
pav., Gediminas, pats titulavosi 
karaliumi, pagaliau, jam ta teisė 
priklausė ir pagal įpėdinystę;

3. Lietuva, pagal savo žemės 
plotą, karinę galybę ir pagal tą 
politinį vaidmenį, kurį ji anuo 
metu vaidino rytų Europoje, toli 
išeina iš antraeilės didžiosios 
kunigaikštijos sąvokos ribų ir 
turi visus duomenis vadintis ka
ralyste.

Tad užuot nustatinėjęs tėvynės 
meilės standartus ir juokavęs iš 
nejuokingų dalykų, būtų daug įdo
miau, jei Trumpa pakalbėtų tuo 
klausimu rimtai. Jei jis pasišo
vė reviduoti kai kurias mūsų pa
žiūras į senovę, būtų visai tiks
lu, jei jis į savo revizionistinę 
programą įtrauktų ir senosios 
Lietuvos bei jos valdovų titulų 
klausimą.

RAŠYKIME TIES4...
Šiurkštoka recenzija apie II 

Kultūros Kongreso dailės paro
dą, pasirašyta S.K., tilpusi Dir
vos 141 nr. vertė mane, Dirvos 
korespondentą Chicagoje, pasi
teirauti pas kompetetingus as
menis apie recenzijoje minimus 
faktus.

Paaiškėjo, kad SK teigimas, 
jog viena dailininkų grupė, kvie
čiama raštu dalyvauti parodoje, 
galėjusi pristatyti į parodą kiek 
norėjus kūrinių, o kita dailinin
kų grupė galėjusi pristatyti tik 
po du kūriniu, yra nevisai tiks
lus. Iš tikrųjų, tik vienam ve
teranui dailininkui prof. Adomui 
Galdikui buvo leista išstatyti 4 
darbus, kaip garbės dalyviui, o 
visiems kitiems, ar jie buvo kvies
ti ar ėjo per jury komisiją, tebu
vo leista išstatyti nedaugiau 2 
darbų.

Taip pat prasilenkia su tiesa 
SK tvirtinimas, kad dalis nepa
geidaujamų dailininkų buvusi iš-

4
metinį dividendą 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
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 Suparvisad by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virpinta 7-7747 John J. KazanausIcas, Pres.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

KOVAC REALTY CO.
960 East 185th Street KE 1-5030

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.
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Solistė Monika Kripkauskienė po koncerto buvo gausiai apdovanota 
gėlėmis... V.A. Račkausko nuotrauka

MONIKOS KRIPKAUSKIENES
REČITALIS CHICAGOJE

Visų mėgiama ir visada pas
laugi solistė Monika Kripkaus
kienė gruodžio 9 d., Jaunimo 
Centre, Chicagoje, davė dainos 
rečitalį.

Pilna salė jos balso gerbėjų 
turėjo progą beveik dvi valan
das gėrėtis tikrai kultūringu ir 
aukšto meniško lygio koncertu.

Grakščioji solistė, muz. Alek

sandrui Kučiūnui palydint piani
nu, pirmiausiai padainavo M. 
Petrausko -- Kaitink šviesi sau
lutė. Po to St. Šimkaus -- Pa
vasario Dienelė, E. Laumenskie- 
nės Obelų žiedai, itališkai Scar- 
latti Le Violette, A. Vivaldi — 
Di due rai ir La Pastorella sul- 
primo albore, vokiškai H. Wol- 
fo Verlassene Maedlein, Er ist’s

Omahos medžiotojai trina rankas...
Jei Chicagoje Kultūros Kon

grese pagrindinis prelegentas 
apie medžiotojus ir nelabai pa
lankiai atsiliepė, į tai Omahos 
medžiotojai nė vienu dvivamz
džio šūviu neatsakė. Iš jų laiky
senos ir pokalbių susidarė tokia 
nuomonė:

-- Jūs ten posėdžiaukite, o 
mes čia medžiosime!.. Mes ne- 
sikabinėjame prie jūsų kultūros, 
gi jūs palikite ramybėje mūsų 
vienvamzdžius ir dvivamzdžius.

Ir taip, kelis kartus Omahos 
medžiotojai nusiaubę Nebraskos 
prerijas ir atpoškinę visokių ka
librų ginklais pagaliau sumetė 
savo grobį į bendrą katilą ir gruo
džio 1 d. iškilmingai atšventė Me
džiotojų Klubo Aras įkurtuves.

ir Der Gaertner. Pirmąją reči
talio dalį solistė užbaigė popu
liaria arija Caro nome iš Verdi 
operos Rigoletto.

Antroje rečitalio dalyje solis
tė angliškai kalbantiems, kurių 
buvo nemažas skaičius svečių 
tarpe, padainavo V. Gianninio — 
Tell me, o blue sky. Ir toliau 
A. Bacheletes -- Chere nuit, 
Debussy-Mandoline, Banaičio — 
Rods parpulsiu, V. Jakūbėno — 
Na tai kas ir Gėlės iš šieno ir 
užbaigai ariją iš A. Thomas ope 
ros Mignon. Ovacijoms nesiliau
jant solistė nesišykštėjo padai
nuoti dar porą dainelių.

Paskutiniems dainos garsams 
nuskambėjus gėlių puokštės pra
dėjo plaukti į sceną. Eilės ger
bėjų ir pažįstamų ėjo solistės 
sveikinti į užkulisį.

Rengėjų komisija dr. Antanui 
Verbickui vadovaujant suruošė 
solistei ir jos artimiesiems ka
vutę Meno galerijos patalpose, į 
kurią ;be kitų žymiųjų mūsų dai
nos ir scenos veikėjų,atsilankė 
solistės pagerbti ir gen. konsulas 
d r. Petras Daužvardis su ponia, 
solistės mokytoja solistė Dičiūtė, 
solistės Stankaitytė, Stankienė, 
Bildušienė, solistai Baras, Bra
zis, Vaznelis, Sodeika ir kiti.

V.A. Račkauskas 

Net ir moteriškom pavardėm il
gėjantis narių sąrašas byloja, 
kad klube jau nėra taip blogai... 
Taigi, visai kaip Kultūros Kon
grese!

Kad Omahos lietuviai, nors ir 
laikinai, liko be salės ir pradėjo 
po prerijas lakstyti, apie tai bū
tų beveik gėda ir prisipažinti. 
Remontuojant šv. Antano para
pijos bažnyčią, pamaldos vyks
ta parapijos salėje. Mėgstan
tiems šokti, dainuoti ir kalbėti 
- - vietos joje nebėra.

Dėl tos priežasties į naują 
vietovę -- New Settler salę su
tikti Naujųjų metų keliasi ir tra
diciniai sutikimo rengėjai -- 
Sporto Klubas Lithuanica. Tapa
ti priežastis į mažą mokyklos 
klasę sugrūdo lapkričio 25 ir 
ramovėnus į Kariomenės šven
tės minėjimą, kuriame pagrin
diniu kalbėtoju buvo J. Sakalas. 
Stoka vietos neleido ir platės-" 
nės programos atlikti. Vietos 
ramovėnai paprastai sugebėda
vo įmantriau pasirodyti.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTJ

PRENUMERATĄ

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdrau^osH'eikalais 
kreipkitės j vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Lapkričio 24 d. Omahos skau
tes lankė Vyr. Skautininkė Ona 
Zailskienė, kuri jubiliejinėje 45 
netų skaučių gyvavimo sueigoje 
pasakė ir atitinkamą kalbą. Ta 
pačia proga skautės Onutė Da- 
maitė ir Loreta Povilaitytė bu
vo apdovanotos pažangumo žy
menimis. Į paskiltininkės laips
nį buvo pakelta Gražina Micke
vičiūtė, o į skiltininkės laipsnį 
-- Virginija Drukteinytė. Teko 
patirti, kad gruodžio mėn vidu
ryje pas mus rengiasi lankytis 
ir skautų Vidurio Rajono Vadei
va skautininkas Tallat-Kelpša. 
Jei ta gerokai pavėluota kelionė 
skirta Omahos skautų berniukų 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

Sl/Of MOKAME UŽ BONU 
/4A) taupmenas

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS 
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
CHICAGO PHONE   .........242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-633041-------- r.-......  ■ ..... ===

prikėlimo reikalui, tai Omahos 
skautiškoji visuomenė dar kartą 
šaukia: Budėkite!

Visokiais būdais čia stengia
masi išlaikyti muz. Br. Jonušo 
vedamą mišrųjį chorą. Kad ir 
kaip jaučiamas to choro reikalin
gumas Omahoje, o visgi pastan
gos turi erškėčiuotus kelius. 
Šiuo metu choras daugiausia pa
sirodo lietuviškų pamaldų me
tu.

Atydžiai apžvelgus Omahos 
lietuvių gyvenimą, galima būtų 
konstatuoti, kad čia tik me
džiotojai iš pasitenkinimo trina 
rankas...

(vš)

Solistės Bildušienė, Stankienė ir Vengrienė, Monikos Kripkauskie- 
nės pagerbimo vaišėse. V.A. Račkausko nuotrauka

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

PARAMĄ
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

German Brandy.................
Kron-Brannvin Aąuavit. ..
Dujardin German Brandy
Old American Wiskey Full

5th $4.79
5th $3.98
5th $5.29
Qu. $3.98

Chianti Import. Wine 
Bordeaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

(28)
Siūlė kažkas pirkti juodą eilutę, nunrirėliui ap

rengti. Jau Pušinis buvo beperkąs. Aš peržiūrėjau An
tano spintą. Radau apygerę juodą eilutę, kurios mano 
vyras seniai nebedėvi. Aprengėm Praną. Atsiskaitysim.

Pasiderėjau su klebonu dėl bažnytinio patarnavi
mo. Sakau, džiaukitės, kad Bartis prie bažnyčios grįžo, 
mirė su sakramentais. Senas kunigas pasiskundė, kad 
farmeriai bažnyčios neremią ir nelanką, jo reikalai esą 
nekokie, bet nusileido. Nuspaudžiau ir daktaro hono
rarą. Ligoninė nulupa daug; nuo tos neišsisuksi. O dak
tarui pažadėjau kooperavimą, šypsojaus, gyriau jo 
metodus...

Taip reikia tvarkytis, žiūriu priekaištingai Į An
taną. Juk tai jo būtų darbas. O jis tik sėdi, glostyda
mas liūdinčią Gailę. žiūri į ateinančius ir išeinančius, 
pakalbina Marę ar motiną, vėl stingsta susimąstyme. 
Laidotuvių direktorius kreipiasi į mane, kunigas krei
piasi į mane, karsto nešėjai grupuojasi apie mane. Pu
šiniai į maine žiūri, galvomis linguodami, su viskuo 
sutikdami.

Aš esu tiesi, be ašarų ir be sentimentų, be žmo
gaus ištižimo žymių. Aš noriu tokia būti. Gyvenimas 
yra kaip buliaus sprandas; jo nepalenksi, jei nenu
tversi stipriai už ragų.

Atsimenu savo mamą. Irgi nedidutė, kresna, kaip 
aš; irgi didelėmis juodomis akimis, kartais susimąs

čiusiomis, o kartais verdančiu kombinacijomis žvilgs
niu. Mama! Jei ne ji, ar mes trys būtume galėję mo
kytis? Smulkaus valdininko alga, o svajonių ir norų 
šimtai. Mėgo tėvas išgerti, mėgo mama pasipuošti, mė
gom visi gerai valgyti ir pasilinksminti. Tėvas tiko 
vien atsėdėti įstaigoj ir parnešti algą. Mama su ta al
gele stebuklus darė. Nusipirkdavo medžiagų ir siūlų. 
Mezgė, siuvo sau ir kitiems. Siuvinius keitė vėl į me
džiagas, į geresnes ir didesnes. Vėl siuvo. Keitė drau
gių drabužius ir papuošalus didesniame pažįstamų bū
ry. Patarnaudavo, uždirbdavo. Už meilumą gaudavo 
dovanų. Atostogas veltui praleisdavom kaime, o kar
tais net ir Palangoj. Ne pas gimines ir ne savais pini
gais užsimokėdami. Tai mamos kombinacijos globojo 
mus, tai ji laikydavo bulių už ragų, kad mes patogiai 
atsisėstumėm ant sprando. Didelėms ponioms ji galė
davo būti drauge ir tarnaite, patarėja ir siuvėja. Kai
miečius ji sužavėdavo savo iškalbingumu; atsirasdavo 
beveik giminystės ryšiai. Ir niekada ji nesižemindavo, 
ne. Būdavo tinkamoj augštumoj, kaip valdininko žmo
na, būdavo gerbiama ir mėgiama. Taip, mama buvo 
mūsų tvirtovė ir ramybės uostas. Aš esu toli nuo jos. 
Aš daugiau panaši į tėvą, kuris glaudėsi ramybės uos
te, kuris mylėjo mamą pagarbiai ir laikėsi jos, kaip 
laikosi įsikibęs kelionėj vaikas.

Bet Prano Barčio laidotuvių dienomis aš buvau 
labai į savo mamą panaši ir tuo didžiavausi.

Koplyčia ištuštėja, žmonės iššipilia į gatvę. Juos 
veda Pranas,- nežymiai supdamasis karste, šeši vyrai 
neša jį ant pečių. Giminės, draugai ir kaimynai. Susi
mąstę, nuleidę gavas. Turbūt ne Prano svoris slegia 
juos; mintys apie mirtį, apie savus metus, gal būt ne
tolimą jų pabaigą, čeža visiškai suvytę rudens lapai. 
Pasiaučia vėjas, šaltas rudenio vėjas. Lydintieji su
pasi į apsiaustus.

Aš negalvočiau dabar apie mirtį ir nejausčiau gal 
rudens žvarbumo, nei rudų lapų. Aš nesu mažų senti
mentų šalininkė. Ir kas gi buvo man Pranas? Pavy
duolis mano mokslo ir turto. Nevykusio mano vyro ne
vykęs svainis. Įsičiulpęs į Pušinių šeimą, į jų žemę, ir 
drebąs, kad nebūtų išstumtas. A, Pranas! Įdomus vy
ras, bet be mokslo ir be sugebėjimo paslėpti savo meilę 
turtui. Aš panaši į jį, užtat jis manim žavėjosi ir ma
nęs nekentė. Aš, kaip jis, irgi veržiuosi į gerbūvį, bet 
stengiuosi to neparodyti. Jis man pavydėjo. Pranas. 
Vargšas Pranas! Jis kentėio iš baimės, kad aš jį nu- 
stumsiu nuo Pušinių gėrybių aruodo. Tai buvo gyveni
mo, ne svajonių ir iliuzijų, žmogus. Dabar išėjo ir iš
ėjo. Amžinai'. Aš tikiu, kad jis bus Tenai priimtas. Kas 
mylėjo gyvenimą, tas mokėjo ir Amžinybę nusipelnyti* 
Juk Pranas buvo doras žmogus. Ir mirė su kunigu. Aš 
Prano neužmiršiu. Jis buvo man truputį giminė, tru
putį pavyzdžiu, šiek tiek varžovu ir simpatija, ir drau
gu ir priešu.

Pranas buvo mano take, kaip buvo anas. Dabar 
aš aną prisimenu, kai Prano karstas ima leistis į duobę.

— Mama, laikykis! — sakau Pušinienei, staiga 
pradėjusiai balsu raudoti.

Laikau už rankos verkiančią Gailę, sučiumpu už 
alkūnės besiveržiančią prie duobės Marę. Taip, aš dar 
tebeturiu nuovoką, žinau, kad man reikia tvarkyti ir 
padėti. Bet mano akys irgi plečiasi, plečiasi. Tik aš 
nebematau Prano karsto, nei duobės Maplewood kapi
nėse. Aš esu toli nuo čia, kitoj žemėj, prie kitos duobės. 
Tai anas karstas mano mintis gręžia, ana duobė, 
anie atsiminimai... Tenai smiltimis ir moliu buvo 
užberta mano meilė. Tenai baisiu kapu apsiklojo mano 
mergaitiškos svajonės, mano slaptos aistros, mano 
džiaugsmas ir ašaros. Tai buvo jaunystėj. Tai buvo 
tenai.

(Bus daugiau)
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IŠKILMĖS PAS DETROITO JŪRŲ SKAUTUS
Detroito jūrų skautų laivas "Ša 

runas", vadovaujamas sumanių ir 
darbščių vadų ir rūpestingai glo
bojamas veiklaus Jūrų Skautų Tė
vų Komiteto, pirmininkaujamo 
energingos visuomenininkės 
Onos Šadeikienės ir toliau sėk-' 
mingai vysto savo šaunią lietu
vių jūrų skautybės veiklą.

Gruodžio 2 d., sekmadienio po
pietėj, Detroito Lietuvių Namuo
se Tėvų Komitetas suruošė iš
kilmingą skautijos žyminių įtei
kimą nusipelniusiems skautijai 
"Šarūno" laive.

Į iškilmes susirinko gausus bū
rys Detroito jūrų skautų ir jau
nių su savo tėveliais, svečių, jų 
tarpe ir iš skautijos vadovybės: 
vyriausios skautininkės pavad., 
vyr. skautininkė Kunigunda Ko- 
daitienė, Gabijos Tunto tuntinin- 
kė, psk. Albina Atkočaitienė, Bal
tijos Tunto tuntininkas, skauti
ninkas Vladas Pauža, psk. Irena 
Laurinavičienė.

Iškilmes pradėjo Tėvų Komite
to narys, agr. Alf. Juška, pasi
džiaugdamas gražia Detroito jū
rų skautų veikla, kuri yra susi
laukusi tinkamo įvertinimo ir vi
sos Skautų Brolijos ir kurioje 
pirmaeilinių nuopelnų turi j. psk. 
Algis Pesys. Jam perdavė ir to
limesnį iškilmių vadovavimą.

J. psk. A. Pesys dėkodamas at
sakė, kad jis skiria savo pas
tangas ir darbą jaunimui ir to 
darbo suteikiamas malonumas 
yra jam atpildas. Jis pakvietė 
skautininką V. Paužą prisegti Lie

AKIMIRKOS Gasparas Velička —

Mano testamentas
Ruošiuosi kelionėn. Peržiūrinėju daiktus, ap

mąstydamas, ar juos pasiimti ar palikti. Žinau, 
kad jie man nebus reikalingi. Bet jie nereikalin
gi ir likusiems. Tai naikinu, metu į atmatų dė- • 
žes, kad jie neliktų, kaip mano skurdo liudinin
kai, kad neišduotų mano seklumo ir menkumo. 
Nes, kai išeisiu, jūs turite apie mane gerai gal
voti, apgailestauti, kad manęs netekot. Taip yra 
pasakyta. Ir vykdoma, kaip nerašytas įstatymas. 
Todėl peržiūrinėju daiktus, naikinu irslepiusa- 
vo menkumą, kad jūs manęs nesigėdytumėt. 
Tai būtų sunku, nes likčiau amžinoje gėdoje, ku
ri yra baisesnė už skaistyklas ir už žmogaus 
sukurto pragaro kančias.

Velionis Gasparas Velička

Ištrauka iš Gasparo Veličkos testamento

Vyr. Skautininkė K. Kodatienė iš "Šarūno" laimėtosios taurės ge
ria šampaną. Greta sėdi Gabijos tunto tuntininkė psk. A. Atkočai
tienė ir stovi vienas taurės laimėtojų, L. Juška.

A. Noraus nuotrauka

LSB apdovanotieji žymenimis Detroito lietuviai jūrų skautai. Sė
di iš kairės: A. Šatraitis, Ona Šadeikienė ir Alg. Pesys; stovi: L. 

A. Noraus nuotraukaJuška, V. Lauras ir S. Šadeika.

tuvių Skautų Brolijos apdovano
tiesiems skautijos žyminius.

Sk. V. Pauža pasidžiaugė vil
tingu lietuviškosios skautijos žy
dėjimu išeivijoje ir sveikino nu
sipelniusius, kurių atžymėjimas 
turi paskatinti dar didesnį užsi
degimą lietuviškoje skautybės 
veikloje.

Pirmiausiai buvo dekoruota 
Skautijos Ordinu "Už nuopelnus” 
su rėmėjo kaspinu šiais metais 
LSB apdovanota Tėvų Komiteto 
pirm, ir nusipelniusi Detroito 
lietuvių visuomenininkė, Ona 
Šadeikienė. Toliau buvo priseg
tas "Tėvynės Sūnaus" žyminys 
1959 m. Brolijos apdovanotam 
laivo "Šarūnas" vadui, j. psk. 
Alg. Pesiui ir pažangumo žy
miniai prisegti Baltijos Tunto 
dešimtmečio ir vienkart Šv. Jur
gio dienos proga apdovanotie
siems: valt. Arvydui Šatračiui, 
laivo vado adjutantui, vair. Sta
siui Šadeikai, vair. Linui Juš
kai ir jau 1958 m. apdovano
tam, valt. Viktorui Laurui. Be 
to, buvo atžymėti Jubiliejinės 
jūrų skautų stovyklos metu įvy
kusioj jubiliejinėj regatoj lai
mėję pirmą vietą ir tuo pačiu 
Jūsų Skautininkų Grandies skir
tą buriavimo varžybų laimėto
jams taurę: vair. Albertas Kar
velis ir šatmanas, vair. L. Juš
ka, kuriems buvo padovanota po

knygą: "Seeman". Tuo pačiu ir 
Korp! Gintaro skirtą bebrų irk
lavimo varžybose pirmos vietos 
laimėtojams bėbrams -- Ed
mundui Pesiui ir Antanui No
rui buvo įteiktos prieš startą 
padarytos nuotraukos. Pažymė
tina, kad "Šarūnas" yra užsi
tikrinęs ir jūrų skautininko Pe- 
tukausko skirtą pereinamąją tau-

rę: "Jauniai, prie irklų!" ir at
žymėtas estų skautų skirta pa
vyzdingiausiam vienetui trofėja.

Vyr. skaut. K. Kodaitienė pa
sveikino naujai įsisteigusį Korp! 
Gintaras Detroito skyrių. Ginta
ras esąs, lyg Lietuvos auksas, 
kurio atrastas Baltijos pajūryje 
gabaliukas pradžiugina lietuvį. 
Todėl šios Korporacijos var
das turįs simbolinės prasmės. 
Palinkėjo šiam skyriui būti tuo 
gintaro gabaliuku, kuris džiugi
na lietuvį. Skyriaus vardu už 
sveikinimus ir linkėjimus padė
kojo Eugenijus Petrulionis, pa
žadėdamas ištikimai dirbti Tė
vynės labui.

Po iškilmių svečius, skautus ir 
jų tėvelius Tėvų Komitetas pa
vaišino kavute su sumuštiniais ir 
saldumynais. Iškilmės buvo pa
įvairintos jaunučių menine pro
grama. Trejetą lietuviškų daly
kėlių talentingai išpildė daug ža
dantis devynmetis akordionistas, 
bebras Rimas Kasputis ir eilė
raščių padeklamavo udrytės: Ri
kardą Juozapaitytėir Regina Juš
kaitė.

ALTS vaišės ir auka
A.Ž.

Ruošiuosi vienas. Tylus, be panikos. Netaip, 
kaip aną dieną galvotrūkčiais masėmis bėgome 
iš tėvynės. Ir mano skausmas toks sukalbames
nis, nesidaužantis, nes žinau, kad tai bus pasku
tinė tremtis.

Atleiskite, kad mano palikime nieko naudingo 
nerasite. Neturiu jokių knygelių, radijo, puikių 
televizijų. Aš žinojau, kad mano buvime tie apa- 
ratai nepraneš jokios man reikalingos žinios, 
kuri paskelbtų mano žemės prisikėlimą. Juk ir 
jūs to nelaukiate. Ir matau, kad nereikia, nes 
suradote geresnę žemę. Čia daugiau daiktų, ne
gu žmonių. Daugiau, negu jūs turėtumėt daikto 
troškimų. Siūlo, veža, krauja. Ir jūs nežinote, 
kuriuo džiaugtis. Net užsimiršote, kadlaukeau- 
ga medžiai, žolė, teka vandenys, o virš jų mė
lynuoja dangus ir naktį spindi žvaigždės. Tai 
maži dalykai. Ir jūsų atsineštas skausmas nuti
lo, kaip svirplys, prieš galingas televizijas.

Todėl išeinu ramus, nesijausdamas, kad, kaip 
brolis, būčiau jums padaręs skriaudą. Niekur 
nepuoliau, nieko nenustūmiau, vis užleidau ge
resnes progas ir vietas. Ir truputį taip elgetiš
kai skauda širdį, kad savo būdu išsimėčiau iš 
visos šeimos. Daug kur jums padarydavau gėdą 
savo nežinojimu ir neturėjimu. Daug kur jums 
tekdavo rausti, kai, viešėdamas jūsų namuose, 
pasakydavau, kad neturiu namų ir automobilių. 
Žinau, labai nepatogu. Todėl niekados nesupykau, 
kad jūs manęs nemėgote.

#♦*
Retai, labai retai užeidavau į jūsų namus. Sė

dėdavau vienas ir mąstydavau apie paliktos že
mės vargą. Tas vargas šaukė mane. Bet negrį
žau, nes būčiau priverstas pasakyti likusiems, 
ką jūs čia darote. Žinau, , kad būtų nemalonu 
jums patiems tai išgirsti. Gadintų jūsų pakilusį 
ūpą...

Tai paskutinė mano kalba, paskutinis jums pa
ruoštas mano parengimas. Atleiskite, kad toks 
dramatiškas. Jūs vis norite ir prašote juoko. Ne
galėjau jo duoti, nes aš kentėjau drauge su ana 
palikta drama.

Likite sveiki, mano kraujo broliai! Gražiau
sios ir švelniausios kalbos broliai! Kai ją pra
rasite, pajusite, kokios dovanos, kokio prigim
ties turto netekote. Nes ji gali augti tik ten, kur 
plaukia elegiškos lygumos, kur už žmogų jaut
resni gieda paukščiai ir pakyla tokie pavasa
riai, kaip anas prarastasis...

Dar sekundę -- ir sustos mano laikas tam-

soje. Tamsoje per amžius amžinuosius, per 
erdvių erdves. Mano erdvė bus be saulių, be 
žvaigždžių ir be planetų. Ir mano mintys pavirs 
juodais akmenimis, nes ten, kur nėra daiktų, ne
juda laikas ir niekas nesikeičia. Tamsoje nėra 
garso ir kibirkšties. Aš tapsiu aklas, kurčias, 
nebylys ir bejausmis. Mesite ant mano akių 
akmenis, pilsite žemę, ir jos nereaguos. Štai 
kokia bausmė skiriama žmogui už jo gimimą, bu
vimą, žavėjimąsi, mylėjimą ir kančias.

Ką veiks čia mano likusios mintys, paleistos 
erdvėje? Ar jos liks gyvos? Ar jos žavėsis, ken
tės, verks, kad šis niekšingas pasaulis nevertas 
mūsų gimimo ir buvimo, kur tūkstančiais metų 
atnašautos žmonijos kančios nepataisė žmogaus? 
O, ne, ne! Ir jos sustings ir tylės, kaip kadaise 
buvę gyvi ir įšalę vabalėliai amžinajame Šiau
rės ledyne.

Dar sekundę --ir raudosiu ar sveikinsiu am
žinąją tamsą, kurioje nėra žemių, vandenynų ir 
daiktų, todėl nebus kuo dalintis. Ir todėl nebus 
skriaudos ir kovos.

Dar sekundę -- ir prapuls man iš akių žemė, 
nugrims erdvėje su vandenynais ir kalnais, ku
rie griuvo ant manęs, norėdami užslopinti ma
no ilgesį. Bet jis kilo ir per kalnų viršūnes nešė 
mane tenai, kur paliktos lygumos, mano ganyk
los neatleidžiamai šaukė namo. Namo -- prie 
gailiausio pasaulyje vandens -- mano Nemuno, 
kurio šarmas stebuklingesnis už Paryžiaus kos
metiką.

Kai išėjau, daugiau mano ranka nepalietė pri
gimties dovanos - - gimtosios žemės. Akys nere
gėjo gruode sustingusio jos grumsto, balandy ky
lančios želmens ir grįžtančio varnėno. Ir negir
dėjo tavo, pavasarį, šauksmo, kada tu, virš na
mų stogų iškėlęs žydinčius bokštus,prabyli visai 
prigimčiai: žiūrėkite, žiūrėkite, su kokia iškil
me pradedama vaisiaus pradžia!

Ir atleisk man, kad mano širdis nedavė nei lašo 
kraujo, kai buvo pradėtas ir rudenį nuskintas ta
vo vaisius. Praradau laiką, besiruošdamas tau, 
žeme, atpirkti padarytas skriaudas ir kaltes. Tuš 
čias buvo mano praėjimas.

Gaila visa ko. Bet dar yra vienas atpildas: pra
randu savo buvimą, keisdamas jį į visuotinį ži
nojimą.

Vaclovai, mano studijų dienų brangiausias 
drauge, Vaclovai, jeigu žinočiau, kad Lietuvoje 
nėra Tavęs, gal aš taip žiauriai nesirgčiau Lie
tuvos ilgesiu. Juk aš paties didžiausio dalyko ne
turiu, kas man Dievo ir gamtos buvo paskirta,-- 
aš neturiu Lietuvos.

Aš verkiau, kai tie žodžiai išsiveržė iš mano 
kruvinos širdies.

ALT Sąjungos Detroito skyriaus susirinkime L. Puskepalaitienė 
(stovi dešinėje) daro pranešimą apie savo kelionę po Europos kraš
tus. Sėdi iš kairės: Ed. Petrauskas ir p. Šeputos.

J. Gaižučio nuotrauka

Gruodžio 8 d. ALT S-gos Det
roito skyrius A. ir V. Patalauskų 
namuose turėjo savo susirinki
mą. Jį pradėjo sk. pirm. J. Gai
žutis, supažindindamas narius su 
svečiais.

Susirinkimo metu L. Puskepa
laitienė papasakojo savo įspū
džius iš vasaros ekskursijos Ro
moje, Šveicarijoje ir Vokietijoje. 
No-rint Romą pažinti, --ji pasa
kojo, -- reikia ten mažiausia pa
gyventi pusmetį, nes Roma yra 
ištisas muziejus. Ji dalyvavusi 
Vatikano suorganizuotame di
džiuliame egzilų kongrese, kuria
me pasigėrėtinai lietuvius repre
zentavę Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai, šokdami lietuvių 
tautinius šokius. Romoje veikian
ti Lietuvių Bendruomenės apy
linkė, kuri priskaičiuojanti 60 sa-

/ 3

7“
ALT S-gos Detroito skyriaus nariai vakarienės metu seka L. Pus- 

kepalaitienės pranešimą. Iš kairės: Ed. Vasiliauskas, J. Švoba, J. 
Tamošiūnas ir p. Janušiai. J. Gaižučio nuotrauka

vo narių. Jai vadovaująs kun. V. 
Mincevičius. Labai įspūdingai 
buvęs pravestas Maironio minė
jimas, kuriame dalyvavęs dipl. 
šefas S. Lozoraitis ir daug aukš
tų Vatikano dvasiškių. Siame mi
nėjime Vasario 16 gimnazijos 
moksleiviai taip pat nemaža lau
rų nusiskynę.

Vokietijos miestai atstatyti. 
Nebelikę jokių karo pėdsakų. 
Miestuose daug parkų, pavyzdin
giausia švara, puikus ir pigus su
sisiekimas, bet pagyvenimas 
brangus. Vasario 16 gimnazijos 
gyvenimo ir darbo sąlygos skur
džios. Reikalinga didesnė mūsų 
pagalba.

V. Vasiliauskas, prieš tris me
tus atvykęs iš Brazilijos į Det
roitą, sklandžiu pasakojimu nu
piešė susirinkimo dalyviams la
bai ryškų ir spalvingą Brazilijos 
vaizdą. Poetė M. Sims paskaitė 
savo kūrybos novelę.

Išklausius įspūdžių, inž. J. Gai 
žutis atidengė paslaptį, kad šis 
susirinkimas sutampąs su namų 
šeimininkės Valerijos Patalaus- 
kienės vardadieniu. Susirinkimas • 
sugiedojo mielai ir daug simpa
tijų įsigijusiai Valerijai ilgiau
sių meti].

Po susirinkimo įvyko vaišės, 
kurių metu buvo surinkta Vasa
rio 16 gimnazijai 21.60 dol. La
bai gražu, kad tokių susirinkimų 
metu vargstančių moksleivių ne
pamirštama. Šiuo pavyzdžiu tu
rėtų pasekti visi susirinkimųor- 
ganizatoriai.

Bendrai, susirinkimas praėjo

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI ' 

PRENUMERATĄ

labai jaukioj ir kultūringoj nuo
taikoj.

K. Jurgutis

P. Stanionis, Talkos pirmininkas Detroite, ALTS susirinkime aiš
kina Šileikienei ir Tamulionienei, kaip dabar sunku rinkti visuome
niniams reikalams aukas. J. Gaižučio nuotrauka
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DEATH NOTICE

BUZIKOWSKI
Buzikowski, Erwin J,, beloved hus- 
band of Stella, (nee Kozikowski), 
father of Patricia & James. Son of 
John & Bessie. Brother of Frances 
Faska, Robert of Calif., Rose Kra- 
mer, Regina Croson, Nelli Lindahl, 
Dec, 14, 1962 lale res. 660 E, 260. 
Family will receive friends 7-10 
P. M. Sat. 2-4 & 7-10 P. M. Sunday 
at THE BRICKMAN & SONS EUČ- 
LID FUNERAL HOME, 21900 Euc
lid Avė. Funeral services Monday, 
Dec. 17, 1962 at St. Williams
Church- 10:00 A. M. Interment Ali 
Souls Cemetery.

DOMĖS
Domės, Louise (nee Gakorsch), be
loved wife of Max, suddenly Sun
day A. M. Dear mother of Louise, 
sister of Joseph Gakorsch, Mrs. 
Floria Kunz of Karlsruhe, Germany, 
and Mrs. Dorothy Fell. Family will 
receive friends at WM. A. NUNN 
& SON FUNERAL HOME, 2690 
East Blvd. (opposite St. Lūkės 
Hospital), Wednesday, Dec. 5, 1962 
at Holy Trinity Church at 9:30 
A. M. Interment Calvary Cemetery.

EVANS
Evans, Gląyds, M. (nee Hutchison), 
beloved wife of Samuel, mother of 
Boyd Norcombe, Jack Norcombe, 
Nancy Erich, grandmother, sister 
of William Hutchison, Dec. 13, res. 
27191 Gary Avė. Family will receive 
friends 7-10 P. M. Thurs. 2-4 & 
'7-10 P. M. Fri. at THE BRICKMAN 
& SONS EUCL1D FUNERAL HOME, 
21900 Euclid Avė., where services 
will be held Sat., Dec. 15, 1962 at 
1 :00 P- M. Interment Knollwood 
Cemetery.

MACKEY
Mackey, Florence, beloved wife of 
late William, mother of Jean Olney 
of California, Josephine Petznick, 
William, Howard, and grandmother. 
Sister of Mrs. Ott Mross, of Mas- 
sillion, Dec. 15, 1962 res. 3 1500
Fairview Dr., Orange, Ohio. Family 
will receive friends 2-4 & 7-10 P. 
M. Sunday & Monday at THE 
BRICKMAN & SONS EUCLID FU
NERAL, HOME, 21900 Euclid Avė. 
Funeral services Tuesday, Dec. 18, 
1962 at 1:30 P. M. at The Funeral 
Home.

PRUSA
Prusa, Alfred, res. 3719 Normandy 
Rd., Shaker Hgts., beloved husband 
of Alice (nee Kochmit), dear fa
ther of Harold, Allan, & Ronald. 
Grandfather of Mary Alice, & Ro
bert Allan, brother of Rose 
Zayrcek, Mary Smith, Lillian Ku- 
bichek, Frank and late Anne Bru- 
zek, passed away Saturday. Friends 
may call at MĄPLEWOOD HOME 
A. NOSEK & SONS, 4720 War- 
rensville Center Rd., where services 
will be held Tuesday, Dec. 18, 1962 
at 2:30 P. M.

REINHARD
Reinhard, Anna, M. Age 83 years, 
beloved wife of Louis J., mother of 
Mrs. Emma Schikowski, Mary E., 
Anna Chappell (deceased) Mrs. 
Isabelle Feneske, Joseph L., and 
James T., Dec. 17, res. I 196 E. 83 
St., grandmother & greatgrandmo- 
ther. Family will receive friends at 
THE BRICKMAN & SONS SUPE- 
RIOR FUNERAL HOME, 7204 Su- 
perior Avė. 7-10 P- M. Tuesday, 
2-4 & 7-10 P- M. Wednesday. Fun
eral mass Thursday, Dec. 20, 1962 
at St. Thomas Church at 10:00 A. 
M, Interment Calvary Cemetery.

THOME
Thome, Henry, beloved husband of 
the late Elizeabeth, (nee Bregitzer), 
father of Agnės, frank, and Mar- 
cella (all deceased) Mrs. Edna Da- 
ley, Cecelia Longfield, Herbert, 
grandfather & greatgrandfather. 
Brother of John, late Frank & 
Peter. Family will receive friends 
7-10:00 P. M. Wednesday, 2-4 & 
7-10:0.0 P. M. Thursday at THE 
BRICKMAN & SONS SUPERIOR 
FUNERAL HOME, 7204 Superior 
Avė. Funeral mass Friday, Dec. 21, 
1962 at St. Peters Church at 10:00 

A. M. Interment Calvary Cemetery;

For Kent
4024 E. 26lh NEWBURGH HGTS. era. 
T fiooms down $70.00. 4 Rooms up 
$65.00 all utilities paid. for except 
electric. Quick clean apt. Basement, 
yard. BR 1-2900 — 1M 7-7080.

HOUSE FOR SALE

FIRST SHOWING
GRACIOUS ULTRA-MODERN, NEW 3-BEDROOM, BI-LEVEl BRICK AND FRAME 
HOME SITUATED ON A (ARGE 75x150-FT. LOT WITH PANORAMIC VIEW OF 
OAKWOOD GOLF CURSE.

1751 WARRENSVILLE CT. RD.
(Corntr W«nd«worth Rd.)

KITCHENi FORMICA WALNUT-GRAINBD CABINETS, BUIIT-IN OVIN AND RANGI, DISHWASHER, DISPOSAL. 
UNUSUAL CLAY TILE BACK-SPLASH WlTH CORRULATED COLORS.
L-SHAPE LIVING AND DINING ROOM WITH BUILT-IN CHINA CABINET, CATHEDRAl BEAM CEILING WITH 
ELEGANT LIGHTING FXTURES AND ANTIQUED GOLD VVROUGHT IRON RAILINGS.
SPACIOUS ENTRANCE FOYER WITH TILE FLOOR, FAMILY ROOM WITH MAHOGANY PANELING, AND 
LOUVERED SI-F01D CLOSET DOORS. LARGE UTILITY ROOM, HOT WATER, GAS-FIRED AMERICAN STANDARD 
BASEBOARD HEATING UNIT. GLASS-LINED HOT WATER TANK. STONE-LINED SMOKELESS AND OOORLESS 
INCINERATOR, 220 ELECTRIC OUTLET, PLŪS CONNECTIONS FOR WASHER AND DRYER. LARGE LAVATORY 
WITH BUILT-IN VANITY.
3 TWIN-SIZE BEDROOMS. EXQUISITB- CLAY TILE BATH WITH BUItT-IN VANITY, 2 COLORED ROUND SINKI 
AND STALL SHOWER. LARGE MIRROR AND COSMĘTIC BOX WITH SUDING DOORS.
2’/s CAR ATTACHED AND PLASTERED GARAGE WITH OVERHĘAD FINGER-CONTROLLED SINGLE DČOR ANO 
ENTRANCE DOOR.

APPROX. 1975 JQ. FT. LIVING ARfĄ MANY OTHER LOVUYFEATU|ES.

WILL TRADE FOR OLDER PROPERTY
OPEN SUN. J TO i P. M. OTHER DAYS BY APPOINTMENT

5117 LEE Rd.

A. SIEGLER & SONS
BUILDERS — REALTORS

OFFICE OPEN DAILY TO ♦ P. M.
MEMSERS OP St MULTlPlI LISTINd MO 2-7300

HELP WANTED MALĖ

PHYSICIAN
Ohio M. D. license, few 
hours for week at your 
convenience..
No House calls. Salary.
TR 1-5867 AC 1-3585

(145, 146, 147)

FINANCE TRAINEE
Immediate opening for ęualified per- 
son. We are looking for a young man 
With a desire to advance in the Fi- 
nance field. He should be between 
the ages of 22-28. Draft exempt and 
have some college training or busi- 
ness experience. Liberal employee 
benefits including Company car, plūs 
a good starting salary.

Contact: Mr. Lott
UNIVERSAL C.I.T. CREDIT 

CORP.
3928 Lee Rd. WY 1-9200

(147, 148, 149)

HELP WANTED FEMALE

CLERK TYPIST
High School graduate

Mušt be able to type 50 words 
per minute.

Age 18-22 years.
Steady employment, full time 
liberal employees benefits: 
Plūs a good starting salary: 

Contact Mr. Lott
UNIVERSAL C. I. T\ 

CREDIT CORP.
3928 Lee Road WY 1-9200

(147, 148, 149)

BOOKKEEPER
Mušt have Burroughs Sensimatic 
experience and a good knovvledge of 
accounting. Salary commensurate with 
experience. Hospitalization and life 
insurance, paid vacations and many 
other company benefits. See Jerry 
Abend.

SPITZER FORD SUPERMARKET
E. 105 & Chester SW 1-9200

(147, 148, 149)

HOUSE FOR SALE

5600 Dalewood
Near Broadway

3 bedrooms, living room 
with fireplace and carpet- 
ing; modernized kitehen; 
lavatory and shower in 
basement; aluminum storms 
and screens; l’/j-car ga- 
rage. $450 down or GI no 

• down.

5600 E. 141 St.,
Maple Heights 

Near St. Monica’s parish, 
SVi-room brick front ranch 
with hip roof; 3 years old; 
26-ft. living room, dinette 
combination; kitehen; built- 
in oven and range; disposal; 
nook; 3 bedrooms; clay tile 
bath; basement recreation 
room paneled; incinerator, 
2-car garage, patio. Trade.

WE HAVE MANY OTHER 
FINE HOMES IN OTHER 

LOCATIONS

A. SIEGLER & 
SONS

Office Open Today 10 to 
5 P. M.

Suitable Financing Avaiable

5117 Lee Rd. 
MO 2-7300 
REALTORS

Member Southeast Realty 
Exchange

ST. LOUIS
• Naujųjų metų sutikimą, 

ALTS East St. Louis apy
linkės skyrius rengia nau
jose ir jaukiose Dutch Giri 
svetainės Vesta Room pa
talpose — 2100 West Main 
Street, Bellville, III.

N o r i n tieji atsilankyti, 
prašomi iš anksto užsirašy
ti pas šiuos asmenis: Juozą 
Kleinati — 610' Washington 
Place, tel. UP 5-8148; Ado
mą Rušėną — 919 N. 26th 
Street; VI. Tervydį — 802
N. Morrison Street, Collins- 
ville, III, tel. DI 4-1913 ir J. 
Gumbelevičių — 6128 Fee 
Fee Road, St. Louis, Mo., 
tel. TH 8-3424. Visi lietu
viai ir jų draugai yra kvie
čiami užsirašyti iki gruo
džio mėn. 26 dienos, sumo
kant už suaugusį asmenį po 
$6.00 ir $4.50 studentams.

Dalyviai bus pavaišinti 
pradedant subuvimą šiltais 
užkandžiais ir vėlyvais šal
tais — sutikus Naujuosius 
metus.

Prie nuotaikingos, įvai
rios ir europietiškos muzi
kos niekas nenuobodžiaus.

• Naujas Lietuvių Cho
ras. Per ALTS East St. 
Louis apylinkės skyriaus 
rudens vakarą, Dr. J. Petri
kui pareiškus pageidavimą, 
kad būtų suorganizuotas lie
tuviškos dainos mylėtojų 
choras, buvo vietos lietuvių 
palankiai sutiktas ir gruo-

HOUSE FOR SALE

Newburgh Hgts 4024 E. 26. By 
Owner. (2) 4 Room suite. (2) 4 
Room suite. Private Bath, gas 
furnace. Mušt sacrifice. $15,400. 
Phine 883-9856 — after 6 P. M. 
IM 7-7080.

KRAUTUVĖS VALANDOS: NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIONIO MIESTE 9:30 VAL.
RYTO IKI 9 VAL. VAK. SKYRIUSE NUO 9:30 VAL. RYTO IKI 9 VAL. VAK.

EAGLE STAMPS ARE

ADDED SAVINGS 

D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

Tik kai kurios iš šimto kitų sugestijų dovanoms iš May Co.

Berniukams geros rū- Vyrams geros rūšies Vyrams geros rūšies Vyrams ”Tarleton”
sies medvilnes flanelės „operos” įžymūs „Campus” medvilnės lygios

PIŽAMOS ŠLIURĖS SUSEGAMI medžiagos PIŽAMOS

2UŽ$5 MEGZTUKAI DOVAN OMS
2*99 pora 3.99 2"

Berniukams slidinėjimo aprangos 
stiliuje medvilnės flanelės piža
mos. Nrmji audiniai. Dydžiai 6 iki 
16. Megzti rankogaliai ir apačios.

Vyninės, rudos ir juodos spalvos 
su compo padais ir guminiais už
kulniais. Dydžiai 4’į iki II ir 12.

V apykakle, dydžiai 38-45. Įvairių 
spalvų pasirinkimas. Specialūs dy
džiai 4R-52. K..3q

'Skalbk ir dėvėk’ lygios medžiagos 
middy cord švarko stiliuje. Elas
tinis liemuo didesniam patogumui.

Nurodykite antrą spalvosTiksli dovana jūsų sąraše. Prityrusių siuvėjų darbas. Dydžiai
BERNIUKŲ APRANBOS pasirinkimą. A-B-C-D.

SKYRIUJE RŪSYJE. 
VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

VYRŲ BATŲ SKYRIUJE RŪSYJE. 
VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

VYRŲ APRANGOS SKYRIUS 
RŪSYJE.

VYRŲ APRANGOS SKYRIUS 
RŪSYJE.

VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

Pilnos apimties Puikios aluminijaus Moterims kailio Moterims Loomcraft
elektrinis židinys su KALĖDŲ mišinio Cardigan ištisus metus dėvimi

KAMINU EGLAITĖS MEGZTUKAI APATINIAI
O QQ su■S**7*7 visais

priedais

Pilno 6U’ dydžio su spurguotais, 

torius ....................................... 5.99 g.99 1.99 & 9-59
Sunki iš 3 plokščių skaiduline len
ta: 43 1 /2"x38 1 2’x9 1 /2". Ka-

Sukamas 4 spalvų eglutei reflek- Pilno fasono, pirmos rūšies, suk
nelių gamintojų megztukai šven-

Medvilnės perkaliniai apatiniai - -
dvdžiai 3 4 iki 44...........................1.99minas, naujas 3 dimensijų geležė

lių komplektas, 3’ viela, jungik- Spurguotos eglutės ir reflektoriaus
ti. komis spalvomis. Dvejopų apv- 
k ;kaų stiliuose, rankų darbo. Dy-

F.yelet mezginiai, įsiūtos ar prise-

lis, žiebtuvas. Židinys be kurni-
kombinacija.......................... 10.99 džiai 3 1 iki 40.

RŪSIO BALTINIŲ SKYRIUJE.RŪSIO SPORTINĖS APRANGOS
RŪSIO IYAIRENYBIŲ SKYRIUJE. RŪSIO PAPUOŠALŲ SKYRIUS. SKYRIUJE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

Moterims nyloninės Mergaitėms 2 dalių Berniukams ar Berniukams geros
tempiamos kojinių ir corduroy ar megztos mergaitėms medvilnės kokybės liniuotos
apatinių kombinacijos KELNĖS flanelinės PIŽAMOS corduroy

1.19
A 2 už 2.30 2-" .99 pora 2"

Įvairių spalvų ir dydžių. Su men-
Dydžiai 7 iki 1 4 tose megztose ai Mažesni berniukai ar mergaitės Su elastiniu liemeniu, kad pritai-
corduroy kelnėse su pritaikytu pamėgs tas medvilnes flanelines kius dydžiams. Dydžiai 6 iki 12.

kais netikslumais. Be trukumų megztu liemeniu. Juodos, mėlynos. pižamas, ružavos, mėlynos ar rau- Mėlynos, pilkos, rudos ir žalios
žymiai brangesnės. raudonos, žalios. donos spalvos. Įvairūs audiniai. spalvos. Patogios, ištvermingos.

RŪSIO KOJINIŲ SKYRIUJE. RŪSIO MERGAIČIŲ APRANGOS
Dydžiai 4-6-8(, 4-14.

RŪSIO BERNIUKŲ APRANGOS
VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. SKYRIUJE. RŪSIO MAŽAMEČIŲ SKYRIUJE. SKYRIUJE.

VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE. VISOSE 4 KRAUTUVĖSE.

MAY’S 4 BASEMENT STORES... DOWNTOWN AND BRANCHES

džio 9 dieną susirinkę tos 
dainos mylėtojai susibūrė 
choran, pavadindami jį Lie
tuvių Choru ir išsirinko 
choro komitetą iš Dr. J. 
Petriko, Juozo Kleinaičio ir 
A. Tiškuvienės.

Choro vedėju mielai su
tiko būti Albertas Paulikai- 
tis.

Vietos lietuvių kolonija 
choro įsisteigimą šiltai su
tiko ir jau po, pirmos choro 
repeticijos galima pasaky
ti, jog choras savo darnia 
daina užpildys kultūrinę 
tuštumą per paskutiniųjų 
metų lietuvių susibūrimuo
se bei minėjimuose. Daugu
ma iš ALTS East St. Louis 
apylinkės skyriaus narių 
įsijungė choran aktyviais 
nariais.

• Free Friends of The 
Captives Nations St. Louis, 
Mo. sambūris kontaktavo ir 
pakvietė lietuvius prisidėti 
prie sambūrio užmanymų 
įgyvendinimo bei išryškini
mo komunizmo kėslų bei 
grėsmės šio krašto gyven
tojams, turint omenyje, kad 
pavergtųjų tautų atstovai 
savo praktine patirtimi gali 
aiškiau ir vaizdžiau perduo 
ti kylančios grėsmės pavojų 
šio krašto laisvei, kadangi 
komunistai, kaip Ilijados 
dona jai, ne tik puola, bet ir 
visokias dovanas neša; kaip 
taikos, kultūrinio pasikeiti
mo — tikriau komunizmo 
raugo bacilas — visokios 
koegzistencijos liberališkai 
nudažytus išvirkšius ir kad 
mažai kas iš Amerikos gy
ventojų teprisimena Ilija- 
dos autoriaus įspėjimą: 
”Timeo danaos et dona 
perentes” — bijau danajų 
ir dovanas nešančių. O tie 
huniški ir mongoliški dana
jai yra jau prie JAV vartų

Kuboje.
Iš lietuvių buvo pakviesti 

ir šio sambūrio pasitari
muose dalyvavo J. Gumbe- 
levičius, H. Tamašauskas, J. 
Gudaitis, Gudaitienė ir atei
tyje bus pakviesti ir kiti 
lietuviai prisidėti. Sambū
ris yra užsibrėžęs atkreipti 
šio krašto visuomenės dė
mesį į atkylantį komunizmo 
pavojų ne tik bombonešiais 
ar raketomis, bet ir į žmo

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. LA 4-1461

F START A 1

Cleveland Urust 
CHRISTMAS ACCOUNT 

N O W!
SAVE ALSO FOR

• Education
• Insurance
• Home 

L WE WELCOME YOUR SAVINGS
MEMBER FEOERAL OEPŪSIT INSURANCE CORPORATICN

BASEMENT^

nių sąmonę per visokius ko
egzistencijos, bendradarbia
vimo ir dovanų opiumą.rtb>

Geriausia dovana šventėms
Jurgio Gliaudo s 

"IKARO SONATA” 
pas visus knygų 

pardavėjus. 149

• Automobile
• Vacation
•Taxes

Every Other Week
DEPOSIT . . . HAVE

>2292stnu. .. >50
>42®»wo.. >100 

*102»nnMB.. >250

J
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clevelande
IR APYLINKĖSE
• Mirė Stefanija Pauliu- 

konienė, p. Kisielienės ir 
inž. Ričardo Pauliukonio 
motina. Tik du metus išgy
venusi Amerikoje, atvykus 
iš Lietuvos savo vaikų ir 
anūkų pamatyti, St. Pau- 
liukonienė mirė vėžio ligos 
palaužta Wilson Memorial 
ligoninėje.

Palaidota gruodžio 17 d. 
Graceland kapinėse, netoli 
Clevelando.

• Lietuvių Bendruomenės 
T Apylinkės informacinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 
23 d., 11:30 vai. Lietuvių 
svetainėje. Prašome skait
lingai dalyvauti.

• Tėviškės Garsų radijas 
švenčių metu duoda atskirą 
programą Kūčių vakarui, 
gruodžio 24 d., 8-9 vai. vak. 
ir Kalėdų dieną nuo 12-1 
vai. p. p. Tų programų metu 
bus perduoti organizacijų ir 
pavienių asmenų sveikini
mai.

Norintieji sveikinti — 
skambina Juozui Stempu- 
žiui tel. 382-9268.

• Tėviškės Garsų radijo 
valandėlė, vadov a u j a m a 
Juozo Stempužio, gruodžio 
7 d. patiekė jaunimo pro
gramą. Jaunimo programai 
vadovauja Juozas Žilionis ir 
Zigmas Peckus.

Mūsų atžalynas pasirodė 
su pasaka ”Grybų karas”. 
Programoe dalyvavo V. 
Kliorys, V. Puškorius, R.

Jokubaitytė, G. Brazaitytė,
D. Martutė, V. Banionis, š. 
Stempužis, J. Juodėnas, A. 
Karsokas ir R. Kaminskas.

Įtraukti mūsų jaunimą į 
radijo programą ir lietuviš
ku žodžiu pasirodyti mūsų 
visuomenei yra dėmesio 
vertas žygis. Tikimasi, kad 
visuomenė tą žygį tinkamai 
įvertins.

St. Clair Savings padidina 
taupytojams nuošimčius
St. Clair Savings Assoc. 

prezidentas skelbia, kad pa
keliami nuošimčiai už su
taupąs nuo 4% ,į 41/2%. 
Naujoji 41/9^ rata įsigalio
ja nuo 1963 m. sausio 1 d. 
Naujai atidarytos taupymo 
sąskaitos ir indėliai prie 
esamų sąskaitų sausio 15 d. 
taip pat naudosis pakeltu 
nuošimčiu.

Nuošimčių pakėlimas pa
grįstas noru patarnauti tau
pytojams St. Clair Savings 
taupymo įstaigoje, ir kad 
įgalinus sudaryti papild. 
fondus namų pirkėjų finan
savimui.

St. Clair Savings turi 4 
įstaigas Clevelande — 813
E. 185th St., 6235 St. Clair 
Avė., 25000 Euclid Avė. ir 
26000 Lako Shore Blvd.

• Clevelando orkestro ka
lėdinėje programoje — kon
certe, kuris įvyks gruodžio 
22 d., pasirodys 14 metų 
smuikininkė — virtuose Ca- 
rol Lindell. Jaunoji meni
ninkė atliks Concerto smui
kui Nr. 1 G minor op. 26.

C. Lindell dar būdama 11 
metų pasirodė koncertuose 
su Clevelando orkestru.

Koncertą diriguos svečias

iš Japonijos Yoshimi Take- 
da.

Koncertas įvyks Seve- 
rance Hali, 4 vai. p. p.

'MES GROJAME JUMS
Lietuviška šokių muzikos 

plokštelė, jgrota Neo-Lithu
ania orkestro, gaunama Dir
voje. Kaina — 5 dol.

Plokštelę clevelandiečiai 
gali įsigyti darbo valando
mis ir šeštadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 2 yal. p. p.

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1 */2 gara
žo.

RE 1-9470

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

visiems savo draugams, tarnautojams ir 

klientams linkime

Akvilina ir Bronius Gražuliai

”MES GROJAME JUMS”
šokių muzikos plokštelę, įgrotų neo-lithuanų 

orkestro, galite įsigyti
TONCHIA DRUGS

vaistinėje, 1117 E. 79 gt.
Kaina — 5 dol.

GERI NAMAI
Trijų miegamųjų namas, 

du garažai, didelė virtuvė ir 
labai didelis sklypas, šva
rus. *

Du namai po dvi šeimas, 
vienas 5-5 su dviem gara
žais, antras 6-6 irgi turi ga
ražus.

*
Gerame rajone plytinis 4 

šeimų, neaukšta kaina — 
tik $22,000.

'K
Prie pat Naujos bažny

čios plytinis, 16 metų senu
mo, dvi vonios, įrengtas 
skiepas, garažai. Kiemas su 
gražiu sodu.

G e r i a u s iame stovyje 
”ranch tipe”, viskas ant 
vieno aukšto, 4 miegamieji, 
valgomas, dvi vonios, dide
lis sklypas, garažai.

*
Turime du sklypus, gali

ma statyti ant kiekvieno po 
dvigubą namą.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti, ar 
sustoti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

Antanas Gailiušis — MU 
1-7014, Jonas Sabaliauskas, 
Kazys žiedonis — KEnmore 

1-2089..
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 .St. IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

Paraginki! savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVį

Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 
skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1963,
metų linkėjimus siunčia

Ričardas Reiniker

SOWINSKI BAKERY
savininkas

8120 Sovinski Avė. EX 1-5610

IŠ CLEVELANDO SKAUČIŲ 
VEIKLOS

Gruodžio 9 dienąClevelandoNe
ringos skaučių tuntas turėjo šių 
metų veiklos užbaigimo sueigą.

Sueigoje dalyvavo ne tik visas 
tuntas, bet ir skaučių tėvai, todėl 
jauteisi, kad esi didelėje ir gra
žioje šeimos šventėje. Labai įdo
mu buvo stebėti, kaip tėvų akys 
sekė savo mergaičių dalyvavimą 
tunto sueigoje. Tokios rūšies su
eigos yra labai naudingos ir pa
geidautinos, nes jos duoda tėvams 
progos geriau pažinti organizaci
ją, kuriai jų mergaitės priklauso.

Perskaičius Vyr. Skautininkės 
įsakymą paaiškėjo, kad pati tun
tininkė ps. Balašaitienė pakelta į 
skautininkės laipsnį. Šią žinią 
visos sesės sutiko labai džiaugs
mingai ir čia pat sukurtais šū
kiai pasveikino savo vadovę.

Toliau sekė tuntininkės įsaky
mai, kurie lietė Maironio Metų 
užbaigimą, Konkurso paskelbi
mą, Kalėdų ir Naujų metų linkė
jimus visoms tunto sesėms. Drau- 
gininkė ps. Amanda Muliolienė 
buvo pagirta už pavyzdingą ir la
bai aktyvų pareigų ėjimą ir padė
kota jai už gražiai vedamus tau
tinio meno kursus. Jūra Gailiušy- 
tėjai pačiai prašant,buvo atleista 
iš tuntininkės pavaduotojos pa
reigų, pareiškiant jai padėką už 
tų pareigų ėjimą. Gailutė Mariū- 
naitė paskirta Tuntininkės pava
duotoja.

Į aukštesnius laipsnius pakel
tos sekančios tunto sesės: Įskil- 
tininkės laipsnį -- Ramunė Kubi- 
liūnaitė. Į paskiltininkės laipsnį 
-- Marytė Petkevičiūtė, Guoda 
Stuogytė ir Rita Žagarskaitė. 
Vyr. Skautininkės vardu kalbėjo 
v.s. I. Jonaitienė padėkodama 
tuntininkei Balašaitienei už gra
žų vadovavimą Clevelando se
sėms ir pasveikino ją į skauti
ninkės laipsnį pakėlimo proga. 
Visoms Neringos tunto vadovėms 
ir skautėms perdavė Vyr. Skau
tininkės linkėjimus ir prašymą, 
kad šiais Jubiliejiniais metais 
padažnėtų sueigos^ iškilos ir kad 
pakiltų skautavimo lygis. Ypatin
gai kvietė tesėti lietuvaitės skau
tės pareigą, būtent kad visose su
eigose, visose iškilose ir visose 
stovyklose skambėtų tik lietuviš
kas žodis, tik lietuviška daina.

Tautinio Auklėjimo skyriaus 
vardu v.s. I. Jonaitienė padėkojo 
Tuntininkei Balašaitienei už to 
skyriaus išleisto konspekto "Lie
tuvos Keliu" išlaidų padengimą.

Clevelando Skautininkių Drau
govės vardu p.s. Švarčienė pa
sveikino tuntininkę Balašaitienę 
į skautininkės laipsnį pakėlimo 
proga. Ta pačia proga Skautinin
kių draugovės vardu įteikė litua
nistinių dalykų konkurse laimė
tas premijas sekančioms tunto 
sesėms: Jūratei Saikutei, Rūtai 
Jokubaitytei, Daliai Nasvytytei.

Ypatingai reikia sveikinti Ne
ringos tuntą pasiryžusį atgaivinti 
Lietuvoje labai plačiai paplitusią 
ir gražiai vestą skautišką tradi
ciją Kalėdų gerąjį darbelį, su
šelpiant pagalbos reikalingą šei
mą.

Tokia šeima yra tik prieš ke
lias savaites atvykusi iš Prancū
zijos su 12 mažamečių vaikučių. 
Skaučių tuntas nutarė surinkti iš 
pačių skaučių šiai šeimai mais
to, kurį gruodžio 16 d. pati tun
tininkė su būriu sesių šiai šei
mai įteikė. Taip pat jos yra su
planavę praleisti keletą valandų 
su tos šeimos vaikučiais pažaiz- 
damos su jais ir padainuodamos.

Sueiga buvo paįvairinta gražiai 
pravestomis ps. Muliolienės dai
nomis ir parodyta dvi filmos iš 
praeitą vasarą įvykusios stovyk
los vaizdų -- Kaziuko mugės ir 
botanikos. Šios filmos buvo rodo
mos N. Plechavičiaus ir Apa- 
niaus, kuriems tuntininkė visų 
sesių vardu pareiškė padėką.

Po sueigos visi dalyviai buvo 
sesių skaučių pavaišinti įvairiais 
skanumynais ir kava.

(ij)

SKAUTŲ ALBUMAS IR 
IAMBOREES FONDAS

Lietuvių Skautų Brolija lapkri
čio 1 d. pradėjo savo veiklos 45- 
sius --jubiliejiniusmetus.Jiems 
atžymėti vyks stovyklos skauta
vimo varžybos, sporto varžybos, 
parodos, skautoramos ir t.t.

Tų metų veikloje svarbius žy
gius Brolija turės ir tarptauti
niame skautų forume. 1963 m. 
Graikijoje bus pasaulinė skautų 
Jamboree. Jon numatoma pasiųs
ti lietuviu skautų vienetą. To

kiems žygiams įgyvendinti Bro
lijoje veikia Jamboree’s Fondas. 
1963 m. jis taip pat leidžia puoš
nų Lietuvių Skautų S-gos vienetų 
veiklos albumą, kuriame bus pa
rodyta lietuviškoji skautija lais
vajame pasaulyje. Albumas bus 
100 puslapių apimties su virš 
300 nuotraukų. Spausdinamas 
dviem kalbom -- lietuviškai ir 
angliškai.

Jamboree’s Fondo Skyrius kvie
čia visus skautų bičiulius ir rė
mėjus įsigyti tą albumą ir kartu 
paremti jo leidimą. Albumo kai
na: garbės prenumerata -$10.00, 
paprasta prenumerata - $5.00. 
Garbės prenumeratorių pavardės 
bus atspausdintos albume. Pre
numeratoriai prašomi pranešti, 
kurią -- lietuvišką ar anglišką 
albumo laidą užsako.

Šalia albumo prenumeratųjam- 
boree’s Fondas džiaugsis kiekvie. 
na, kad mažiausia auka lietuvių 
skautų žygiams tarptautinėje 
veikloje paremti.

Clevelande aukas ir prenume
ratas priima JFS įgaliotinis sktn. 
Balys Rėkus, 1344 Russel Rd.t 
Cleveland 3, Ohio; telef. 361- 
4270.

(gj)

• Lithuanian Village ak
cijas perkant, jūs neauko- 
jate o investuojate savo su
taupąs į pelningą verslą. 
Visi 'lietuviai privalėtų pri
sidėti prie lietuvių įmonės 
ugdymo ir plėtimo. Tat — 
pirkime visi Lithuanian Vil- 
lage akcijas.

SCOTTS 5 & 10 c. 
STORE

7036 SUPERIOR AVĖ.
FOR YOUR SHOPPING 
CONVENIENCE THIS 

STORE WILL BE 

OPEN SUNDAY, 
DECEMBER 23 

FROM 1 P. M. TO 6 P. M.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės —- 431-6339 Cleveland 3, Ohio

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVE.^

^BoPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
• N S U R E O TO

' » O OOO

SUPERIOR 
SAVINGS

^ĮNJTOW^OFF1C]^—

HOME ANO 
REMOOEUNG LOANS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir baisamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 14770

■ !!■■■ ■»»»——P—

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką duo
ną ir kitus skanumynus, taip pat tdrtus vestuvėms 
ir kitoms progoms.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obeienis

Cleveland, Ohio
6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 

antroji mūsų krautuvė yra
1404 East 66 Street Tel. EN 1-4551

ir trečioji krautuvė
798 East 185 Street Tel. 531-9328

(Naujosios parapijos rajone).
Čia jūs galite. įsigyti ne tik mūsų kepyk

los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto 
produktų.
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KAS IR KUR?
• Architektas Vytautas 

Ūsas š. m. lapkričio mėn. 
išlaikė reikalingus egzami
nus ir įsigijo praktikos tei
ses Michigano valstijoje.

Šiuo metu arch. V. Ūsas 
dirba didelėje Detroito ar
chitektūrinėje firmoje — 
Albert Kahn, pasižymėju
sioje daugelių komercinių ir 
industrinių pastatų statyba 
JAV.

Tenka pastebėti, kad De
troitas yra žinomas archi
tektūriniais pastatais ir žy
miais architektais.. Linkime 
arch. Vyt. ūsui pasekti ir 
augti Detroito architektū
ros pasaulyje.

Arch. Vyt. Ūsas yra apsi
gyvenęs Detroite su žmona 
Aina ir dukra Barbara.

• Izidorius Gestartas, iš 
Essendon, Australijoje, yra 
vienas iš nedaugelio tame 
krašte A. Smetonos mono
grafijos garbės prenumera
torių.

Jis jau rugpjūčio mėn. 
buvo išsiuntęs pinigus pre
numeratai, bet per neapsi
žiūrėjimą jo pavardė Dir
voje nebuvo iki šiol paskelb
ta.

• Priscilla Ambrose, pasi
žymėjusi South Coventry, 
Conn. jauna smuikininkė, 
yra Petro ir Onos (Poškas) 
Ambrose, jau čia gimusių 
lietuvių dukrelė.

Šiomis dienomis ji pasi
rodė Michigano Universite
to televizijos programoje 
kartu su žinomu operos dai
nininku Leontyne Price.

Tai nauja, kylanti žvaigž
dė muzikos meno pasaulyje. 
Jaunosios, 16 m. amžiaus, 
lietuvaitės pristatymu lie
tuvių spaudai rūpinasi jos 
senutė Ona Ambrose.

• Mažosios Lietuvos Lie
tuvių Draugija Kalėdų pro- 

Vasario 16 Gimnazijos sveikinimas
Vasario 16 Gimnazijos moksleiviai ir mokytojai Šv. Kalėdų proga 

su dėkingumu prisimena visus savo geradarius.
Moksleiviai parašė sveikinimo laiškus rėmėjų būrelių vadovams. 

Galimas daiktas, kad jie nevisi yra pilnai pajėgūs gražiai lietuviškai 
išreikšti savo mintis, tačiau lietuviškoji visuomenė tebūna užtikrin
ta, kad kiekviena diena, išbūta VASARIO 16 GIMNAZIJOJE, kelia tą 
jų pajėgumą. Mokytojai deda visas pastangas, kad VASARIO 16 GIM
NAZIJA būtų verta į ją dedamųjų vilčių.

Kalėdų švenčių proga perduodamas visos VASARIO 16 GIMNAZI
JOS sveikinimus lietuviškajai visuomenei laisvajame pasaulyje, juos 
jungiu su nuoširdžiu dėkingumu tų, kurie čia gyvena iš lietuviškosios 
visuomenės aukų. Tačiau kartu prašau ir lietuviškosios visuomenės 
suprasti gimnazijos svarbą ir žiūrėti į joje dirbančiuosius ne kaip į 
įkyrius elgetas, nuolatos prašančius išmaldos, o kaip į pasiaukojusius 
lietuvybės ugdymo darbuotojus, užsitarnaujančius visų paramos.

Tebūna VASARIO 16 GIMNAZIJA gyvu lietuviškumo židiniu, kuris 
ir Naujųjų 1963 Metų bėgyje jungtų visame pasaulyje išsisklaidžiu
sius lietuvius į vieną darnią šeimą.

kun. Bronius Liubinas 
DIREKTORIUS

ONAI VIZGIRDIENEI

Brangiai motinai, senelei ir uošvienei

mirus, ELENAI ir VALERIJONUI VIZ-

GIRDAMS, giminėms ir artimiesiems gilią 

užuojautą reiškia

S. ir D. Naikauskai 
A. ir S. Bliūdžiai
J. ir T. Kavaliauskai 
A. ir G. Norai
V. ir J. Alantai
K. ir E. Karveliai
J. ir E. Baubliai

SURUOŠĖ PIETUS 
PABALTIEČIŲ 
GARBEI

Gruodžio 8 d. Paryžiuje Fran- 
ce-Baltique Draugijos generali
nis sekretorius H. de Montfort 
suruošė pietus Pabaltijos kraštų 
atstovų garbei.

IŠ prancūzų pusės dalyvavo par 
lamento narys, France-Baltiąue 
garbės pirmininkas Maurice 
Schumann, buv. senato vicepir
mininkas Ernest Pezet, buv. se
natorius ir Draugijos pirminin
kas gen. Ganeval. Iš pabaltiečių 
dalyvavo ministeris Lozoraitis,
J. Baltrušaitis ir p. Pusta.

ga pasiuntė Vasario 16 Gim
nazijai 250 'dolerių. Aukų 
surinkimu iš draugijos na
rių rūpinosi Ramūnas Bun- 
tinas.

• Ona Valaitienė, iš 
Brooklyno, N. Y. siunčia 
visam Dirvos kolektyvui ge
riausius linkėjimus iš. Vak. 
Vokietijos, kur ji lanko ne 
tik įdomesnes vietoves, bet 
ir savo ketvirtąjį anūką — 
Rapolą Joną Trečioką ir kt. 
artimuosius.

• Dr. Elena Armanienė, 
aktyvi visuomenės veikėja 
Baltimorėje, gruodžio 14 
dieną lankėsi New Yorke, 
kur ji specialiai atvyko į 
BALFo Centro Valdybos 
posėdį. Ta proga čia pralei
do savaitgalį, lankydama 
draugus ir New Yorko 
miesto įžymybes.

• Valerija Tysliavienė, 
Vienybės laikraščio leidėja, 
gruodžio 20 dieną iš New 
Yorko išskrenda į Lietuvą, 
kur savaitę laiko praleis 
Vilniuje ir palaidos savo 
vyro velionio Juozo Tyslia- 
vos pelenus.

• N. čerekas, iš Stam- 
ford, Conn. įsirašė į A. Sme
tonos monografijos garbės 
prenumeratorių eiles, per J. 
Sirusą pažadėdamas įmokė
ti 25 dolerius.

Birutės Pūkelevičiūtės trijų veiksmų komiškos pasakos "Aukso žąsis" premjera Chicagoje gruodžio 
15 d. ir pakartojimas kitą dieną praėjo dideliu pasisekimu. Atgimęs Lietuvių Teatras Atžalynas susi
laukė daug sveikinimų iš Amerikos ir Kanados. Nuotraukoj pirmajame veiksme (iš kairės) Jonas Kele- 
čius -- Fortūnatas, Romas Stakauskas -- pilies gydytojas, Eglė Vilutienė -- Teodora ir Vytautas Juod
ka -- admirolas. P. Petručio nuotrauka

CHICAGOLIETUVOS ATSTOVO WASHINGTONE J. KAJECKO 
SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

Esame Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų išvakarėse.
Šiemet, kaip ir anksčiau, lietuviai, susibūrę į veiksnius, orga

nizacijas, ar individualiai, uoliai dirbo dėl Lietuvos. Tai atsispin
dėjo JAV Kongreso darbuose, ypač jo Užs. Reikalų pakomisijo j. 
Jungtinių Tautų posėdžiuose, Amerkos Lietuvių suvažiavimuose, 
minėjimuose, Kultūros Kongrese, parodose, pabaltiečių bendra
darbiavime ir savoj bei svetimoj spaudoje ir leidiniuose.

Vasario 16 Dieną JAV Prezidentas teikėsi priimti Amerikos Lie
tuvių Delegaciją. Šaunus tai buvo gestas. Valstybės Sekretorius pa
darė reikšmingą ta ir vėlesne proga pareiškimą. Lietuvių veiks
niai bei organizacijos apžvelgė praeities veiklą ir ateities veikimo 
gaires. Lietuvių tautos vergovė ir kančia buvo visur, galimybės 
ribose, keliama. Visa tai buvo daroma didesnei Lietuvos garbei ir 
gerovei.

Artėjančių Švenčių proga dėkoju visiems Amerikos lietuviams ir 
spaudai, vienokiu ar kitokiu būdu talkininkavusiems darbe dėl Lie
tuvos.

Metų bėgyje, ypatingai Švenčių proga, asmeniškai patyriau iš 
geraširdžių tautiečių daug moralinės paramos. Negalėdamas asme
niškai padėkoti ir skaitlingiems sveikintojams tuo pačiu atsilyginti, 
bent šiuomi reiškiu- jiems giliai nuoširdžią padėką.

Švenčių proga visus geros valios Amerikos Lietuvius sveikinu. 
Linkiu, kad Šventės visiems būtų malonios, o Naujieji Metai, visais 
atžvilgiais, būtų geresni ir laimingesni. Testiprina jie mūsų ir pa
vergtųjų brolių Tėvynėje ryžtą ir viltis susilaukti Laisvos ir Nepri
klausomos Lietuvos. Linkiu tap pat visiems vienybės dvasioje sėkmės 
lietuviškoje veikloje.

J. Kajeckas
Lietuvos Atstovas

ALT VALDYBOS POSĖDIS
Š. m. gruodžio mėn. 15 d. Chi

cagoje įvyko Amerikos Lietuvių 
Tarybos Valdybos posėdis naujo
se ALT biuro patalpose 6818 So. 
Western Avė.

Dalyvavo 8 Valdybos nariai: E. 
Bartkus, T. Blinstrubas, Dr. K. 
Draugelis, Dr. P. Grigaitis, A. 
Rudis, Dr. VI. Šimaitis, L. Šimu
tis ir J. Talalas.

Pirmininkavo L. Šimutis, sek
retoriavo Dr. VI. Šimaitis.

Buvo išklausytas pirmininko L. 
Šimučio pranešimas apie ALT 
Valdybos pastaruoju laiku atlik
tus darbus, iš kurių paminėti
ni: pasiųsta padėka Kanados mi- 
nisteriui pirmininkui Diefenba- 
cker ir užsienių reikalųministe- 
riui Green už Lietuvos konsulato 
pilną pripažinimą ir Pabaltijo 
kraštų laisvės reikalavimo rė
mimą. Iš abiejų valstybės vyrų 
buvo gauti ALT adresuoti labai 
šilti raštai su padėka dėl Kana
dos vyriausybės žygių įvertini
mo.

Taip pat pasiųstos telegramos 
JAV Prezidentui J.F. Kennedy ir 
JAV Ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų Adlai Stevenson su pasisa
kymu prieš įsileidimą Komunis
tinės Vengrijos delegacijos į Jung
tines Tautas ir taip pat pasisa
kyta prieš panaikinimą JT rezo
liucijos, smerkiančios Vengrijos 
laisvės judėjimą.

Išklausytas pranešimas apie 
ALT Pirmininko dalyvavimą Chi
cagos Lietuvių Tarybos konfe
rencijoje.

Toliau buvo patvirtinta dviem 

metam sutartis su Dan Varno le
giono posto vadovybe dėl patalpų 
nuomos ALT biurui. Patalpos 
gautos nemokamai. Patvirtintos 
remonto sąskaitos ir kiti smul
kūs ūkiški reikalai.

Plačiau aptarta Vasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės 45 
metų minėjimo akcija ir priim
tas atitinkamas planas, kad šis 
minėjimas ir kova dėl Lietuvos 
išlaisvinimo būtų Amerikos lie
tuvių visuomenės tinkamiausiai 
pravesta.

Nutarta išleisti anglų kalba biu
letenį, skirtą plačiajai visuome
nei, apie esamą pavergtos Lietu
vos padėtį ir ALT žygius dėl Lie
tuvos išlaisvinimo.

VLIK darbams paremti paskir
ta piniginė parama.

Posėdis vyko labai vieningoje 
ir darnioje nuotaikoje su pilnu 
pasiryžimu stiprinti ateities 
veiksmus kovoje už Lietuvos 
laisvės atgavimą.

ALT Biuras

• Janina Maurukienė, 
New Yorke,. paguldyta į li
goninę, kur jai padaryta 
operacija. Ligonė taisosi dr. 
L. Plechavičiaus rūpestin
goj priežiūroj.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
1000 ŠYPSNIŲ, Prano Alšėno 

surinktų juokų rinkinys. Išleido 
Immaculata, Putnam, Conn. 1962 
m. Knyga 272 psl. Kaina --$3.00.

* KANAUNINKO MIKALOJAUS 
DAUKŠOS, pirmojo Didžiosios 
Lietuvos autoriaus, 350 metų mir
ties sukakties atminimas, kurį 
ruošia Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, bus ateinančių metų 
vasario 16 (Daukšos mirimo die
ną) Jaunimo Centro didžiojoj sa
lėj. Atminimo programą atliks 
Instituto studentai. Šios sukak
ties proga tam išmintingajam 
gimtosios kalbos gynėjui pagerb
ti Institutas, jo rėmėjų padeda
mas, atskiru leidiniu išleidžia 
tą garsiąją Daukšos "Postilės" 
prakalbą, gimtosios kalbos apo
logija vadinamą. Šis leidinys bus 
reikšminga ir konkreti lituanis
tinio švietimo bei tautinio auklė
jimo priemonė visų laipsnių lie
tuvių mokykloms, organizaci
joms, šeimoms. Šiam sukaktu
viniam leidiniui išleisti kun. 
Benediktas Sugintas paskyrė 200 
o Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Chicagos skyrius 50 dolerių.Lei
dinys spaudai jau paruoštas. Jis 
pasirodys atminimo dieną.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Paskubina jūsų siuntinį jūsų draugams ir giminėms į bet kurią 
SSSR dalį............................................... Licensed by Vneshposiltorg
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

------  GAVĖJAS NIEKO NEMOKA ------

Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraščių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ...................... CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue ................. LI 2-1767
• BUFALLO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue .................  TL 6-2674
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ............... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................. Dl 5-8808
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street ............. WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................. VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 606 Bridge St., N.W........... GL 8-2256
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... TO 7-1575
• HARTFORD, Conn. — 132 Franklin Avenue ............... CH 6-4724
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė............ ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė..................... RI 3-0440
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė.... G R 6-2681

(atidaryta nuo treč.iki penkt. 5-9 val.;Šeštad.!0-9val. 
sekmadieniais 1-6 val.p.p.)

• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N.J. — 126 - 4th Street .......................... FO 3-8569
• NEW YORK, 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N.Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue ............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.....................  LO 2-1446
• PATERSON 1, N.J. — 99 Main Street .......................... MU 4-4619
• PASSAIC, N.J. — 176 Market Street .......................... GR 2-6387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ..........  Fl 6-1571
• VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ........................ PL 6-6766
• VVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ............... SW 8-2868
• VINELAND, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodox Club Bldg.

Skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais

‘TAIP RADOM
taip ir paliksim": Kalėdoms vistiek reiks dovanų. Mažiukai ki
šeniniai radijukai, FM nešiojami, staliniai ir laikrodiniai radi
jai. Patefonai. Puikūs, bet nebrangūs vokiški magnetofonai. 
Rinktinės plokštelės. 2512 W. 47thStr.,Chicago,III.,FR 6-1998.

• Klaipėdos krašto atva
davimo sukilimo vado, ge
neralinio konsulo Budrio pa
tarimu Klaipėdos krašto 40 
metų atvadavimo sukaktis 
bus platesniu mastu pami
nėta ir Chicagoje. Minėjimą 
ruošia Mažosios Lietuvos 
Lietuvių Draugija, talkina
ma kitų lietuviškų organi
zacijų. Paminėjimas ir vai
niko prie žuvusių paminklo 
padėjimas įvyks sausio 13- 
tą dieną Jaunimo Centre. 
Minėjimo programoje, šalia 
choro, dalyvaus ir žymes
nieji mūsų solistai.

• Dipl. teis. Mečys Šim
kus, Real Estate kontoros 
Brighton Parke vedėjas — 
4259 So. Maplewood Avė., 
tel. CL 4-7450 ne tik malo
niai ir sąžiningai patarnau
ja perkant bei parduodant 
namus, bet taip pat visiems 
lietuviams išrūpina automo
biliams leidimus (Auto 
Statė ir City Licenes) pra
tęsia vairavimo leidimus ir 
atlieka įvairius notarinius 
bei kitokius patarnavimus.

M. Šimkus pilnai pasiruo
šęs patarnauti ir labai gerai 
bei tiksliai užpildyti Paja
mų Mokesčių Blankus (In
come Tax) už 1962 metus.

• L.S.T. Korp. Neo-Lithu
ania ir L. T. Akad. Sambū
ris Chicagoje, Mid-west 
viešbučio patalpose rengia 
savo tradicinį Naujųjų Me
tų sutikimą. Gros Korp. 
Neo-Lithuania orkestras ir 
svečiai bus vaišinami savų 
šeimininkių pagami n t a i s 
valgiais.

Kolegos neolithuanai ir 
sambūrio nariai su savo bi
čiuliais kviečiami drauge 
sutikti korporantiškoje nuo
taikoje šiuos Naujuosius 
Metus.

Staliukus galima užsisa
kyti kasdien nuo 7-9 vai. p. 
p. pas kol. Juozą žemaitį — 
tel. HE 6-2231, 7056 South 
Campbell Avė. ir Juozą žvy- 
nį — tel. PR 6-1349, 6428 S. 
Campbell Av. iki š. m. gruo
džio 28 d.

• Paieškoma Anastazija 
Liškus (vad. Anna Laskus), 
seniau gyvenusi New Jer
sey, ir Prekseda Buividaitė, 
gyvenusi Camden, N. J.

žinantieji apie jas, pra
šomi atsiliepti ir pranešti 
Albinai Mėlinis, 1293 West 
104th St., Cleveland 2, Ohio.
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