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Europos gynybos problemos
BERLYNAS, KAIP IR KUBA, YRA SALA PRIE
ŠO JŪROJE. — ABI POZICIJOS YRA NEAPGI
NAMOS BE TOTALINIO ATOMINIO PAGAL
BOS. — TAČIAU NENORAS PRADĖTI ATOMI
NIO KARO SOVIETUS GALI SUKURSTYTI 
LEISTIS Į MAŽIAU RIZIKINGĄ AVANTIŪRĄ, 
KAIP KUBA. — VARTAI Į BALTIJOS JŪRĄ 
NUO HAMBURGO IKI KOPENHAGOS PRAK
TIŠKAI YRA VISAI NEGINAMI. — tą SVARS
TO ŽINOMAS BRITŲ KARINIS KRITIKAS LI
DELL HART IR SIŪLO BRITŲ ARMIJĄ VO

KIETIJOJE NUKELTI TOLIAU Į ŠIAURĘ.

- - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - -
Kalbėti apie karinius pa

siruošimus Kalėdų savaitę 
lyg ir netiktų — Kalėdos 
taikos šventė. Antra ver
tus, Kristaus gimimas iki 
šiol dar nepakeitė senovės 
romėnų iš gyvenimo patir
ties išvestos taisyklės: nori 
taikos, ruoškis karui. Tik 
jėga ir pasiryžimas ją iš
naudoti gali išsaugoti taiką. 
Kubos įvykiai tai labai ryš
kiai įrodė. Už tat per pa
skutines šių metų dienas 
atsakingi valstybės vyrai 
daugiau kalbėjo apie pasi
ruošimus karui negu ką 
nors kitą.

Kad geriau pažinus pro
blemą, noriu čia pasidalinti 
su skaitytojais žinomo britų 
karinio kritiko Basil Henry 
Lidell Hart mintimis, šian
dien jau 67 metų Hart, 1927 
metais, išsitarnavęs britų 
armijoje kapitono laipsnį, 
pasitraukė į atsargą. Iškei- 

’ tęs kardą į plunksną, Hart 
parašė 30 knygų kariniais 
klausimais. Teigiama, kad 
tos knygos turėjo didesnės 
įtakos į Europos ir Ameri
kos Strateginį galvojimą ne
gu profesionalinių karių iš
vedžiojimai ir labai dažnai 
sustingusios pažiūros.

žinoma, taip sakant eu
ropinėje sampratoje karinė 
kritika yra lygi.. . valsty
bės išdavimui, nes kalba 
apie karinio pasiruošimo 
trūkumus.. Tačiau anglų- 
saksų kultūros pasaulyje 
1 a i k raštininkai išsikovojo 
sau teisę informuotis ir in
formuoti apie viską, nes de
mokratinėje visuome nėję 
žmogus turi teisę viską ži
noti, o karinis gyvenimo 
sektorius dažnai gali nu
lemti jo likimą. Juo labiau, 
kad kartais atrodo, kad ka
riai dėl įvairių priežasčių — 
labai dažnai dėl politikų 
spaudimo — nesielgia logiš
kai. čia kaip tik pasitar
nauja karinė kritika, išvilk- 
dama viešumon tikrąją da
lykų būklę.

Kubos įvykiai sustiprino 
Liddel Hart pažiūrą, jo iš
dėstytą jau 1960 metais pa
sirodžiusioje knygoje ”De- 
terrent or Defense” — ’Tš- 
gąsdinimas ar gynimasis”, 
kurioje autorius svarstė 
Europos gynimo problemas.

Sovietai — anot L. Hart 
— nusileido Kuboje, nes tas 
priekinis jų postas buvo ne
apginamas. Tačiau Vakarų 
valstybės vyrai kalba apie 
Berlyno gynimą! Logiškai 
galvojant, Berlynas yra 
taip pat neapginamas, kaip 
ir Kuba, nes ir viena ir kita 
vietovė yra sala priešinin
kę jūroje. Prileiskime, kad 
sovietai vėl pradeda Berly
no blokadą. Kad ją sulau
žytų, Vakarų jėgos galų ga
le turėtų išsikovoti sau pri
ėjimą per 150 klm. priešo 
teritorijos. — tiek skiria 
Berlyną nuo Vakarų Vokie-Berlyną nuo Vakarų Vokie- Ligija Bieliukienė (vidury), vizitavusi San Juan burmistrę Felisa
tijos. Per tą teritoriją teka de Gautier (dešinėje), dėkoja už jai padovanotą San Juan miesto herbą, mūsų tautinėm spalvom.

Gruodis-December 24, 1962 

keleta upių. Ji yra gana 
miškinga — visa tai kalba 
gynėjų, o ne puolėjų nau
dai. Pagaliau, kas turėtų 
pulti? Amerikiečių kariuo
menės dauguma yra sukon
centruota pietuose — Bava- 

kuri, po amerikiečių, šiuo 
metu yra geriausiai pasi
ruošusi karui. Bet britai 
turi tik 3 divizijas. Vakarų 
Vokietija turi apie 11 divi
zijų, tačiau dėl trumpo tar
nybos laiko — 18 mėnesių 
— tos divizijos dar nėra la
bai vertingos. Prancūzai, 
belgai ir olandai Natui yra 
pavedę po dvi divizijas, ku-

Puerto Rico salos gyventojai l. Bieliukienei įteikė 
kviečių varpas, nudažytas mūsų tautinėm spalvom...
Ligija Bieliukienė, Lietu

vių Moterų Atstovybės pir
mininkė ir General Federa- 
tion of Women’s Ciubs Tau
tybių reikalams patarėja, 
lapkričio pabaigoje buvo 
nuvykusi į Puerto Rico. Tai 
yra sala, kuri yra nepri
klausoma ir sujungta. Gu
bernatorių ranka salos gy
ventojai.

L. Bieliukienė Puerto Ri- 
■coj vizitavo moterų klubus, 
turinčius skirtingus vardus, 
veikiančius skirtingose vie
tose ir turinčius įvairias pa-

CIeveland, Ohio

rios yra abejotinos vertės.
Iš kitos pusės sovietai tu

ri Rytų Vokietijoje 20 di
vizijų su 6,000 tankų t. y. 
tris kart daugiau negu Va
karų pajėgos turi tankų. 
Susirėmimo atveju, sovietai 
galėtų daugiau mesti savo 
kariuomenės į frontą negu 
Vakarai, jau vien dėl tos 
priežasties, kad jie šiuo me
tu po ginklu turi 150 divizi
jų — tegul jų nuotoliai di
desni ir susisiekimo priemo
nės daug kuklesnės. Turint 
galvoje, kad jų pusėje būtų 
iniciatyva ir jie turėtų lai
ko pasiruošti, atrodo dau
giau negu abejotina, kad 
Vakarai galėtų apginti Ber
lyną nepanaudodami atomi
nių bombų. Tačiau tuo at
veju būtų sunku išvengti 
totalinio karo su visom bai
senybėm ir nuostoliais. Už 
tat paskutiniuoju laiku Wo- 
shingtonas, kaip aš jau 
daug kartų minėjau, reika
lauja Europos gynimą kon- 
vencialiniais ginklais taip 
sustiprinti, kad sovietams 
praeitų bet koks noras iš
naudoti Vakarų baimę pra
dėti atominį karą, čia reikia 
pastebėti, kad sovietai — 
Harto duomenimis — turi 
daugiau vidutinio tolumo 
(t. y. galinčių pasiekti tai
kinius už 2,000 km.) rake
tų negu Vakarai. Tas san
tykis esąs 700 prieš 250. 
(70 tų raketų sovietai buvo 
užsimanę įtaisyti Kuboje). 
Amerikiečiai esą pranašes
ni toliau galinčių nuskristi 
raketų srityje. Bet dėl to
kios situacijos — tų raketų, 
kurios galėtų pasiekti tai
kinius Vakarų Europoje 
gausumo — europiečiai la
bai nenorėtų atominio karo 
ir tai gali vilioti sovietus tą 
atominio karo baimę išnau
doti naujam šantažui.. Anot 
Hart, dabartinis Nato ka
riuomenės išdėstymas juos

(Nukelta į 2 psl.)

skjrtis. Atstovaudama 11 
milijonų moterų organiza
ciją, ji buvo visur gražiai 
ir šiltai priimta. Kalbėjo 
klubu susirinkimuose, posė
džiavo su klubu vadovybė
mis, lankė jų išlaikomas 
įstaigas.

Grynai lietuvių akimis 
žiūrėdami, tuoj pastebėsime 
labai įdomu faktą, kad L. 
Bieliukienė sugebėjo Lietu
vos reikalus toj saloj pada
ryti gyvais. Pav., vienoj 
aukšt. mokykloje visose

Lietuvių Rašytojų Draugijos suruoštame gruodžio 15 d. Los Angeles Lietuvių Tautiniuose Namuose 
literatūros vakare buvo pagerbti naujieji mūsų literatūrinės premijos mecenatai. Nuotraukoje iš kai
rės: "šimtininkai" Klemensas Galiūnas, Bronė Starkienė ir Juozas Ramanauskas, su padėkos pažymė
jimais. Trūksta "šimtininkų" kleb. kun. Jono Kučingio ir inž. Broniaus Budgino, negalėjusių dalyvau
ti šiame vakare. L. Kančausko nuotrauka

LĖŠOS LITERATŪRINEI PREMIJAI JAU PLAUKIA
Pirmieji penki šimtininkai mecenatai iš Los Angeles

LOS ANGELES,CALIF.--Nau
joji Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdyba, kuri buvo šiam dvime
čiui išrinkta iš Los Angeles gy
venančių narių, š.m. gruodžio 15 
d. Los Angeles Tautinių Namų sa
lėje surengė pirmąjį literatūros 
ir visuomenės susiartinimo po
būvį. Tradiciškai pavadintasis "Ii 
teratūros vakaras" susidėjo iš 
dviejų dalių: lietuvių dailiojo žo
džio kūrybos skaitymų ir naujųjų 
mūsų literatūrinės premijos me
cenatų pagerbimo. Artipilniai už-

klasėse mokytojai po 10 mi
nučių supažindino mokinius 
su Lietuva.

L. Bieliukienė vizitavo 
JAV Vyr. Kariuomenės va
dą Karibuose gen. Dėl Mar, 
kuris yra labai mylimas 
puertorikiečių. Vizitavo sa
los sostinės San Juan bur
mistre Felisa De Gautier. 
Taip pat buvo priimta Puer
to Rico gubernatoriaus žmo
nos įneš de Munoz Marin, 
su kuria elegantiškai ir 
svariai pasikeista mintimis, 
dalyvaujant gausiam būriui 
spaudos atstovų. Buvo pri
imta Seimo pirmininko žmo
nos De Quiniones, taip pat 
Mayaguez mieste Universi
teto rektoriaus. Lankė stu
dentų bendrabučius, biblio
tekas, bažnyčias. Dalyvavo 
du kartus televizijos pro
gramoje. Salos atradimo iš
kilmėse padėjo vainiką prie 
Columbo paminklo. Visi trys 
San Juan laikraščiai: EI 
Mund, Impartial ir San 
Juan Star įdėjo po kelis ap
rašymus, cituodami jos 
mintis ir minėdami ne tik 
Ameriką, bet ir Lietuvą. 
Padėkos Dieną L. Bieliukie
nė gavo iš salos gyventojų 
kviečių varpas,' nudažytas 

pildžiusi Tautinių Namų salę rink
tinė Los Angeles lietuvių koloni
ja abiem atvejais galėjo būti pa
tenkinta. Ji girdėjo ir su dėmesiu 
išklausė rimtos, geros ir gyvos 
literatūrinės programos daly
vius, o pabaigoje galėjo pasidi
džiuoti, kad iš jos tarpo atsira
do šiais metais net penki pirmie
ji lietuvių literatūros mecenatai, 
Lietuvių Rašytojų Draugijos me
tinei literatūrinei premijai paau
koję po šimtą dolerių.

Vakarą atidarė naujosios LRD 
valdybos pirmininkas Bernardas 
Brazdžionis, trumpai supažin
dindamas su Lietuvių Rašytoji] 
Draugijos trisdešimtmečio isto
rija (apskrita 30 metų sukaktis 
nuo draugijos įsisteigimo Lietu
voje sueina ateinančiais metais), 
su Draugijos pirmaisiais steigė
jais ir vėlesniais jos vadovais 
ligi persikėlimo ir gyvavimo 
Amerikoje imtinai. Jis taip pat 
pabrėžė, kad šiam dvimečiui nau
josios LRD centro valdybos iš
rinkimas iš Los Angelės rašyto
jų įvyko beveik be jų kandidata
vimo ir noro, bet greičiau prie
vartinio nubalsavimo būdu pa
skiriant jiems šias pareigas. Be 
laisvos valios ir savo noro gavu
si jai uždėtas pareigas, naujoji 
LRD valdyba tačiau yra pasiry
žusi mėginti jas ištęsėti. O parei
gų daug: lietuvių rašytojų orga
nizacijos išlaikymas, biuletenio 
leidimas, mūsų rašytojųprofesi
nių ir moralinių reikalų gynimas 
bei atstovavimas ir tt. Gi vienas 
sunkiausių uždavinių valdybai yra 
pareiga parūpinti lėšas metinei 
Draugijos literatūrinei prmijai. 
Tai nebūdavo lengva kitose daug 
gausingesnėse ir turtingesnėse 
lietuvių kolonijose, ir buvo bai
mės, kad tai bus dar sunkiau šio
je jaunoje lietuvių kolonijoj, skai
čiumi toli gražu neprilygstančioj 
ne tik Chicagai, bet dar net ir 
Bostonui ar New Yorkui. "Bet 
mes buvome daugiau negu malo
niai nustebinti", pa reiškė B. Braz
džionis: "Los Angeles ir josapy.- 
linkinių vietovių lietuviai pasiro
dė aukštumoje. Nė mėnesio pas
tangų nereikėjo valdybos nariams 
aplinkui kiek pasiteirauti, iršian 
dien mes jau turime 1962 m. li
teratūrinės premijos minimumą 
-- 500 dolerių, kuriuos lietuvių 

literatūrai paremti paaukojo pen
ki tautiečiai".

Vakaro programai vadovauti B. 
Brazdžionis pakvietė Draugjios 
valdybos vicepirmininką Bronį 
Railą, kuris paeiliui pristatė vi
sus dalyvius ir vėliau programos 
intervalais juos rišo trumpais 
komentarais bei humoro adatė
lėmis.

Literatūrinę dalį pradėjo mū
sų rašytojas senjoras iš Santa 
Monikos Juozas Švaistas, paskai' 
tydamas savo novelę iš Nepriklau
somybės karų laikotarpio "Toli
mųjų laukų tango". Poetas Alfon
sas Gricius ne skambino, bet 
skaitė (nors B. Raila jį iškvies- 
damas pavadino kompozitoriu
mi...) du nuotaikingus eilėraš
čius "Jūrų sonatą" ir "Dykumų 
sonatą". Užbaigiant Maironio me
tus, dramos sambūrio dalyvė Li- 
tažilevičiūtė padeklamavo Mai
ronio lenkiškai parašytos poe
mos "Nuo Birutės kalno” ištrau
kas, kurias išvertė Faustas Kir- 
ša. Alė Rūta skaitė iš savo vėliau 
šiai pasirodžiusio. Didžiosios 
Meilės serijos romano "Priesai
ka." trumpą ištrauką apie senovės 
lietuvių krikštą. Elena Tumienė 
pasirodė su trim nuotaikingais ly
riniais gabalais: Olafo dainos iš
trauka iŠ poetinės dramos, Trim 
karaliais ir Tautiniu rūbu. Ber
nardas Brazdžionis savo keliais 
naujausiais lyriniais ir ypač pa
triotiniais eilėraščiais sujaudino 
ir pritrenkė visus klausytojus.

Literatūrinių programos nu
merių protarpiuose jauna Los 
Angeles pianistė Raimonda Apei- 
kytė paskambino du Čiurlionio 
preliudus, Manuel de Fala Ug
nies šokį ir GriegoA Minor kon
certo ištrauką.

Antrąją vakaro programos da
lį pradėjo Br. Raila su kritiška 
paskaita apie "Literatūrą lietuvių 
visuomenėje", kurioje keliais ryš
kiais bruožais apžvelgė raštijos 
vaidmenį lietuvių tautos likimo 
bėgyje ir raštijos reikšmę dabar
tinės lietuviškos gyvybės išlai
kymui ypač Amerikoje. Plačiau 
neatpasakosime jos turinio, nes 
autorius pažadėjo tos paskaitos 
kai kurias vietas vėliau panaudo
ti savo "akimirkoms" Dirvoje.

(Nukelta į 2 psl.)
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LĖŠOS LITERATŪRINEI PREMIJAI JAU PLAUKIA...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pabrėžęs platesnio visuomeni
nio užnugario ir gausesnės ap
čiuopiamos paramos reikalą mū 
sų literatūros ūgiui, prelegentas 
vykusiai į savo paskaitos vidurį 
įvedė tai, kas šio literatūros 
vakaro garsinimuose buvo pava
dinta. "LRD literatūros premijos 
mecenatų pagerbimas”. Kaip jau 
minėta, paaiškėjo, kad LRD val
dybai pavyko pirmai pradžiai su
rasti net penkis lietuvių litera-

Europos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

skatintų pulti ne į Pietus, 
kur juos pasitiktų ameri
kiečiai, bet Į šiaurės Vaka
rus: Nuo Hamburgo iki Ko
penhagos. Ten kariuomenės 
esą taip mažai, kad sovietai 
visą tą erdvę galėtų užimti 
per 24 valandas ir pasaky
ti: „ponai, jei jūs nenorite 
atominio karo, mes turime 
dėl tos teritorijos kalbėtis 
prie derybo stalo’’. Kad to
kios galimybės išvengus, 
Hart siūlo britų Rheino ar
miją nukelti toliau į šiaurę 
— spragą tarp britų ir ame
rikiečių pozicijų turėtų už
pildyti vokiečių divizijos. 
Žinoma, čia tuojau kyla 
klausimas, o kur prancūzų 
divizijos? Atsakymas toks, 
kad de Gaulle Natui duoda 
tik dvi divizijas, o kitos pa
silieka Prancūzijos vyriau
sybės išimtinoje žinioje. 
Tačiau turint galvoje ato
minio karo grėsmę ir norą 
jo išvengti, faktinai nulems 
tos divizijos, kurios prak
tiškai jau yra paruošties 
stovyje. (De Gaulle, kuris 
Alžiro karui pasibaigus ga
lėjo sumažinti savo kariuo
menę, sutaupytus pinigus 
kiša į pasiruošimus Pran
cūziją paversti atomine ga
lybe). Tokiu būdu britų ka
rinio kritiko pažiūra sutam
pa su dabartinės Washing- 
tono administracijos nuo
monė, kad atominio karo 
galima išvengti tik sustip
rinus konvencionalines karo 
pajėgas, savaime aišku, sie
kiant ir toliau pranašumo ir 
'atominėje’ srityje. 

SAVINGS DEPOSITS

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

• 25000 EUCLID AVENUE • 26000 LAKE SHORE BLVD.
Los Angeles lietuviai vadovaujami mokyt. O. Razutienės, pasirodę gruodžio 15 d. tradicinėje Los An

geles miesto suruoštoje kalėdinių eglučių programoje, pašokdami kelis tautinius šokius.
L. Kančausko nuotrauka

tūros rėmėjus, kurių kiekvienas 
premijai paaukojo po šimtą do
lerių. Jais pasirodė esą ir vaka
ro dalyviams buvo pristatyti šie 
asmenys (alfabetine tvarka):

1. Inž. Bronius BUDGINAS iš 
Santa Monikos, amžiumi jauniau
sias iš mecenatų, dar būdamas 
jaunuoliu Lietuvoje nacių okupa
cijos laikais supratęs raštijos 
svarbą tautinėje kovoje ir už 
pogrindžio spaudos organizavi
mą gavęs atlikti sunkią okupan
to bausmę nacių kacetuose, vė
liau atvykęs Amerikon nuolat tai 
darbu, tai lėšomis paremdamas 
įvairias kultūrines pastangas;

2. Klemensas GALIŪNAS iš San 
ta Barbaros (anksčiau Los Ange
les gyventojas), jaunystėje valsty
bės tarnautojas Lietuvoje, Ame
rikoje pasidaręs dailiojo mūriji
mo specialistas, plačiai žinomas 
Santa Barbaros amerikiečių sta
tybininkų sluogsniuose, nuošir
dus ir pastovus lietuvių spaudos 
ir literatūros skaitytojas.

3. Kunigas Jonas KUČINGIS, 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas, retų gabumų 
organizatorius, per dešimtmetį 
iš mažos parapijos židinėlio su
gebėjęs lietuviškai parapijai pa
statyti naują bažnyčią, salę, kle
boniją, namus vienuolėms moky
tojoms ir parapijos mokyklą; ša
lia to, didelis lietuviškos knygos 
mylėtojas, ne vienai knygai jau 
suteikęs išleidimo lėšų, pasiry
žęs palaikyti lietuviu kunigijos 
gerąją tradiciją aktyviai dalyvau
ti liet, kultūrinių reikalų rėmi
me;

4. Juozas RAMANAUSKAS.au- 
tomechanikas iš Los Angeles, 
uolus daugelio lietuviškų orga
nizacijų dalyvis ir rėmėjas; gi
męs Suvalkijoje, netoli Dr. V. 
Kudirkos tėviškės ir jau nuo vai
kystės įsisąmoninęs, ką tautai 
reiškia gera patriotinė spauda 
ir rašytojai.

5. Bronė STARKIENE, seno
sios kartos Amerikos lietuvių 
veikėja iš Santa Monikos, spau
dos rėmėja ir bendradarbė; jos 
erdviame bute yra tokia lietu
viškos spaudos, knygų ir liet, 
literatūros biblioteka, kokią te
užtiktume tik pas labai retą švie
suolį; ji vienintelė visiems pri
mena lietuviškąjį pajūrį prie Pa - 
cifiko, kai pravažiuojantieji ten 
pamato dideles raides ant vasar
namio sienos "Palanga"; B. Rai
los žodžiais tariant, Amerikos 
lietuvių literatūrai padovanojusi 
ne tik šią piniginę auką, bet ir 
dar didesnę dovaną -- savo sū

nų Miltoną Starkų, žinomą lietu
vi# literatūros vertėją ir popu- 
liarizatorių anglų kalba.

LRD Valdyba visiems pen
kiems mecenatams įteikė spe
cialų gražiai spausdintą pažy
mėjimą, su dėkingumu pareiš
kiant, kad jųjų "auka yra tauri 
lietuviškos kultūros vertinimo iš 
raiška, įgalinanti lietuvišką kū
rybinį žodį sunkiomis tautos ban
dyčių dienomis išsilaikyti ir ne- 
atlaidžiai ugdyti mūsų tautinį at
sparumą".

Inž. B. Budginui ir kun. J. Ku- 
čingiui dėl tarnybinių ir kitokių 
pareigų negalėjus atvykti į pobū
vį, kiti trys mecenatai -- K. Ga
liūnas, J. Ramanauskas ir B. 
Starkienė -- buvo iškviesti tarti 
trumpą žodį. Publika juos paly
dėjo smarkiais plojimais.

B. Brazdžionis ir B. Raila, už 
baigdami šio nusisekusio litera
tūros vakaro programą ir su
sumuodami išvadas, dar pabrė
žė didelį LRD valdybos dėkin
gumą ir gautųjų aukų įvertini-

ALTS Los Angeles skyrius 
užsimojęs veikti

Gruodžio mėn. 8 d. Tautiniuo
se Namuose įvyko A LT S-gos 
Los Angeles skyriaus narių su
sirinkimas. Vienas iš svarbiau
sių dienotvarkėj klausimų buvo, 
ateities gairių aptarimas sky
riaus veiklai.

Šį rudenį išrinkta skyr. valdy
ba jau pirmutiniuose savo posė
džiuose permatė veikimo gali
mybes, susitarė dėl atliktinų dar 
bų ir nustatė svarbesnių paren- 
gimų-minėjimų kalendorių. Sky
riaus pirmininkas A. Mažeika 
prieš supažindindamas su val
dybos numatytu veikimu nurodė, 
kad tai bus atliekama dviejomis 
kryptimis: viena, grynai skyriaus 
ribose, kurios pagrindinis tiks
las yra sustiprinti, suaktyvinti 
skyriaus veikimą ir augimą, ir 
antra -- apimanti platesnį vi
suomeninį, kultūrinį veikimą ir 
bendradarbiavimą su ALTS-gos 
Los Angeles skyriui prietelingo- 
mis draugijomis ir bendrinėmis 
organizacijomis: ALT, LB Apy
linke ir BALF’u. Čia pat buvo 
pastebėta, kad veikimo gaires nu
statant buvo siekta, susitarus su 
Tautinių Namų vadovybe, kad Tau
tiniai Namai pateisintų savo pa
skirtį t.y. kad galimai pilniau ir 
brandžiau pasitarnautų vietos vi
suomeniniam, tautiniam ir kul
tūriniam gyvenimui.

Skyriaus valdybos veiklos pa
siūlymai susirinkusiųjų buvo vis
pusiškai svarstyti ir be didesnių 
papildymų ir pakeitimų priimti. 
Kiek ilgesnių ir karštesnių dis
kusijų buvo sukėlęs su' bendri
nėmis, tiksliau sakant, su vietos 
LB-menės Apylinke bendradar
biavimo klausimas.

Skyr. pirmininkas ir v-bos na
riai savo papildomuose praneši
muose pažymėjo, kad su LB Apy
linke bendradarbiavimas yra žy
miai pagerėjęs ir yra stiprių da
vinių .tikėti, kad šis bendradar
biavimas dar galės būti žymiai 
sustiprintas ir pagerintas. Pra
eity pasireiškę susikryžiavimai 
ir nuomonių skirtumai yra likęs 
daugiau praeities dalykas... Prie 
šiltesnių bendradarbiavimo at- 

mą, kartu pareikšdami viltį, kad 
vis platesnė parama lietuvių li
teratūros ugdymui galėtų ir tu
rėtų ateiti ne vien tik iš pieti
nės Kalifornijos lietuvių, bet ir 
iš kitų didžiųjų lietuvių koloni
jų Amerikoje. Ten gyvenantieji 
lietuviai rašytojai, ypač LRD na
riai, eidami talkon bendram rei 
kalui, galėtų prisidėti savo pa
skatinimais, idant losangeliečių 
pavyzdys būtų daug kur kitus pa
sektas, pakartotas ir pralenktas. 
Nuoširdžių mūsų literatūros rė
mėjų visur dar yra, tik reikia 
tinkamai ir įtikinamai prie jų 
prieiti.

Po programos vakaro daly
viai Los Angeles Tautinių Namų 
jaukioje salėje dar ilgai šneku
čiavosi, diskutavo ir vaišinosi. 
Su šiuo, kaip ir keliais kitais 
praėjusio rudens parengimais, 
Tautinių Namų salė vis daugiau 
tampa jaukių kultūrinių pobūvių 
vieta. Jos šeimininkai su pirmi
ninku P.K. Skirmantu priešaky
je salę vis daugiau išgražina, o 
ypač kultūrinio pobūdžio paren
gimams teikia visas įmanomas 
lengvatas. K. O. R.

mosferos susidarymo yra daug 
prisidėję ALTS-gos nariai --Dr. 
Juozas Jurkūnas ir Ch. Lukšys, 
abu-LB-nės Apylinkės šių metų 
valdyboj einą atsakingas parei
gas.

Skyriaus veikimo aptarimo dis 
kusijose gyvai dalyvavo: Vytau
tas Aleksandriūnas, Dr. J. Jur
kūnas, Sofija Waitek, Dr. Pet
ras Pamataitis, Tadas Mickus, 
Ch. Lukšys, Pranas Skirmantas, 
Ignas Šešplaukis, Alfas Latvė- 
nas ir kiti.

Skyriaus ir susirinkusiųjų var 
du Vyt. Aleksandriūnaspasveiki
no Adelę Deringienę ir Henriką 

Baltijos jūros gintaras, Lietuvos laukų kryžiai ir... lietuvaitė 
Los Angeles tarptautinėje Kalėdų eglučių parodoje.

L. Kančausko nuotrauka

Bajalį sukūrusius šeimą. Jauna
vedžiams čia pat susirinkusieji 
sugiedojo ilgiausių metų.

Malonu /pastebėti, kad skyrius 
auga, stiprėja naujais nariais ir 
pajėgomis. Kaip praeitame, taip 
ir Šitame susirinkime, visa eilė 
Los Angeles lietuvių vėl įsijun
gė į ALTS-gos eiles. Skyriaus 
v-bos vardu A. Latvėnas pri
statė ir šiltai pasveikino šiuos 
naujai įstojusius narius į ALT 
S-gą: Adelę Bajalienę, Henriką 
Bajalį, Aleksandrą Dervenskie- 
nę, Mikaliną Jagučianskienę ir 
Feliksą Grušą.

Skyriaus pirmininkas kreipėsi 
į skyr. narius, kurie dar nėra 
prisidėję bei įsijungę į Tautinių 
Namų dalininkus. Girdi, neužten
ka pasidžiaugti, kad jaukios ir 
patogios Tautinių Namų patalpos, 
neužtenka karts nuo karto už
klysti į Tautiniuose Namuose ren
giamus visuomeninius ir kultūri
nius parengimus, bet reikia pri
sidėti ir savo asmeniniu įnašu, 
sava parama. Tautiniai Namai 
yra gerinami, gražinami, tačiau 
yra reikalinga dar daug darbų 
atlikti, kad jie būtų visiškai to
buli, ir tam reikalinga pinigų.

Skyr. iždininkas J. Raibys su
sirinkusius supažindino, kokios 
išlaidos ir pajamos turėta ren
giant paskutiniuosius du meno ir 
literatūros subatvakarius.

Tautinių Namų pirmininkas 
Pranas Skirmantas pranešė, kad 
ir šiais metais Tautiniai Namai 
ruošia tradicinį, nuotaikingą 
Naujų Metų sutikimą, kuris įvyks 
š.m. gruodžio mėn. 31 d. Tauti
niuose Namuose. Vakarienės, 
šampano, orkestro*ir kitoms iš
laidoms padengti yra nustatyta 
6 dok auka asmeniui. Norintieji 
Naujų Metų sutikime dalyvauti 
registruojasi pas Praną Skirman
tą tel. NO 50794 ir pas Vladą 
Gilį tel. NO 35679.

Los Angeles Nepriklausomos 
Talkos pirmininkas Dr. Petras 
Pamataitis susirinkusius pain-
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formavo, kad Vasario 16-tos mi
nėjimas įvyks 1963 m. vasario 
mėn. 17 d. Tautinių namų patal
pose. Smulkesnė programa bus 
paskelbta vėliau.

A. LNS.

* DRAMOS SAMBŪRIS ruošia 
programą metiniam Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 75 kuo
pos vakarui. Suvaidins rašytojo 
Antano Rūko komediją "Kojinės". 
Vaidins Dalia Mackialienė, Ona 
Mironienė, Juozas Andrius, Juo
zas Raibys. Scenos dailininkas 
A. Žaliūnas. Vaidinimas bus 1963 
m. sausio 20 d, šv. Kazimiero 
parapijos salėje, Los Angeles.

* KAZIMIERA IR ANTANAS 
MIKALAJŪNAI, persikėlę iš 
Montreal, Canada, apsigyveno 
Kalifornijoje, Santa Monica mies
te. Abu yra SLA nariai. Iš 123 
kuopos persirašė į Los Angeles 
75 kuopą.

* ROMAS JASIUKONIS gruo
džio 9 d. SLA 75 kuopos susirin
kime priimtas nariu į susivieni
jimą. Jo brolis Leonas, kurs iš
rinktas į 75 kuopos valdybą anks 
čiau; gyvendamas New Haven, 
Conn., energingai dirbo SLA 378 
kuopoje.

* SLA 75 KUOPOS VALDYBON 
1963 metams išrinkti: Adomas 
Biekša, pirm., Leonas Jasiuko- 
nis, vicepirm., Jonas Streleckis, 
sekr. Kazys Januta, finansų 
sekr., Felix Collins, ižd. Isabe- 
lė Simokienė ir Adelė Nausėdie
nė, iždo globėjos; Petras Žilins
kas ir Leonas Jasiukonis -- or
ganizatoriai.

AUKOS DIRVAI
O. Davidonis, Phila................ 2.00
V. Girnius, Chicago.............. 2.00
A. Gantautas.Bridgeport.......1.00
V. Kecorius, Toronto............5.00
K. Zemeckas, Oshkosh.........5.00
P. Pajaujis, Detroit.............. 2.00
V. Tamošiūnas, Detroit........5.00
St. Jurgaitis, Cleveland........2.00
A. Vagelis,Worcester.......... 5.00
J. Padžiukas, Chicago.......... 5.00
B. Prapuolenis, Lemont........1.00
Dr.A. Kisielis, Sidney........5.00
Vanda Jonaitis,Granville.... 2.00
A. Jonkutė, Chicago.............. 5.00
A. Butkūnas, St. Charles ....2.00
V. Petkevičius, Cleveland... 5.00
A. Jonaitis, Cleveland......... 1.00
J. Kaklauskas, Cleveland.... 2.00
A. Steponavičius, Clevland. 5.00
J. Misevičius,Baltimore..... 2.00
S. Mickus, Medinah.............. 2.00
A. Grinius, Stanford............ 1.00
A. Musteikis, Detroit............1.00
Dr. A. Milaknis, Chicago.... 2.00
J. Rugienius, Detroit.............3.00
K. Ramonas, Chicago............5.00
J. Juška,Warren................... 3.00

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA 1963 M. 
PUTNAME, CONN.

Lietuvių skautų sąjungos 
jubiliejinė stovykla įvyks 
1963 m. liepos 27 — rugpiū- 
čio 11 d. Putname, Conn., 
Nek. Pr. M. M. seserų kon
gregacijos įruošiam ojoje 
stovyklavietėje.

Jubiliejinėje stovykloje iš 
JAV ir Kanados dalyvaus 
apie 5r0-900 lietuvių skau
tų ir skaučių.
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DĖMESIO VERTAS EPIZODAS
Ne visose organizacijose galima pasitenkinti rezo

liucijų priėmimu. Kai kuriose iš tų organizacijų vyksta 
darbas, jis privalo būti tęsiamas šiandien ir turi būti pla
nuojami darbai ir veikimo sąlygos ateičiai. Viena tokių 
organizacijų yra — Vilties draugija.

Prieš dešimtį metų perėmusi Dirvos leidimą, kitaip 
tariant, organizuotos talkos būdu užsibrėžusi vykdyti ir 
ugdyti leidyklos funkcijas, Vilties draugija yra atlikusi 
didelį darbą — iš savaitraščio Dirva padažnėjo į 3 kartus 
į savaitę skaitytojus lankantį laikraštį. Kad ir dar ne vi
siškoje nuosavybėje, bet įsigyta sava pastogė. Įsigyta ir 
laikraščiui išleisti ir spausdinti priemonės. Pažanga pada
ryta didelė. Tai Vilties draugijos buvusių vadovybių ir 
leidyklos administracijos iniciatyvos ir tos draugijos na
rių darnios talkos ir sudėto kapitalo vaisius.

Ta iniciatyva ir pradėtieji darbai negali sustoti, ne
galima dar pasakyti, kad dabar jau viskas padaryta. Tuo 
labiau, kad los rūšies veikloje nesame vieni. Pasitempti 
mus skatina lietuviškųjų leidyklų konkurencinis pobūdis. 
Vienos tų leidyklų vargingiau, kitos geriau verčiasi. Tas 
skatina ir Vilties draugiją kilti, ne skursti, skatina augti 
ir plėstis. Ir tam ji turi duomenų ir galimybių. O ji glūdi 
visų suinteresuotų organizacijų ir pavienių asmenų idė
jinės talkos dvasioje. Toji talka įvairi ir išsišakojusi į 
įvairias sritis.

Vilties draugija gali pasidžiaugti augančiu ir stiprė
jančiu organizuotu ALT S-gos užnugariu. Dirva džiau
giasi darnia redakcinės kolegijos talka, jos narių pasi
šventimu ir rodomu rūpesčiu laikraščio tobulėjimui. Dir
va gali didžiuotis nuolat augančiu bendradarbių skai
čium. O visa tai ugdo pasitikėjimą ir skaitytojų eilėse. 
O skaitytojų eilės yra tikruoju barometru ir kartu kel
rodžiu tolimesniems planams ir uždaviniams vykdyti.

Čia būtų sunku išvardinti visi kasdien jaučiamos, 
kasdien pasireiškiančios talkos epizodai. Juose tektų iš
vardinti ir organizacijos ir eilė pavienių asmenų. Tuo 
labiau, kad toje talkoje į paviršių iškyla idėjinis, ne rek
laminis momentas. Iškyla tikrieji lietuviškos talkos epi
zodai, kurių istorija dar rašoma. Svarbu, kad pati talkos 
idėja yra gyva visu savo nuoširdumu ir tautinės pareigos 
supratimu. Iš tų tauriųjų pavyzdžių tektų pakartoti vie
šumai jau žinomieji Jono čėsnos iš Omahos ir Simo Ka- 
šelionio iš Chicagos pavyzdžiai. Tai literatūrinių darbų 
mecenatai, paskatinę sparčiau išjudinti Vilties leidyklos 
uždavinių plėtotę.

Darbas vyksta, bet jis vyksta ne eilinėje kasdienybės 
rutinoje. Vyksta jis ne pasitenkinimo atsiektais vaisiais 
dvasioje. Toks darbas būtų greitai užgulamas dulkių ir 
nuosėdų. Pradėtoji vaga privalo virsti derlingu plotu.

Prieš kelias dienas trumpai paminėjome, kad Vilties 
draugijos valdybos vicepirmininkas inž. Brutenis Veitas, 
atvykęs iš Pittsburgho su inž. R. Veitu ir inž. J. Grina, 
pagal iš anksto paruoštus planus, pertvarkė spaustuvės 
priemonių išdėstymą, kartu paruošiant vietą naujų prie
monių pastatymui. Visa tai buvo atlikta talkos būdu, pri
sidėjus spaustuvės personalui ir ALTS Clevelando sk. 
valdybos nariui VI. Blinstrubui. Toji talka būdinga ir 
verta dėmesio ne sutaupytomis išlaidomis. Įvairūs pro
jektai gi galima įgyvendinti piršto nepajudinus, o tik tu
rint gerą einamą sąskaita banke. Toji talka tik parodo, 
kad Vilties draugijos valdyba ne vien tik posėdžiauja ...

Tas epizodas turi ir kitą moralą. — Organizacijos 
veikla duoda vaisių ir ji save pateisina, kai jos nariai 
reiškiasi darbu ir gyvu pavyzdžiu. Kada idėjinį įsiparei
gojimą seka energija ir pasišventimas. Bet — tai tik vie
nas iš daugelio epizodų.- Tikėkimės, jų bus daugiau. Ir jų 
reikės daugiau. Pozityvaus darbo ir talkos unisone pra
dings ir iš gaidos išėję solistai. (j. č.)
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SLA 322 kuopa Chicagoje gruodžio 14 d. Dariaus ir Girėno klubo patalpose atšventė bendras Kūčias, 
pasikeitė dovanomis ir išrinko naują kuopos valdybą. Nuotraukoje dalis susirinkimo dalyvių su kuopos 
pirmininku dr. Steponu Biežiu. V. A. Račkausko nuotrauka

BRAZILIJA PLEBISCITO IŠVAKARĖSE

Redakcija pastebi, kad 
skaitytojų laiškuose reiš
kiamos nuomonės, mintys 
ir pareiškimai nebūtinai 
turi reikšti redakcijos ar 
leidėjų nuomonę. Laiškų 
skyrius, kaip ir daugelyje 
laikraščių, yra kelias at
viram skaitytojų nuomo
nių pareiškimui, kiek tos 
nuomonės derinasi su 
spaudos etikos dėsniais.

Laiškų skyriuje spaus
diname tik tuos laiškus ir 
skaitytojų pasisakymus, 
kurie yra pasirašyti pilna 
autoriaus pavarde.

Žilevičiaus Lietuvių Muzikų Var
dyną, kurį laiką sėkmingai leistą 
prie "Muzikos Žinių” žurnalo. 
Atrodo, leidėjas "pritrūko kva
po". Kas galėtų perimti užbaigia
mąjį leidimą? Būtų dar geriau, jei 
pilną Lietuvių Muzikų Vardyną, 
nuo A iki Ž, kaip atskirą tomą, 
lyg ir Lietuviškos Muzikos En
ciklopedijos pradininką, išleistų 
garbinga lietuviškoji leidykla. 
Kuri?

Algirdas Gustaitis,
Los Angeles, Calif.

BEREIKALINGA BAIME

Dirvos redakcija yra gavusi "Mo 
tinos" laišką iš Chicagos. Jame

PLATESNIO DĖMESIO PROF. J. 
ŽILEVIČIAUS ARCHYVUI.

Prof. J. Žilevičiaus Lietuviš
kos Muzikologijos Archyvas, 
esantis Chicago, III., reikalingas 
platesnio dėmesio. Ar kas pagal
vojo, koks nuostolis būtų lietuvių 
tautai, jei kurios nelaimės metu 
Archyvas žūtų. Tokių galimybių, 
deja, yra.

Reikia Archyvą mikrofilmuoti, 
kopijas išsiunčiant į įvairias vie
tas pasaulyje. Ar tokį didelį dar
bą vykdant negalėtų talkinti ame
rikiečiai, sakysime turtingasis 
Fordo fondas, ar kt. Jiems reikė
tų, be abejo, deramai išaiškinti.

Būtinai reikia užbaigti prof. J.
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Ateinančiais metais, sausio 
6 d. Brazilijos gyventojai turės 
progos pasisakyti, kuriai valdy
mo formai jie pritaria: ar pre
zidento vadovaujamai stiprios 
rankos vyriausybei, ar tokiai vy
riausybei, kuri priklauso nuo par
lamento didžiumos valios. Ple
biscito lapelyje bus tik du klau
simai: a) ar pritari parlamen
tarizmo sistemai ir b) ar pri
tari prezidencializmui. Į vi,eną 
ar kitą klausimą atskant užtenka 
padėti kryželį.

Man, į šį kraštą neseniai at
vykusiam, sunkoka susigaudyti 
vietinės politikos labirintuose. 
Bet viena aišku ir be didelės iš
minties: tuo metu, kai vyksta mil
žiniška statyba, auga įmonės ir 
dešimtaaukščiai namai lipa į dan
gų lyg grybai po lietaus visose 
Rio miesto dalyse, kai vedami 
nauji auto keliai, kai visos krau
tuvės yra užverstos įvairiausio
mis prekėmis, dėl visiškai ne
žinomų prežasčių smunka vieti
nė valiuta. Kruzeiras, lyginant jo 
vertę su JAV doleriu, slysta kas
dien .apie dešimtį vienetų (bent yra niekas, o Chruščiovas yra 
toks slydimas buvo pastebėtas 
per paskutines tris savaites). Ky
la klausimas, kodėl? Vieni sako, 
kad vyriausybė spausdina per 
daug vien garbės žodžiu paremtų 
kruzeirų. Kas taip pataria? Gal 
tai daroma net sūkurio nors aukš- 
to pareigūno pritarimu, kad nu
lemti busimojo plebiscito rezul- 
tatūs, kas žino?!

Pažiūrėkime, ką apie visa tai 
rašo didieji Rio laikraščiai.

"Darbo ministeristvirtino,kad 
Brazilija kenčianti nuo dviejų 
žymių brazilų ekonomistų: Ota- 
vio Bulhoes -- pinigų ir kreditų 
priežiūros įstaigos valdytojo--ir 
Roberto Campos, Brazilijos am
basadoriaus Washingtone. Anks
čiau tai tvirtino tik komunistai, 
gi dabar tai sako darbo ministeris 
ir jo žodžiai turi visai kitą svorį", 
-- rašo JornaldoComercio. Laik
raštis toliau tęsia: "Nejaugi tai

padarytos teisingos ir vertos dė
mesio pastabos. Tik neaišku, ko 
bijoti po tokiu laišku pasirašyti? 
Patalpintume gavę autoriaus pa
vardę.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Redakcija

JURGIS ŠATORIUS, 
Dirvos spec. korespondentas 

Brazilijoje

reikštų, kad vyriausybė prisilai
ko Rio Grande do Sul gub. Leonei 
Brizolos pažiūros, kuris yra la
bai artimas prezidentui Goulart, 
kad Brazilija privalanti nutrauk
ti prekybos santykius su JAV". 
Laikraščio nuomone, Brazilijoje 
esama politinių grupių ir asmenų, 
kurie siekia sustabdyti Alliance 
for Progress įgyvendinimą. Jeigu 
Alliance for Progress fondai bū
tų atšildyti, tada sustiprėtų prieš 
komunistinė pozicija krašte, tai- 
yra tų žmonių, kurie kovoja prieš 
komunistus ir castristus -- bai
gia vedamąjį Jornal do Comer- 
cio ( XII. 4.).

Žymus dienraštis OGlobo(mi
lijoninis tiražas) XII. 5. rašė: 
"Prieš Braziliją vykdomas nau
jas suokalbis: šį kraštą stengia
masi atitraukti iš Vakarų pasau
lio! Dabar, kai Kuboje akis ba
dančiai buvo įrodyta, kad Castro

Štai vienas blaivus balsas. 
"Min. pirm. Hermes Lima, kal
bėdamas parlamente, padarė pa
reiškimą, kuris yra vertas pagy
rimo. Kalbėdamas apie užs. po
litiką jis pasakė, kad mūsų san
tykiai su JAV yra pats vertingiau
sias mūsų paveldėjimas. Ilgiau 
negu šimtą metų mes tęsėme su
sipratimo ir vienas kito vertini
mo politiką”.

Brazilai nėra pratę girdėti to
kius pareiškimus iš vadovaujan
čių valstybės vyrų, po to kai ne
atsakingas ex-prezidentas Janio 
Quadros pradėjo naują politikos 
liniją. Buvęs prezidentas stengė
si Braziliją pasodinti į klaidingą 
neutralizmo vežimą.

Atrodytų, kad pirmininko pa
reiškimas galutinai nusako vy
riausybės politiką, kad ji atsi
sakys nuo taip vadinamos nepri
klausomos politinės linijos ir 
grįš į tradicinį JAV palankų poli
tinį kelią", -- rašo Jornal do 
Manha.

Jornal do Brazil gruodžio 9 d. 
rašė: "Šią savaitę karo ministe- 
ris gen. Amauri Kruel įspėjo, kad 
karinės pajėgos atidžiai seka ka
riškų ir civilinių mažumųbandy- 
mus sukelti krašte nepasitikėji
mo ir neramumų klimatą. Ko 
gi tos mažumos siekia?

Aišku, kad jos bando pasinau
doti iš dabartinių finansinių sun
kumų -- šuoliais skubančios in
fliacijos -- kad sukėlus masių 
nepasitikėjimą dabartine vyriau
sybe. Šių grupių pažiūros labai 
artimos komunistų pažiūroms: 
juo blogesnė krašto ekonominė 
būklė, tuo daugiau vilties, kad 
greit sugrius vyriausybė ir sub- 
versyvinė propaganda atneš pro
centus. Mes tikime, kad karo mi- 
nisterio pareiškimas turės ra
minančios įtakos visam kraštui," 
-- rašo Jornal do Brasil.

Tai tokios būdingesnės spaudos 
nuomonės prieš lemtingą plebis
citą. Jos Skiriasi tik žodžiais, 
bet maždaug visi laikraščiai at
stovauja nuomonę, kad Brazili
jos laukia lemtingos dienos. Pa
gyvensime -- pamatysime.

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms —r 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

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

viskas, t.y. faktinasis salos val
dovas, Brazilijos komunistai ne
gali Šaukti, kad jie yra mažos sa
los gynėjai nuo jankių imperializ
mo. Kas liko komunistams dary
ti? Komunistų vyr. štabas davė 
naują įsakymą sugriauti prekybos 
santykius su JAV.

Naujos komunistų strategijos 
liniją lengva skaityti: Brazilijos 
abejotina laikysena užs. politiko
je Amerikoje aiškinama, kaip jos 
noras dezertyruoti pas priešą. 
Dėl to JAV neduoda kraštui rei
kalingų piniginių resurusų, kurie 
dabar yra reikalingi krašto ekono
mikai stabilizuoti.

Brazilai, kurie seka Kremliaus 
liniją pagaliau įsitikino, kad neį
manoma vesti dvigubą žaidimą: 
pataikauti Sov. Sąjungai ir imti 
pinigus iš JAV. Pradeda įsivy
rauti pažiūra, kad kraštas gali 
gyventi ir be JAV pagalbos, net 
be prekybos santykių su šiaurės 
Amerika.

Aišku, kad šiai politinei lini
jai atstovauja Brizola. Jis siekia 
vieno: atskirti Braziliją nuo JAV 
ir ją glaudžiai surišti su Rytų 
bloko kraštais. Šiame kriminali
niame žaidime prez. Goulart lai
kosi nuošaliai," -- rašo OGlobo.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS

Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metų 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

Chartorod and Suparviud by th« Unifed Stote* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskos, Pre*.

1/ W MOKAME UŽ BONU
/4A TAUPMENAS

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

KAS DU MENESIUS DUODAMOS VIS NADIOS 
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

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

sekretorius
CHICAGO PHONE ................242-4395
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330
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BENDRUOMENĖS DIENA BOSTONE st- Santvaras
Lietuviy Bendruomenės idėja 

Bostone rado nemenko atgarsio. 
Nors jos gretosna ir darbuosna 
iki šiol dar neįsijungė absoliuti 
dauguma čia gyvenančių lietuvių, 
tačiau jau dabar po jos sparnu dir
ba vienuolika visuomeninių ir 
kultūrinių sambūrių bei organi
zacijų. Reikia tikėti, kad laikas ir 
abejinguosius įtikins, jog eiti su 
Bendrumene yra kiekvieno lie
tu ;io garbė ir pareiga. Kad tas 
mūsų apsijungimas įvyktų, nerei
kia ir didelių pastangų -- reikia 
tik nuoširdžiai įsigilinti į Bend
ruomenės uždavinius ir mintį.

Gruodžio 9-toji Bostone buvo 
Lietuvių Bendruomenės diena. 
Deja, matyt, šie metai mums yra 
tokie nelemti, kad nieko negalim 
surengti neapsistumdę. Tuo lai-

ku, kai L.B. Bostono apylinkės 
pirm. St. Griežė-Jurgele
vičius rengė tos apylinkės 10- 
mečio sukaktį, J.V. Dirvoj ap
skelbė jo nusidėjimus ir net spren
dimus padarė -- rengė/tik poky
lius ir jau nėra nei kam, nei su 
kuo griežti! Savo pareiškime J. 
V. panaudojo visus sunkiuosius 
argumentus St. Griežei-Jurgele
vičiui nudėti: L.B. Kultūros klu
bas renkasi kaž kur (sugestijo- 
nuojama -nepasiekiamam)mies
te, pats St. G.-J. neįsijungė į St. 
Santvaro pagerbimą, nedalyvavo 
jis Maironiui pagerbti komitete 
ir net atstovo neatsiuntė.

Žmogui, toli nuo Bostono gyve
nančiam, tie argumentai gali su
daryti įspūdį, kad dabartinis mū-

vardą į tokias bylas painioja.
Maironiui pagerbti komitete pa

kankamai buvo vardų ir veidų. 
Ir pats pagerbimas buvo tokio 
lygio, kurį, berods, vėliau pase
kė ir kitos liet, kolonijos. Jei 
St. Griežė-Jurgelevičius ir į tą 
komitetą neįsijungė -- J.V. tegu 
ateity jo nerenka į vietinę Bend
ruomenės valdžią. Tuo tarpu jis 
yra teisėtai išrinktas apylinkės 
pirmininkas ir dirba taip, kaip 
išmano ir kaip jam geriau atro
do. Mano nuomone, jis nenusi
pelnė to J.V. laiško ypač tuo me
tu, kai buvo rengiama L.B. Bos
tono apylinkės 10-čio sukaktis. 
Visi gerai žinom, kaip dabar ne
lengva įtraukti žmogų į kurią nors 
valdybą. Vargu tokie laiškai, kaip 
J. V., padės daugiau žmonių įjung
ti į Bendruomenę ir jos veidą 
Bostone pagyvinti.

Nebūtų reikėję man tų laiško 
komentarų rašyti, jeigu jie ne
būtų atsiliepę Bendruomenės die-

pats apylinkės pirm. St. Griežė-

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Detroito lietuviai žurnalistai klausosi Vyt. Alanto paskaitos apie 
pabaltiečių sąjungą. Nuotraukoje iš kairės: P. Januška, K. Mingėla, 
A. Žiedas ir A. Nakas. J.Gaižučio nuotrauka

riuose laikraščiuose norėtų sa
vo parengimus aprašyti. Valdyba 
tarpininkaus ir nurodys, kurie 
žurnalistai ateis tai organizacijai 
į talką.

Žurnalistams privalo būti re
zervuojamos tokios vietos iš ku
rių jie galėtų parengimą gerai 
stebėti.

Kiti žurnalistai parengimuose 
dalyvaus tik kaip svečiai ir net 
prašomi parengimų metu nesu
tiks apie juos rašyti.

Detroito Žurnalistų Valdyba.

DETROITO ORGANIZACIJŲ ŽI
NIAI

Detroito žurnalistai nutarė ra
šyti spaudoje tik apie tuos paren
gimus, į kuriuos jie bus pakviesti 
nemokamai dalyvauti drauge su 
savo žmonomis. Vienas žurnalis
tas parengimą aprašys tik viena
me iš šių laikraščių: Dirvoje, 
Drauge ar Naujienose.

Organizacijos gali pačios tie
siogiai kreiptis į pavienius žur
nalistus arba į Detroito žurna
listų valdybą, nurodydamos, ku-

sų Bendruomenės apylinkės pir
mininkas yra kaž koks eretikas, 
vedantis savo dalinį į prapultį. 
Todėl kitam žmogui, kuriam rū
pi tiesa ir ta mūsų neprisišau
kiama vienybė, tenka nors trum
pus paaiškinimus duoti.

Bostono Lietuvių Kultūros klu
bas, nors ir po L.B. sparnu dir
ba, apylinkės valdžiai nepriklau
so -- jis turi savo valdybą, ku
rios pirm, šiemet yra dr. St. 
Jasaitis. Visi Bostono lietu
viai, kuriems tas klubas nors 
šiek tiek rūpi, gerai žino, kad į 
jo susirinkimus durys yra atvi
ros kiekvienam tautiečiui, nes 
klubas narių nepriima ir jų lauk 
nemėto. Tai sambūris tų žmo
nių, kuriems dar rūpi lietuvių 
mokslo ir meno laimėjimai. Jis 
veikia jau dvyliktus metus ir ro
do daugiau stiprybės negu silpnų- no j Bostone, jeigu tas laiškas 
mo ženklų. Be reikalo J.V. bando 
sudaryti vaizdą, kad klubo daly
viai renkasi "kaž kur mieste". 
Klubo susirinkimai vyksta Inter
nacionalinio Instituto patalpose, 
į kurias, pvz., iš So. Bostono, 
nuvažiuoti savo automobiliu ne
trunka nei 10 minučių (miesto 
susisiekimo preimonėm gali truk
ti 20-30 min.). Kad klubas ren
kasi Int. Instituto patalpose -- 
yra rimtų priežasčių: a) gerai, 
kad tame Institute lietuvius at
stovauja toks pajėgus sambūris, 
b) klubas veikia be nario mokes
čio ir kitokių narystės rinkliavų, 
o Instituto patalpų nuoma yra 
žymiai mažesnė už kurią nors 
lietuvių laikomą salę. Antra ver
tus, didesniuosius savo parengi
mus Kultūros klubas yra rengęs 
ir ALT S-gos namuose.

St. Santvaras niekad negalvo
jo (ir gal pajėgs negalvoti), kad 
visi Bostono lietuviai jį turi 
gerbti ir mylėti. Jeigu St. Grie
žė-Jurgelevičius į St. S. pager
bimo komitetą neįsijungė, tai jis 
matyt, tuo klausimu turėjo savo 
atskirą nuomonę. Ir gerai pada
rė, kad jis jos neslėpė. Labai ir 
labai pakako to, kas buvo pada
ryta. St. Griežė-Jurgelevičius St. 
Santvaro pagerbimo tikrai nesu
gadino. Tegu J.V. nepyksta, bet 
aš nesidžiaugiu, kad jis mano

nebūtų buvęs komentuojamas su
sirinkime, jeigu jis nebūtų kenkęs 
ir dabartinio apylinkės pirminin
ko nuotaikai. Man rodos, kur jau 
kur, o Bendruomenėj dalyvauda
mi turėtumėm daugiau pakantru
mo išmokti ir geriau savo artimą 
suprasti. Jei to nepajėgsim at
siekti -- ir Bendruomenė pasi
darys besipjaunančių katinų kati
lu...

Bendruomenės diena Bostone 
prasidėjo ALT S-gos namuose 
gruodžio 9 d. 1 vai. po pietų. 
Čia buvo susirinkę L.B. Bostono 
Apygardos (iki šiol jos pirm, bu
vo Just. Vaičaitis), Apylinkiųval- 
dybų nariai bei jų atstovai. Su
sirinkime dalyvavo ir kalbą pasa
kė iš Chicagos atvykęs JAV L.B. 
Centro Valdybos pirm. J. J a s a i- 
t i s. Buvo padaryti Apygardos ir 
Apylinkių pranešimai. Naujon 
Apygardos valdybon išrinkti Just. 
Vaičaitis, dr. inž. J. Gim
butas ir V. Stelmokas. Nau
joji valdyba pareigom dar nepasi- 
skirstė. Suvažiavimas, beminėto 
laiško atorūgų, praėjo pakilioj ir 
darbingoj nuotaikoj.

Tą pačią dieną, 5 vai. 30 min. po 
pietų, Amerkos Piliečių Lietuvių 
d-jos naujojoj salėj įvyko L.B. 
Bostono apylinkės 10-mečio su
kakties minėjimas. Prezidiumą 
sudarius, programai vadovavo

Minėjimo meninę dalį gražiai 
.........................  Gus

ta i t i e n ė s vadovaujami Dramos 
Sambūrio vaidintojai R. Ausie- 
jūtė, J. Jašinskas ir Ant.

Jurgelevičius. Centro valdybos ir rūpestingai atliko Al. 
pirm. J. Jasaitis ir čia tarė žo
dį, pabrėždamas, kad L.B. yra 
visų laisvojo pasaulio lietuvių gy- . „
va jungtis, laukianti kiekvieno tau • Vi^eniškis.o taip pat T. B a - 
tiečio talkos ir paramos mūsų 
bendriems tikslams siekti. Apy
linkę sukakties proga sveikino 
Apygardos pirm. Just. Vaičaitis, 
ALTS-gos ir ALT vardu Ant. Mat
joška, buvęs pirmasis apylinkės 
pirm. adv. J. Grigalus, Ameri
kos Piliečių Liet, d-jos pirm. 
Ed. Ketvirtis ir kt. Minėjimas 
pradėtas-JAV himnu, baigtas visų 
giedamu Lietuvos himnu.

buškinaitės - Vasiliaus
kienės baleto studijos šokėjai, 
iš kurių savo talentu skyrėsi p. 
Comi.

Bendruomenės diena Bostone 
buvo baigta vaišėmis prie gražiai 
padengtų stalų, besiklausant iš 
Tamošaičių magentofono juos - 
tos liet, muzikos ir dainų. Tegu
Nauj. Anglijos L. Bendruomenei 
pučia palankūs vėjai.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

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

Called and Recommended by Cleveland*s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES
PRESTFS BAKERY

SEE US FOR THE FINEST ITALIAN BAKED GOODS

12111 Mayfied Rd. GA 1-9296

iI
4

•j

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731

b
PARAMĄ

Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

v-'

Dirvos bendradarbiai Detroite K. Jurgutis ir A. Musteikis žurna
listų susirinkime. Kairėje p. Mingelienė. J. Gaižučio nuotrauka

German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
01d American Wiskey Full

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

Dirvos konkurse premijuotasis romanas

Kiekvienas žmogus turi satfo paslaptį. Kiekvienas 
išgyveno pirmą meilę. Pirmą ir paskutinę, nes nėra 
antros meilės mylimajam. Anas buvo mano svajonių 
karalaitis, nes pažadino moteriškumą, papuošė jaunys
tę. Tai buvo trumpas sapnas, džiaugsmingas ir skaudus, 
gražus ir šiurpulingas. Kas man Antanas? — Ramy
bės uostas.

Vos nepradedu kvatotis kapinėse. Ramybės uos
tas! Dabar? Kai nė vienas mūsų pasikalbėjimas nesi
baigia ramiai? Kai riejamės dėl smulkmenų, graužia
mės dėl esminių mūsų skirtumų? Vedybos — ramybės 
uostas! Įplaukiau į jį su iškeltomis vėliavomis, pilna 
vilčių ir atsidavimo. Įplaukiau į jį ir kaip nugalėtoja, 
kaip griebianti gyvenimą už ragų.

Jau slenka žmonių banga atgal, plūsta iš kapinių, 
skirstosi į mašinas. Pasigirsta motorų garsai. Liko ten 
Pranas vienas. Jį pabaigs užpilti žemėmis pasamdyti 
žmonės. Užtaisys jo kapą, užklos gėlėmis.

Kaip anoje žemėj, ant ano kapo. Irgi buvo ruduo, 
geltoni lapai klojosi aplinkui. Man tada atrodė, kad 
miršta viskas, kad aš pati nebeprisikelsiu.

Buvo tenai du kapu: vienas liūdnas, kitas baisus. 
Prie baisiojo iš smalsumo nuėjo mano draugė. Prie 
liūdnojo a'š išverkiau akis.

— Antanai, kviesk žmones į pietus, — sakau vy
rui, eidama mūsų mašinos link.

— Kad jau visi žino. Pakviesti.

Jis dairosi į medžius, į debesis. Užsimiršęs, savy 
nuskendęs.

— Mama, ar jau galim važiuot į svetainę? Ar ten 
šeimininkės jau susitvarkiusios?

— O velnias jas žino! Tos tinginės! — šūkteli 
Pušinienė. Apsidairo, ar kas negirdėjo ją keikiantis. 
Kiek tyliau priduria:

— Pranuko giminės iš toliau, valgyt norės. Va
žiuok, Danguolyt, tu pirmutinė ir apžiūrėk, ar užten
kamai visko yra. Jeigu ne, tegu, nors dešrų dar pa- 
pjausto. Sūrio! Sūrių porą atvežiau, yra mūsų mašinoj.

Raginu Antaną važiuoti. Bet kapinės šventa vieta. 
Čia pat Gailė, liūdna, apsiverkusi. Vistiek, nebeišken- 
čiu:

— Antanai, ar negali paskubėt ?
— Pilna žmonių.
— Važiuok, važiuok!
— Negaliu. Negražu kapinėse skubėti.
— Negali! Tu nieko negali! Tyčia dabar stovi, 

kad mane erzintum! Važiuok, kvaily!
— Mama, užimtas kelias! — sako Gailė.
— Tylėk tu!
— Tėvelis mėgina važiuot...
Aš visa degu pykčiu. Kapinėse, anie du kapai... 

Anie, ne Prano, širdis nusiaubta atminimų. Nervai 
įelektrinti. Mano rankos dreba.

— Ar paskubėsi? Duok man vairą, tu, tu...
Nerandu tinkamo žodžio jį suniekinti. Kreivomis 

žiūriu ir laukiu, kada jo veidas neberaus, o išblykš, 
kada jis ims berti piktus žodžius, lietuviškus maišy
damas su angliškais.

Nereikia ilgai laukti. Bet jis mane nustebina. Ne
taręs daugiau nė vieno žodžio, lipa iš mašinos. Išlipęs 
apsidairo ir eina prie pažįstamųjų. Girdžiu, sako:

— žmona skuba vaišių virtuvę prižiūrėti. Man 
tenai nebus kas veikti. Galiu su jumis?

Jo balsas ramus. Jis nemeluoja, nesiaiškina. Sako, 
kaip yra. Jis lipa į anų automobilį; pro langą šviečia 
jaunos moters šypsena.

Aš paimu vairą. Niekas dar neskuba iš kapinių. 
Šnekučiuojasi, linksi galvomis, kaikas braukia ašarą. 
Kiti turi čia palaidotų artimųjų. Eina prie antkapio, 
pataiso gėlių vazas, nuskabdo džiūstančius žiedus, žeg
nojasi ir stovi, nuleidę galvas. Aš užmirštu šeiminin
kes, dešrų ir sūrio pjaustymą. Aš degu troškimu iš 
čia pranykti. Nepakenčiu kapinių. Negaliu žiūrėti į 
vystančių lapų prikritusią žemę, į gražius antkapius, 
į vazone skaisčiai žydinčias gėles, žinau, kad ano kapo 
niekas nepuošia. Gėlių tenai nėra. Tik varnai aplinkui 
kranksi baisią pasaką, išgyventą prieš keliolika metų. 
Išgyventą ir likimo staigiai nukirstą.

Mano akys dabar plečiasi, nes viską matau iš nau
jo. Mažą kambarėlį barakuose. Draugė išeina, kai jis 
atsilanko. Aš išeinu, kai jos bernelis užeina. Jo gražus 
veidas arti manęs. Lūpos liūdnu šypsuliu užlietos. Kaip 
gražiai jis ištardavo mano vardą! Sėdėdavo valandą, 
sėdėdavo antrą. Kaip laukdavau jo ateinant! Kaip ilgė- 
davaus, kaip svajodavau!

Viena mašina pasitraukia nuo kelio, mane pralei
džia. Kitą pralenkiu. Išsiveržiu pro eilę gatvėj susta
tytų mašinų. Gatvei platėjant, dvi lėtai važiuojančias 
pralenkiu. Išrūkstu pro vartus.

— Mamyte! Pergreit važiuoji.
— Tylėk. Skubu. Senelė prašė pietų stalus apžiū

rėti. Tuoj žmonės susirinks.
— Mama, kodėl balius? Juk nelinksma: dėdė Pra

nas mirė.
(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
VASARIO 16 _ GIMNAZIJAI 

ŠELPTI 143 BŪRELYJE, per 
šiuos metus įvyko pasikeitimų 
narių-rėmėjų tarpe. Sausio 22 
d. mirė ilgametis šio būrelio 
vadovas ats. pulk. Konstantinas 
ŽUKAS.

Pirmoji šio būrelio vadovė Bi
rutė Daukantienė-Ignienė išvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui į New 
Yorką.

Dėl nežinomų priežasčių nu
traukė nario-rėmėjo mokestį dar 
4 asmenys. Gaila. Liko kantriai 
pildančių savo prižadą ir tvar
kingai mokančių nario-rėmėjo 
mokestį šie asmenys:

Balys Anicetas, Leonas Banys, 
Pranė Butkienė, Roma Čepulie
nė, Marija Krivickienė, Edvar
das Kersnauskas, Andrius Mac
kevičius, Filicija Modestavi- 
čienė, Bronė Pračkienė, Aldona 
Sandargienė, Petras Stravins
kas, Jurgis Stravinskas, Dalė 
Staniškienė ir Edvardas Varia- 
kojis.

Naujais nariais-rėmėjais atė
jo į šį būrelį: Vaclovas Kasa- 
kaitis ir sumokėjo įnašą už vi
sus metus 12 dol., Antanas Sty
ra, Jurgis Inčiūra ir Antanas 
Rukšėnas sumokėjo nario-rė
mėjo mokestį už paskutinį me
tų ketvirtį.

Sveikiname naujuosius šio bū
relio narius-rėmėjus tikėdami 
jų nuoširdumu ir kilniais norais.

Per šiuos metus surinkta- ir 
pasiųsta Vasario 16 Gimnazijai 
narių-rėmėjų įnašų --213.00 dol. 
Kalėdų švenčių proga, asmeniš
kų dovanų, Šarūnui Veršeliui pa
aukojo šie asmenys: Leonas Ba
nys --5 dol., Jurgis Inčiūra -- 
2 dol. ir po 1 dol aukojo -- 
Anicetas Balys, Ed. Kersnaus
kas, Petras Stravinskas, Bronė 
Pračkienė, Antanas Styra, Alek
sas Banys ir Pranė Mačienė.

Visiems rėmėjams ir aukoto
jams nuoširdžiai dėkojama.

Sveikindmas su šv. Kalėdom 
ir Naujaisiais metais, kviečiu 
visus narius-rėmėjus ir atei
nančiais metais atlikti savo pa
reiga ir atiduoti taip reikalingą 
auką.

143 būrelio vadovas 
Pr. Pračkys

Pateikiame mūsų būrelio iš
laikomo mokinio Šarūno Verše
lio laiško ištraukas:

Didžiai gerbiamas ir mylimas 
būrelio vadove!

Lietuvių Vasario 16 Gifnanzi- 
jos trečios klasės mokinių vardu

Clevelando skautės, vadovaujamos tunt. A. Balašaitienės, pa
darė gražų kalėdinį gerą darbelį parinkdamos dovanų gausiai Du
dėnų šeimai (14 asmenų), neseniai imigravusiai į JAV. Nuotrau
koje tunt. A. Balašaitienė ir skautės su Dudėnų vaikais prie skau
čių papuoštos eglutės. V. Bacevičiaus nuotrauka

nuoširdžiai linkime Jums asme
niškai ir visiems kitiems gimna
zijos rėmėjams džiaugsmingų, 
sveikų, laimingų Šventų Kalėdų 
ir Viešpaties palaimintų naujų
jų metų.

Mes vis dar skurstame supu
vusiuose barakuose ir šalame. 
Pamokos dėl šalčio kartais ne
pakenčiamos. Sėdime su paltais 
ir rašome su pirštinėmis.

Nežiūrint šalčio ir kitų trūku
mų mes dėkojame Tamstai ir vi
siems kitiems rėmėjams už taip 
sėkmingą patriotišką ir nenuils
tamą darbą. Be Jūsų ir kitų ge
radarių tautiečių mes negalėtu
mėm lietuviškai mokytis ir Vo
kietijoje greit nutautėtumėm. 
Mes visi norime lietuviais pasi
likti, kad suaugę būtume naudin
gi ne tik sau, bet ir mūsų bran
giai ir mylimai tėvynei Lietuvai.

LIETUVIAI!
LVS Ramovė Clevelando Sky

riaus Valdyba prašo visus ramo- 
vėnus ir kitus lietuvių karius, 
visas religines, kultūrines, jau
nimo, politines, profesines orga
nizacijas, bankus, klubus, preky
bos įmones ir kitus verslininkus 
bei pavienius asmenis, patrio
tus lietuvius, prisidėti pagal iš
gales nors maža auka prie lais
vės kovų savanorio kūrėjo-in- 
valido, Vyčių Kryžiaus Kavalie
riaus Aleksandro Mackevičiaus 
laidotuvių fondo.

Nebedaug liko Lietuvos nepri
klausomybės akto signatarų ir to 
akto įvykdytojų, laisvės kovų sa
vanorių kūrėjų-invalidų.

Mes Clevelande teturėjome tik 
vieną A. Mackevičių, kuris savo 
jaunystėje kovos lauke su ginklu 
rankoje pastojo priešui kelią į 
Lietuvą ir kartu su kitais kariais

atnešė taip ilgai lauktą Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuvių tauta amžiais liks dė
kinga pasišventusiems laisvės 
kovų kovotojams.

Mes, Clevelando lietuviai, 
reikšdami jiems padėką ir pa
garbą, šiandien gera valia jun
giamės į Aleksandro Mackevi
čiaus laidotuvių fondą.

Šį fondą organizuoja LVS Ra
movė Clevelando skyrius.

Aukas prašome siųsti skyriaus 
iždininkui -- Pranui Maineliui 
-- 1851 West 45 St. Cleveland, 
Ohio. Kartu pranešame, kad fon 
das bus uždarytas padengus lai
dotuvių išlaidas.

Paaukojusių organizacijų ir pa 
vienių asmenų sąrašas bus pa
skelbtas spaudoje. Už jūsų tauti
nį solidarumą liekame dėkingi.

LVS Ramovė Clevelando 
Skyriaus Valdyba

SLA SUSIRINKIMAS
Visuotinis SLA 136 kuopos na

rių susirinkimas kviečiamas 
gruodžio 30 d. 12 vai. 30 min. 
Lietuvių salėje. Draudimo mo
kesčiai bus priimami nuo 12 vai. 
Ypatingai prašomi atvykti rečiau 
besilanką nariai. Be to, kvieski
me ir supažindinkime su didžiu
le mūsų šeima visus tuos, kuriuos 
numatome įrašydinti, kaip būsi- 
muosius narius.

Susirinkimas priims metinės 
veiklos pranešimus bei apyskai
tas ir rinks valdybą bei kitus pa
reigūnus 1963 metams.

Ten pat 2 vai. 30 min. prasi
dės kalėdinis pobūvis nariams, jų 
šeimoms, svečiams, jaunimui ir 
vaikams. Pasivaišinsime, jaukiai 
pasilinksminsime, o vaikučiams 
bus žaidimėlių ir dovanėlių.

Tikimės, kad ir 14 kuopa atsi
lankys.

EAST CLEVELAND — 13515 EUC'LID AT SUPERIOR AVE.^

HHHoPEN EVEIY SATURDAY ŪMIU 2:30

SUPERIOR
ACCOUNTS

SAVINGS

MES GROJAME JUMS
Lietuviška šokių muzikos 

plokštelė, įgrota 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.

KOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

PRIVALO PARDUOTI’!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galovv, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, gara
žo.

RE 1-9170

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

orkestro, galite įsigyti
TONCHIA DRUGS

vaistinėje, 1117 E. 79 gt.

Kaina — 5 dol.

FILATELIJOS KAMPELIS |1S|
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ANTANAS BERNOTAS - - - - - - - - - - - -

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 11763 KE M77O

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI.

PRENUMERATĄ

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos-reikalais 
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

JUNGTINĖS AMERIKOS VALS
TYBES nuo 1963 m. sausio 7 die
nos pakelia vidaus pašto tarifus: 
paprasti laiškai -- 5 c., oro paš
to laiškai -- 8 c., ir tam reikalui 
išleidžia naujus pašto ženklus: 
lapkričio 23 d. --5 c. su George 
Washingtono atvaizdu ir gruodžio 
5 d. -- 8 c. (lėktuvas ir Kapito- 
liaus bonia). Ženklai lapuose, 
juostose ir knygutėse. Kartu iš
leidžiami ir nauji vokai bei at
virutės. Tie patys tarifai galio- 
ga ir laiškams į Kanadą bei 
Meksiką.

Dag Hammarskjoldo pašto ženk
las, kurio tam tikras kiekis pate
ko apyvarton su klaida - -apvers
ta vidurine dalimi, kad išvengus 
spekuliacijos, dabar išs >ausdin- 
tas su ta paklaida didelu kiekiu 
ir visiems užteks.

ANTIGUA sala išleido 4 pašto 
ženklų seriją, kuria paminima 100 
metų sukaktis, kai ten 1862 m. 
buvo išleisti pirmieji pašto ženk
lai. Ženkų piešinys: kairėje -- 
pirmasis pašto ženklas su kara
lienės Viktorijos atvaizdu, vidu
ryje -- 1862 m. pašto garlaivis 
English Harbour uoste, dešinėje 
-- kar. Elzbietos II atvaizdas.

Antigua sala yra Britų Vaka
rų Indijos salų grandinėje, Ma-

PARENGIMŲ KALENDORIUS ]

' - GRUODŽIO 30 D. Vysk. M. Va
lančiaus Mokyklos ruošiama vai
kams Kalėdų eglutė.

GRUODŽIO 31 D. LB abiejų 
apylinkių Naujųjų Metų sutiki
mas Lietuvių svetainėje.

SAUSIO 6 D. Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė Naujosios parapijos sa
lėje.

SAUSIO 12 D. Balfas rengia 
Dan Kuraičio paskaitą apie Lie
tuvą ir filmų vakarą šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 19 D. D. Stankaitytės 
ir St. Baro koncertas. Rengia 
Ateities Klubas, Slovėnų salėje.

VASARIO 2 D. Pilėnų tunto 
skautų tėvų ir rėmėjų vakaras- 
balius, šv. Jurgio parapijos sa
lėje.

VASARIO 3 D. LSS jubilieji
nių metų sueiga šv. Jurgio pa
rapijos salėje. ■

VASARIO 9 D. Lietuviams bu- 
džiams remti valdyba rengia bly
nų balių Lietuvių salėje.

VASARIO 16 D. LB I Apylin
kės dešimtmečio minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 17 D. rengiamas Va
sario 16 šventės minėjimas. 10:30 
vai. pamaldos abejose liet, para
pijų bažnyčiose. 5 vai. vak. iš
kilmingas minėjimas naujoje liet, 
parap. salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando Sky 
rius.

VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-ba
lius šv. Jurgio parap. salėje.

KOVO 17 D. Balfas rengia pie
tus šv. Jurgio parapijos salėje.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M.Čiur
lionio Ansamblio metinis koncer
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

GEGUŽĖS 4-5 D.D. Korp! Neo- 
Lithuania ruošia V. Raulinaičio 
meno darbų parodą. Atidarymas 
geg. 4 d.

žųjų Antilių grupėje, skiriančio
je Atlanto vandenyną nuo Karibų 
jūros. Sala užima 108 kv. mylias 
ir turi virš 50,000 gyventojų. Jos 
sostinė -- St. Johnsmiestas. An
tigua salą atrado Kolumbas 1493 
m. Nuo 1632 m. priklauso bri
tams.

ETIOPIJA (Abisinija) išleido 
5 pašto ženklų seriją, kuria pa
minima 10 meti] sukaktis nuo buv. 
italų kolonijos Eritrėjos prijun
gimo. Pašto ženkluose matome 
Assabo ir Massawos miestų vaiz
dus. Apačioj -- 60 centimų p. 
ženklas su Assabo uosto vaizdu 
ir imperatorium Haile Selassie.

Eritrėja, Raudonosios jūros pa 
jūrio ruožas, 45,754 kv. mylių 
ploto su apie 1,100,000 gyventojų, 
italų buvo užvaldytas pradedant 
1870 m. Anksčiau šis kraštas 
buvo abisinų įtakoje, vėliau jį 
valdė turkai bei egiptiečiai. 
1935-36 metais, kai Mussolinis 
nukariavo Etiopiją, sujungtas į 
vieną Italų Rytų Afriką. 1941 m. 
užimtas sąjungininkų, 1948 m. per 
duotas Jungtinėms Tautoms, 1952 
m. "padovanotas" Etiopijai.

♦♦♦
ITALIJA išleido 2 pašto ženklų 

seriją, kuria paminima 500 metų 
sukaktis nuo šv. Kotrynos Šieme
tės kanonizavimo.

Napoleonas I Bonapartėt kaip 
žinia, savo garsųjį karo žygį į 
Rusiją pradėjo iš Vilkaviškio, 
tuomet buvusio Užnemunėje ir 
priskirto prie naujai sudarytos 
Varšuvos kunigaikštijos, 1812 m. 
birželio 24 d. su savo kariuomene 
persikėlė per Nemuną ties Kaunu, 
liepos 1 d. pasiekė Vilnių, kur su
darė laikiną Lietuvos vyriausybę, 
ir be didelio rusų pasipriešinimo 
nužygiavo tolyn į Rusijos gilumą, 
sumušdamas juos keliuose mū
šiuose. Rugsėjo 14 d. įžengė į de
gančią Maskvą. Tačiau netrukus 
po to Napoleono laimė pasibaigė: 
kariuomenė pristigo maisto, pra
sidėjo epidemijos, rusai susior
ganizavo ir pradėjo pulti, o anks
ti prasidėjusi šalta žiema galuti
nai pribaigė prancūzus. Sumušti 
keliuose mūšiuose tik likučiai 
prancūzų kariuomenės per tą pa
čią Lietuvą metų pabaigoje pasi
traukė į Prūsiją.

UŽSISAKIKYTE PER DIR
VĄ KNYGAS SAU IR 

DOVANOMS
Angliškai:

Lithuania Trough
The Ages ................$3.50

Crosses, V. Ramono
romano vertimas ....$4.00 

Leave Your Tears
in Moscow............... $3.95

Lietuviškai:
Lietuvių Tautos Kelias — 

M. Biržiška .............$3.00
Varpai Skamba —

St. Būdavas ...........$2.50
Meškiukas

Rudnosiukas ...........$2.00
Trys Sakalai —

A. Vambutas ........ $2.00
Priesaika — Alė Rūta $3.25 
Gulbės Giesmė —

J. Grinius .............. $3.00
Lietuva Tironų

Pančiuose .............. $2.00
Ant Ribos —

R. Spalio .......-........$4.00
žiobriai Plaukia —

J. švaistas............... $2.50
ir visa eilė kitų.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

HELP WANTED MALĖ

FINANCE TRAINEE
Immediate opening for qualified per- 
son. We are looking for a young man 
with a desire to advance in the Fi- 
nance field. He should be betvveen 
the ages of 22-28. Draft exempl 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

Šv. Kotryna Sienietė (1347- 
1380), domininkonių vienuolė,pa
sižymėjo ne tik savo šventu gy
venimu, bet ir politiniais gabu
mais. Ji labai daug prisidėjo tai
kindama anuometinius kivirčus 
tarp atskirų Italijos valstybėlių 
ir popiežiaus. Jos pastangomis po - 
piežius vėl buvo grąžintas iš Avin
jono Prancūzijoje į Romą (1377 
m.). Šventąja paskelbta po p. Pi
jaus II 1461 m. Jos šventė yra ba
landžio 30 d.

SOV. SĄJUNGA išleido 4 pašto 
ženklų seriją, kuria paminima 150 
metų sukaktis nuo karo su Napo
leonu 1812 mėtis. Ženkluose -- 
karo vaizdai ir Vadai.

Čia duodame šios serijos 10 ka
peikų p. ženklą, kuriame parody
ta šake ginkluota rusė Vasilisa 
Kožina ir vienas raitas rusas, 
varą kelis į nelaisvę paimtus pran
cūzus.

CLERK TYPIST
High School graduate

Mušt be able to type 50 tvords 
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 AVY 1-9200 

(147, 148, 149)

BOOKKEEPER
Mušt have Burroughs Sensimatic 
experience and a good knowledge 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

4024 E. 26th inEWBURGH HGTS. era. 
T Rooms 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.

Nėwburgh 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.

For Rent
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KAS IR KUR?
• Rašytojui Vyt. Alantui, 

gyvenančiam Detroite, šiais 
metais sukako 60 metų am
žiaus sukaktis, šią progą 
kūrėją pagerbti, kelių orga
nizacijų iniciatyva, rengia
mas atitinkama forma, pa
gerbimas.

• Jonas Lietuvninkas, 
Baltimore, Md., Vilties 
draugijos narys ir didelis 
Dirvos rėmėjas, atsiuntė 
nuoširdų sveikinimą Dirvos 
redakcijai, kartu parodyda
mas, kad jis, nežiūrint se
nyvo amžiaus, vis dar gyvai 
domisi ir sielojasi lietuvių 
spaudos ir visuomeniniais 
reikalais.

• Tradicinis vakaras Chi
cagos Aukštesniosios Litua
nistikos Mokyklos įvyksta 
antrą šeštadienį po Naujų 
Metų, sausio 12 dieną Jau
nimo Centre, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Abiejose salėse 

Moterų Kalėdos New Yorke

Gruodžio 18 vakarą New Yorko Moterų Vienybės klubas tu
rėjo bendrą kalėdinę vakarienę Woodhavene, Arūnų "pogrindyje". 
Dalyvavo per 40 narių, viešnių ir šiek tiek svečių -- vyrų. Vir
šuje E. Andriušienė, to vakaro "žodžio ir dainos dirigentė" žval
go ilgą stalą (kurio čia matomas vos apie penktadalis) --ką čia 
dabar iššaukus "pareikšti minčių ir jausmų". Žemiau -- klubo 
vicepirmininkė M. Šalinskienė, E. Andriušienė, klubo pirmininkė 
H. Kulber ir viešnia H. Rupeikienė klausosi sveikinimų ir linkė
jimų New Yorko Moterų Vienybei. Šis New Yorko lietuvių moterų 
būrys organizuotai ' veikia jau apie 25 metai. Ne tik uoliai palaiko 
lietuvių šeimų bendravimą, bet ir apčiuopiamai (moterišku išra
dingumu sutelkiamais doleriais) neretai paremia lietuviškus lab- 
darybinius ir kultūrinius užsimojimus.

MES DĖKOJAME
Netikėtai mirus mūsų motinai ir uošvienei 

PRANCIŠKAI ŽOSTAUTIENEI, mes nuoširdžiai 
dėkojame visiems giminėms ir pažįstamiems, pa
gerbusiems velionę gausiai papuošiant jos karstą 
gėlėmis ir užsakant už jos vėlę šv. Mišias, skaitlin
gai atvykusiems su ja atsisveikinti koplyčioje ir 
palydėjusiems į tolimas St. Charles kapines.

Mes nuoširdžiai dėkojame visiems asmenims 
ir organizacijoms žodžiu, laiškais ir per Įvairius 
laikraščius pareiškusiems mums savo užuojautas. 
Šioje skausmo valandoje išreikštos užuojautos bu
vo mums dideliu nuraminimu.

Nuoširdi padėka priklauso Angelų Karalienės 
parapijos dvasiškiams, klebonui kun. J. Aleksiū- 
nui ir kun. V. Pikturnai, o taip pat kun. L. Jan
kui, atnašavusiems šv. Mišias ir palydėjusiems į 
kapines, lygiai kaip ir laidotuvių direktoriams pp. 
Garšvams ir p. J. Paulukaičiui, tvarkiusiems lai
dotuves.

Apgailestaujame, kad dėl gausumo nepajė
giame čia individualiai išvardinti visu žmonių ir 
organizacijų, kuriems ši nuoširdi padėka priklau
so, bet už tai skubame užtikrinti, kad tai nei kiek 
nesumažina mūsų gilaus dėkingumo kiekvienam 
iš Jūsų.

STELLA ir VYTAUTAS ABRAIčIAI

gros du orkestrai. Skaniau
sią maistą teiks Motinų Klu
bo virtuvė. Geriausių gėri
mų bus pagal svečių pagei
davimus. Bus loterija lai
mei išbandyti. Staliukai di
džiojoje salėje. Programą 
išpildys mokyklos mokiniai. 
Pelnas skiriamas mokyklos 
išlaikymui. Už. įėjimą auko
jama.

Kviečiame visus atsilan
kyti.

• Vaclovas Dudėnas, gyv. 
1243 E. 87 gt., Cleveland, 
Ohio, paieško Petro Rūkš- 
telės ir Edvardo Stankūno. 
Minėti asmens ar apie juos 
žinantieji prašomi atsiliep
ti.

• Metmenys — 5 nr. 
kultūros žurnalas. Kaina tik 
$1.50. Gaunamas Dirvoje ir 
užsisakius paštu, žurnalas 
stambus <192 psl.) ir įdo
mus savo turiniu. Dar gali
te įsigyti Metmenų anksty
vesnius numerius.

Chicagos neolituanai gruodžio 14 d. buvo susirinkę arch. J. Muloko namuose aptarti Naujųjų metų su
tikimą. Kaip žinome Neo-Lithuania ir LTA Sambūrio tradicinis Naujųjų metų sutikimas įvyks Mid-west 
viešbučio patalpose. V.A. Račkausko nuotrauka

• Į Lietuvių Fondo narių 
eilę įsijungė Petras Vadei- 
ka, iš Detroito ir Povilas 
Burneikis, iš Chicagos, įne
šę fondo sąskaiton po šimtą 
dolerių.

• Pr. Totilas, iš Omahos, 
šeimos vardu atsiuntė Lie
tuvių Fondui 250 dol. ir pa
sižadėjo metų bėgyje įnešti 
likusią įnašo dalį 750 dole
riu.

• Dail. J. Bagdonas Kalė
dų švenčių ir Naujų Metų 
proga sveikina draugus ir 
pažįstamus Amerikoje ir 
Kanadoje. Linki linksmų 
švenčių ir laimingų 1963 
metų.

• Vladas ir Genovaitė 
Mieželiai, Chicagoje, vieto
je Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimų, paaukojo Vasa
rio 16 Gimnazijai 15 dol.

Geriausia dovana šventėms
Jurgio G 1 i a u d o s 

”IKARO SONATA”
pas visus knygų 
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BOSTON
Lituanistinės mokyklos 

eglutė
L i t uanistinės mokyklos 

tėvų komitetas mokyklos 
vaikams š. m. gruodžio 30 
d., 3 vai. p. p. parapijos sa
lėje po bažnyčia ruošia Ka
lėdų eglutę. Programą iš
pildys mokyklos mokiniai, 
atvyks Kalėdų senelis iš 
Lietuvos, atveš daug gražių 
dovanėlių, o ypač lietuviškų 
knygučių. Mokinių tėvai, 
mokyklos bičiuliai maloniai 
prašomi dalyvauti šiame 
parengime.

N. Metų sutikimas
Tautinės S-gos skyrius 

ruošia tradicinį N. Metų su
tikimą gruodžio 31 d., 9 vai. 
vakare savo namuose. Užsi
sakyti vietas prašome pas 
skyriaus valdybos narius.

pm

DETROIT
Gruodžio 14 d. 8 v.v. Detroit 

Institute of Musical Art patalpose 
įvyko mokyklos auklėtinių Kalė
dinis koncertas. Programoje: 
klasikinė Kalėdų muzika, kurią 
išpildė solo vargonais, styginis 
virš 30 asmenų orkestras, trys 
solistai dainininkai ir piano so
lo pritariant orkestrui. Skoningai 
sudaryta programa buvo atlikta 
be priekaišto.

Piano solo, palydint orkestrui, 
skambino 10 metų amžiaus lietu
viukas Edmundas Zablockas. Jis 
atliko J. Haydin -- "Kinder Con- 
certo". Išpildymas buvo žavėti
nas ir nenuostabu, kad baigus jam 
skambinti, pasipylė salėje audra 
plojimų.

Smagu buvo stebėti naują lie
tuvišką prieauglį sėkmingai žen
giant muzikiniame mene.

(jd)

Balfo centro valdyba posėdžiavo
BALFo Centro Valdyba posė

džiavusi savo patalpose gruodžio 
14 d. Brooklyne, N.Y., be eilės 
įvairių svarstytų klausimų, il
giausiai diskutavo BALFo įstai
gos Muenchene, Vokietijoj su
siaurinimo reikalą. Jau 14 metų 
ten dirba du nuolatiniai tarnau
tojai, kuriuos, amerikiečiams 
nustojus BALFą šelpti maistu, 
atkritus dideliam gėrybiųpaskirs- 
tymo darbui, tenka atleisti iš pa
reigų.

BALFo reikalų vedėjas kun.
L. Jankus paskaitė I. Rugienio 
laišką, aiškinantį vietos įstaty
mais paremtą tarnautojų atlei
dimo tvarką ir aplamai BALFo 
įstaigos susiaurinimą ar likvi
davimą Muenchene.

Dipl. teisininkai dr. Elena Ar- 
manienė ir Antanas Senikas pa
brėžė, kad atsižvelgiant į nuolat 
sunkėjantį aukų rinkimą, kuriam 
čia Amerikoje pašvenčiama ne
paprastai daug laiko ir energijos 
be jokio atlyginimo, šį klausimą 
sprendžiant siūlė pirmoj vietoj 
žiūrėti ne asmens, bet BALFo 
organizacinės gerovės.

Po ilgų svarstymų nutarta nuo 
1963 metų sausio 1-mos dienos 
Muencheno BALFo įstaigą palik
ti veikiančią tik laikinai ir abiem 
tarnautojams nuo tos pat dienos 
sumažinti algas.

BALFas, vykdys ir toliau šal

Scenos Darbuotojai sausio 5 ir 6 d. Chicagoje Jaunimo Centre 
vaidins D. Niccodemi 3 veiksmų komediją Gatvės vaikas. Režisuo
ja Al. Dikinis. Dekoracijos J. Daugvilos. Nuotraukoje Juozas Rau
donis, Alfas Brinką, Elena Blandytė. P. Petručio nuotrauka

LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJAI CHICAGOJE 
1963 M. SAUSIO 5 I)___ 7:39 IR SAUSIO 6 D------- 1 V. P. P.

JAUNIMO CENTRE. 5620 SO. CLAREMONT AVĖ. STATO

DARIO NICCODEMI

GATVES VAIKAS
3 VEIKSMŲ KOMEDIJĄ

Režisorius Algimantas Dikinis 
Dailininkas Jurgis Daug vila

V a i d i u a
Elena Blandytė. Alė Kėželienė. Marija Leine- 
šytė, Elena Rukūižienė, Alfas Įninka. Stasys 
Bernatavičius, Edvardas Radvila, \ acys Pet

rauskas, Juozas Raudonis.

Bilietai gaunami pas — J. Karveli
3322 So. Halsted St.; Marginiuose,
2511 W. 69 St.; Stangenbergus, 1417

50th Avė., Cicero.

pos darbą Vokietijoje betarpiai 
iš centro įstaigos, kaip tai iki 
šiol buvo daroma kituose kraš
tuose.

Posėdžiui pirmininkavo BALF 
vicepirmininkas Albinas Trečio
kas ir pakvietė padaryti savo 
veiklos pranešimus visus valdy
bos narius: dr. E. Armanienę, 
J. Audėną, V. Barčiauską, S. Lū
šį, A. Seniką ir dabartinę New 
Yorko BALFo vajaus pirm. dr. 
O. Labanauskaitę, kuri apgai
lestavo, kad aukotojai kasmet tie 
patys keli šimtai asmenų, o iš 
to daugelio tūkstančių newyor- 
kiečių naujų aukotojų surasti ne 
pasisekė, nes nėra žmonių, kurie 
pajėgtų juos aplankyti namuose ir 
ne vien raštu, bet gražiu žodžiu 
paprašytų aukos. Ji pranešė, kad 
iki šios dienos vajaus proga New 
Yorke gauta 4.400 dol.

Reikalų vedėjas kun. L. Jankus 
painformavo apie BALFo namų 
remonto reikalą ir nusiskundėdėl 
BALF centro įstaigos perkrovi
mo darbų.

BALFo Centro Valdyba paten
kino Pasaulinės parodos 1964 m. 
rengimo lietuvių komiteto prašy
mą BALFo vardu parūpinti vieną 
iš didžiausių New Yorko salių 
Lincoln Center, talpinančią 3000 
žmonių tuo metu ruošiamam lie
tuvių koncertui, neįsipareigojant 
jokiais piniginiais užstatais iš 
BALFo pusės. EČ

NAUJA VALDYBA
ALTS-gos 5-to skyriaus meti

nis susirinkimas įvyko Lietuvių 
šv. Jurgio D-jos salėje gruodžio 
12 d. Dalyvavo beveik visi sky
riaus nariai. Pirmininkauti buvo 
išrinktas A.S. Trečiokas, o sek
retoriauti Teklė Grybaitė.

Išklausius valdybos ir Komi
sijų pranešimus ir susipažinus 
su Centro Valdybos prnešimais 
ir apsvarsčius visą eilę skyrių 
liečiančių reikalų, sustota prie 
A. Smetonos monografijos. Pa
aiškėjo, kad Juozas Kralikaus- 
kas jau yra sumokėjęs $25.00 ir 
yra garbės prenumeratorius ir 
čia pat sumokėjo: Petras Mačiu- 
laitis ir Albinas S. Trečiokas po 
$10.00. Vladas Kiaunė ir kiti pa
žadėjo galimai greitesniu laiku 
sumokėti.

Perrinkta skyriaus valdyba pa 
siskirstė pareigomis: pirm. Al
binas S. Trečiokas, vicepirm. 
Pranas Puronas, sekr. Vladas 
Kiaunė, ižd. Juozas Kralikauskas 
ir finansų tvarkymui Teklė Gry
baitė.

Iždo globėjai: Vincas Ambra
ziejus, Vladas Dilis ir Kazys 
T rečiokas.

Parengimų komisija: Bronė Ma
cijauskienė, Juozas Kralikauskas 
ir Ieva M. Trečiokienė.

Naujoji skyriaus vadovybė yra 
pasiryžus rimtai padirbėti jai 
skirtame laikotarpyje.

ELIZABETH, N.J.
ALTS-gos skyrius rimtai yra 

susirūpinęs savo metiniu paren
gimu, į kurį yra numatęs pakvies
ti ALTS-gos Centro Valdybą, 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do vadovybę ir iš visos apylin
kės tautiečius. Tas parengimas 
įvyks vasario 16 d. vakare. ALT 
S-gos Rytų Apygarda yra nutaru
si vasario 16 d. 2 vai. p.p. Eliza- 
bethe turėti savo metinį suvažia
vimą.

KEARNY, N.J.
New Jersey Lietuvių Taryba 

kviečia New Jersey lietuvių or
ganizacijų atstovų suvažiavimą, 
1963 m. sausio 6 d. Labai svarbu, 
•kad visos organizacijos savo at
stovus į šį metinį suvažiavimą 
pasiųstų (kvietimai bus išsiųsti 
laiškais).

A.S. Trečiokas.

PER DIRVĄ A. SMETONOS MO
NOGRAFIJĄ UŽSISAKĖ:
J. Radžiūnas, Kenosha Wisc.
VI. Baltrušaitis, Brooklyn, N.Y.
L. Žemgulienė, Chicago, III.
A. Kamarauskas, Chicago, III.
M. Vaišnys, New Haven, Conn.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_  KALENDORIUS

GRUODŽIO 31 D. Korp! Neo- 
Lithuania ir Akademinio Sambū
rio N. Metų sutikimas Midwest 
viešbutyje.

GRUODŽIO 31 Santaros-Švie
sos ruošiamas tradicinis Naujų 
Metų sutikimas Chicago Music 
Hali patalpose 9 vai. vak.

SAUSIO 5 Scenos Darbuotojų 
Sąjungos statoma Dario Nicode- 
mi komedija "Gatvės vaikas" Jau> 
nimo Centre.

VASARIO 3 D. Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos balius Am- 
bassador West viešbutyje.

KOVO 24 D. Draugo romano 
premijos įteikimas Marijos 
Aukštesniosios mokyklos salėje.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ
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