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LIETUVOJE NORI "GERAI GYVENTI” DABAR, 
0 NE PO DVIDEŠIMT METU

i

-

■ ■ ■

Prieš kelias savaites Vil
niuje buvo sušauktas aukš
čiausio respublikinio teismo 
pilnaties posėdis svarstyti 
mažamečių nusik a 11 ė 1 i ų 
klausimo. Tai buvo nei tei
siamasis, nei tvarkomasis 
teismo posėdis, o tiesiog 
teismo narių susirinkimas,

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆ 
ATLANTO RINKA

Europos Bendroji Rinka 
randa vis daugiau pasekėjų. Po 
Anglijos, štai ir JAV, nori pa
sinaudoti jos vaisiais.

Aišku, JAV neketina prisi
dėti prie "šešių" (Prancūzi
jos, Italijos, Vokietijos,Bel
gijos, Olandijos ir Liuksem
burgo, sudarančių tą bendrąją 
rinką), bet jau rimtai svarsto 
klausimą apie įkūrimą Atlanto 
Bendrosios Rinkos, kuriai 
priklausytų du galingi ekono
miniai blokai -- Amerika ir 
Europa.

Ateinančių metų birželio 
mėnesį JAV turės atnaujinti 
prekybos sutartis su Europos 
kraštais, bet kadangi jie da
bar įeina į bendrąją rinką, 
teks tartis su ta organizaci
ja.

Iki šio laiko, prisilaikydama 
įstatymų, JAV administracija 
buvo priversta su kiekvienu 
kraštu atskirai ištudijuoti 
kiekvieną importuojamą pre
kę. Pavyzdžiui, praeitais me
tais ilgai buvo vedamos de
rybos su dešimtimi Europos 
kraštų dėl impartavimo į JAV 
baltiniams susegti metalinių 

ir medinių segtukų. Dabar, 
pradėjus veikti Europos 
Bendrajai Rinkai, šis būdas 
jau nebetinka. Tad Kennedy 
prašys pakeisti įstatymą.

★
Europos ir Afrikos kraštai, 

tarpusavy susijungę, galės su
daryti galingiausią ekonominį 
bloką, kuris turės daugiau gy
ventojų negu JAV. Jei ši nau
joji sąjunga nutars gyventi už
sidariusi, abu Vakarų blokai 
tarpusavy pradės vesti muitų 
karą. Bet jei priims prekiavi
mo principus, tai atsidarys 
neribotos sąlygos gerbūviui, 
ir Vakarų pramonė galės pri
imti Sovietų iššaukimą.

Bet negalima iš Europos 
reikalauti, kad ji būtų libe
rališka, kai pati Amerika pa
silieka apsitvėrusi aukšta 
muitų siena. Štai kodėl Ken
nedy sako, kad Amerika turės 
keisti politiką.

"Pirkti daugiau, kad galima 
būtų daugiau parduoti", toks 
yra siūlomas amerikiečiams 
šūkis.

Bet Amerikoje yra kai ku
rios ekonominės grupės, ku
rios šiuo metu ir išsilaiko 
vien tik dėka aukštų muitų už
sienio prekėms. Pa v., teksti
lės; stiklo, keramikos ir laik
rodžių pramonė. Sumažinus 
muitus, joms gresia išnykimo 
pavojus, bet vyriausybė nu
mato joms padėti.

Tačiau toks būdas ameri
kiečiams, kurie pripratę prie 
laisvos iniciatyvos, yra sve
timas. Ateinančią savaitę po 
visą kraštą Kennedy paleis 
"misionierius”, išaiškinti to
kio ekonominio užsidarymo 
pavojus. Ir jiems reikės daug 
apsukrumo, kad amerikiečiai 
atsisakytų nuo senos politi
kos. 

į kurį buvo pakviesta ir sve
čių — ministerijų pareigū
nų, teisininkų, partijos vei
kėjų ir žurnalistų. Teismo 
vicepirmininkas J. žvirblis 
skaitė paskaitą, paskui visi 
diskutavo ir priėmė bend
rybėmis išreikštą nutarimą.

Kiek dabar Lietuvoje pa
plitęs mažamečių (14-18 m. 
amžiaus) nusikalstamumas, 
teisėjai gal tiksliai nei ne
žinojo, arba bent visuome
nei neprasitarė. Tik viena 
iš jų kalbų aišku, kad ma
žamečiai nusikaltėliai su
daro problemą, su 
kuria bolševikai nežino ką 
daryti, visai panašiai, kaip 
ir ”kapitalistai”. Net ”bur- 
žuazinės praeities atgyve
na” to reiškinio negalima 
pavadinti, nes dabartiniai 
mažamečiai nusikaltę 1 i a i 
Lietuvoje yra augę jau bol
ševikų santvarkoje ir ”bur- 
žuazinių” laikų nėra matę.

Kaip ir kitur, taip ir Lie
tuvoje dabar, mažamečiai 
nusikaltėliai daugiausia pa
sireiškia miestuose. Nusi
kaltimai įvyksta daugiausia 
vakarais, naktimis, šventa
dieniais arba šventadienių 
išvakarėse. Daugumas to
kių nusikaltėlių, pasirodo, 
nei mokosi (nors mokytis 
jiems dar privaloma), nei 
dirba. Teisėjai kaltininkų 
ieškojo mokyklose, — kad 
apsileidžia privalomojo mo
kymo priežiūroje. Kiti kal
tininkai — pagalbinė mili
cija, kurios „draugovių” 
kaip tik daugiausia yra ir
gi miestuose, ir kurios na
riai patruliuoja miestų gat
vėse kaip tik tokiu laiku, 
kada mažamečių nusikalti
mų daugiausia įvyksta. Tei
sėjai priekaištavo pagalbi
nei milicijai, kad ji ”dar 
dirba silpnai, nedrąsiai, ne 
visąda atlieka savo paskir
tį”. Teisėjai nutarė „pla
čiau įtraukti visuomenę” į 
kovą su mažamečių nusikal
stamumu.

Vakariečiai koresponden
tai Maskvoje pastebi, kad ir 
Rusijoje mažamečių nusi
kaltėlių problema aštrėja. 
Esąs toks įspūdis, kad tai 

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga rūpinasi jaunimo prieaugliu. Pirmasis jaunimą organizuoti ė- 
mėsi ALTS Philadelphijos skyrius, padarydamas gražią jaunųjų tautininkų veiklos pradžią. Šį Phila- 
delphijos skyriaus paruoštą jaunimo veikimo nuostatų projektą svarstė ALT Sąjungos valdyba ir 
lapkričio 15 d. posėdyje, padarius keletą pakeitimų bei papildymų, priėmė. Tautinio jaunimo nuosta
tai palengvins jaunųjų jėgų organizavimą kitiems Sąjungos skyriams. Nuotraukoje ALT Sąjungos val
dyba posėdžio metu. Sėdi iš kairės: pirmininkas Vytautas Abraitis, sekretorė Emilija Čekienė, vice
pirmininkai dr. Bronius Nemickas ir Antanas Senikas, iždininkas Povilas Ališauskas.

G. Peniko nuotrauka

pasaulyje gyvenančius Korpo- 
įprasminant mūsų garbės na-

yra viena iš išreiškų augan
čio jaunosios kartos ne
pasitenkinimo ko
munistų jei peršamu gyve
nimu. Esąs labai sustiprė
jęs noras ”gerai gyventi” 
dabar, o ne po dvide
šimties metų, kaip partijos 
programa žada. (LNA)

ŽINIOS IŠ VISUR
• Suomijos prezidentas 

Urho Kekkonen Novosibirs
ke aiškinosi su Chruščiovu 
priežastis, kodėl Rusija 
spaudžia Suomiją jos žemė
je įrengti savo karines ba
zes. Nors oficialūs praneši
mai šykštūs, bet aiškėja, 
kad t Rusija, spausdama 
Suomiją, nori pažaboti Va
karų Vokietijos ginklavimą
si ir spausti NATO nuo 
tvirtinimosi Baltijos erdvė
je. Jei Rusija pajus, kad 
Suomija nebus ginama, ji 
bus nauja komunizmo auka. 
O jei dabar Suomijai dar ir 
pasiseks išsisukti nuo so
vietinių bazių, kaip aiškėja 
iš pasitarimų, tai į atsa
kingas valdžios vietas pri
vers susodinti Maskvai pa
lankesnius asmenis tariamo 
neutralumo sąskaiton.

• Vakarų valstybių vado
vaujančių asmenų kelionės 
yra didžiausiam įkarštyje.
K. Adenaueris grįžo iš Wa- 
shingtono nepasiekęs visais 
klausimais vieningos nuo
monės su Kennedy, bet su
tarę būsimos politikos pa
grindus. De Gaulle lankosi 
Anglijoje. Po to K. Aden
aueris matysis su Macmi- 
llanu ir De Gaulle, o gruo
džio 11 d. Paryžiuje susi
tiks keturi Vakarų valsty
bių užsienio reikalų minis- 
teriai.

• Dominikonų Respubli
koj revoliucija tebeina ver
čiant Trulijo paminklus ir 
naikinant jo nuosavybes. 
Kuba visaip kursto, kad gy
ventojai plačiau sukiltų ir 
atsikratytų bet kokia ame
rikiečių globa.

■

Dailininkas VIKTORAS PETRAVIČIUS, gimęs 1906 m. Bedalių km. Šakių apskr., baigė 1935 m. 
Kauno Meno Mokyklą ir 1938 metais Paryžiuje Ecole Nationale Superieure dės Beaux-Arts. 1937 me
tais Tarptautinėje parodoje Paryžiuje jo iliustruota lietuvių liaudies pasakų knyga gavo Grand Prix. 
V. Petravičius priklauso jau Lietuvoje kūrybiškai subrendusiai jaunųjų dailininkų kartai, kuri mūsų 
gyveniman įnešė Vakarų Europos meno impulsą ir sampratą. Atsisakymas tradicinio realizmo ir 
sustingusio akademizmo buvo pirmieji šios dailininkų kartos manifeste įrašyti siekimai. V. Petravičiaus 
grafika mūsų dailės istorijoje atžymi svarbų posūkį: pirmą tokį visuotiną ir betarpišką, individua
laus kūrėjo identifikavimąsi su savo tautodailės dvasia; antra, neprarandant nė kiek savo meninės 
individualybės, tai atveriama ne tiktai giliai žmogiškame plane, bet ir aukštos meninės vertės infor- 
minime. Nuotraukoje: dail. Viktoras Petravičius savo parodos atidaryme kalbasi su muziku Šimku
mi. Vyt. Maželio nuotrauka

DAILININKO VIKTORO PETRAVIČIAUS GRAFIKOS 
DARBAI - ŠVELNIAUSIOS LYRIKOS POSMAI

Prieš daugelį metų Paryžiu
je -- Montparnase, Monmartre, 
Eliziejaus laukuose, prie Trium
fo arkos, Luvro muziejuje, pa
čios pirmiausios ir pačios pasku- 
tiniausios eilės karčiamose — 
jūs turėjote progos susitikti ilgą, 
truputį pakumpusį, juodais, ilgais 
plaukais ir godžiomis akimis ly
riką, ieškantį naujų meninių pa
saulių.

Lyrikas nuo Nemuno pakran
čių nusivežė Paryžiun didelį tur
tą -- melancholišką Sūduvos ly
gumų saulėleidžio peizažą, diev- 
dirbio išskaptuotą pakelės smūt- 
kelio liūdesį, margiausiais 
raštais išrašytos, skaisčiausiom 
spalvom išdažytos kraičio skry
nios dainavimą.

Juk dainuoti galima ne tik bal
su, -- kartais pavasario gilios 
nakties tyla dainuoja taip stebuk
lingai gražiai, kad net kvapą 
užima besiklausant. Ir lyriką ne 
būtinai reikia posmuoti žodžiais.

Viktoro A. Petravičiaus grafikos 
darbai — švelniausios lyrikos 
posmai, sudėstyti dideliuose ir

mažiukuose balto popierio lapuo- 
sc

(Nukelta į 3 psl.)

LAISVĖS TĖVU ŽEMEI!
L. S. T. Korp! Neo-Lithuania ketvirtasis su

važiavimas, įvykęs 1961 m. lapkričio mėn. 11 ir 12 
dienomis, Chicagoje, atlikęs eilę Korp! vidaus or
ganizacinių reikalų, apsvarstęs ateities veikimo 
gaires,
Konstatuoja:

Tik laisva tauta gali pilnai pasireikšti 
kaip vertingas žiedas žmonijos tautų vainike, 
šūkis Pro Patria niekada nebuvo labiau aktu
alus ir visuotiniau lietuvių suprantamas kaip 
dabar. <

žmonijos priešo — komunizmo apgaulės 
vis labiau permatomos laisvojo pasaulio ga
liūnų.

Komunizmas, kaip ir kiekviena revoliu
cija, pati save sunaikins; po Stalino nuvaini
kavimo seks eilė kitiems.

Reikalauja:
Laisvės Tėvų žemei, kreipdamasis į tei

sybę mylinčias tautas ir paskirus asmenis, 
prašydamas neprekiauti lietuvių tautos gy
vybe ir kančiomis.

Taria širdingą ačiū:
Jungtinių Amerikos Valstybių ir kitų 

kraštų vyriausybėms, kurios nepripažįsta Lie
tuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą.

Didžiuojasi:
Garbinga ir kieta lietuvių tautos laiky

sena prieš jos pavergėją, kankintoją ir išnau
dotoją.

Pagarbiai mini:
Visus kovos lauke, Sibire ar kalėjimuose 

žuvusius ir nukankintus Korporacijos narius, 
partizanus ir kovotojus dėl tautos laisvės.

Užjaučia:
Sibiro taigose ar savam krašte kasdieni

nę skriaudą bei persekiojimą kenčiančius bro
lius ir seseris

Kviečia:
Laisvame 

racijos narius 
rio, tautos atgimimo dainiaus Maironio šimt
metinę sukaktį telkti visas jėgas Lietuvos 
laisvės kovai.
Ryžtingas tautos vadavimo ir lietuvybės išlai
kymo darbas tesu jungia visus lietuvius.

Suvažiavimo Prezidiumas

ir linki ištvermės.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ BROLIJOS 
TARPTAUTINĖ PADĖTIS

DR. JONO BALIO PASKAITA

Paskutiniu metu visa eilė į- 
vykių gerokai pakeitė LSB tarp
tautinę padėtį. Šiuo norime infor
muoti brolius vadovus apie pag
rindinius reikalus, kurie liečia 
mūsų tarptautinį statusą.

1961 m. pavasarį Tarptautinis 
Skautų Komitetas (TK) pravedė 
nutarimą, kuris vėl patvirtina 
nuo 1947 metų galiojančią Tarp
tautinės Konferencijos (T. Konf.) 
rezoliuciją. Minėtos rezoliucijos 
paragrafai liečią mus yra sekan
tys:

e) All D. P. scouts who even- 
tually take residence inacountry 
where there is already a recog- 
nized member organization of 
the Conference shall have the 
choice of becoming member of 
that Association or to relinąuišh 
their scout membership. On 
settlement they cease to be in 
statė of transition and are bound 
by the laws of the country of 
their adoption.

f) Scout Associations of the 
country of adoption are recom- 
mended to allow such scouts to 
belong to gruops sponsored by 
the leading men of the nationa- 
lity of origin and, until citi- 
zenship of the country of adop
tion is achieved,.to take a modi- 
fied form of scout promisewhich 
mus, however, include some ex- 
pression of loyality to the laws 
of the country of present domi- 
cile.

Tarptautinis Biuras (TB), pri
statydamas šią rezoliuciją pa
saulio skautų brolijoms, padarė 
dar sekančią rekomendaciją:

"The International Committee 
recommends that this policy 
be maintained and that in accor- 
dance with its provisions 
no members of exiled or Refugee 
Scout Groups be invited or per- 
mitted to participate in world 
scout events except as members 
of contingents and delegations 
within the recognized National 
Scout Association in their 
country of domicile"

Kokios yra praktiškos šio nu

tarimo pasėkos? Pirmoje vietoje 
norime pabrėžti, jog ši rezoliu
cija egzilų skautų brolijų neuž
daro ir negali uždaryti. Lo
kalinėje plotmėje ji neturi legalių 
sankcijų. Rezoliucija gali savo 
asimiliacine politika tik šiek tiek 
pasunkinti mūsų tautinį skau- 
tavimą. Praktikoje jos efektas 
nebus jaučiamas ir toliau kaip 
iki šiol. Neužmirškime, jog ta 
rezoliucija veikia jau nuo 1947 
metų, o mes visai netrukdomai 
toliau savaip skautaujame.

Vienintelė šios rezoliucijos 
rimtesnė pasėka yra ta, jog ji 
apsunkina mums kelią į tarp
tautinės reprezentacijos plotmę. 
Čia ir vėl reikia pabrėžti, kad 
rezoliucija visai neužkerta daly
vauti tarptautiniame skautų gy
venime, nes jos vykdymas pri
klauso nuo vietinių brolijų. Mes 
turėjome ir turime iš mums 
draugiškų skautų brolijų pakvie
timų dalyvauti jų stovyklose. Di
desni sunkumai atsiranda tik no
rint pakliūti į Jamboree’s, Inda- 
bas, Rovermootus ir Tarptauti
nes Konferencijas.

Po šio 1961 m. nutarimo paskel
bimo egzilai skautai įvykdė visą 
eilę žygių minėtos rezoliucijos 
pasėkas panaikinti.

1) Š. m. liepos mėn. pabaigo
je New Yorke įvyko Council of 
scout Associations in Exile 
(CSAE) Konferencija. Dalyvavo 
be lietuvių dar vengrai, rusai, 
ukrainiečiai ir lenkai. Konferen
cija apsvarstė padėtį ir priėmė 
bendrą protestą dėl pasenusio 
nutarimo naujo patvirtinimo. Šis 
protestas buvo išsiuntinėtas vi
soms pasaulio skautų brolijoms 
ir tarptautinei skautų vadovybei.

2) Bendram protestui paremti 
kiekviena egzilų skautų brolija 
turėjo paruošti memorandumus 
pasaulio skautų brolijoms ir iš
siuntinėti dar prieš XVIII Tarpt. 
Konferenciją Lisabonoje (š. m. 
rugsėjo 19 - 25 d.d.). Tokius me
morandumus paruošė ir išsiunti
nėjo lenkai, ukrainiečiai, rusai 
ir LSB.

žinomas lietuvių liaudies 
' kūrybos tyrinėtojas ir rin
kėjas Dr. Jonas Balys 
lapkričio 18 d., ALT S-gos 
namuosp įvykusiame Subat- 
vakary, skaitė paskaitą apie 
mūsų liaudies dainas.

Dr. Jonas Balys yra tarp
tautinio masto mokslinin
kas. Iki šiol jis yra atspaus
dinęs 25 atskirus leidinius, 
kuriuose telpa liet, liaudies 
kūrybos rinkiniai ir jo stu
dijos. apie tą kūrybą. Savo 
darbus, jis yra spausdinęs 
vokiečių, šveicarų ir ameri
kiečių tautosakos ir tauto
tyros žurnaluose bei atski
ruose leidiniuose.

Tik šiame krašte, JAV, 
Dr. J. Balys jau yra surin
kęs 1000 liet, liaudies dai
nų. Apie 500 tų dainų, su 
būdingesnėmis melodijomis, 
išleido L. E. leidėjas J. Ka
počius, o kitos dar laukia 
išleidimo. Pats skaičius —

NAUJI RADIO-PATEFONAI 
PILNAS

STEREO
su dviem prijungiamais garsiakalbiais

Priedas du garsiakalbiai.

VISAIS REIKALAIS KREIPTIS I ATSTOVĄ:
S. GRABLIAUSKAS

5 Thomas Park So. Boston 27, Mass.
Telef. AN 8-5167

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA&PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiusti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė

3) LSB, toliau paremti savo 
poziciją, pasiuntė į XVIII Tarpt. 
Konferenciją s. Tautvydą Gailių. 
Mūsų atstovo uždavinys buvo as
meniškai, per mūsų draugus, pa
daryti visus žygius minėtą TK 
nutarimą pakeisti. Sktn. Gailius 
savo uždavinį atliko kuo puikiau
siai, atsiekta buvo daug. Jam 
priklauso nuoširdi LSB vado
vybės ir visos Brolijos padėka.

Pasėkoje minėtų žygių, gerai 
koordinuojant su kitomis egzilų 
brolijomis ir taikliai nustačius 
apeliacijos objektus, XVIII 
Tarpt. Konf. atsiektas nemažas 
laimėjimas. LSB tarpt, padė
tis kiek pasitaisė ir yra šiek tiek 
vilčių išsikovoti gerą poziciją. 
Tarpt. Konferencijoje TK ir TB 
atidarė duris naujiems siūly
mams nustatyti egzilų skautų sta
tusą. Tuos pasiūlymus gali 
pateikti kiekviena pasaulio skau
tų brolija. Kadangi turime visą 
eilę draugų pasaulio skautų va
dovybėse, tokius pasiūlymus ma
nome lengvai suorganizuoti.

Kovojant už geresnę padėtį pa
saulio skautų judėjime, LSB, kar
tu su kitomis egzilųbrolijomis ė- 
mėsi ir visos eilės kitų prie
monių. Minėtoje CSAE Konf. bu
vo likviduota CSAE' struktūra. 
Nuo tos dienos visa tarptautinė 
reprezentacija yra vykdoma 
kiekvienos egzilų skautų sąjun
gos atskirai, ne per CSAE, kaip 
iki šiol. Tuo būdu užtikrinamas 
mūsų brolijai identitetas ir tie
sioginis pasireiškimas tarptau
tinėje plotmėje. Koordinacijos 
reikalams, tačiau nutarta sueiti 
periodiniams pasitarimams ir į- 
steigti nuolat veikiantį koordi
nacinį ir informacinį egzilų bro
lijų komitetą. Tokio organo 
struktūrą nusakys šiuo metu ruo
šiamas statutas, kurį turės pri
imti visos egzilų brolijos. Ma
noma, jog šį kartą pavyks bend- 
ran darban įtraukti ir lenkus.

Reikalaujant tarptautinių tei
sių yra svarbu parodyti, jog esa
me gyva ir auganti brolija. Tai 
gerai atlikti yra sunkus uždavi
nys. Pramatoma suintensyvinti' 
mūsų propagandinę veiklą per 
biuletenį anglų kalba, paruošti 
reprezentacinę medžiagą ir iš
naudoti kiekvieną pasitaikiusią 
progą pasiųsti mūsų skautus pa
sirodyti. Šiame darbe ypatingą 
svarbą įgauna Jamboree’s Fon
das, kuris finansuoja mūsų tarp
tautinę kovą. Kiekvieno vadovo 
pareiga J. F. remti.

Yra malonu pranešti, jog penki 
ASS nariai sėkmingai atstovavo 
lietuvių akademinę skautiją ant
rame pasaulio studentų skautų 
sąskrydyje Gilvell Parke šią va
sarą. Ten po daugel metų plė- 
vesavo ir mūsų trispalvė tarpe 
kitų tautų spalvų. Toki pasi
reiškimai sakę pasaulio skautų 
vadovams, jog esame pilnai or
ganizuota ir auganti sąjunga ir 
kad todėl nerealu mus ignoruoti. 
Artimoje ateityje bus daromi žy
giai šį darbą išplėsti, pasiunčiant 
mūsų vienetus "good will” kelio
nėms pas Europos ir kitų konti
nentų skautus.

Tad šiuo metu mūsų tarpt, 
padėtis yra kiek giedresnė. Jei 
turėsime gyvą ir augančią ir 
progresuojančią broliją, jokie 
nutarimai nepajėgs užkirsti kelio 
į tarptautinį skautų gyvenimą. Vi
si, tad, kovokie už geresnį vie
netą ir tuo kovosime už geresnę 
savo tarptautinę padėtį.

1000 — gal nedaro įspūdžio, 
bet pastangos dideliame 
krašte išblaškytose liet, ko
lonijose tiek dainų surinkti 
jau liudija Dr. J. Balio ryž
tą ir gilią mūsų liaudies kū
rybos meilę.

Savo paskaitoj Bostone 
Dr. Jonas Balys į lietuvių 
liaudies dainas pažvelgė 
plačiu tyrinėtojo žvilgsniu. 
Atskirai jis aptarė senąsias 
ir itin būdingas sutartines, 
liaudies balades ir tradici
nes, lyriškąsias liaudies dai
nas. Kalbėjo apie minimų 
dainų formą ir turinį, apie 
dainų, poetinės kalbos puoš
numą ir vaizdingumą, apie 
formos ir turinio darną. Jis 
pabrėžė, kad senosios lietu
vių liaudies dainos meniniu 
požiūriu yra žymiai vertin
gesnės už moderniąsias, ku
riose apstu nepavykusio 
originalinės poezijos pamėg
džiojimo.

Gausybėje mūsų liaudies 
dainų esą tikrų šedevrų, bet 
netrūksta ir menkaverčių 
posmavimų tiek turinio, 
tiek ir melodijos atžvilgiu. 
Iš kaimynių skolintas liau
dies dainas lietuviai suge
bėjo sulietuvinti ir savo gy
venimui pritaikinti, pvz., iš 
baladžių išmesdami slavų 
mėgstamus žiaurumus. Vi
sa lietuvių liaudies kūryba, 
taigi ir mūsų liaudies dai
nomis, kitų kraštų moksli
ninkai tebesidomi ir ją ty
rinėja.

Savo paskaitą Dr. Jonas 
Balys iliustravo magnetofo
no juoston įrašytu moterų 
ir vyrų dainavimu. Tai bu
vo gyvi balsai iš liaudies, 
jau gana senyvi balsai, bet 
itin įdomūs originalumu ir 
autentiškumu. Pats Dr.. J. 
Balys paskaitė keletą bū
dingesnių dainų ir baladžių. 
Aplamai svečio paskaita 
buvo itin įdomi ir vertinga.

BOSTONE
Kaip kitus, taip ir šį kul

tūrinį Subatvakarį aplankė 
gausus būrys viešnių ir sve
čių. Maloni staigmena buvo 
D. Sruoga i tės-By- 
1 a i t i e n ė s ir Dr. By
la i č i o apsilankymas. 
Jie su bičiuliais amerikie
čiais iš Chicagos atvyko į 
Bostoną ir ta proga aplan
kė ALT S-gos Bostono sk. 
namus ir paklausė Dr. J. 
Balio paskaitos.

Dail. Vikt. Andriu
šis, kuris šiuo metu ne- 
sveikuoja, Subatvakariams 
dovanojo vieną savo pa

veikslą, kad jis loterijos ke
liu būtų atiduotas lankyto
jams. Subatvakariams reng
ti komisija, prisimindama 
dail. Vikt. Andriušio dar
bus, nutarė tuo paveikslu 
papuošti ALT S-gos namus, 
kur jį galės matyti visi pa
rengimų dalyviai, šio Su- 
batvakario viešnios ir sve
čiai tam sprendimui karš-* 
tai pritarė. St. S.

Lituanistinės mokyklos 
tėvų surengtas banketas 
lapkričio 19 d. praėjo gra
žiai. Mokyklos mokiniai iš
pildė programą. Pelnas ski
riamas mokyklos išlaiky
mui.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PIS MUS!
MOKAME UŽ BONU

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 2-1397

DESTALINIZAC1JA LIETUVOJ
Vilniaus miesto centras, 

ligi šiol vadintas „Stalino 
rajonu”, irgi (vis ”darbo 
žmonėms pageidaujant”...) 
gavo naują vardą: Spa- 
1 i o rajonas (rusiškai ”ok- 
tiabrskij”, lenkiškai ”paz- 
dziernikowy”)-.

Spalio mėnesio vardu va
dinama bolševikinė 1917 
metų revoliucija Rusijoj, 
kuri įvyko, pagal tenai ta
da veikusį senąjį kalendo
rių, spalio 'gale, 25 dieną. 
Už Rusijos ribų (ir Lietu
voje) tada jau buvo lap
kričio 7 diena.

Toks vardo parinkimas 
saugesnis, nes, turbūt gi, 
bolševikinės revoliucijos pa
tys bolševikai nesugalvos 
pasmerkti taip, kaip pa
smerkė savo laiku dievintą
jį Staliną. Tad naujojo pa
vadinimo gal nebeteks keis
ti tol, kol bolševikų valdžia 
laikysis Vilniuje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

VISAIS 
APDRAUDŪS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
M0ZURAITIS8ENNETT 

Hl 2 4450
S42 Neadot Laie Dr. 

Cleveland 24

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MIDWEST MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
PR 8-9259

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
2. BISOUIT 3 star cognac........ 5 ths. 4.98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39
4. WHITE HORE SCOTCH

WHISKY..................................... 5 ths. 4.98
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN ....................5 ths. 2.98
6. CONTREAU LIQUER..........5 ths. 4.75
7. Da SILVA 10 metų

Portugalų BRANDY................5 ths. 3.69
8. Kijafa Vynas.......... • •............... 5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
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Prievarta Afrikoje ir Europoje
Didelių priešingumų gadynėje gyvename. Vienur, 

vakarykščių žmogėdrų gentys, beveik prievarta į nepri
klausomas valstybes varomos. Kitur, kultūringoms tau
toms, jų turėta nepriklausomybė negrąžinama. Vienur 
kolonializmas skubotai naikinamas, kitur jis durtuvais 
palaikomas ir stiprinamas.

Keisčiausia, kad kolonializmo naikinime Afrikoje ga-. 
na darniai bendradarbiauja Amerika su Sovietų Sąjunga^ 
Tuo tarpu dėl kolonializmo Europoje panaikinimo, Ame-, 
rika nedrįsta aiškiai ir tvirtai pasisakyti. Reiškia, vyksta 
lyg ir tam tikras sutarimas.

Jungtinių Tautų politika Konge, kurią remia ir Ame
rika, įklimpo siekiant suorganizuoti didelę Kongo vals
tybę. Nežiūrint, kiek kraujo išliejama baltųjų ir juodųjų, 
kurie net savo generolų nesuvaldomi žudo baltuosius, 
Jungtinės Tautos neatsisako prievartos, Katangą išlaikyti 
Kongo valstybės dalimi.

Turtingos Katangos nenoras į Kongo valstybę jung
tis, primena Bismarko pastangas visas vokiškas karalijas- 
ir kunigaikštijas į vieną didelį Vokietijos reichą suvaryti, 
kada dirbtinai, nuo Nemuno iki Reino sudaryta Prūsijoj 
valstybė, buvo kaip prievartos kumštis panaudota.

Nors Katanga savo etnografiniu ryšiu su Kongu ne
lygintina prie Pabaltijo etnografiniu ryšių su Rusija, vie
nok yra būdinga Rusijos okupacijai Pabaltijy, kurio trys 
tautos — estai, latviai ir lietuviai žiauriausia prievarta 
laikomi durtuvų režime, dar gi ne be Roosevelto Ameri
kos palaimos, kaip paaiškėjo iš nesenai paskelbtų slaptų 
dokumentų.

Nežiūrint Amerikos demokratiškumo ii’ pripažinimo 
kitoms tautoms, didėlėms ir mažoms, pačioms apsispręsti, 
atrodo, yla lenda iš maišo. Juk ir ši mūsų didžioji demo
kratija yra didelių valstybių favoritė. Kitaip negalima su
prasti jos rėmimo Jungtinių Tautų, kad Katanga būtų 
prievarta įvaryta į didelę Kongo valstybę. Kitaip negali
ma jos suprasti ir Pabaltijo atžvilgiu, ypač kai čia girdi
me įvairių pasiūlymų jo nenaudai ir kai Amerikos valdi
niuose žemėlapiuose Pabaltijo valstybės yra nurašytos .., 

E. K.

SIŪLAU DAR KARTĄ 
PERSVARSTYTI

J.A.V, ir Kanados lietuvių II- 
jam kultūros kongresui paruošti 
komiteto sekretorius L. Balza - 
ras paskelbė spaudoje pirmąją 
informaciją, kurioje pasakyta, 
jog minimas komitetas nutarė 
kongresą šaukti Chicagoje 1962 
rugsėjo 3 ir 4 dienomis. Kitaip 
tariant, numatytoji kongreso da
ta -- 1962 liepos 1 - 2 d., pa
keista į tų pat metų rugsėjo 
3 - 4 d. Dėl šio komiteto nu
tarimo, noriu pareikšti šias ke
lias savo pastabas:

1. J. A. V. Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos ir P.
L. B. Kanados krašto valdybos 
jau, maždaug, pr^eš metus lai
ko buvo sutarta, jog II-sis J 
A. V. ir Kanados lietuvių kul
tūros kongresas bus šaukiamas 
1962 liepos 1 - 2 dienomis Chi
cagoje. Šią datą pasiūlė J. A. V. 
Lietuvių Bendruomenės centro 
v-ba. Ši data buvo patvirtinta ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos, J. A. V. Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos, 
P. L. B. Kanados krašto val
dybos, J. A. V. Liet. Kultūros 
Fondo, Kanados Liet. Kultūros 
Fondo bendrame posėdyje, įvy
kusiame balandžio 29 d. Toronte.

2. J. A. V. ir Kanados lie
tuvių II-jo kultūros kongreso da
ta ir vieta buvo parinkta kartu 
su II-ja J. A. V. ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių švente. 
Dabar, perkėlus kultūros kongre
so datą į rugsėjo 3 ir 4 d., ne 
mažam skaičiui tautiečių teks 
dvejų mėnesių laikotarpyje vykti 
du kartus į Chicagą. Susidarys 
sunkumų gauti laisvas dienas 
darbovietėse ir teks du kartus 
mokėti kelionės išlaidas. Mūsų 
tautinių šokių šokėjai suvažiuo
ja į Chicagą ne vien tam,kad
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jais galėtų pasididžiuoti tik ten 
gyvenantieji lietuviai, bet kad 
į tautinių šokių šventę suvažiuo
tų, be šokėjų, ir kiek galint di
desnis mūsų tautiečių skaičius.

3. Jau devinti metai, kaip Ka
nados lietuviai Darbo dienos sa
vaitgalyje ruošia savo tradicinę 
Kanados lietuvių dieną. Ateinan
čiais metais, K. L. B. krašto 
tarybos nutarimu, jį įvyksta 
rugsėjo 3-4 dienomis Wind- 
sore. Į. Kanados Lietuvių dienas 
suvažiuoja ne mažas skaičius 
tautiečių ir iš J. A. V. Atei
nančiais metais, kada Kanados 
lietuvių diena ruošiama prie pat 
J. A. V. pasienio (šalia Det
roito), ypač didesnis skaičius jų 
laukiamas. Dabar, šaukiant tuo 
pat metu kultūros kongresą Chi
cagoje, daugeliui teks apsispręsti 
kur važiuoti: ar į Windsorą ar į 
Chicagą. Išvadoje -- nukentės ir 
kultūros kongresas ir Kanados 
lietuvių diena.

4. Vienintelis motyvas kultū
ros kongreso datos nukėlimui į 
rugsėjo mėn. 3 - 4 d., yra tik 
karštas oras, paprastai liepos 
pradžioje varginąs Chicagos gy
ventojus. Tačiau dvejų dainų 
švenčių praktika yra parodžiusi, 
jog nežiūrint ir didelių karščių, 
tūkstančiai tautiečių tomis dieno
mis suvažiuoja į Chicagą. Ne
manyčiau, jog karščiai atbaidy
tų kultūros kongreso dalyvius, 
kurių posėdžiams 1000 vietų sa
lę, kaip komiteto planuojama, ga
lima išnuomoti ir vėsinamą.

Tai turėdamas galvoje, siūlau 
dar kartą persvarstyti kultūros 
kongreso datą.

STP. KĘSGAILĄ, 
Montreal

GAL IR JIE GALĖTŲ PRISIDĖTI?

Labai patiko Juliaus Smeto
nos parašytas vedamasis 
straipsnis -- Mūsų vaidmuo 
prieškomunistinėj akcijoj, at
spaustas lapkričio 15 dienos Dir
vos numeryje. Daug tiesos pasa
kyta (nors ji demokratų partijos 
gerbėjams nėra maloni), o taip 
pat atkreiptas visų dėmesys j 
prieškomunistinius amerikiečii 
judėjimus. Straipsnyje sakoma 
kad "mes visomis jėgomis - 
darbu, pinigais ir pasišventimu 

--turime į talką stoti" tiems 
judėjimams.

Kiek žinau, pats J. Smetona 
jau seniai tuos judėjimus remia 
savo darbu, pinigais ir dideliu 
pasišventimu. Gal dar vienas ki
tas. Gi mes kiti -- gal daugiau 
žodžiais tautą vaduojam.

Manyčiau, kad Clevelande į tal
ką amerikiečių prieškomunis- 
tiniams judėjimams galėtų eiti 
veiklus Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius su savo 
darbu ir pinigu. Dalį rūpestingai 
surenkamų Vasario 16 proga pi
nigų galėtų panaudoti pr ieško- 
munistinei akcijai.

Dabar, rūpestingai surinkti 
visi pinigai dar rūpestingiau per
siunčiami ALTo centrui, kuris 
jau gal netaip rūpestingai juos 
leidžia kelionėms į Washingtoną 
arba senatorių senų kalbų per
spausdinimui. Turbūt visiems 
clevelandiečiams lietuviams būtų 
malonu per ALTo skyrių prisi
dėti prie prieškomunistinės ak
cijos Clevelande.

Clevelande yra apie 20 įvairių 
politinių partijų skyrių ar jų 
atstovų. Gal ir jie norėtų prisi
dėti prie tos prieškomunistinės 
akcijos? Tada būtų bent politika!

VYTAUTAS KAMANTAS, 
Cleveland

VISI TEBEGYVI
Juozas Jurevičius, išvilkda- 

mas aikštėn kažkokį čikagiškį 
spaudos banditą, (Dirva, 132 nr.) 
netyčia "palaidojo" prof. Viktorą 
Biržišką (matematiką), sakyda
mas, kad "a.a. V. Biržiška" sla
pukus rašeivas pavadino spaudos 
banditais.

Spaudos bandito "titulą" iš
populiarino (nesakyčiau, kad su
kūrė) prof. Viktoras Biržiška, ne 
Vaclovas, miręs neilgai trukus po 
to išpopuliarinimo. Tas prof. 
Viktoro Biržiškos atsiliepimas 
apie kandžius pasalūnus spaudoje 
buvo įterptas į jo pastabas - 
atsiminimus, spausdintus kaip tik 
tose pačiose "Naujienose", ku
riose dabar pasireiškė J. Jure
vičiaus demaskuojamasis bandi
tas.

Kaip prof. Viktoras Biržiška te
bėra gyvas, taip, deja, tebėra 
gyvi ir veiklūs jo anuomet gė
dos atspaudu atžymėtieji spaudos 
banditai. Ir jie vis dar prisiden
gę ir kartais net neprisidengę 
kaukėmis, tebegauna vietos.laik-
raščių skiltyse. Lyg tyčia, jie 
uoliausiai lenda į skiltis to pa
ties laikraščio, kuriame buvo 
taip šmaikščiai pasmerkti. Ar 
gal, kažkodėl, jiems tos skiltys 
lengviausiai tebeprieinamos?

D.D., 
Detroit, Mich.

V. Petravičius RUDUO (Medžįp raižinys)

y
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V. Petravičius GIMTAME KRAŠTE (Medžio raižinys)

VIKTORO PETRAVIČIAUS GRAFIKOS DARBAI...
(Atkelta iš 1 psl.)

Nežinau, ar šių dienų poezi
jai betinka lyrikos vardas. Šian
dieną poetai nebedainuoja taip, 
kaip dainavo nežinomas Lietuvos 
dainius, jog "mėnuo saulužę ve
dė anksti pavasarėlį", kaip daina
vo Antanas Vienažindys, siel-

Parodos atidarymo metu dail. Viktorą Petravičių sveikino Korp. 
Gintaras vardu ir įteikė gėlių puokštę Janina Liškevičiūtė.

P. Petručio nuotrauka

vartaudamas "oigi -gražus gra
žus tolimasis dangus, kada man 
pašauksi ten, Dievuliau bran
gus?", kaip dainavo Heinrichas 
Heine, Čharles Baudelaire, Ed
garas Poe, Sergiejus Eseninas.

Šių dienų poezija daugiau iš
mąstyta, probleminė, grimstanti 
vis giliau ir giliau į filosofiją. 
Lyrika poezijoje tapo nebeįdomi, 
senamadiška. O štai, lyrika Vik
toro A. Petravičiaus grafikos 
plokštumose ir moderni ir įdomi.

Kaip tų praeities poetų -- ly
rikų posmuose jaučiama mūzos, 
įkvėpimo ar Dievo dovanos pa
laima, intuityviai sudėjusi dai- 
non žodį prie žodžio, pačius gra
žiausius ir tinkamiausius iš viso 
lobyno, taip ir Viktoro A. Pet
ravičiaus grafikos plokštumos, 
atrodo, užgimusios vienu mostu, 
vienu užsidegimu, vienu įkvė
pimu. Veltui ieškotumei kokių 
filosofinių išmąstymų ar buities 
problemų sprendimo mėginimų 
net ir darbuose su tokiais ne
eiliniais pavadinimais, kaip 
Liūtai prie bažnyčios arba Ken
tėjimas.

Liūtai nelabai panašūs į liū
tus, neliūtiškai pagalius, ar kar
dus, ar lazdas iškėlę, didelėmis 
akimis. Gal, tavo fantazija įsi
bėgėjusi ir kuria kokį nors siu

žetą ir gimdo kokias nors min
tis, bet būki tikras, kad tavo kai
myno mintys prie to paties pa
veikslo visai kitos. O šio raiži
nio kūrėjas greičiausiai ir liū
tus, ir bažnyčią, ir medžius, ir 
skrendančius dangaus paukščius 
padarė tokius dėl to, kad jam 
taip širdis diktavo, kad jo toks 
meninės teisybės pajautimas.

Kentėjime -- didelėje juodo
je plokštumoje Nukryžiuotasis 
plonytis, liesas ir mažiukas... 
Paleisk fantaziją į valias, prisi
šauk mintis apie amžinybę, filo
sofuok apie žmogaus puolimą ir 
prisikėlimą. Neribotos tolumos 
minčiai ir jausmui, nes meni
ninkas, įkvėpimo pagautas, visus 
tuos didelius, mažiukus ir visai 
mažyčius juodus ir baltus lopi
nius sudėliojo tik taip, kaip jie 
ir turi būti, o tik iš tobulybės 
gimsta grožis ir tiesa.

Kaip poetas lyrikas, jausmo 
nešamas, praleidžia sakinio žo
dį, pagimdo hiperbolę, atranda 
naują epitetą, visai nesiskai
tydamas su kasdienybe, taip ir 
grafikas Viktoras A. Petravičius 
realybę pavergia, kaip norėda
mas, kaip jo intuicija diktuoja 
--arkliai nesiekia kojom žemės, 
šieno vežimas toks aukštas,

(Nukelta į 4 psL)
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Lapkričio 11 d. Chicagoje Savings & Loan Ass. Meno Galerijoje 
buvo atidaryta dail. Viktoro Petravičiaus paroda, kuri tęsis iki 
gruodžio 10 d. Nuotraukoje teisėjas Wells, taręs atidaromąjį žodį, 
greta galerijos tvarkytojas dail. Adolfas Valeška ir dail. Viktoras 
Petravičius. P, petručio nuotrauka

VIKTORAS PETRAVIČIUS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

aukštas, aukštas, kokio niekad 
negalėjo būti ir nebus, mergai
čių kojos tokios storos, kad būtų 
baisios, jeigu nebūtų taip gražu 
visoj kompozicinėje visumoj.

Nesiskaityti su konkrečia re
alybe, ją pavergti gali tik tas 
menininkas, kuris turi nuosavą, 
tikrą, nemeluotą pasaulį, dažnai 
visai nepanašų į mus supantį. 
Tokis originalus pasaulis mums 
atsiskleidžia Viktoro A. Petravi
čiaus grafikos darbuose, pri
versdamas mus tikėti savo egzis
tencija, nes yra išreikštas ne
meluota kūrybine jėga ir dideliu 
meistriškumu.

Tas jaunuolis, kurį labai seniai 
turėjome progos sutikti Paryžiu
je, naują meninį pasaulį atrado. 
Atleiskite, suklydau -- jaunuo
lis tik išmoko jį išreikšti, nes 
patį pasaulį, originalų, niekur 
negirdėtą ir niekur neregėtą, jis 
pajautė Nemuno pakrantėse, ten 
jį pasisavino, įsiurbė į save ir 
išnešiojo ligi šių dienų po toli
mus kraštus: Paryžius, Miunche
nas, Felbachas, Chicaga...

Ir kur dailininkas bebūtų, kur 
begyventų, kur savo lyriškus 
medžio raižinius bekurtų, juo
se, kaip pirmagimio neišdildo
mas ženklas, spindi jaunystės 
pergyvenimai, prisiminimai --

Parodoj dail. V. Petravičius kalbasi su Dalia Bylaitiene.
P. Petručio nuotrauka

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

VP TO 
$.10,000

Af t T V
YOUR

LAVINOS

mauroja galvijai, zovada lekia 
arkliai, skraido paukščiukai, žy
di milžiniškos gėlės, siūbuoja 
medžiai, apipinti, apvainikuoti 
raštais, dar gražesniais, negu pa
ti gražiausioji kraičio skrynia.

Tas pats meninis sprendimas, 
toks pat įkvėpimo išsiliejimas, 
ta pati lyrika ir pačiuose nau
jausiuose Viktoro A. Petra
vičiaus, nebe jauno, bet seniai 
subrendusio ir išaugusio į dide
lius menininkus, grafikos dar
buose (Metų laikų ciklas, Ganyk-

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

• Pinigu taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siusti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
< and Loan Association

Chartered and Supervised by the L nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

'PALIK ASARAS MASKVOJE'
NEW YORKE TURI PASISEKIMĄ

/

STUDENTAI IŠRINKO NAUJĄ VALDYBĄ. — RUO
ŠIAMOS DVI MENO PARODOS. — DAIL. PR. LAPĖ 

ILIUSTRUOJA ”Č1ČINSKĄ”

NEW YORK, N.Y. -- Tarp
tautinėje moterų parodoje lietu
vių moterų atstovavimas ir jų 
pasirodymas, kaip ir kiekvienais 
metais, praėjo gana gražiai. 
Kruopščiai surinkti lietuvių liau
dies meno dirbiniai, gintaras, pa
veikslai, įvairūs leidiniai apie 
Lietuvą anglų kalba ir kiti ekspo
natai parodos lankytojų buvo aty- 
džiai stebimi, teiraujamasi in
formacijų ir kt. Tuo būdu ir vėl 
lietuvėms moterims buvo graži 
proga amerikiečius supažindinti 
su Lietuva ir jos dabartine pa
dėtimi.

Parodos uždarymo dieną lietu
viai paruošė meninę programą, 
kurią išpildė Operetės choras ir 
tautinių šokių grupė. Mažųjų 
lietuviukų grupė, pasipuošusi 
tautiniais drabužiais, taip pat tu
rėjo progą dalyvauti bendrame 
parade, ir tai jiems suteikė 
džiaugsmą ir nemažą susijaudi
nimą.

Kaip atskirą įvykį šioje paro
doje reikia pastebėti Barboros 
Armonienės neseniai išleistos 
knygos "Leave your Tears in 
Moscow" išstatymą lietuvių sky
riuje. Susidomėjimas šia knyga 
buvo didelis, ir jos parduota net 
70 egz.

Ši knyga Vincės Jonuškaitės - 
Leskaitienės pastangomis buvo 
tiesioginiai gauta iš amerikiečių 
leidyklos. Nuo šių knygų gautas 
gana didelis pelno nuošimtis su
stiprino Liet. Moterų Atstovybės 
Klubo -- lietuviškojo parodos 
skyriaus ruošėjo -- kasą ir žy
miai padėjo padengti parodos 
ruošimo susidariusias išlaidas.

*

Lietuvių Studentų Sąjungos 
New Yorko skyriaus išrinko naują 
valdybą, kurią dabar sudaro: Al
dona Šileikytė -- pirmininkė, Ri
mas Klivečka -- vicepirm., Da
na Maurukaitė -- sekretorė ir 
Edvardas Remėza -- iždininkas. 
Naujoji studentų valdyba arti“ 
moję ateityje numačiusi suruošti 
kelias paskaitas, suruošti pasi
linksminimą ir kt.

*

Lapkričio 26 d. Apreiškimo pa - 
rapijos salėje atidaroma dail. 
Juozo Pautieniaus meno paroda, 
kurioje bus išstatyta apie 50 
darbų. Tai bus pirmoji šio dai
lininko paroda New Yorke. Ją 
globoja LB New Yorko apygarda. 
Be atidarymo dienos, paroda dar 
bus atidaryta gruodžio 2 ir 3 d.d. 
Gruodžio mėn. New Yorke A

loje, Prie ežero, Kentėjimas, 
Karalius, Žirgai): viena ar kelios 
pagrindinės tamsios dėmės, api
pintos smulkesnių dėmių ir dė
melių tokia darna, kuri pagimdo 
nemeluotą grožį. Gal kiek skiria
si naujieji darbai, pavadinti 
Kompozicijomis, bet jie kol kas 
Viktoro A. Petravičiaus kūrybos 
visumai mažiau būdingi.

Viktoro A. Petravičiaus gra
fikos darbų paroda šiuo metu 
vyksta Chicago Savings and Loan 
Association meno galerijos ne
didelėse, be^ skoningai įrengto
se patalpose, tvarkomose daili
ninko Adolfo Valeškos.

Paroda tęsis ligi š. m. gruod
žio mėn. 10 dienos.

ANTANAS RŪKAS 

merican House patalpose bus a- 
tidaryta ir dail. Aleksandros Ka- 
šubienės darbų paroda.

*

Lietuvių Atletų Klubo lapkri
čio 18 d. suruoštas rudens ba
lius pavyko sėkmingai. Ypatin
gai daug atsilankė jaunimo. Prog
ramą išpildė moderniųjų šokių 
šokėja Elena Kepalaitė, akto
rius Edvardas Liogys irmagikas 
Vytautas Jurgėla.

*

New Yorko vyrų oktetas, ve-

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

LAPKRIČIO 30 D. Lietuvių die
na Chicagos Mokslo ir Pramo
nės muziejaus Kalėdų festivaly
je. Marijos Aukštosios Mokyklos 
Choro kalėdinė programa 2 vai. 
P.P. Vakaro programą 8 vai. 
išpildo Lietuvos Vyčių choras, 
Ateities Šokėjai ir Ateities At
žalynas.

GRUODŽIO 2 D. Cicero Aukšt. 
Lituanistikos mokyklos vakaras 
-koncertas parapijos salėje.

GRUODŽIO 2 D. rašytojo An
tano Škėmos, visuomenininko 
Jurgio Jaks-Tyrio ir studentės 
Juditos Audėnaitės tragiško žu
vimo minėjimas -- akademija 
Jaunimo Namuose 8 vai. vakare.

GRUODŽIO 3 - 11 D. Dail. 
Vandos Balukienės tapybos pa
roda Čiurlionio Galerijoje. Ruo
šia Korp! Gintaras.

GRUODŽIO 10 D. Solisto Jono 
Vaznelio dainų ir arijų rečita
lis Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 10 D. Chicagos Lie
tuvių Skautams Remti Draugijos 
skauto r ama Lindbloom gimnazi
jos auditorijoje 3 vai. p.p.

GRUODŽIO 16 D. Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyno Chi
cagos apygardos rėmėjų metinė 
vakarienė Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 16 D. Prel. Pr. 
Juro septyniasdešimt metų am
žiaus sukakties pagerbimas.

GRUODŽIO 16 D. Dail. Albi
no Elskaus tapybos parodos ati
darymas Chicago Savings &Loan 
Association galerijoje.

GRUODŽIO 31 D. Santaros — 
Šviesos Federacijos Naujųjų Me
tų sutikimas Grecian Room, Chi
cago Music Hali patalpose, 32 
W. Randolph st.

SAUSIO 7 D. Draugo konkursi
nio romano premijos įteikimo 
vakaras Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje.

SAUSIO 27 D. Jūratės ir Kas
tyčio Operos Fondo balius Wes- 
tern Ballroom salėje.

VASARIO 3 D. Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos tra
dicinis balius Drake viešbutyje 
7:30 vai. vakare.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.

KOVO 17 D. Laiškų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

BALANDŽIO 1, 7, 16 D.D. 1962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

DIRVAI AUKDJO
V. Lukavičius, Cleve. $5.00
J. Jakubauskienė, Chic, 5.00
S. Radzys, Chicago .... 1.00
J. Jakubonis, Chicago 2.00 
Dr. L. Glemža, Chicago 5.00
J. Mikalauskas, Omaha 2.00 
Z. Kalinauskas,

Elizabeth ............. 2.00
K. žemeckas, Oshkosh 5.00
A. Ramanauskas, Chic. 1.00 
P. Koncė, Detroit •....... 1.00
A. Širmulis, Chicago .. 2.00 
A. Vagelis, IVorcester 5.00 
V. Meiliūnas, N. York 5.00 
A. Kišonas, Detroit .... 2.00
F. Pempė, Philadelphia 2.00
J. Senikas, St. Jean .... 5.00 
P. Lapatinskas, Chic. 5.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame. 

damas muziko Alekso Mrozins- 
ko, tautinių šokių grupė, vado
vaujama Jadvygos Matulaitienės 
ir aktorius Edvardas Liogys iš
pildė kariuofnenės šventės mi
nėjimo programą lapkričio 25 
d. Apreiškimo parapijos salė
je. Minėjimą ruošė New Yorko 
ramovėnai. Kalbėjo prel. Juo
zas Balkūnas, programai vadova
vo Jonas Rūtenis.

$

Dail. Pranas Lapė, kuris dės

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 110. Regina Pliodžinskaitė, 9 me
tų amžiaus, iš Clevelando, Ohio. Nuotrauka V. Pliodžinsko.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 111. Rūta Motiejūnaitė, 3 metų 
amž., iš Los Angeles, Calif. Nuotrauka L. Kančausko.

^KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 112. Lina Janavičiūtė, 1 metų 
amž., iš Akrono, Ohio. Nuotrauka V. Bacevičiaus.

to meną vienoje amerikiečių 
aukštesniojoje mokykloje, bai
gia iliustruoti Maironio poe
mą "Čičinskas". Neseniai pui
kiu leidiniu išleistas šio paties 
dailininko gausiai iliustruotas A. 
Baranausko "Ankščių šilelis" 
leidžia manyti, kad ir "Čičins
kas" bus puiki dailininko do
vana Maironio sukaktuvinių metų 
proga.

(jso)
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Grupė Neringos tunto skaučių praeitą savaitgalį stovyklavusios
Clevelando parke. T . iJ. Garlos nuotrauka

Parengimu kalendorius

GRUODŽIO 2 D. Lituanian Vil- 
lage bendrovės šokių vakaras 
Lietuvių salėje.

GRUODŽIO 30 D. Vysk. Valan
čiaus Lit. mokyklos eglutė Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas, Naujos parapijos 
salėje. Rengia L. B. abi apylin
kės".

SAUSIO 7 D..1962ŠV. Kazimie
ro Lit. mok. eglutė Naujojoj Pa
rapijoj.

1962 M. SAUSIO 20 D. Cleve
lando Vyrų Okteto koncertas -- 
balius Naujosios parapijos sa
lėje.

SAUSIO 20 D. Lietuvių salėje 
Vlado Braziulio Vad. dramos stu
dijos premjera. Uošvė -- B. 
Sruogos 3 v. komedija. Režisuo
ja V. Matulionis.

SAUSIO 27 D. Čiurlionio An
samblio ir šv. Jurgio parapijos 
choro, pagerbimo banketas -- 
koncertas. Rengia LBClevelando 
I-os Apy. valdyba.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo
venian Auditorium.

KOVO 3 D. Dainavos Ansamb
lio Koncertas — Slovėnų Audi- 

, torijoj. Rengia LB Clevelando 
1-os Apyl. valdyba.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA
DIRVA

6907 Superior Avo., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

CLEVELANDE
ir apylinkėse

• 1941 m. Lietuvos lais
vės sukilimo minėjimas Cle
velande rengiamas gruodžio 
3 d. Programoje — 10:30 
vai. pamaldos šv. Jurgio 
liet, parapijos bažnyčioje, 
šv. Mišias atnašaus kun. 
Lionginas Jankus. Jis pasa
kys ir pamokslą. Prie pa
minklinės lentos bus padė
tas gyvų gėlių vainikas už 
žuvusius kovotojus.

5 vai. po pietų iškilmin
gas minėjimas Lietuvių sa
lėje. Pagrindinę kalbą pasa
kys J. Brazaitis. Meninėje 
daly — Miško broliai.

• Clevelando LB I ir II 
apylinkės Naujų metų su
tikimą rengia naujos lietu
vių parapijos salėje. Pra
džia 8:30 vai. vak. Rengė
jai tikisi sutraukti lietuvius 
j didesnę salę ir Naujus me
tus bendrai sutikti. įėjimas

• Išnuomojamas 6 kam
barių atskiras namas su 3 
garažais, prie E. 68 St. ir 
Superior Avė.

Teirautis: tel. WH 4-0435.
(137)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wil!iam J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

DIRVA
$8.00 asmeniui. Svečiai bus 
aprūpinti skaniais valgiais 
ir gėrimais. O visas gautas 
pelnas bus atiduotas lietu
vių mokyklai paremti. Pa
kvietimus galima išsigyti 
iš1 anksto ir susiburti prie 
stalų artimųjų tarpe.

• J. Vasaris su šeima 
persikėlė į naujus namus: 
18212 Hiller Avė., Cleve
land 19. Tel. IV 1-0040.

• Ohio muzikos mokyto
jų suruoštas koncertas, įvy
ko pereitą sekmadienį, Cle
veland Institute of Music 
naujųjų rūmų didžioje sa
lėje. Koncerte, kaip solis
tas, dalyvavo pianistas An
tanas Smetona. Koncertas 
praėjo su dideliu pasiseki
mu. Dalyvavo apie 250 klau
sytojų. Jų tarpe apie 70 lie
tuvių.

A. Smetona išpildė Fr. 
Chopino sonatą op. 35 ir bi- 
sui vieną Chopino noktiur
ną. A. Smetonai šis koncer
tas buvo reikšmingas, nes 
didelė dauguma klausytojų 
buvo muzikai ir pianistai. 
Jis dar kartą, veikale, įro
dė savo technišką subren
dimą, didelį muzikalumą ir 
sugebėjimą įteigti klausy
tojus. Jau šiandieną jis yra 
didelio masto Chopino in
terpretatorius.

Ohio muzikos mokytojai 
išklausė jį su dideliu entu
ziazmu ir teko girdėti nuo
monių, kad jauną pianistą 
laukia graži virtuozo atei
tis,

• Neringos skaučių tunto 
rudens iškyla įvyko 1961 m. 
lapkričio 19 d., Forest Hill 
parke. Nors iškylautojų 
skaičius nebuvo didelis, bet

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

* 10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <

Grupė Denverio lietuvių, dalyvavusio LB apylinkės steigime. Iš kairės: Algirdas Steikūnas, Vincas 
Gečionis, p. Zaveckienė, Birutė Acebo, H. Covey, Benedict Covei, inž. Albinas Sirtautas, Karolina Za- 
veckytė, p. Linkienė, Stepas Steikūnas, Bruno Zaveckis ir Jonas ir Birutė Virkečiai.

R. Glodenio nuotrauka

nuotaika buvo puiki. Oras 
buvo vėsus, bet nei lijo nei 
snigo. Visos skautės šiltai 
apsirengusios iškylavo po 
gražų parką, pažaidė žaidi
mų ir vėliau tėvų komiteto 
pirmininkės O.' Jokubaitie- 
nės atvežtom vaišėm visos 
pasivaišino prie degančios 
ugniavietės. J. Garla, tėvų 
komiteto narys, prisimini
mui padarė keletą nuotrau
kų. Sočios, prie šiltos ugne
lės, linksmai padainavo. Po 
tradicinės — Ateina naktis 
visos nenoromis skirstėse į 
savo namus, nes tamsa jau 
buvo pradėjusi dengti gam
tos grožį.

DENVERY ĮSTEIGTA LB APYLINKĖ

Lietuvių Bendruomenės Denverio apylinkės valdyba. Iš kairės: 
Algis Vosylius, Benedict S. Covey, Sr. ir Juozas Lataitis.

R. Glodenio nuotrauka

Denver, Colorado, yra viena 
iš gražiausių Amerikos vietovių. 
Didingi Rocky Mountains, su 
akis viliojančiais vaizdais, svei
kas, sausas ir malonus klima
tas, sutraukia turistus iš visos 
Amerikos ir užsienių.

Denverio mieste ir apylinkėse 
gyvena ir lietuvių -- senųjų a- 
teivių ir Amerikon atvykusių 
po II-jo pasaulinio karo. Senieji 
lietuviai anksčiau čia turėjo 
SLA kuopą, kuri, sumažėjus na
rių skaičiui, išnyko.

Paskutiniais keliais metais 
lietuvių skaičius Denveryje žy
miai padidėjo. Aplankę Colorado 
turistiniais ar kitais reikalais 
pro čia pravažiavę, žmonės ban
dė čia ir pasilikti. Daugumai pa
vyko rasti darbus ir neblogai 
įsikurti.

Atsirado noras ir reikalas or
ganizuotis. Šių metų spalio 29 
d. buvo sušauktas Denverio ir 
apylinkių lietuvių susipažinimo 
ir susiorganizavimo susirinki
mas.

Susirinkimą atidarė BrunoZa
veckis, kviesdamas visus susi
burti po vienos organizacijos 
stogu. Juozas Lataitis, Bruno 
Zaveckio pristatytas, painfor
mavo susirinkimą apie Lietuvių 
Bendruomenę. Sekė daug klau
simų ir diskusijų, nes kai kurie

Nr. 136 — 5

susirinkimo dalyviai apie LB ne
buvo girdėję. Teko ir angliškai 
informacijas pakartoti antros ar 
trečios kartos lietuviams, ka
dangi nebe visi iš jų lietuviškai 
kalba.

Po visų diskusijų buvo prieita 
prie bendros nuomonės, kad Lie
tuvių Bendruomenė yra tinka
miausia organizacija. Bendru 
pritarimu tad ir buvo įsteigta 
Denverio LB apylinkė.

Naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: Juozas La
taitis -- pirmininkas, Algirdas 
Vosylius -- sekretorius, Bene
dict S. Covey, Sr. -- iždinin
kas.

Įsteigtai LB Apylinkei Bruno 
Zaveckis paaukojo $20.00. Jis 
taip pat ir salę susirinkimui 
parūpino.

Džiaugiamės Denverio lietuvių 
susiorganizavimu ir linkime 
pradėtą darbą tęsti nepailstant 
ir lietuviškoje dvasioje. Be to ti
kime, kad Denverio LB apy
linkė didės, klestės ir bent ma
ža dalimi prisidės prie bendro 
lietuviško darbo.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"

Kur
Susipažinti šešius numerius □ 
Už metus — $10.00 □
Už 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

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 DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

(Adresas)

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašiną viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

300 NAUJŲ SKAITYTOJU
Lietuviškam laikraščiui Amerikoje išsilaikyti 

kasmet reikia 300 naujų skaitytojų. Tiek, dėl mir
ties ir kilų aplinkybių, senųjų skaitytojų nubyra. 
Ir jei tiek naujų skaitytojų per metus nepasipildo, 
laikraštis pradeda mirti natūralia mirtimi. O tada 
jau nebėra jokios kalbos apie laikraščio gerinimą.

Dirva, norėdama tuos naujus skaitytojus grei
čiau sutelkti, NUO 1961 M. LAPKRIČIO MĖN. 15
I). IKI 1962 METŲ KOVO 15 D. SKELBIA talką.

Per keturius mėnesius surasti 300 naujų skai
tytojui nėra didelis darbas, bet be talkos, vien re
dakcijos ir administracijos pastangomis, beveik 
neįmanomas. Todėl ir kviečiame visus Dirvos skai
tytojus, talkininkus ir rėmėjus mums padėti.

Pasidairykit po artimųjų namus ir dar nema
žai kur pastebėsit, kad ten Dirvos nėra. Paragin
kit juos užsisakyti arba atsiųskit mums jų adre
sus, kad su Dirva galėtume nemokamai supažin
dinti.

Paraginkit, kad Dirvą, kaip Kalėdinę dovaną, 
užsakytų savo artimiesiems, ypač likusiems Euro
poje ar atsidurusiems kituose kraštuose.

Talkininkams, kurie atsiųs daugiausia naujų 
skaitytojų, bus paskirti trys lietuviškų knygų kny
gynėliai. Apie naujų skaitytojų talką bus nuolat 
pranešama visiems Dirvos skaitytojams.

Pasirūpinkim, kad iki kovo 15 d. talka būtų 
atlikta ir 300 naujų skaitytojų surasta.



INŽ. VACLOVAS MAŽEIKA
KORP! NEO-LITHUANIA PIRMININKAS

KAS IR KUR?
• šiuo metu Vakaru Vokie
tijoje veikia devynios lietu
vių vargo mokyklos: Mem- 
mingene — vedėjas M. Bu- 
driūnas, Muenchene — ved.
J. Laukaitis, Stuttgarte — 
ved. A. Šukys, Duesseldor- 
fe — ved. R. Kumfertaitė, 
Krefelde — ved. J. Sprai- 
naitis, Hagene — ved. D. 
Kalvaitis, Osnabruecke — 
ved. V. Martinaitis, Kl. 
Buelten — ved. A. Nomei- 
ka, Diepholze — ved. J. Mo- 
zūraitis.
• Mikas Klimas, Dirvos 
skaitytojas ir rėmėjas iš 
Linden, N. J., atšventė 65 
metų sukaktį. Gyvendamas 
Lietuvoje visą laiką, kaip 
matininkas, dirbo žemės 
Ūkio Ministerijoje. Atvykęs 
Į JAV aktyviai įsijungė į 
patriotinių organi z a c i j ų 
veiklą ir rūpestingai jose 
dirba.
• Solistas Stasys Liepas, 
koncertavęs lapkričio 3 d. 
Tarp tautiniam Institute, 
gavo gražų padėkos ir įver
tinimo laišką iš to Instituto 
direktorės Marjorie Wood. 
Ji rašo, kad svečiai buvo su
žavėti solisto balsu ir kūri
nių atlikimu.
• Dirvoje galite nusipirkti 
Leave Your Tears in Mos- 
cow — Palik ašaras Mask
voje, B. Armonienės ir 
Nasvyčio knygą. 
$3.95.

A.
Kaina

NEWARK
Išplaukė į Bahamas salas

New Jersey Lietuvių vei
kėjai Albinas ir Ieva Tre
čiokai, iš Orange, ir Mari
jona čepreckienė iš Union, 
kartu su kitais draugais, 
laivu Atlantic-American Ex- 
port linijos, lapkričio 30 
dieną, 10 valandą vakare, 
išplaukė į Bermudą ir Nas- 
sau praleisti žiemos atosto
gas.

AKRON, Ohio
Aukos BALFui

BALFo rinkliavos proga, 
įvykusios spalio-lapkr i č i o 
mėnesį lietuviams tremti
niams, esantiems Vokieti
joj, Lenkijoj, Sibire ir ki
tur šelpti aukojo:

Po 50 dol. — Dr. VI. Ado
mavičius, dr. A. Baltrukė- 
nas ir John ir Charles Gri
gas.

25 dol. — ALT Akrono 
skyrius.

15 dol. — J. P. Vaičaitis. 
Po 10 dol. — Dr. P. Balsys, 
Fr. Joga, P. Kraus, St. Lu
kas, dr. A. Savičiūnas, dr. 
St. Sviderskas ir J. Salase- 
vičius.

8 dol. — Ig. Janavičius.
Po 5 dol. — Fr. Baldaus

kas, P. Gaška, A. Rudis, G. 
Poluski, Wm. Sliesoraitis.
N. Trumpickas, L. Vitaitis, 
J. Zdanis ir SLA 198 kuopa.

Po 3 dol. — C. Baublys, 
F. Jankauskas, J. Kirtiklis 
ir S. Valentis.

Po 2 dol. — Ig. Kubek, 
Fr. Pūkas. A. Bernotas, R. 
Garionis ir O. Stankutė.

Kolegai

FELIKSUI DARGUŽUI

Australijoje mirus, jo žmonai, tėvui ir kitiems 

artimiesiems reiškia nuoširdžią užuojautą

Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

• Pranciškonų šv. Antano 
G i m n azijoje Kennebunk- 
port, Maine, jau prasidėjo 
registracija 1962-63 moks
lo metams. Priimami moks
leiviai į visas keturias kla
ses. Gimnazijoje išeinamas 
kolegijoms - universitetams 
paruošiamasis kursas su 
sustiprinta lituanistika. In
formacijoms rašyti: Rev. 
Father Rector, St. Antho- 
ny’s High School, Kenne- 
bunkport, Maine.

• Antano Škėmos Raštų Iš
leidimo Fondui įnašus pri
siuntė L. Šmulkštys, Jr. 
$25.00, Dr. F. Kaunas $10,
E. Veleckis $10.00, D'r. J. 
Puzinas $10.00. Norintieji 
patalkininkauti išleisti kiek 
galima pilnesnę tragiškai 
žuvusio rašytojo Antano 
Škėmos raštų laidą įnašus 
prašome siųsti Fondui ad
resu: Dr. Jonas Valaitis, 
2547 West 45th St., Chica
go 32, III.

• Kalėdos artėja — dova
nas pirksite, tai nepamirš
kite dovanoti gerą knygą, 
perkant ją pigiai. Pasinau
dokite Gabijos paskelbtu 
knygų išpardavimu. Kai ku
rių knygų kainos atpigin
tos net iki 90%. Sąrašų 
prašykite šiuo adresu: Ga
bija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Yo

AR DAUG KAS IŠ JŲ PRISIMENA 
GAUTĄ PARAMA?

Didžiajam New Yorke BALFo 
rudens vajus jau Įpusėjo. Bet, 
kad būtų galima vajum džiaug
tis, nepasakysiu. Praeitą šeš
tadienį, praeidamas pro BALFo 
yaštinę, užsukau pasitairauti apie 
vajų. Teko labai nusivilti. Iš 
išsiuntinėtų 1700 su viršum laiš
kų, tesugrįžo apie 68. O kur ki
ti? Ar jie ne lietuviams buvo 
siuntinėti?

Tiesa, yra taurių širdžių 
BALFui, Įvertinančių jo paskir
ti. Aukoja po 25 dol., o vienas 
neprofesijonalas, turįs šeimą, 
net visą 100 dol. o kitas visą 
savaitės čekį.

Gyvenant stovyklinį gyvenimą 
Vokietijoj, buvau vienos stovyk
los atstovu prie Raudon. Kry
žiaus. Lankiau šalpos reikalais 
Hanau stovyklą, kur buvo Rau
don. Kryžiaus sandėliai. Sandė
liai nebuvo tušti, vis buvo gery
bių, gaunamų iš BALFo. Krei
piantis į tuo laiku buvusį Rau
don. Kryžiaus Gener. Įgaliotinį 
Joną Makauską, ar negalima ką 
nors gauti stovyklos gyventojams 
susilaukdavai atsakymo, kad da
bar ne, nes ką turime, skirta 
studentams. Ir pažymėdavo, kad 
reikalinga sudaryti jiems sąlygas 
išsimokslinti. Vieni jau baigia, 
kiti pradeda. Yra baigusių Lie
tuvos Universitetą, dabar ruo
šiasi daktoratui. Mums reikalingi 
tokie žmonės, kurie veržiasi į 
mokslą.

--Na o ten, aname kampe, 
kam skirti daiktai ir rūbai? -- 
Ten yra mūsų jauniesiams — 
gimnazistams. Jų jaunas kūne
lis, daugiau palankus visokioms 
ligoms. Jaunimas mūsų ateitis. 
Pagal galimybes juos turime 
remti.

Prieš tokius J. Makausko tė
viškus paaiškinimus turėjau nu
silenkti. Pagalvojau, tikrai gra
žūs tikslai. Juk mes greitai 
pradėsime retėti, o jie bus mū-

Inž. VACLOVAS MAŽEIKA Korp. Neo Lithuania Vyr. Valdybos pir
mininkas.
Neo - Lithuania Korporacijos 

didžioji sueiga, buvusi Chicago
je lapkričio 11 - 12 d.d., be ki
tų darbų, išrinko dvejiems me
tams. Korp! vyriausiosios val
dybos narius, o pastarieji pasi- 
skirstydami pareigas, pirmi
ninku vienbalsiai išrinko filisterį 
inž. Vaclovą Mažeiką.

Manimas išrinkimas nėrapri- 
puolamumo išdava. Vaclovas Ma
žeika savo energija, darbštumu 

sų pakaitalas.
Mums bebaigiant kalbėtis, į 

sandelį atėjo 5 jaunuoliai stu
dentai. Trys rūbų reikalu, o 
du, berods iš Pabaltijo univer
siteto piniginės šalpos gauti.

Kiek prisimenu, 1947 metais 
buvo 2300 studentų. BALFas iš 
jų rėmė apie 1700. Tai sudarė 
apie 75ff/o. Gi 1948 m. Vak. Vo- 
kiet., Prancūzijoj, Italijoj, Švei
carijoj buvo apie 1300 studentų. 
Visiems BALFas išmokėjo šal
pos apie 83.000 DM. Tai tik 
piniginė šalpa, neskaitant rūbus, 
maistą.

Iš jų vieni Europojebaigė aukš
tuosius mokslus, kiti įsigijo dak- 
toratus, treti atvykę čia baigė 
mokslus, gerai įsikūrė per tą 
laiką, gana gerai ekonomiškai 
sustiprėjo. Kai kurie turi net 
valstybines, gerai apmokamas 
tarnybas.

Mes tuo tik turime džiaugtis. 
Bet ar daug iš jų prisimena 
BALFą, kurio pastangomis jiems 
pasisekė mokslus baigti? Ar 
jie lietuviškai knygai, lietuviš
kam laikraščiui ir lietuvių bend
ruomenei nėra kurti? Ar jie 
neužsidarė savo šeimos tarpe, 
sutirpo svetimuose.

Žinoma, ne visi. Iš jų yra la
bai taurių lietuvių, besisielojan
čių lietuviškais reikalais. Tik, 
dėja, tokių mažiau. Kai kurie 
BALFui neatsiskaitė už apmo
kėtas keliones išlaidas.

Mielas tautieti, BALFas krei
piasi į visus, ne tik į jaunimą. 
Ir kreipiasi tų vardu, kurie pa
galbos tikrai reikalingi. Tai likę 
tremtiniai Vak. Vokiet., ligoniai, 
našlės su vaikais, Sibiro trem
tiniai atvykę Į Lenkiją, ištrem
ti broliai, seserys, lietuviai Si
biro taigose, ir okupuoton Lie
tuvon grįžę Sibiro tremtiniai, be 
sveikatos, bo prieglaudos. Šau
kiasi pagelbos rūbais, maistu, 
vaistais.

Ar gi tiems kilniems tikslams 
jūs būsite užkietėjęs? Ne. Siųsk 
savo aukąBALFui. (United Lithu
anian Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand Str., Brooklyn 
11, N.Y.) Kokia be būtų auka, 
didelė ar maža, bet siųsk. Bus 
su dėkingumu priimta.

KAZYS VINGRE

• K. Lapatinskas, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė ir $5.00 auką. 

ir kūrybingumu, nuoširdžiupasi- 
nešimu darbui Pro Patria ir pasi
imtos pareigos atlikimu, žodžiu, 
tauraus visuomenininko savybė
mis, ne nuo šiandie naudojasi 
prietelių ir artimųjų pasitikėji
mu bei pagarba. Visa tai jį, kad 
ir gerokai atsikalbinėjusį, atve
dė į šiuo metu aukščiausias Korp! 
Neo - Lithuania pareigas.

Vaclovas Mažeika gimęs 1917 
m. Gimnaziją baigęs 1936 
m. Šiauliuose. Tais pat metais 
Įstojo Į Vytauto Didžiojo Univer
siteto Technikos Fakultetą.- I- 
pusėtas studijas turėjo per
traukti, atlikdamas karinę prie
volę PLP Karo Mokykloje ir gau
damas atsargos jaun. leitenanto 
laipsnį. 1943 m. baigė VD Uni
versitetą ir gavo statybos inži
nieriaus diplomą.

Nuo pat studijų pradžios jis 
priklauso Neo-Lithuania Korpo
racijai ir visą laiką aktyviai 
reiškiasi jos veikloje. Be kitų 
organizacijų, V. Mažeika Lie
tuvos okupacijų metais našiai 
dirbo Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungoje. Baigęs studijas, inži
nieriaus statybininko karjerą 
pradėjo Lietūkyje, bet ją nutrau
kė karo veiksmai ir tremtis.

1948 m. inž. V. Mažeika su 
šeima atvyko į JAV ir apsigyveno 
Chicagoje. Pradžioje braižytoju, 
o vėliau inžinieriumi konstrukto
riumi jis dirba didelėj archi
tektūros ir statybos bendrovė
je. Dėl gilaus pažinimo savo 
profesinio darbo, o taip pat dėl 
tiesaus ir nuoširdaus būdo, jis 
yra mylimas ir vertinamas tiek 
bendradarbių, tiek viršininkų.

Apsigyvenęs Chicagoje, jis 
tuojau pat Įsijungė Į kunkuliuo
jančią lietuviškąją veiklą. Jis 
dalyvauja inžinierių, Lietuvių 
Tautinio Akademinio Sambūrio, 
studentų, lituanistinių mokyklų 
tėvų ir kt. organizacijų veikloje. 
Be visa to, jis bene visą dešimt
metį buvo tvirtas Chicagos Vyrų 
Choro dalyvis, akuratnus repeti
cijų lankytojas ir choro išvykų 
rengėjas -- dalyvis.

Nežiūrint to didelio Įsijungi
mo Į visuomeninį kultūrinį darbą, 
Vaclovas vienas pačių pirmųjų iš 
mūsų gausios inžinierių šeimos 
1956 metais išlaikė atitinkamoj 
egzaminų komisijoj prie Board 
of Education, Illinois valstijos 
egzaminus ir gavo visas teises 
verstis inžinieriaus statybininko 
praktika.

Toks, sakytume, profesinio 
mokslinimosi išbaigimas, suda
rė dar palankesnes galimybes at
sidėti lietuviškajai veiklai. To
dėl jis aktyvus susikūrusioj Neo 
Lithuania Chicagoje, o pastaruo
sius dvejus metus Korp! Vyr. 
Arbiter Elegantiarum, jis bene 
trečius metus kruopštus Ame
rikos Lietuvių Tarybos Chicagoje 
narys ir (vairių komisijų darbi
ninkas. Jo vadovaujama Korp! 
Neo- Lithuania Statutui ruošti 
komisija parengė projektą, kuris 
pastarojo Korp! suvažiavimo bu
vo priimtas. Jis vadovavo (ir 
su gražiu pasisekimu) trečiajai 
neolithuanų vasaros stovyklai 
1960 metais.

M. VALIUKĖNAS

Dirvos vyriausią redaktorių ir Vil
ties Draugijos reikalų vedeją BALĮ 
G A I D Ž I Ū N Ą , švenčiantį 50 me
tų amžiaus sukaktį,

nuoširdžiai sveikina

Vilties Draugijos Valdyba

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
Paminės aušrininką

J. Šliūpą
Tėvynės Mylėtojų Drau

gijos 8-ta kuopa kviečia 
Los Angeles ir apylinkių 
lietuvius gruodžio 9 d., šeš
tadienį, 6:30 vai. vak., at
vykti į Tautinius namus, 
3356 Glendale Blvd. (kam
pas Glendale Blvd. ir Per- 
lita Avė.), aušrininko Dr. 
Jono Šliūpo minėjiman.

šįmet suėjo šimtas metų, 
kai gimė J. Šliūpas. Alena 
Devenienė minėjime pra
kalbai yra pasirinkusi temą 
apie Dr. J. Šliūpo laikus ir 
dabartį. Stasys Kalvaitis, 
Ona Mironienė ir Andrius 
Mironas atliks programos 
meninę dalį.

Į programą įėjimas vi
siems laisvas, nebus renka
mos aukos. Po programos 
bus pasišnekėjimai ir vai
šės, kurias kiekvienas galės 
pasirinkti pagal skonį ir 
kainą.

Minėjimui paruošti yra 
Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos susirinkime išrinkta ko
misija: pirm. inž. Bronius 
Budginas, Hypatija Yčai- 
tė-Petkienė ir Kazys Janu
ta nariai.

Iš SLA 75 kuopos
SLA 75 kuopos metinis

CHICAGO
žuvusiųjų minėjimas

Rašytojo, režisoriaus, ak
toriaus Antano Škėmos ir 
drauge su juo tragiškai žu
vusių — visuomenininko, 
buv. VLIKo nario Jurgio 
Jaks-Tyrio ir studentės Ju
ditos Audėnaitės minėjimas 
— akademija ruošiama 
gruodžio 2 d. (šeštadienį), 
8 vai. vakare, Jaunimo Cen
tre.

ž u v u siesiems paminėti 
žodį tarti iš Montrealio spe
cialiai atvyksta poetas Hen
rikas Nagys, artimai juos 
pažinęs.

Akademijos meninėje da
lyje išgirsime paties Anta
no Škėmos įkalbėtą "Balto
sios Drobules" ištrauką ir 
aktorių — Irenos Nivins- 
kaitės, Algimanto Bikinio, 
Vytauto Juodkos, Juozo Ke- 
Iečio, Juozo Raudonio stato
mą Antano Škėmos dramos 
"Živilė" 2 veiksmą. Scenos 
menine priežiūra rūpinasi 
dail. Vytautas O. Virkau.

Akademiją ruošia suda
rytas Chicagos lietuviškųjų 
organizacijų komitetas, į 
kurį įeina JAV Lietuvių 
B e n d r uomenės Chicagos 
apygarda, Filisterių Varpi
ninkų Sąjunga, Lietuvių 
Skaučių Seserija, Lietuvių 
Studentų Sąjungos Chica
gos skyrius, Lietuvių Vals
tiečių Liaudininkų Sąjunga, 
Santaros-Šviesos Federaci
ja, Scenos Darbuotojų Są
junga.

P ar ag ink it savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. 

ĮSIDĖMĖTINA VIENGUNGIAMS
ir tiems, kurie nenori dovanų pakuoti patys. Mes puošniai 
supakuosim jūsų dovaną nemokamai, ką Jūs čia bepirktumėt: 
ar tik plokštelę ar 6 pėdų aparatą. Gradinskas, 2512 W. 
47th Str., Chicago, III., FR 6- 1998.

susirinkimas bus gruodžio 
10 d., 2 vai., Tautiniuose 
namuose, 3356 Glendale 
Blvd. Bus renkama nauja 
kuopos valdyba ir kandida- 
tatai į Pildomąją Tarybą.

Kuopa turi daugiau kaip 
200 narių. Narių skaičius 
auga naujais ir iš kitur čia 
atsikeliančiais nariais. Lap
kričio mėnesį kuopa neteko 
dviejų narių. Mirė George 
Wallace (Valaitis), gyvenęs 
Long Beach, Calif. Jis mi
rė lapkričio 12 d. Laidoti 
išvežtas į Chicagą, ten ilgai 
yra gyvenęs. Lapkričio 18 
d. mirė Kazimieras Motie
ka, kilęs nuo Panevėžio, 
Amerikoj gyveno nuo 1949 
metų. Palaidotas Los Ange
les Kalvarijos kapinėse.

Sausio 28 d. metiniame 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje _ losangeliečiai vaidinto
jai, J. Kaributo režisuoja
mi, suvaidins komediją.

K. J.

Minėjo sukaktį
Los Angeles skautai ir 

skautės lapkričio 11 ir 12 
dienomis paminėjo 10 metų 
įsikūrimo sukaktį. Lapkri
čio 11 d., šeštadienį, išsiri
kiavus dideliam būriui 
skautų ir skaučių, įvyko iš
kilminga Pacifiko rajono 
sueiga, kurioje rajono va
das sktn. VI. Pažiūra pasa
kė kalbą, iškeldamas Los 
Angeles skautų ir skaučių 
pastangas skautavimo ke
lyje. Brolijos ir Seserijos 
vadovai apdovanojo darbš- 
čiuosius vadovus atsižymė- 
jimo garbės ženklais, o pats 
rajono vadas Pirmijos pa
keltas į pilno skautininko 
laipsnį. Kartu buv. Panerių 
skautų vietininkija padidė
jusiu skautų skaičiumi pa
kelta į tuntą, kuriam pasi
rinktas istorinio Lietuvos 
partizanų Kalniškių mūšio 
vardas. Ta pačia proga pa
šventinta ir Kalniškių tun
tui įteikta vėliava, kurios 
kūmai buvo sktn. M. Nau
jokaitis ir p. Radvenienė. 
Vėliava šventino ir pasakė 
momentui pritaikintą kalbą 
dvasios vadas kun. A. Va
ikiška.

Skautininkų rate davė 
skautininko įžodį pakeltieji 
į psktn. 1. inž. Jonas Na
vickas ir E. Radvenis, abu 
ilgamečiai skautų vadovai.

Tėvų ir židinio vardu 
skautų ir skaučių vadovai 
buvo apdovanoti lietuviško
mis knygomis ir ta proga 
žodį tarė skaučių tėvų kom. 
pirmininkas adv. Kazlaus
kas, iškeldamas Los Ange
les skautų, skaučių ir vado
vų darbą skautybės ir lietu
vybės srityje.

Vadovams padėkojus, vi
si persikėlė į šv. Kazimiero 
parapijos valgyklos salę, 
kur tėvų komitetai ir židi
nys surengė vaišes, o po to 
didžiojoje salėje įvyko ju
biliejinis laužas.

Sekančią dieną, sekma
dienį, visi skautai ir skau
tės uniformuoti dalyvavo 
pamaldose. S. L.
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