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Ar Castro eis Tito keliu?
ATRODO, KAD WASHINGTONO ADMINISTRA
CIJA KALTE U*. STEVENSDNO-KUZNECOVO 
PASITARIMŲ DĖL KUBOS NEPASISEKIMŲ 
NORI SUVERSTI ANT BRAZILIJOS PREZI
DENTO GOULART, KURIS ĮKALBĖJĘS UŽ
SIENIO POLITIKOS VAIRUOTOJUS, KAD CAS

TRO NORĖTŲ VIRSTI ANTRU TITO.

- - - - - - - - -  VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - -
Amerikiečių - sovietųpasikal- 

bėjimai Jungtinių Tautų globoje 
dėl Kubos pasibaigė be jokių re
zultatų. Stevensonas ir Kuzne- 
cov tačiau pasisakė už taiką! 
Paprastai kalbant tai reiškia, kad 
sovietų generolas C. Slazenko su 
savo 28 ar 33 tūkstančiais raudo
nosios armijos karių toliau val
dys Kubą. Gerai informuoti ko- 
lumnistai Robert S. Allen ir Paul 
Scott skelbia, kad pati administra
cija paleidusi gandus, aiškinan
čius jos Kubos politiką. Esą Bra
zilijos prezidentas Goulard {kal
bėjęs prezidento broliui Robert
F. Kennedy, kad Kubos komunis
tai esą suskilę f tris grupes: vie
ni nori Titoizmo, kiti glaudaus 

. santykiavimo su Maskva, o treti 
norėtų draugauti su Raudonąja 
Kinija. Jei JAV laikytųsi nuolai
džiai, Goulardas stengtųsi {kal
bėti Castro sekti Tito pavyzdžiu 
ir kurti savitą "lotynų Amerikos 
socializmą”. Jei Castro iš tikro

Protestuoja prieš Mažojoj
Lietuvoj rusų tebevykdomą 

tautžudystę
Prieš keturiasdešimt metų 

Mažosios Lietuvos šiaurinė da
lis -- Klaipėdos Kraštas -- Įsi
jungė Lietuvos Valstybės sudė
tim

Lietuviškas valstybingumas, 
karžygiškumas ir patriotizmas 
įsikūnijo ir įsiamžino istorinia
me žygyje, kuris nulėmė tos Ma
žosios Lietuvos dalies politinę 
ateiti ir apsaugojo Lietuvos ne
priklausomybę nuo svetimų kės
lų lietuviškame pajūryje. Tuo žy
giu lietuvių tauta, ilgai kentėjusi 
po vokiečiais ir po rusais, lai
mingai {gyvendino senų seniau
sias viltis apsijungti vienoje vals
tybėje ir parodė savo sugebėji
mą sėkmingai apsiginti nuoprie
šų iš vakarų bei sutvirtinti savo 
valstybės pagrindus laisvo išėji
mo jūron atkovojimu.

1923 metų sausio 15 dienos Įvy
kiai buvonepaprastastarpsnisil- 
gos istorijos raidoje, kurioje lie
tuvių tauta ne kartą susidūrė su 
pavojais iš pajūryje Įsitvirtinu
sių nedraugingų galių ir kurioje 
lietuviškasis pajūris ne kartą 
skaudžiai pademonstravo savo 

Dekoracijų pakeitimas...

norėtų virsti nauju Tito, tai Gou
lardas jam už tai pažadėtų visos 
lotynų Amerikos paramą, už ką 
Castro iš savo pusės pažadėtų 
nesikišti { kitų kraštų vidaus rei
kalus.

Ar taip buvo ar ne, kol kas ne 
visai aišku, bet-Allen-Scott tei
gia tai sužinoję iš patikimų šal
tinių, kurie norėję, kad tai būtų 
paskelbta. Patys Allen-Scott is
torijai apie Kubos komunizmo su • 
kilimą nenori tikėti.

(Čia reikia pastebėti, kad kai 
Brazilijos prezidentasGoularduž 
ėmė prezidento postą, kariuome
nės vadai jį įtarė komunizmu ir 
privertė Brazilijoje Įvesti parla
mentarinį režimą, kuris didelę 
prezidento valdžios dalį perdavė 
ministeriui pirmininkui. Dabar 
įsistiprinęs Goulard pravedė re
ferendumą, pagal kurį Brazilijoje 
vėl {vedama prezidentinė, kaip 
JAV, sistema ir jis vėl atgaus 
plačias teises.) 

didelę reikšmę lietuvių tautos 
buičiai.

Nuo pat 1252 metų, kada vokie
čių kryžiuočiai Klaipėdoje pa
statė pilt prieš anų laikų Lietu
vą, lietuviai kaip tik pajūryje tu
rėjo sunkiai ir ilgai kovoti už 
savo laisvę ir tautinę gyvybę. 
1422 metų Melno sutarties kom
promisu Vytautas Didysis -- ne
išsižadėdamas savo aspiracijos, 
kad "prūsai yra taip pat mano 
protėvių žemė" --turėjo sutikti 
su vokiečių Įsigalėjimu lietuviš
kame pajūryje: didelė lietuvių tau
tos dalis buvo palikta po vokie
čių galia penkiems šimtams me
tų. Tik pirmasis pasaulinis ka
ras vėl atnešė galimybę seną, ne
išspręstą Mažosios Lietuvos klau
simą pateikti naujam patvarky
mui -- ŠĮ kartą Vokietiją nuka
riavusioms pasaulinėms jėgoms. 
Nebuvo tobulas nė jų sprendimas, 
surašytas Versalėstaikos sutar
tyje: lietuviųtauta pati turėjo imti 
likiminĮ sprendimą 1 savo rankas 
ir jėga išsikovoti teises i savo pa -

(Nukelta Į 2 psl.)

Čia pat dar kartą negalima ne
pareikšti nusistebėjimo dėl kai 
kurių amerikiečių Įkyraus noro 
visur matyti komunistų suskili
mo ženklus. Taip, pavyzdžiui, 
toks žinomas kolumnistas kaip 
Joe AIsop savo Naujų Metų kol um- 
noje rašė:

"1963 metams vieną dalyką ga
lima tikrai išpranašauti. Sekan
tieji dvylika mėnesių bus domi
nuojami (vykių, tiesioginiai ar ne
tiesioginiai išplaukusių iš vis gi
lėjančio skilimo tarp komunisti
nės Kinijos ir Sovietų Sąjungos.

Šiuo momentu ekspertai, pri
stabdę kvėpavimą, stebi vis dau
giau aiškėjantį ir smarkėjantį 
kinų-sovietų mūšį dėl FideI Cast
ro vyriausybės draugystės!"

I tai atsakydamas James Burn- 
ham National Review sausio 15 d. 
Nr, samprotauja:

"Komunistai yra ideologistai, 
tačiau ne idiotai. Ką kiniečiai tu
ri, kad Fidel Castro pasisuktų 
Peipingo pusėn? Maisto? Vais
tų? Mašinerijos? Chemikalų? 
Plieno? Ginklų? Aukso? Atsaky
mas ne, ne ir ne. Galimas daik
tas, kad kai kurie komunistai no
rėtų atsikratyti Maskvos globos, 
bet tuo atveju jie tikrai paimtų 
Nasserio ar Tito kursą ir būtų 
dovanomis apipilti iš Washingto- 
no!"

Bet kadangi sovietai turi dar 
Kuboje savo kariuomenę ir jie 
labai gerai atsimena, kaip iš glo
bos ištrūko Tito, jiepadarys vis
ką, kad Castro nepasektų tuo pa
vyzdžiu.

O kas liečia kiniečius, tai ne
paisant jų kalbų, jų jėga kol kas 
tokia, kad net savo pačių prie
angyje, kaip Laose ir Viet-Na- 
me jie turėjo duoti balsą ’se- 
nior partneriui* komunizmo fir
moje — rusams.

Žinoma, kad kiniečiai pyksta 
ant sovietų už per mažą paramą 
ir t.t., tačiau iki šiol dar nebuvo 
jokių rimtų Įrodymų, kad jie dėl 
to norėtų ir galėtų ardyti bendrą 
frontą.

Iš viso, visos kalbos apie so
vietų kompartijos skilimą Į frak
cijas, kaip ’neo-stalinistus’ ir 
’pro-kiniečius’ yra tikra nesą
monė. Tiesa, už priešingos nuo
monės Chruščiovui pareiškimą 
šiuo metu tuojau pat nesušaudoma, 
kaip buvo Stalino laikais, bet ir 
dabar nė vienam žmogui Sovietų 
Sąjungoje tikrai neapsimoka būti 
Chruščiovo priešininku. Ir kas 
nebūtų pasakyta centro komiteto 
posėdžio metu, kas neatstovautų 
kokią nuomonę,per balsavimą vi
si pasirodo esą {tikinti Chruščio
vo išminties ir niekas nebalsuo
ja prieš jį.

Visos tos kalbos apie komu
nistų suskilimą, jų galimą pasi
keitimą ir panašiai, tarnauja tik 
vienam ir vis tam pačiam tikslui 
nuo pat Stalino laikų, kad patei
sintų jiems daromas nuolaidas, 
pateisintų nusileidimą, pateisin
tų 'minkštą liniją*.

ŽIEMOS SIMFCNUA Vyt. Maželio nuotrauka

Čičikovai Lietuvoje
Meteoriškai pirmaisiais ne

priklausomos Lietuvos respub
likos laikais švystelėjęs satyros 
teatras Vilkolalds(tragikomiškai 
žuvęs nelygioj kovoj su tikrosios 
demokratijos cenzūra ankstyvą 
1925 metų pavasarį), vaidindavo 
satyrą, vadintą Chlestakovas 
Lietuvoj. Tai buvo to meto Lie
tuvos aktualijoms pritaikytas Go
golio satyrinės komedijos Revizo
riaus perdirbinys. JeiguVilkola- 
kis galėtų atgimti Lietuvoj da
bar, tai jo repertuare tikriausiai 
vieną iš žymiausių vietų galėtų 
užimti kitos Gogolio satyros -- 
Mirusiųjų sielų -- perdirbinys, 
pavadintas Čičikovai Lietuvoje.

Baudžiavos laikais Rusijos dva
rininkų turtingumas ir kreditin
gumas būdavo matuojamas ne tiek 
jų turimos žemės, kiek turimų 
baudžiauninkų skaičiumi, atseit, 
žiūrėjo, kiek kas turį "dūšių" 
arba "sielų", tai yra, jam dir
bančių baudžiauninkų. Gogolis pa
sakoja apie nusigyvenėlį Čiči- 
kovą, kuris savo kreditingumui 
pakelti ėmė pigiai supirkinėti ne 
gyvus baudžiauninkus, o jau mi
rusių baudžiauninkų sąrašus, ir 
ėmė operuoti tais sąrašais, kaip 
realiu turtu.

Bolševikija, staigiai iškilusi į 
politines viršūnes tebebūdama 
proletariškame lygyje ne tik me
džiaginių, bet ir kultūrinės kūry
bos turtų atžvilgiu, ligi šiai die
nai dar negali nusikratyti iš to 
kylančios menkybinės savijau
tos. Tai vienas opiųjų bolševiki- 
jos rūpesčių tebėra kaip nors pa
kelti savo kreditingumą kultūri
nės kūrybos srityje. Tam tiks
lui jie godžiai renka ir stengia
si Įrašyti savo sąskaiton kiek ga
lima daugiau kultūrinio palikimo 
iš praeities ar net ir dabarties. 
To tačiau negalima padaryti ki
taip, kaip tik sekant Čičikovopa- 
vyzdžiu: Įrašyti savo sąskaiton 
kiek galima daugiau "mirusių 
sielų", kurios jau negali prie
šintis prieš jų pasisavinimą.

Lietuvoj bolševikai ėmė čiči- 
koviškai elgtis nuo pačios pirmo
sios savo Įsigalėjimo dienos. Vi
sų pirma jie vienu ypu nužudė 

visas net ir tebegyvas kuo nors 
ryškiau pasireiškusias asmeny
bes: ne visus nužudė fiziškai, bet

V. RASTENIS
visus nužudė dvasiškai, nes už
gniaužė betkokią galimybę sava
rankiškai pasireikšti.

Tada taip nužudytas sielas bol
ševikai ėmė {rašinėti savo sąs
kaiton ir naudoti savo reikalams, 
naudoti ne tik kultūros, o ir po
litikos srityje. Juk net savo pir
mosios neva vyriausybės kredi
tingumui padidinti jie pasinaudojo 
visa eile tokių nužudytų sielų, 
kurių tarpe buvo ne tik toks Pa
leckis ar Pakarklis, bet ir Krė
vė, ir net Ernestas Galvanauskas. 
Vadinamojo liaudies seimo rinki
mams bolševikai irgi neturėjo 
savos, Lietuvos visuomenės aky
se nors šiek tiek kreditingos at
ramos. Tad tam tikslui jie pasi
savino keliolikos dešimčių su 
bolševikais niekad nieko bendra 
neturėjusų dvasiškai jau nužudy
tų Lietuvos mokslininkų, visuome
nininkų bei menininkų vardus, 
surašę juos Į čičikovišką "darbo 
sąjungos" sąrašą. Net ir 1 "liau
dies seimą" jiems teko skolintis 
"deputatų" iš nužudytųjų sielų 
tarpo.

Kultūrinėje srityje Lietuvos 
bolševikai ypač uoliai į savo či- 
čikoviškus kreditus Įsirašinėja 
jau mirusius rašytojus, dailinin
kus, kompozitorius, mokslinin
kus, visuomenininkus. Štai, toli 
gražu nepilnas, sąrašas mirusių 
iškiliųjų Lietuvos asmenybių, ku
rias dabartiniai "naujaturčiai" 
įsirašė Į savo kreditus, nors gy
vi būdami jie nė iš tolo neturėjo 
intencijos kokiu nors atžvilgiu 
būti bolševizmo "baudžiaunin
kais": Čiurlionis, Žemaitė, Laz
dynų Pelėda, Petkevičaitė-Bitė, 
Maironis, Vaižgantas, Kudir
ka, P. Višinskis, S. Daukantas, 
Gruodis, Pakalnis, Sruoga, Vai
čiūnas, Krėvė, Vienuolis, Straz
delis, Vienožinskis - poetas, 
Vienožinskis - dailininkas, Kuz
ma, Purenąs ir dar daug kitų, 
nekalbant apie eilę fiziškai gyvų 
tik dvasiškai užmarintų ir pa- 
klusnybėn pajungtų sielų. Įvai
riais būdais ir su (vairiais re
zervais, tačiau visus juos bol
ševikai yra Įtraukę ( savo čiči- 
koviškus kreditų sąrašus.

Naujausias čičikoviškas Lietu
vos bolševikų "pirkinys" -- Juo
zo Tysliavos vardas.

Tysliava, išvykęs iŠ nepriklau 
somos Lietuvos Amerikon "pasi
dairyti", Įsiliejo 1 čionykštĮ lie-

(Nukelta (2 psl.)

ŽIHIOS IŠ VISO P ASAUUO Į

• Brazilijos saugumo or
ganai surado užslėptu gink
lų sandėlius, kurie rodo, kad 
Č e k o s 1 ovakijoje gaminti 
šautuvai ir šoviniai atėjo 
per Kubą. Ginklų kiekiai ro
do, kad planuojamas parti
zanų apginklavimas nėra 
vien lokalinis reikalas. Ne
abejojama. kad Kuba yra 
bazė ginklų paskirstymui 
Pietų Amerikos Valstybių 
komunistams.

Surastų ginklų sandėlių 
dislokacija rodo, kad suki
limai Brazilijoje ruošiami 
vykdyti pačiose jautriausio
se vietovėse ir vienu metu.

• Popiežiaus Jono XXIII 
paveikslas pirmą kartą pa
sirodė viename iš Maskvos 
savaitraščių. Paveikslas Įdė
tas kartu su straipsniu, ku
riame, tarp kita ko, sako
ma, kad "dabartinio popie
žiaus kalbos, palankios po
litikos atskyrimui nuo Baž
nyčios palankiai priimamos 
tikinčiųjų. Tai konstrastas 
ultra-konservaty v i a m jo 
pirmtakūnui Popiežiui Pi
jui XII.’’

• Katalikų jaunimo žur
nalas Shield tvirtina, kad 
komunistai ypatingą dėme
sį kreipia j studentų verba
vimą komunizmo tikslams 
viso pasaulio universitetuo
se. Ir tai jie atlieka labai 
sėkmingai.

• Naujai susirinkusio Se
nato sesijos pirmosios die
nos praeis kovose dėl Įta
kingų postų komisijose.
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tuvių gyvenimą ir užkliuvo ilges
niam laikui, nors ligi 1940 metų 
permainų vargu ar buvo kada jo 
mintyse planų gyvam t Lietuvą 
nebegrįžti, ar bent joje nesilan
kyti. Lietuvos jis neišsižadėjo 
(kaip tą apie visus "negrlžėlius" 
stengiasi teigti bolševikai). Jis 
išgyvenęs Amerikoje ne tik pen
kerius, o ir daugiau kaip dvide
šimt penkerius metus, neišsiža
dėjo net tos "ore pakibusioš'Lie- 
tuvos pilietybės, tad vien jau tuo 
būdu laikė sau duris kietai už
trenktas lankytis Lietuvoje tik 
tol, kol ten viešpatauja iš Mask
vos atsiųstoji valdžia.

Nors Tysliava, kaip ir tūks
tančiai kitų, be abejo būtų ver
žęsis Į pirmą prieinamą lėktu
vą skristi Lietuvos aplankyti ar
ba ir visiškai grįžti, vos tik bū
tų išnykęs tenai svetimųjų vieš
patavimas. jis, matyt, nesijautė 
taip, kad tokia kelionė būtų pri
imtina jam gyvam dabartinėse 
aplinkybėse. Ir bolševikams gy
vas Tysliava nebuvo Įsileisti - 
nas, nes jų akyse jis juk -- "tė
vynės išdavikas", nes garsiai, 
nesivaržydamas smerkė "didžio
sios tėvynės"-viešpatavimą tik
rojoje lietuvių tėvynėje.

Taip aplinkybių tramdomą Lie
tuvos ilgesį, -- irgi kaip ir dau
gybė kitų, -- Tysliava reiškėpa- 
geidavimu būti bent palaidotam 
Lietuvoje.

Dažnas tokį pageidavimą pa
reiškia sąlygotai: būti palaido
tam išsilaisvinusioje Lie
tuvoje, ar bent tada, kai tas ga
lės būti nesiejama su būtinumu 
parduoti mirusią sielą dabarti
niams Lietuvos čičikovams. Ne
žinom, ar Tysliavos pageidavi
mas buvo Įsakmiai taip sąlygo
tas, ar buvo galimas ir laisvai 
aiškinti. Kaip bebūtų, vėlionies 
našlė ryžosi tą jo valią Įvykdy
ti tuojau.

Vilniškiai čičikovai, kuriems 
gyvas Tysliava gal būtų atrodęs 
"perbrangus" ir rizikingas ar vi
sai nepriimtinas, mielai pasišo
vė "Įsigyti" mirusio Tyslia
vos vardą. Prašyti ar neprašyti, 
už tą vardą jie užsimokėjo tokiu 
"pinigu", kuris jiems užtikrina 
galimybę tą vardą įsirašyti Į 
savus kreditus.

Jie leido vėlionies našlei vyk
ti su urna pačiai į Vilnių ir ten 
viešėti apie dvi savaites, nors 
priežasčių jai vizos neduoti So

vietuos konsulatas, be abejo, tu
ri sąrašą Žymiai ilgesnĮ, negu 
daug kam kitam.

Vietoj privataus šeimyninio Įvy
kio, jie iš laidotuvių padarė iš
garsintą politinį ĮvykJ: užleido 
kapui vietą pačiame Lietuvos 
panteone -- Rasų kapinėse, tik, 
bent viešuose pranešimuose, {ri
kiavo Tysliavos vardą šalia tokių 
Įžymybių, kaip Cvirka ir Mar
cinkevičius ( ne Basanavičius ar 
Sruoga, kurie irgi ten palaidoti); 
jie parūpino -- ir nepavėlavo! -- 
antkapį su Įrašu (kitais atvejais 
antkapio gaminimas ten dabar 
trunka mėnesiais ir net metais); 
jie surengė valstybinio masto 
laidotuvių iškilmes, kuriose da
lyvavo visa eilė ne tik kultūri
nės, o ir politinės srities aukš
tų pareigūnų; savo prakalbose 
čičikovai nutylėjimu amnes
tavo Tysliavą už jo viso gyve
nimo aiškiai priešsovietinį vie
šąjį veikimą, iškeldami tik spe
cialiai atrinktą jo poeziją ir ypač 
jiems svarbiausi faktą, kad, štai, 
"poetas sugrįžo i tėvynę" (ne
svarbu, kad "sugrįžo" tik mi
ręs, -- to čičikovams gana).

L. Kapočius, kuris geriau ne
gu kas kitas tenai žino, kaip Tys
liava reiškėsi būdamas gyvas, 
nes stebėjo jį iš Vlashingtono 
(ir iš arčiau) ligi pat jo mir
ties, išsitarė visai aiškiai, ko 
čičikovai tikisi iš to "pirkinio": 
šis " poeto sugrįžimas" padėsiąs 
ir kitiems "po svetimus kraštus 
blaškomiems" lietuviams suar
tėti su... "savo tautos kamienu".

Tas L. Kapočiaus pasisakymas 
patvirtina, tiesa, ir taip aiškų nu
manymą, kad Vilniaus čičikovai 
taip dosniai mokėjo ne vien už J. 
Tysliavos "mirusią sielą”, ne 
vien už jo vardą. Tai yra ir, jei 
ir ne sandėris, tai bent speku
liacinis investavimas i viltį su
stiprinti lietuvių išeivijoje vadi
namąją "trečiąją jėgą", ir sustip
rinti ją ta prasme, kad ji faktiš
kai būtų "su kamienu suartėjimo” 
šydu pridengtas ligi šiol nesėk
mingos "antrosios (aiškiai pro 
bolševikinės) jėgos” jiems tinka
mas pakaitalas.

Ar ši čičikovų investicija bus 
ką laimėjusi, ar ne, galbūt netru
kus pradėsime matyti.

Protestuoja
(Atkelta iš 1 psl.)

jūri, kurias kiti kėsinosi jai nu
ginčyti.

Deja, nei 1923 metų sukilimo 
bei atvadavimo žygiai, nei 1924 
metų tarptautinis jų Įteisinimas 
Klaipėdos kraštui neleido žydė
ti ilgam. Iš naujo, kaip ir anks
čiau istorijoje, iškilo mirtini pa
vojai -- pirma iš vakarų, vėliau 
iš rytų. 1939 metais Klaipėdon 
įžygiavo hitlerininkai, o 1945 me
tais visą Mažąją Lietuvą užgro
bė Stalino armija. Antrąjį pasau
lini karą laimėjusios didžiosios 
valstybės Potsdamo susitarimu 
padarė naują laikinį sprendimą 
Mažosios Lietuvos sąskaiton: 
Mažosios Lietuvos gyventojų va
lios ir gyvybinių interesų nepai
sydamos, jos jų tėviškes perlei
do "administruoti” rusams, ku
rie, nors ne kartą praeityje buvo 
Įsibrovę karų eigoje, niekad ten 
nėra gyvenę ir jokių teisių ten 
neturi ir negali turėti. Pietinė 
Mažosios Lietuvos dalis rusų 
pavadinta "Kaliningradskaja ob- 
last" ir paversta -,- lyg kokia 
kolonija - - tolimosios Rusijos So
vietų Respublikos dalimi.

Jokie karai, marai ir svetimų 
galių patvarkymai nėra nuvedę 
Mažąją Lietuvą tokion žiaurion 
nelaimėn kaip šioji rusiškoji 
"administracija". Nėra kitos Ry
tų Europos srities,Tturi taip sun
kiai nukentėjo nuo rusiškojo taut- 
žudystės nusikaltimo. Žudymais,
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DETROITO RADIJO KLUBAS, kurio programa "Lithuanian Voice" girdima kiekvieną sekmadienį nuo 
8:30 iki 9 vai. ryt. per WQRS radijo stotį FM banga 105,1, sausio 19 d. Detroito Lietuvių Namuose 3009 
Tilman St. rengia koncertą, kurio programoje dalyvauja Clevelando Vyrų Oktetas, vad. R. Babicko. 
Nuotraukoje Radijo Klubo vadovybė. Sėdi iš kairės pirmoj eilėj: A. Januškevičius, O. Šadeikienė, J. 
Kriščiūnas, inž. V. Urbonas, A. Brazaitienė, P. Januška, L, Šulcas. Stovi antroj eilėj: S. Račiukaitis, 
A. Sukauskas, E. Kilikevičienė, K. Gogelis, Z. Sukauskaitė, St, Garliauskas, K. Ražauskas. Stovi trečioj 
eilėj: J. Rekašius, C. Šadeika, P. Marčiukaitis, V. Kankalis, F. Blauzdys, V. Kriaučiūnas, J. Murinas. 
Nuotraukoje trūksta adv. K. Ambrosės ir S. Dryžos.
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marinimais ir išvarymais steng
tasi krašto gyventojus --ar lie
tuvius, ar vokiečius, ar kitos tau
tybės -- išrauti iš tėvų žemės, 
kad krašte griuvėsiuose galėtų 
įsikurti nauji, varu atgabenti sa
viški kolonistai.

Tokia padėtis šaukte šaukiasi 
istorinio atpildo ir naujų spren
dimų. Dabartinis Mažosios Lie
tuvos likimas tiek neteisingas ir 
nežmoniškas, kiek nepatvarus ir 
laikinis. Rusiškasis plėšrumas, 
besiekdamas Mažosios Lietuvos 
sunaikinimo, tik sutvirtina am
žinąsias jos senųjų gyventojų tė
viškės teises.

Negali būti abejojimo, kad ateis 
laikas, kada lietuvių tauta pati ir 
vėl galės spręsti savo likimo klau 
Simus. Tikėkime, kad ji tada ir 
vėl -- kaip anais reikšmingais 
1923 metais -- susilauks didvy
rių, kurie drąsiai ir sumaniai ap
saugos jos laisvę ir Įgyvendins 
jos teises šiandien rusų engia
moj Mažojoj Lietuvoj.

Mes, nuo rusiškojo jungo už
jūryje prieglobstį radę Mažo

sios Lietuvos lietuviai, šia pro
ga:

Išreiškiame gilų jau žuvusių 
senųjų prūsų genčių palikimo naš
tos ir atsakomybės jausmą;

visu griežtumu protestuojame 
prieš Mažojoj Lietuvoj rusų įvyk
dytą ir tebevykdomą tautžudystę 
ir teisės laužymą;

skelbiame tvirtą įsitikinimą, 
kad ateities Europos galios, pra
eities klaidų pamokytos, suras 
išmintingus ir teisingus būdus 
Mažajai Lietuvai padarytoms 
skriaudoms atitaisyti ir senoms 
lietuvių tautos aspiracijoms Įgy
vendinti' kūrybingai besijun
giančios laisvos Europos san
tvarkos rėmuose.

Mažosios Lietuvos Rezis
tencinio Sąjūdžio Centro Ko
miteto Prezidiumas: Marty
nas Brakas, Ramūnas Brakas, 
Albertas Kynastas, Jonas Stik- 

i liorius. Jonas Vilgalys

New Yorkas, 1963 m. sausio 15 d.

suprantama") likę didesniosios 
Putino studijos: "Naujoji lietuvių 
literatūra" (1936), "Vydūno dra
maturgija" (1935), "Literatūros 
etiudai" (1937).

Pats savaitraštis ("Literatūra 
if Menas") išėjo pakeisto forma
to: tie patys didžiojo dienrašti- 
nio formato keturi puslapiai 
dabar sulenkti pusiau, į aštuonis 
puslapius. Tokios reformos 
pageidavę skaitytojai. Taigi ir 
toliau literatūrai, dailei, teatrui 
ir muzikai skirtas savaitraštis 
lieka lygiai perpus mažesnės ap
imties, kaip, pav. Chicagos Drau 
go savaitinis priedas, nekalbant,

kad tos pačios negausios skiltys 
neretai panaudojamos ir sumenu 
nieko bendra neturintiems rei
kalams (pav., politiniams pra
nešimams, arba reportažams 
apie žvejybą, apie statybas ir tt.).

Kitos permainos bolševikinių 
leidyklų lietuviams leidžiamoje 
spaudoje -- mėnesinis "Moks
leivis” panaikintas, prijungtas 
prie kito mėnesinio iliustruoto 
žurnalo, "Jaunimo Gretų", kuris 
būsiąs kiek padidintas. Be to, nuo 
"Socialistinio Žemės Ūkio" pava
dinimo nuimamas žodis "socia
listinis"... (LNA)

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|gl/ty MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

SAVINGS DEPOSITS

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

• 25000 EUCLID AVENUE • 26000 LAKE SHORE BLVD.

V. Mykolaitis - Putinas įžengė 
į aštuntąją dešimtį

Sausio 5 d išėjęs pirmasis 
šių metų Literatūros ir Meno nu
meris Vilniuje daugiausia skir
ta? pagerbti V. Mykolaičiui-Pu- 
tinui jo 70 metų amžiaus sukak
ties proga. Nuotraukoje Putinas 
matomas nuleidęs akis ir giliai 
susimąstęs. Kaip iš jo paties žo
džio sukakties proga, taip ir iš 
gana plokščių pagarbinamųjų 
straipsnių (Korsako, Baltušio, 
Vaičiūnaitės) poeto santykis su 
visa valdančia aplinkuma slypi po 
panašiu susimąstymo šydu, kaip 
ir veidas nuotraukoje. Iš straips
nių matyti, kad "Sukilėliai" tėra 
Putino tritomės istorinės apo- 
pėjos pradžia, apie kurios tęsi
nių spausdinimą nieko nekalba
ma. Putinas šiuo metu buvęs itin 
užimtas savo raštų rinkinio tvar- 
kymu, kurių aštuntasis ir pasku
tinis šiame rinkinyje tomas kaip 
tik išėjo, sukakties išvakarėse. 
Jame sudėti Putino literatūros 
istorijos, kritikos ir publicisti

kos raštai, tačiau daugiausia tik 
iš pokarinio laikotarpio: iš anks
tesnių tos srities Putino darbų i 
rinkinį patekę tik kaikurie, "dar 
ir dabar nepraradę savo.reikš
mės, o kartais ir aktualumo". Už 
rinkinio ribų (sako, "savaime

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ KALENDORIUS _ _

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

VASARIO 10 D. 3 vai. p.p. 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas - pobūvis su menine pro
grama B. Pakšto salėje. Rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
ka,

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

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJUS
BOVANOS TAUFYTOIAMS

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50. III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

CHICAGO PHONE  .......... 242-4395
SUBURBAN PHONE ...........656-6330

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

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MIDWEST MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVĘ
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 74731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. ..
Dujardin German Brandy
Old American Wiskey Full
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SEPTYNIOS NOVELES
Tik reikia sulaukti tokios mi

nutės, kada daugybė neregėtų 
varsų prieš akis, kada kažin 
koks šiltas džiaugsmas užlieja 
širdį ir kažin kokie šiurpuliai 
pradeda kutenti rankų pirštus.

(Iš Vinco Ramono
Lietuvių skautų UI-ji tautinė stovykla 1948 m. Mittenwalde, Vokietijoje. V. Kizlaičio nuotrauka

Investuoti pinigai į knygos išleidimą negrįžta pet 
trumpą laiką. Be to, knyga turi dvi medalio puses — au
toriaus kūrybinį darbą, tai būtų jos kokybė ir — leidėjo 
sugebėjimias sudaryti sąlygas tai knygai paplisti ir pa
siekti kuo platesnius skaitytojų sluoksnius.

"Šiltas džiausmas užlieja širdį”, kada, neatsižvel
giant į pesimistines gaidas, Vilties leidykla, padariusi 
visais atžvilgiais gerą pradžią su R. Spalio Alma Mater, 
ryžtasi knygų leidimo keliui, pradėdama su rašytojo Vin
co Ramono novelių rinkiniu "Dailininkas Rauba”.

Tai viena pirmųjų žinomo- mūsų visuomenei rašyto
jo knygų, pirmą kartą išleista 1934 m. žaibo b-vės Kaune. 
Antrosios laidos išleidimas išeivijoje siejasi su autoriaus 
sentimentu ir įdomiu knygos keliu iš Lietuvos į užjūrius. 
Apie tai dar teks ateityje pakalbėti..

Septynių novelių rinkinio išleidimas sutampa ir su 
Dirvos novelių konkurso paskelbimu, skatinant mūsų ra
šytojus neužmiršti ir tos skaitytojų mėgiamos literatū
ros šakos.

Knyga jau baigia savo išviršinio apipavidalinimo 
rūbą. Bet ji skirta ne išoriniam pasipuošimui, bet mūsų 
visų knygų lentynų turinio pakėlimui. Ją paseks visa 
eilė kitų originalių ir verstinių leidinių.

Į tą darbą išeiname su viltim ir tvirtu nusistatymu 
parodyti, kad mūsų kūrėjų darbas visuomenės laukiamas 
ir kad knygų leidimas nėra vien tik pavienių asmenų 
užsispyrimo ar liuksuso reikalas. Tai yra lietuvybės pul
sas, kurį turime palaikyti, nes žinome, kas mūsų laukia 
jam sustojus.

Vilties leidykla nesteigia specialaus tam reikalui 
klubą. Ji tą klubą jau turi. Tai Dirvos skaitytojų šeima. 
Tai šeima, kuria galima pasitikėti ir semtis jėgų kūry
biniam darbui. (j. č.)
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LAIŠKAI
KUR JUS TAI MATĖTE?

1962 metų vasarą AllianceCol- 
lege tiesiog atžymėtina istoriniu 
įvykiu: Polonijos vadovybė, pir
mą kartą lenkų visuotinos orga
nizacijos gyvavimo istorijoje, 
pasiūlė civiliams mokytojams ir 
vienuolėms, per šešias savaites 
lankyti, prie minėto Collego, 
Cambridge Springs, Pa., suruoš 
tus polonUtikos kursus. Kursus 
lankė 24 vienuolės - mokytojos, 
atvykusios Iš įvairių JAV-bių vie
tovių, kuriose daugiau koncen
truojasi lenkų ir kuriose veikia 
Polonijos remiamos polonistikos 
mokyklos. Kursuose buvo inten
syviai išeinami išskirtinai polo-

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZŪRAMS BENNETT

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
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novelės Dailininkas 
Rauba).

nistikos dalykai: lenkų kalba, tos 
kalbos dėstymo naujausioji meto
dika, lenkiškos muzikos, lenkiš
kos dainos bei lenkiškos drama
turgijos kursai. Su kursais susi
jusias visas išlaidas, įskaitant 
ir kursantų pilnutinį išlaikymą, 
apmokėjo Polonijos vadovybė iš 
organizacijos kasos. Pažymėti
na, kad atvyko šešios seselės, 
negavusios maitinimosi reika
lui lėšų (15 dol. per savaitę vie
nai). Tai sužinojęs, vietinis kle
bonas kun. F. Ščepanski tuojau 
pat aprūpino tas seseles maist
pinigiais visam laikui.

Polonistikos visą kursą pra
vedė profesoriaujanti minėtame 
College, Polonijos pirmininko Ro- 
zmareko žmona. Praktikos prati
mams kasdieną buvo sutelkiami 
visi Collego mokytojai, taip pat 
visi mokinukai bei studentai abie
jų lyčių, kurie lanko vasaros se
mestrą.

Seselė Mary Hildegarde, iš 
Sacred Heart, Cleveland, Ohio, 
aprašydama laikraštyje "The 
Francisca'n Echo" kursuose įgau 
tus savo įspūdžius bei patyrimus 
tiesiog egzaltuojasi Polonijos va
dovybės suteiktąja proga, per 
tautinių motyvų persunktus muzi
kinius veikalus bei dainas, įga
linusi suartėti su savąja tėvyne. 
Toliau pažodžiui ji taip rašo: 
"Visa aplinkuma ir tiesiog entu
ziastiškas noras mūsų jaunesnių
jų įsijungti programų dalyviais, 
visų studentų kooperavimas ir 
profesorės dinamiškai vadovau

janti jėga mus užbūrė -- įliejo 
noro ne tik mylėti mūsų Lenki
ją, bet per kalbą, skleisti ir ug
dyti lenkų kultūrą mūsų laukian
čiose jaunųjų kalsėse". Pasira
šė: Sister Mary Hildegarde, Sa
cred Heart, Cleveland, Ohio.

Minėtame (leidžiamame Pa
laimintosios Kunigundos seserų) 
laikraštyje. įdėtas visų šešių se
selių kolektyvus laiškas: "Ačiū 
Jums, Rev. Motinai Mes,pasira
šiusios, trokštame padėkoti Jums 
už suteikimą progos praleisti še
šias savaites Alliance College ir 
įgauti tiek daug naudingų žinių 
apie mūsų mylimą tėvynę, Lenki
ją..." ir t.t. Seka šešių seselių 
parašai.

Kur ir kada, Jūs, malonūs skai
tytojai, matėte ar girdėjote mū
suose apie panašius "stebuklus"?

Atrodo, visai nėra ko stebėtis, 
kad mūsų patriotų eilėse spra
gos vis didėja -- lenkuose ir ti
kyba, ir patys tikybininkai, vis
kas lenkiška. O mūsuose ... Mie
lasis Antanas Gustaitis šventą 
tiesą išdainavo: -- Absoliučiai 
tobulai, viskas eina atbulai.

Jonas D. Čėsna
Chicago

PONAI FOTOGRAFAI!

Kalėdinis Šv. Kazimiero litu
anistinės mokyklos Clevelande 
viešas pasirodymas praėjo paki
lioj nuotaikoj ir užpelnytai susi
laukė padėkos iš gausaus žiūro
vų skaičiaus.

Mok. V. Kavaliūno scenai pri
taikytą Eglės Žalčių Karalienės 
pasaką sumaniai surežisavo Z. 
Peckus, vykusiai (traukdamas di
delę dali mokyklos mokinių, dai
liai pasipuošusių tautiniais rū
bais. .Skoningos dekoracijos, ge
ras scenos apšvietimas bei efek
tingas garsų panaudojimas pynė
si t dailią harmoniją, ryškinda
mas jaunųjų moksleivių talentus 
ir maloniai nuteikdamas žiūro
vus.

Nežinau, ar jau taip visur JAV 
lietuvių parengimuose įprasta, 
kad programos metu beveik be 
pertraukos iš įvairių salės kampų 
blykčiotų fotografų šviesos, įsi- 
junginėtų stiprūs prožektoriai, ne
lyginant Karaliaus Saliamono ka
reivių šalmai prieš saulę prie
šui apakinti. Tas nuolatinis švais- 
tymasis stipriom šviesom neabe
jotinai trukdė scenos dalyviams 
ir žiūrovams. Gi rengėjų pastan
gos perduoti žiūrovams vakaro 
prieblandos nuotaiką, stipriems 
prožektoriams įsijungus, nuėjo 
niekais.

Ponai fotografai, jauni ir su
augę, mėgėjai ir gal profesiona
lai, pilnai sutinku su jumis, kad 
šis Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos pasirodymas buvo šau
nus ir vertas užfiksavimo. Tačiau 
tam geriausia vieta yra genera
linės repeticijos metu. Ateityje 
ar nevertėtų jomis ir pasinau
doti.

Antanas Butkus 
Cleveland
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Sukurkime kiekvienoj šeimoj mažą Lietuvą
Lietuvių skautų 45 mėty sukakties proga

Mūsų Skautijai šie metai yra 
ypatingi ir reikšmingi. Tai gra
žaus jubiliejaus sukaktis: 45-ri 
metai nuo Lietuvos Skautų Bro
lijos įkūrimo. Šiai sukakčiai at
žymėti, lietuviai skautai --be 
kitų minėjimų -- rengia šią va
sarą Tautinę Jubiliejinę Stovyk
lą, kuri įvyks CapeCode.Massa- 
chussets valstijoje. Į ją, be abejo, 
sugūžės iš visų didesnių lietuviš- 
kių vietovių skautai. Sulėks visi, 
kas tik gali. Vieniems ji bus pa
šonėj kitiems — tolėliau. O kai 
kuriems -- ir visai gera ir sma
gi kelionė susidarys. Tačiau iš 
šio didžiojo sambūrio matysime, 
kiek gyva skautybės idėja mūsų 
jaunimo širdyse. Tai bus, lyg 
koks barometras, rodąs mūsų lie
tuviškojo jaunimo gajumą.

Kiekvienas didesnis lietuviš
kas spietynas, kuriame veikia 
skautų vienetai, tikriausiai ruo
šiasi Ui Tautinei stovyklai ir 
siųs savo atstovus pagal išgales. 
Štai čia ir užsikabiname už di
džiosios mūsų skautiškos prob
lemos kablio. Dalyvauti, aišku, 
visi norėtų. Tik tie geri norai 
gali ir palikti norais... Kalbu 
apie tolimesnių vietovių skautus, 
kuriems kelionės lėšos ir sto
vyklos pragyvenimas -- aštriau
sias peilis, pjaunąs jų svajones 
>r užmačias. Tačiau kam gi pa
saulyje gyvena ryžtas? Kurio gi 
skauto širdyje nedega slapta vil
tis -- o gal?

Ir čia susiduriame su kita pro
blemos puse: argi tai būtų tik jau 
vienų skautų reikalas? Jų am
bicijos ir prestižo klausimas? Ar 
ir mūsų -- skautų tėvų -- rū
pestis ir pastangos, kaip tą mū
sų skautų svajonę įvykdyti ir iš 
negalimo padaryti galimą?

Manyčiau, kad svarstant Tau
tinės Stovyklos stovyklavimo klau 
simą, ir tėvai turėtų jausti parei
gą padėti savo atžalynui. Ir tiems, 
kurie sakosi esą mūsų skautybės 
rėmėjai, lietuvybės ugdytojai, 
besisieloją mūsų tautiniu jauni
mu ir jo neblėstančia lietuviška 
dvasia.

Sakyčiau, tai problema, išei
nanti iš skautiškos palapinės J 
lietuvišką visuomenę. Apeliuo
janti į jautrią lietuvišką sąžinę. 
Kaip lietuviškoji šeima norėtų, 
kad jos jaunieji pasirodytų 
gyvi ir veiklūs lietuviškuose 
dirvonuose -- (o tai juk ir pa
čios šeimos geriausioji atesta
cija viešumoje!) -- lygiai ir lie
tuviškos visuomenės aktyvieji na
riai jaučia šiltą, gaivią ir pasi
didžiavimu plūstelėjusią bangą, 
glostančią kiekvieno tautinį jaus
mą. Netikiu, kad liet, visuomenė 
nepajustų to išdidumo savajam 
jaunimui, besireiškiančiam tau
tinėj plotmėj, švenčiančiam to
kią didelę jaunimo organizacijos 
šventę! Kiekvienas turėtų tarti 
-- va, štai ir mūsų lietuviškojo 
spietyno atstovai reiškiasi ten-- 
Tautinėje skautų stovykloje. Kaip 
vienetas. Kaip jauna, veržli kū
rybinė pajėga!

Kiekvienas mūsų turėtumėm 
pasistengti, kad mūsų vietovės 
skautai būtų reprezentuojami ju
biliejinėj skautų stovykloj. O no-

B. AUGINĄS
rintiems į ją nuvykti -- nepa- 
šykštėkime sumesti ir lėšų. Su- 
krapštykime vieną kitą žaliukę, 
kuri, dažniausiai, ir taip dūmais 
išeina.

Visi kalbame apie lietuvišką 
sąžinę. Apie žūstančią lietuvybę. 
Sielojamės savo vaikų likimu. 
Kažin ar jau taip iš tikrųjų ir 
sielojamės? Nagi, pridėkime ran
ką ten, kur mūsų menamoji lie
tuviška širdis plaka. Ar daž
nai išgirstame jos lietuviš
ką dundesį?

Užuot dejavę ir aimanavę dėl 
lietuvybės ateities, geriau su
kruskim ir pradėkim nuo savęs: 
būtent, nestumkime patys savo 
abejingumu ir neveiklumu mūsų 
jaunimo į svetimą glėbį. Jauni
mas yra veiklus, energingas. Jis 
nori judėjimo, veržlumo. Duokim 
jam energingai ir entuziastingai 
reikštis lietuviškų organizacijų 
gretose. Nestumkim ir jo į apati
ją, stagnaciją ir lepšiškumą. Nes 
jis išeis į gatvę. O gatvėje -- 
svetimi vėjai sužalos jo sveiką 
lietuvišką prigimtį.

Mūsų tėvų pareiga stengtis, 
kiek įmanoma, sukurti savo šei
mose mažą Lietuvą. Leis
kime vaikams augti ir reikštis lie • 
tuviais, pridengdami savo ranka 
nuo svetimųjų žvarbių nutautė
jimo vėjų!

Lietuvybės klausimas platus. 
Apie jį būtų galima kalbėti ligi 
išnaktų ir gaidystės. Tačiau mū
suose priimta, kad kalbos kalbo

JUBILIEJINIAI SKAUTUOS METAI
Lapkričio 4 d. Skautija pradėjo 

jubiliejinius metus -- tai 45 m. 
nuo skautų organizacijos įstei
gimo Lietuvoje. Daugumoje vie
tovių jub. metų pradžią skautai 
jau atžymėjo iškilmingomis suei
gomis, eisenomis ir kitokiais su
sibūrimais. Savo uniformas jie 
jau papuošė gražiais jub. ženk
lais -- pilkame audinio rašte, 
žalių ąžuolų lapų papuošime rau
donai įrašytos trys datos: 1863- 
1918-1963. 1863 metai - sukilimo 
metai Lietuvoje, siekiant numesti 
svetimą priespaudą ir galingai 
užžiebti laisvės ugnį, kuri, nors 
prislopinta ir kūrenama paslap
čiomis, buvo gyva tautoje. Deja, 
žiauri jėga užgniaužė teisę. Ta
čiau sudėtos aukos ir ryžtas įga
lino tai pasiekti 55-iems metams 
praslinkus--tai 1918 metai - -Ne
priklausomybės atgavimo metai, 
kurie kartu yra ir skautų organi
zacijos Lietuvoje įkūrimo metai.

Tuos visus sukaktuvinius me
tus minime su meile, pagarba ir 
padėka. Bet tie metai kartu ir 
įpareigoja mus kietam darbui ir 
kovai dėl ateinančios kartos, jos 
pilnesnio dvasinio subrendimo ir 
gilesnio tėvynės šauksmo supra
timo. Ta laisvės ir tėvynės mei
lės ugnis, kuri per amžius ruse
no mūsų tautos sūnų ir dukterų 
širdyse, neturi sumažėti, bet dar 
galingesne liepsna žėrėti, ne

mis ir palieka. ■
Šiandien mes norėtume, kad 

šį kartą išsijudinę, pada
rytume kitaip. Kad šis balsas 
būtų išgirstas. Tekrinta šie žo
džiai, kaip brandus lietuviškas 
grūdas ne tik į apsnūdusią mū
sų sąžinę, bet ir į duosnią šir
dį!

O dabar -- bandymui -- pro 
domo sua:

Mes prašome visus clevelan- 
diečius atvykti J skautų tėvų va- 
karą-balių. Aišku, jei norime, 
kad mūsų skautai reprezentuotų- 
si Tautinėje stovykloje. Prašome 
ne tik tėvus -- jie yra suriš
ti šeimos pareigingumo 
ryšiais. Teateinie ir tie ge
ros valios lietuviai -- skautybės 
propaguotojai ir rėmėjai, kurie 
ir praeityje niekad mūsų neap
vylė. Tačiau mes ypatingai džiaug
simės atsilankymu tų veidų, ku
rių jau pasiilgome, kurie kanki
nami apatijos ir sirgdami lietu
viškos atrofijos vėžiu -- guli 
kerpėtu akmeniu svetimoje pa- 
ežėje.

Mes neprašome išmaldos. Tik 
talkos. Jungtinės lietuviškų šir
džių talkos. O jūsų duosni ranka 
savaime išsities paremti tau
tiniams užsimojimams --įgalins 
padėti savam jaunimui iškilmin
gai paminėti lietuviškos skautijos 
45-erių metų jubiliejinę sukaktį.

Tokia sukaktis esti tik kartą! 
Kai ir jaunystės pavasaris žmo
gaus amžiuje!

Tikimės, išgirsią skambant mū
sų visuomenės prisikėlimo 
varpus!

svarbu kur ir kaip lietuvio liki
mo nublokštas būtų. Juk mes "ver
ti norim ainiais tų didvyrių bū
ti, kurie Gėrį nešė ant savo tvir
tų pečių"-- jub. stovyklos daina, 
žodžiai N. Jankutės.

Tat šie jubiliejiniai metai te- 
sukoncentruoja visas jėgas tai 
idėjai įgyvendinti. Vadovai, tė
vai ir visi tos Organizacijos na
riai turi glaudžiai susiburti bend
ram darbui jaunam charakteriui 
ugdyti, lietuviškai dvasiai puose
lėti.
SKAUTO TAUTIŠKUMAS

Skautai nėra sena organizacija. 
Kaip žinome, ją įkūrė Baden- 
Powell 1911 m., bet tuoj po įkūri
mo skautiškoji idėja trumpu laiku 
aplėkė visą pasaulį, ir šiandien ji 
yra pati skaitlingiausioji ir gy
viausioj! jaunimo organizacija. 
Pasisekimas tos idėjos glūdi .ne 
vien jos principuose ir ideologi
joj, bet kartu ir metoduose, suge
bant prieiti prie jaunos dvasios 
natūraliu ir paprastu būdu, ug
dant visas gerąsias ypatybes. Pa
žinimas ir asmenybės formavi
masis eina saviauklos keliu: per 
žaidimus, meilęgamtai,draugiš
kumą savai sesei, broliui, arti
mui.

O šios išeivijos metu lietuviš
koji skautija tą viską daugiau su

(Nukelta į 4 psl.)
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MILŽINAS IR JO TŪKSTANTINĖ ARMIJA
Per dešimt metų surinko 100,000 doleriu...

... Kaip toje legendarinėje pa
sakoje apie Upynos milžiną Gin- 
tuolj, kuris viešpatavo Kvėdar
nos, Šilalės, Žygaičių, Eržvilko 
apylinkėse, keliavo iš vienos vie
tos | kitą, ieškodamas vargstan
čiųjų ir nuskriaustųjų, kad jiems 
galėtų padėti. Kur žemė buvo sau
sa, ten jis lietaus debesis nuo 
dangaus nuleisdavo, kur trūko 
maisto, ten jis ežerus iškasdavo, 
žuvų prileisdavo; kur eidavo 
priešas, ten jis kelius užvers
davo, o kur reikėjo kelių per 
neįžengiamas girias, ten jis me
džius kaip žolę raudavęs. Piktie
ji bijojo jo, raganiai ir raganos 
išnyko, o geriesiems jis nuo sau
lės debesis nuvaikydavo ir visur 
skleidė meilę, nešė džiaugsmą, 
mokė vieniems kitus mylėti...

Junkimės bendron talkon...
(Atkelta iš 3 psl.) 

koncentruoja j tautiškumą. Ir to
dėl tikrai miela, kad mūsų išei
vijos jaunoji karta taip entuzias
tiškai jungiasi į skautų eiles ir 
rimtai, susikaupusi žygiuoja po 
jos vėliava, nebodama, kad orga
nizacija iš jų reikalauja tikrai 
didelių pastangų -- būti vertais 
ne vien tik skauto, bet lietuvio- 
skauto vardo.

VADOVŲ RŪPESTIS

Skautų vadovai dirba, planuo
ja, stengiasi. Jie žino savo už
davinio svarbą ir rimtį. Žino at
sakomybę, atsakomybę netik idė- 
jai, tėvams, bet ir tėvynei, jos 
ateičiai. Dieve, duok jėgų! Ypač 
šie jub. metai reikalauja iš jų di
delio budrumo ir dvigubo pastan
gų įtempimo. Šie metai nėra vien 
tik darbo pratęsimas, bet ir visko 
atnaujinimas. Šie jub. metai tu
rėtų būti lyg grįžtantis skautijos 
pavasaris! Kaip pavasarį gamta 
vėl atsinaujina, nauja gyvybė ir 
ugnis suliepsnoja, taip ir jub. me
tais skautija pasiryžusi atgaivinti 
gal kiek apsnūdusią jos dvasią, su 
Stiprinti budrumą, išlyginti gre
tas ir vėl galinga jėga išsiveržti.

Tikimasi, kad jubiliejinės sto
vyklos skautijai bus kaip rasa 
apvytusiam augalui -- atsigavi
mas, naujų jėgų sutelkimas ir už- 
sitikrinimas, kad dedamos viltys 
į skautišką jaunimą nebus vien 
svajojimas, bet taps tikru kūnu.
Visa tai ir yra vadovų rūpestis, 
triūsas ir dažnos nemigo' valan
dos.

TĖVŲ TALKA

Bet skautų vadai žino, kad jų 
darbas nebus pilnas be tėvų pa
galbos. Tėvai visad buvo tie, ku
rie įgalino vadovus dirbti, leng-

V. KASNIŪNAS
... Ir šiandien Chicagos gat

vėmis keliauja milžinas, lyg to 
legendarinio Gintuolio įpėdinis... 
aukštas, stipraus sudėjimo, aukš
tyn galvą išvertęs, gerąją širdį 
nešdamas. Ir keliauja jis iš vie
nos gatvės į kitą, iš namo į na
mą, ten kur gyvena lietuviška 
širdis.

Vieni jam atidaro duris ir su 
šypsena pasitinka, kiti pamatę 
jį devyniais raktais užsirakina, 
treti bėga iš namų, kiti barasi 
ir pyksta. O jis vis eina ir eina... 
Juk reikia saviesiems padėti, 
reikia vargstančiam pagelbėti, 
reikia jaunimui siekiančiam 
mokslo padėti; tegu jų širdyse 

vino jų naštą ir bendra talka rė
mė visus skautiškus pasireiški
mus. Todėl šiais jub. metais no
rima prašyti tėvų dar didesnio 
budrumo, įsijungimo.

"Šiandien mes visi turime bū
ti kareiviai”, kalbėjo prel. Kru
pavičius II-jame Kultūros Kon
grese. Taip, šiuo metu kiekvienas 
lietuvis turi būti kareivis savo 
tautos sargyboje. O kadangi skau
tams šiandien tautiškumas yra 
pirmaujantis įsakymas ir princi
pas ir kaip s. Dundzila savo jub. 
metų dainoj sako: "LaisvėTėviš- 
kės, artimo būvis pasiliks mūs 
pirmais reikalais", tai vadovai, 
tėvai ir skautai turi dar tvirčiau 
sujungti rankas, nes tik darni tal
ka įgalina dideliems žygiams.

Vadovams linkime vesti jau
nimą šviesiu skautijos keliu, 
tiesti gaires, ieškoti naujų būdų 
didesnei ugniai išskelti, budru
mui padidinti, o tėvams -- talki
ninkauti daugiau konkrečiai, bū
ti tvirtu užnugario avangardu. 
Nuo jų pareina veikimui lėšų tel
kimas, tvarkingų uniformų įtai
symas vaikams,paraginimai lan
kyti sueigas, ruoštis progra
moms, stovykloms.

VILTINGAS ŽVILGSNISATEITIN

Tad su darna ir bendru jėgų 
sutelkimu tęskime toliau jub. me
tus. O mums bus atpildas, kai pa
matysime žygiuojant gausias tvar
kingose uniformose gretas, iš
girsime jų dainos skambėjimą, 
namie pajusime jų pastangas būti 
geresniais sūnumis, dukromis, 
mokykloje --pirmaujančiaismo
kiniais, bendruomenėje--lietu
vybės nešėjais. Žinosime, jog 
mūsų viltis tikra ir mums pati
kėto jaunimo ateitis šviesi, nes 
lietuvis skautas budi ir visada bu
dės netik savo organizacijos, bet 
ir tautos sargyboje.

psktn. Aleks. Eivienė

lietuviška ugnis liepsnoja, --sa
ko jis.

Duryse skambutis... ryte, po
pietyje, vakare...

-- Tėveli, tas milžinas kuni
gas prie durų, ar įleisti?

-- Gesinkite šviesas, rakin
kite duris, tylėkite visi...

Arba vėl:
-- Tėveli, kunigėlis suka į 

mūsų kiemą, gal pasitikti, kad 
Margis neužpultų...

-- Slėpkimės, mums nereikia 
tokio svečio, nes jis nori dolerį 
iš namų išnešti... Ir slepiasi ma
žyčiai galvodami: nereikia vienas 
kitam padėti, tėvelis neleidžia...

Čia vėl kitaip:
Prie durų svečią kunigą pasi

tinka visa šeima.
-- Kunige, sušalęs, kodėl ne

paskambinai, būčiau atsivežęs. 
Nusivilk paltą ir sėskis. Onute, 
pasirūpink brangų svečią pavai
šinti. Žinau, skubi, bet paviešėk 
nors minutėlę. Štai, sumoku savo 
dalį. Bet sakyk, gal trūksta, gal 
kas nesumokėjo?

Atneša centelius ir mažulėliai, 
nes ir jie nori prisidėti savo au
ka.

Po'to:
Svečiui išėjus vaikai ir sako: 

koks jis geras, kaip jis myli žmo
nes. Ir aš būsiu toks užaugęs, — 
sako mažulėlis Juozukas...

Ir taip vyksta gyvenimo kova ir 
džiaugsmas tik dėl vieno dolerio, 
tik dėl vieno ir trečdalio cento 
per dieną...

Kalbamės su kun. Benediktu 
Sugintu gražių trijų sukakčių pro
ga: 10 metų kai pradėjo organi
zuoti Vasario 16 dienos gimnazi
jos būrelius, surinkusį šimtą tūks
tančių dolerių ir berenkant aukas 
pėsčiomis nukeliavusį 25.000 
mylių.

Iš viso jis turi suorganizavęs 
59 būrelius: Vasario 16 dienos 
gimnazijos 45 būreliai, salazie- 
čių gimnazijos -- 13 ir Punsko 
gimnazijos — 1.

Vasario 16 dienos gimnazijai 
pasiųsta 76.000 dolerių, salazie- 
čių - 21.613, Punsko 7- 1,040 ir 
penkioms vargo mokykloms Vo
kietijoje •— 1.560.

Iš esančių narių 885 sumoka 
labai nuoširdžiai, galima sakyti 
su džiaugsmu. Iš jų 236 moka 
sunkokai ir 59 kartais moka, kar
tais ne, tai norint užkimšti tą 
spragą, reikia ieškoti aukų iš ki
tų asmenų bei kitų šaltinių.

-- Aukotojų daugumą sudaro 
vidutinio pajėgumo arba net tokie, 
kuriems doleris ištikrųjųyra la
bai reikalingas bei brangus, -- 
aiškina kun. B. Sugintas.

-- Pasakykite, koks yra šio pa- 
sišventusio darbo plotas?

-- Visa Chicaga: nuo rytų iki 
vakarų, nuo pietų iki šiaurės ir 
artimos bei tolimos apylinkės:

Kun. Benediktas Sugintas

Aurora, St. Charles, Columet, 
Palos Park, Willow Springs, o sep' 
tyni net Dirvos sostinėje, Cle
velande.

Aukotojų pavardžių ir profe
sijų neklausiame, nes žinome, 
kad jis į tuos klausimus neatsa
kys. Neprašėme ir jo storos kny
gos pavartyti, pavardžių pažiūrė
ti. O norėjosi...

I tą brangiąją storąją knygą su
rašo visas aukas ir net centus.

Atlikęs kunigo pareigas vienoje 
airišių parapijoje,’ visą turimą 
laisvalaikį skiria misionieriš
kam katalikybės ir lietuvybės 
darbui.

MOKAME MUTUAL FEDERAL DENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergvvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Superviied by the United Statei Government 
2202 W. CERMAK ROAO • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginta 7-7747 John J. Kazanauskai, Pre«.

Apie lietuvių gyvenimą žino 
kaip iš rašto, pažįsta visus lyg 
nuluptus, bet apie kitą nė mur- 
mur nepasakys. Išėjęs iš namo 
viską savo širdyje užrakina...

Lyg ir baigėme pasikalbėjimą, 
bet vienas bičiulių sako: taip tai 
taip, bet... žmogus lieka žmogu
mi... vis dėl to už tą turėtų kas 
nors atlyginti..

-- O, ne! Niekados -- sako 
kun. B. Sugintas, -- aš turiu iš 
ko pragyventi. O norėdamas iš
pildyti kvotą, dažnai ir savo tu
riu pridėti... Nenoriu ir nepra
šau jokio atlyginimo. Aš džiau

giuos galėdamas padėti kitiems.
Ir jis visai nemini, kad iš vi

so to lieka kiauri batai, pavar
gusios kojos, rami širdis, kaip 
krištolas tyra siela, milžiniš
kas kunigo apaštalavimas ir lie
tuvybės palaikymas ir garbė -- 
DIDELĖ GARBĖ MUMS - kad 
mes savo tarpe turime tokį ku
nigą.

Belieka linkėti, kad Aukščiau
siasis ilgai, ilgai laikytų tą dva
sios milžiną kunigą, kad jo gra
žioji ir garbingoji armija, susi
dedanti iš 1180 žmonių, paaugtų 
dvigubai ir jį pasektų kiti, pra
dėdami organizuoti naujus bū
relius.

O gal tu, skaitytojau, nepri
klausai prie gimnazijoms rem
ti būrelio? Paskambink kun. Be
nediktui Sugintui: HE 6-1852 ar
ba parašyk: 7024 So. Artesian 
Avė., Chicago 29, Illinois. Pa
darysi jam didelį džiaugsmą.

Vasario 16 dienos gimnazija 
statydinasi naujas, būtinai jiems 
reikalingas patalpas. Jiems rei
kalingi ir centai. Rinkėjo adresą 
ir telefoną turime, kišenėje pi
nigų yra, tad ko bereikia? Tik 
pasiryžimo, gero noro, geros 
valios ir lietuviškos tyros šir
dies.

... Ir kai vakaro metu šei
mos susės poilsio, klausysis ra
dijo, skaitys laikraščius ir kny
gas, kai vaikams bus pasakojama 
apie Lietuvą, sekamos pasakos, 
padavimai bei legendos, kai kal
bėsime apie mūsų tėvynės did
vyrius, karžygius, kai pasakosi
me apie Žemaitijos milžinus, ne 
užmirškite papasakoti ir apiedi- 
džiuosius dvasios milžinus... O 
gal su jūsų žodžiais ir jį, ku
nigą Benediktą Sugintą pamaty
site einant pro jūsų namą...

Dirvos konkurse premijuotasis romanas
(36)

— Manim tai nesirūpink. Velnias negriebs . ..
— Ale gali pagriebt ir tave. Sveikatos nežiūri.
— Eik, tėvai, pasiimk. Visa ant plytos. Kad tik 

nebūtų ataušę. Pašaukiau valgyt, o tada kad užėjo 
silpnumas ... Akyse mirguliuoja, traukia žemėn ... 
Tik nenuvirtau.

Nutyla, pasikaso galvą, pasisupa kėdėj. Aš žiūriu 
j ją,- į Mortą, ir negaliu akių atitraukt, nei ašarų su
stabdyt. Kažinko, kad gailu ...

— Bet manęs nežiūrėkit, — kalba ji vėl patylom. 
— Apie Marę tai reikia susirūpint.

— Tai, sakai, man valgyt? — nukreipiu kalbą.
Klibinkščiuoju virtuvėn ir barškinu keptuves, lėkš

tes. Bet valgyt nebesinori. Vis kad spaudžia širdį, kad 
spaudžia. Lyg ir ką daryti reiktų, ir nežinau ką ... 
Jau kad senelė valgyt nebepaduoda, o liepia pačiam 
pasiimt... Jeigu jau kniumba ant stalo, o nebesi- 
švaisto po virtuvę ... Tai jau kas negerai. Jau labai 
labai negerai. Kad čia būtų Pranas, sakyč;

— Eik. vežk ją tuoj pas daktarą.
Nėra Prano. Aš mašinos seniai nebevairuoju. Marė 

mokėsi, bet susibardavo su vyru; perstaigiai vairą 
sukinėdavo. Taip ir neprisimokė ligi vairavimo leidi
mo. O Tonio nepagaūsi. Danguolė yra čia, kai jos ne
reikia, bet neprisišauksi, kai reikia.

— Valgyk, seni, ko gi tenai...
Ji supranta, kad aš tik po virtuvę sukinėjuos. Ne, 

ji neturi suprast, kad dėl jos nusigandau. Gal gi nieko

ir nėra. Įsikrečiu lėkštėn bulvienės, įsimetu kaulą, at- 
klibinkščiuoju į didijį kambarį ir sėduos prie stalo. 
Senelė tebesisupa. Kėdė girkšt, girkšt. Kad gūdu 
man ...

— Eikš ir tu, senei, va, kaulo duosiu pagraužt, — 
mėginu juokauti.

— Dėl Marės tai reikia susirūpint, — sako ji vėl.
Aš linkteliu galva. Parodyt jai, kad sutinku. Gal

voju apie Danguolę. Ta galėjo ką daryt. Galėjo vaistų 
duot, o gal adatą. Bet ne. Tik vis: ligoninėn, ligoninėn. 
Su močia ir neleidom. Net susibarėm. Kas jai Marė? 
Svetima. Į Tonį žvairuoja, o kas jai vyro sesuo?

Močia vis girkšt, girkšt. Kėdėj supasi. Ir vėl:
— Nesikelia, dirbt nenori. Tai nematyta! O atsi

kėlus barasi, kalba niekus, nei kaip žmogui pasakyt. 
Vis galvojau, kad praeis su moteriškom ligom. Bet ir 
moteriškos baigiasi, o ji — nei šis, nei tas. Tėvai, nebe- 
gailėkim pinigų, vežkim ją kur, kad gydytų . . .

Aš noriu tuoj šękt prieš, bet girkšt, girkšt kėdė, 
ir aš pasižiūriu j Mortos veidą. Vis dar išbalus, rankos 
lyg ir dreba. Susilaikau. Tyliu, čiulpinėju kaulą, pasi
dažydamas taukuota bulviene. Taigi, vežk. Daktarai. 
Visi jie kaip Danguolė. Pinigų tik, pinigų! Pašaukei — 
mokėk, pašnekėjai — mokėk; popierėlį parašė — mo
kėk. Pati Danguolė juokias, kad nervingom poniutėm 
paspalvinto vandens prirašo, įlašinus kokio kvepalo. 
Tony užimtas, nors jo darbo ir nesimato. Danguolė 
užimta. Kas gi ją nuveš? Samdyk. Kas Marę dar pri
vers važiuot! Draskysis, nevažiuos — tu muškis su ja! 
Kad būtų Pranas ...

— Nėra gerai, tėvai, — tyliai kalba vėl senelė. 
— Ir nebus gerai, jeigu negydysim. Paminėsi mano 
žodį.

Kad Antanas būtų kitoks — galvoju. Nei anas 
pasiteiraus, kur pigiau, kur daktaras geresnis; nei 
anas Marę mokės prikalbėti. Plėšykis su ja. Dar su

daužys visa užpykus, ar namus uždegs. O išvežk ligo
ninėn, tai sąskaitos skriste skris namo. Tik mokėk, 
tik mokėk ...

— žiūrėsim, moč, — pasakau.
Nesiginčiju, nenoriu jos vargint. Nunešu lėkštes 

virtuvėn, atsiremiu stalo ir galvoju. Lange suzyzia mu
sė. Jau atgyja raganos! Jau pradės lįsti pro langus, 
reikės tinkleliai patikrint, kiauri sutaisyt.

Atgyja. Taigi; Pavasaris. Musės, uodai, paukščio
kai — visi atgyja, reiškiasi ir garsinasi. Visi iš naujo 
gyvena, dauginasi, lenda maitintis. Atgyja kiekvienas 
daigas, pakyla sumintuose takuose žolė, sulapoja me
džiai, žolynai naujus žiedus krauna. Upokšniai vande
nimis prisipildo, atkunta krūmai. Ir tas kelmas — ir 
tas išriečia daigus, gyvybe apsireikšdamas, medžiu vėl 
norėdamas išsistiebti. Uvel, bet žmogus eina žemyn. 
Mano pečiai linksta. Morta glemba, Marės gražumas 
prapuola. Prano stiprumas buvo pakirstas ir tiek, 
žmogus tiktai kartą sužydi, kol jaunas. O paskui jau 
vysta, traukiasi, linksta, žemelė traukia. Pabaiga trau
kia. šildyk riešildžius, saulele. Lykit, lietūs, pūskit, 
šilti vėjai, žmogaus nebeatgaivinsit. Nebeatjauninsit. 
Pasėta sėklelė motinoj išsivysto, atskyla, išskrenda 
pasaulėn, išsivynioja, sužysta, vaisius palieka... O 
paskui — žinokis. Kad gimei, tai ir mirk. Kad atsi
džiaugei gajumu, jaunyste, tai ir atkentėk negalioj, 
senatvės ir ligų prispaustas. Va, žmogau, šitoj pasau- 
lėj ramumo nebėr, kai senas. Ramu būdavo mūsų ūkėj, 
kai Morta su keiksmais maišėsi, žinojai, kad gyvenam. 
Barasi — tai kyla pati ir kitus kelia. Keikia — tai nie
kas neapsileis, tai reikalai ir darbai kaip ugny degin
sią. Taip visą mūsų gyvenimą, žaliukai į namus lėkte 
parlėkdavo, o pamažu išeidavo iš suspaustos saujos. 
Taip pripildėm ūkį, išpuošėm namus. Senelė dabar tik 
girkšt, girkšt. Senelė nebe ta. Morta prapuola, eina 
žemyn. Pranas nuėjo, Morta irgi. ..

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
Pasikeitimai Naujosios 
parapijos vadovybėje

Kun. Al. Goldikovskis, ar
kivyskupo Edw. F. Hobano 
patvarkymu, perkeliamas j 
Šv. Pranciškaus (St. Fran
cis) parapiją. Jo vieton ski
riamas kun. Jonas Grigonis, 
savo laiku buvęs Augsburgo 
stovyklos kapelionu Vokie
tijoje. Iki šiol kun. Jonas 
Grigonis dirbo pastoracijos 
darbą Norwich, Conn.

• Jonas ir Regina Nasvy- 
Čiai grjžo iš ilgesnių atos
togų, kurių didesnę dalį pra
leido Los Angeles, Calif.

• Clevelando pašto ženk
lų Klubas ruošia parodą 
Sheraton-Cleveland viešbu
tyje vasario 2 ir 3 dienomis. 
Bus išstatyta dėmesio verti 
pašto ženklų rinkiniai, jų 
tarpe:

1. United Statės Inverts.
2. The Baron Wrangel Is- 

sues (iš Kardinolo Spellma- 
no kolekcijos).

3. Atžymėtos Izraelio žen
klų kolekcijos.

Įėjimas veltui.

THE STATION OF THE NAT1ONS
WXEN-FM 106.5 mgc.

TĖVYNĖS GARSAI kiekvieną penktadienį 8-9 vai. vak.
BALTIJOS AIDAI kiekvieną pirmadienį 8-9 vai. vak.

JUOZAS STEMPUŽIS, Vedėjas 
4249 Lambert Road, 

Cleveland 21, Ohio
Stoties Telef. Namų Telef.

241-8306 382-9268

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 Eaat 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

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

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

Cleveland, Ohio
€212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 

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

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

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

los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto 
produktų.

Dėl skautų vakaro bilietų
Norintieji įsigyti bilie

tus ir rezervuoti sau stalus 
į skautų tėvų rengiamą va- 
karą-balių, tesikreipia į 
skautų Tėvų Komiteto val
dybos narius: pirm. B. 
Auginą tel. FA 1-81C8, 
sekr. K. Lazdinienę 
tel. CE 1-8714, ižd. E. Ja
ku 1 i e n ę tel. PO 1-4087.

Taip pat bilietai gauna
mi: Dirvoje (per VI. 
Bacevičių ir B. Re - 
k ų ). Ir sekmadieniais po 
pamaldų šv. Jurgio parapi
jos V. R o c i ū n o kioske 
(platintojas p. J. Moc
kus).

♦

KAM rūpi lietuviškose 
gretose bežygiuojąs mūsų 
jaunimas — tas remia skau
tų pastangas ir jų norą lik
ti ir užaugti tėvų šalies ge
rais sūnumis!

*
DUOSNI ranka ir lietu

viškos meilės kupina širdis 
— rūpinasi savo ateities 
kartų atžalynu!

• Jurgis ir Julija Salase- 
vičiai, žinomi Clevelande se
nosios kartos veikėjai, iš
vyko į Floridą ilgesnėm 
atostogom.

Gražų balansą demonstruoja 
Connie Camillo, buv. Vid. Ame
rikos laivų parodos karalienė. 
"Stovėti ant kėdės laivui plau
kiant yra pavojinga", sako 
Connie. Saugus plaukiojimas 
laivais bus demonstruojamas lai
vų parodoje. Vid. Amerikos lai
vų paroda įvyksClevelande, Pub- 
lic Hali, nuo sausio 26 iki va
sario 3 dienos.

• Prieš pusantro mėn. j 
Clevelandą atvykusi skait
lingoji Dudėnų šeima kuria
si sunkokai.-

Tik prieš porą dienų vy
resnis sūnus pradėjo dirbti.

Mieli clevelandiečiai, pa
dėkit surasti darbą tėvui ir 
jaunesniam sūnui.

Dudėnai neturi ir skalbia
mos mašinos. Jei kas turė
tų atliekamą, praneškite K. 
Gaižučiui tel. HE 1-8722.

HOUSE FOR SALE

4 — BEDROOM SINGLE 
EXCEPT1ONAL VALUE $14,750 

WEST 98 ST. SOUTH OF MADISON 
LARGE CARPETED LIV1NG & DIN- 
N1NG ROOMS. CHEERY- K1TCHEN. 
ELECTRIC DISHWASHER. LARGE 
BEDROOMS. AMPLE CLOSF.T SPACE, 
MODERN CERAM1C T1LE BATU. 
1NSULATED. FULL BASEMENT, GAS 
FURNACE, 2 CAR GARAGE. OVER- 
HEAD DOORS. LQT 50x150.

"TH1S WONT LAŠT, LONG"
HELEN G. JOtVETT

AC. 1-6422 REALATOR
<4. 5)

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ANNOUNCING 
NEW RATE 

STARTING

January 1, 1963

on all deposits 
made by

January 15, 1963
IN TOWN OFFICE — 6712

DIRVA

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 9 D. Korp! Neo-Lithu
ania ruošia Vasario 16 d. minėji
mą.

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 10 D. Pabaltijo valsty
bių genocido paroda.

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

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

GEGUŽĖS 4 D. Dirvos pava
sarinis koncertas-balius Slovėnų 
salėje.

GEGUŽĖS 18 D. Vaidinimas 
"Gatvės vaikas" šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. Fron- 
to Bičiuliai.

BIRŽELIO 1 D. Korp. Neo-Li
thuania ruošia Literatūros Vaka
rą.

• Į Pensiją išėjusi pora 
ar viena moteris reikalingi 
prie vyresnės moters. Rei
kės gyventi kartu Avon, 
Ohio.

Skambinti HE 1-6344 ar
ba rašykite Dirva — 6907 
Superior Avė.

(3, 4, 5, 6, 7, 8)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l’/2 gara
žo.

RE 1-9470

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

ACCOUNTS INSURED
TO $10,000.00

SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Dirvoje jau galite įsigyti ar 
užsisakyti paštu naujai 

išleistą
ST. SANTVARO 
poezijos rinkinį 

AUKOS TAURĖ. Kaina — 
ip2.5O. išleido Lietuvių En

ciklopedijos leidykla.
R. Spalis — Ant Ribos $5.00 
Br. Raila — Tamsiausia

prieš Aušrą ........... $5.00
Br. Raila — Iš paskendusio

pasaulio .............. .„.$5.00
J. Gliaudos — Ikaro

Sonata .................... 2.00
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
žiobriai Plaukia —

J. švaistas.............. $2.50
Alg. Gustaitis — Lietu

va — Europos, nugalėtoja 
..................   $2.50

Alg. Gustaitis — Kova 
su gaidžiu (mažiesiems) 
..................................... $2.00

Alg. Gustaitis — Užpuola 
bitės (mažiesiems) .... $2.00

Visa eilė kitų Draugo, 
Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.

Gera proga išmokti 
angliškai

Naujai prasidedančios 
klasės anglų kalbos nemo
kantiems, ar norintiems tą 
kalbą geriau išmokti pra
sideda sausio 28 d. dauge
lyje Clevelando mokyklų 
patalpose. Anglų kalbos kla
ses globoja ir prižiūri Cleve
lando švietimo Taryba (Cle
veland Board of Educa- 
tion).

Tai geni proga, kuria jau 
daugelis yra pasinaudoję, 
pramokti kalbėti, skaityti ir 
rašyti angliškai.

Dėl tikslesnių informaci
jų prašom kreiptis telef. 
CHerry 1-3660.

• Išnuomojamas butas, 
5 gražus kambariai. Viršu
je. 6904 Bayliss Avė. Telef. 
HE 1-5804. (6)

Nr. 5 — 5

IMIGRACINIAI KANA
DOS REIKALAI

Prieš keletą mėnesių mū
sų tautietis B. Kronas, kan
didatuodamas į Kanados 
parlamentą, kalbėjo, kad 
reikia padidinti imigraciją 
Kanadon.

Dabar patyriau, kad Ka
nada pasitraukė iš Internal 
Committee for European 
Migration, susidedančio iš 
29 valstybių.

šis Kanados vyriausybės 
nutarimas labai nustebino 
kai kuriuos politikus, o ypač 
mus imigrantus.

Pagal statistinius davi
nius 1951-1961 m. iš įvairių 
kraštų į Kanadą atvyko 1,5 
milijono asmenų ir iš jų li
ko tik 1,2 milijono.

Ypatingai neraminan t i s 
buvo metinis laikotarpis, 
kuris baigėsi 1962 m. bir
želio mėn., atvyko apie 
70,030 asmenų, o išvyko 
72,000.

Vienai kvadr. myliai Ka
nadoje tenka apie 5 asme
nys, tuo tarpu kaimyninėse 
JAValstybėse 59, Kinijoje 
149, Prancūzijoje 214, Indi
joje 346, Italijoje 391, Vak. 
Vokietijoje 562, Anglijoje 
567 ir Olandijoje 855 asm.

žinoma, kad imigraciniai 
reikalai turi tamprų ryšį su 
krašto ūkio vystymusi. Imi
gracinis silpnėjimas yra ne
pakankamo ūkio vystymosi 
žymė.

Dėl nepakankamo pramo
nės vystymosi, ne tik Que- 
beko separatistai, bet ir On- 
tario provincijos politikai 
per radiją atvirai sako, kad 
netrukus Kanada turės pri
sijungti prie JAV.

K. M. J. Šarūnas
• Skautų Aidas, Lietuvių 

Skautų Sąjungos organas 
kovo mėn. švęs 40 metų gy
vavimo sukaktį. Gražiai bu
jojęs tėvynėje, atgaivintas 
tremtyje — Vokietijoje, 
nuo 1949 metų jis nenuils
tamai aidi Kanadoje ir lan
ko lietuvišką-skautišką jau
nimą.

Sk. Aido prenumerata 3 
doleriai metams, garbės 
prenumerata 10 dolerių.

Visų mielųjų tautiečių, 
kurių jaunimas yra skautų 
gretose ar kitose organiza
cijose, maloniai prašoma 
Sk. Aidą prenumeruoti per 
vietos platintojus ar tie
siog: Sk. Aidas, 91 King 
Edward Avė., London, Ont., 
Canada.

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į 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 "NORTII- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO. 

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio
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• Dail. Povilas Kaupas 
ryžosi gražiam ir kruopš
čiam darbui iliustruoti B. 
Jankauskaitės- Prapuolenie- 
nės iš prancūzų kalbos iš
verstas Comtesse de Segui’ 
"Sofijos nelaimės", kurios 
bus spausdinamos "Eglu
tės" žurnale,

• Dr. Aurelia Bartkus iš
sikėlė j Medical Lake, Wa- 
shington. Yra patenkinta 
maloniu klimatu ir įdomiu 
darbu modernioje ligoninė
je, tik pasigenda lietuvių.

• Inž. Lenas Strikaitis 
pradėjo dirbti Orange, Cal. 
Jo žmona Milda Gedmintai- 
tė, dirbusi iki šiol Bostone 
chemike prie Tufto univer
siteto, šiomis dienomis iš
skrido su dukrele Linute į 
Los Angeles.

Pakeliui buvo sustojusi 
Chicagoje ir pasimatė su 
giminėmis bei pažįstamais.

196? 3

Atsiųsta paminėti; Vy
tauto Sauliaus "Knygų Len
tyna" kartais vadinama 
"Lietuvos išeivių kult, gy
venimo rodykle ... Dabar 
išleistame Nr. 3 paskelbtas 
laisvojo pasaulio liet, perio
dikos sąrašas. Iš 89 laikr. ir 
žurn. bibliog. tarnybai siun
čiama 81, t. y. 90,1% leidi
nių. Per 3 mėn. išleista 54 
knygos ir knygelės: liet, kal
ba ir 16 — kitomis. Periodi
kos bibliografijoj apie 700 
svarbesnių straipsnių pava
dinimų !

Vytautas Saulius leis 
"Knygų Lentyną" 1963 m. 
Kas domisi liet. kult, gyve
nimu, gana plačiai šiame 
bibliogr. žiniaraštyje nu
šviečiamu, turėtų KL pre
numeruoti. Metinė prenu
merata;. JAV ir Kanadoj 
$2.50, kitose šalyse tik
tai $1.50, Dar galima gau
ti 1962 ir kai kurių anksty
vesnių metų komplektus, iš
skyrus 1960-61 m., kuriuo
se buvo paskelbta visa 1958 
— 1959 metų bibliografija.

• Los Angeles spaudos 
bendradarbiai pritaria De
troito žurnalistų nutarimui, 
kad jie rašys tik apie tokius 
įvykius, į kuriuos jie iš 
anksto bus pakviesti kaip 
svečiai, atsiunčiant gerus 
bilietus.

Kalifornijoje įvairių pa
rengimų organizatoriai tai 
turėtų gerai įsidėmėti ir 
nelieti krokodiliškų ašarų, 
jei jų pastangos dingsta 
kaip vėjas parengimui pra
ėjus. (ž)

• Viktoras Šimaitis, lie
tuvių vaikų labai mėgiamo 
"Vyturėliai laukuose" eilė
raščių rinkinio autorius, 
ruošia naujos medžiagos 
"Eglutei”. Vasario mėn. 
tilps jo patriotinė baladė, 
kurią iliustruos dail. Stasys 
Šimaitis, autoriaus sūnus.

CHICAGO

Vakarienė su programa
Sausio 20 d., 5 vai. p. p., 

Jaunimo Centre ruošiama 
vakarienė M. Nek. Pr. Se
serų (įprastai Putnamo se
selėmis vadinamų) darbams 
paremti.

Vakarienę ruošia ALB 
Apygardos valdyba, talki
ninkaujant skyriams.

Programoje: solistas J. 
Vaznelis, pianistas A. Va- 
saitis, aktoriai: E. Blandy- 
tė ir A. Brinką, rašytojas 
A. Baronas. Bilietai tik 3 
doleriai.

Visi kviečiami vakarienė
je dalyvauti!

NEWARK
Dažni apiplėšimai vargi

na šv. Jurgio draugijos salę. 
1962 m. net keturis sykius 
buvo įsibrauta ir padaryti 
nuostoliai jaudina šv. Jur
gio Draugijos narius, šv. 
Jurgio Draugija, kaip se
niausia Newarko lietuvių 
organizacija, yra daug pa
sitarnavusi lietuviš k i e m s 
reikalams,

• Vasario 16 minėjimas. 
New Jersey Lietuvių Tary
ba turėjo savo metinį suva
žiavimą, kuris įvyko Liet. 
Kat. Bend. Centro salėje, 
Kearny, N. J. Per paskuti
nius du metus NJLT vado
vavo Kearny lietuviai, o 
šiems metams Tarybos va
dovybė atiteko Newarko 
lietuviams. Tarybos vardu 
Vasario 16 minėjimas yra 
nutarta rengti Nevvarke, 
vasario 10 d., 2 vai. p. p., 
Robert Treat viešbučio sa
lėje.

• Juozas Baltrušaitis, AL 
TS Newarko skyriaus ir

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA sausio 8 d. svarstė Vasario 16 minėjimo programą. Minėjimas įvyks 
vasario 17 d. 4 v. p.p. Webster Hali, Manhattane. Kalbės poetas Stasys Santvaras, meninėj programoj 
dalyvaus solistė Stankūnaitė, J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė ir Q>eretės choras. Dar 
neišsiaiškinta, kas bus kalbėtojas iš žymiųjų amerikiečių. Nuotraukoje New Yorko Lietuvių Tarybos Pre
zidiumas posėdžio metu. Sėdi iš kairės: vicepirm. adv. S. Bredes, pirm. Jurgis Kiaunė, sekr. A. Skėrys 
ir vicepirm. A. Ošlapas.

NEW YORKO LIETUVIŲ ŽINIOS
EGLUTĖ NEW YORKE
Baigiant senuosius me

tus — gruodžio mėn. 30 d. 
Maironio šeštadieninė mo
kykla Brooklyne, N. Y. su
rengė kalėdinės eglutės va
karą. Tai buvo viešas mo
kyklos pasirodymas savo 
mokiniams, jų tėveliams ir 
visuomenei.

Vakaras laikytinas pilnai 
pavykusiu visais atžvilgiais. 
Publikos buvo pilnutėlė Ap
reiškimo parapijos salė, o 
jaunieji vaidilos scenoje pa
sirodė pasigėrėtinai ir buvo 
šiltai įvertinti tiek jaunųjų, 
tiek vyresniųjų žiūrovų.

Pasigirdus muzikos gar
sam "Tyli naktis”, atsivėrė 
scena ir žiūrovai išvydo gy
vą paveikslą-vitražinį langą 
ir angeliukų chorą, vaizduo
jantį Kūdikėlio Jėzaus pa
sveikinimą. Po to sekė de
klamacijos kalėdinėmis te
momis atskirų mokinių ir 
grupinės bei grupiniai že
mesniųjų klasių pasirody
mai. Pirmoji dalis buvo 
baigta šokiu - žaidimu "Au
dėjėlė”.

Antroji dalis buvo skirta 
2-jų pav. pasakai "Karaliū
nas — Varlė”

SLA 245 kuopos narys, mi
rė 1962 m. gruodžio 28 d., 
po nesėkmingos vidurių ope
racijos. Juozas Baltrušaitis 
buvo geras lietuvis ir dar 
jaunas žmogus, 57 metų. 
Paliko žmoną Jadvygą, sū
nų Virgilijų 27 metų, kitus 
gimines ir nemažai draugų. 

Komunistams okupuojant 
Lietuvą, Baltrušaičiai pasi
traukė į Vokietiją ir atvy
kę į JAV, apsigyveno Hill- 
side mieste, čia įsikūrę, įsi
gijo nuosavus namus ir dir
bo kepykloje.

• Profesijonalai.New Jer
sey valstijoj įsikūrę lietu
viai visuomet jautė intele- 
gentinių pajėgų trukumą. 
Kuomet pradėjo atvykti 
naujieji ateiviai, jų nema
žai atvyko ir į New Jersev 
valstiją. Didžiuma, trumpai 
pagyvenę, iš čia išvyko į 
kitas vietoves,

Gydytojai ir inžinieriai 
užimti savų profesijų dar
bais. Iš jų retai kuris daly
vauja lietuviškoje veikloje. 
Seniau atvykę ir naujuosius 
ateivius maloniai priėmė, 
norėdami bendrai dirbti lie
tuviškuose reikaluose.

Naujieji ateiviai, naudo
damiesi gerais uždarbiais, 
per palyginamai trumpą lai
ką gerai įsikūrė ir nutolo 
nuo seniau įsikūrusių. Dau
gelis išsikėlė į priemiesčius 
ir tolokai nuo lietuviškų 
centrų. Kai kurie nusipirko 
didelius senus ir apgriuvu
sius namus ir įsijungė į tų 
namų pataisymų darbus il
giems metams. Visiems to
kiems lietuviški darbai ir 
reikalai yra paskutinis rei
kalas. Laiko nėra, nes rei
kia dirbti dirbtuvėse ir na
mie, o vėliau — ligoninė ir 
mirtis. A. S. Trečiokas

čia žiūrovas buvo nukel
tas į mišką, kur laumė bur
dama šoka, kur šikšnospar
niai nakties metu renkasi, 
kur šv. Jono vabaliukai 
mirksėdami savo šokį pra
deda. "Atgijo" ir skamba
liukai — gėlytės ir kitokie 
miško gyventojai įsijungė į 
muzikos garsų pynę ir slin
ko pro žiūrovų akis: kiškiai, 
varlės, drugeliai, voverė, 
pelėda ir net Dievo karvytė 
buvo įdomūs ne tik savo 
kostiumais, bet šokiais ir 
judesiais.

2-me paveiksle žiūrovai 
buvo nukelti prie pilies rū
mų, kuriuos sau'gojo sargy
biniai. Pilies gyventojai 
linksmai šoko , švęsdami 
karalaitės 16-tą gimtadienį. 
Net kaimo jaunimas links
minosi šia proga. Sukalio
josi karaliaus juokdarys su 
išdaigomis, kai buvo išgel
bėtas karaliūnas — varlė 
nuo raganos užkeikimo. Ta 
proga dar smagiau įsisiū
bavo šventė.

Visas programos paruo
šimas gulė ant mokytojų 
pečių. Dalį programos pa
rengė mokyt, T. Dzikienė, 
J. Kręgždiėnė ir E. Urbelie- 
nė. Didžiausioji našta teko 
mokyt. Jadvygai Matulai
tienei. Pasakos pastatymas 
ir choreografija J. Matulai
tienės. Pasaką parašė mo
kytoja I. Banaitienė, o ją 
sekė akt. V. Žukauskas, mu
zikinius efektus tvarkė kun.
J. Pakalniškis, dekoracijos 
dail. P. Osmolskio, muziką 
pritaikė A. Mrozinskas, 
akompanavo R. Ruzgaitė ir
K. Snieška, o apšvietė V. 
Kidolis.

Kiekvienais metais būda
vo įdomi kalėdinė programa, 
bet ši, paskutinioji, buvo 
išskirtina. Nepap rastai 
daug nuoširdaus darbo ir 
pastangų buvo įdėta mokyt. 
J. Matulaitienės į progra
mos originalumą ir paruoši
mą bei patį išpildymą. Ir 
rezultatai puikūs, kiek ga
lima reikalauti iš jaunųjų 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA sausio 5 d. Chicagoje buvo sukvietusi visuomenininkus ir spaudos at
stovus susipažinti su naujai įsteigtu ALT Biuru Don Varnas legijono posto patalpose. Biuro tikslas infor
muoti apie Lietuvą, palaikyti glaudžius ryšius su lietuvių visuomene ir atlikti ALT administracinius dar
bus. Nuotraukoje Biuro supažindinimo pobūvio dalyvių grupė. Sėdi iš kairės: Don Varnas legiono posto 
steigėjas ir tarybos pirm. J. Jatis-Juozaitis, ALT pirmininkas L. šimutis, Lietuvos gen. konsulas Chi
cagoje dr. P. Daužvardis. Stovi: ALT vicepirm. T. Blinstrubas, ALT finansų sekr. J. Talalas, ALT vice 
pirm. A. Rudis, ALT vicepirm. dr. K. Drangelis ir ALT II sekr. dr. V. Šimaitis.

V. Noreikos nuotrauka

vadilų — šokėjų. Kostiumų 
spalvingumas ir skoningas 
parinkimas bei pritaikymas 
leido gėrėtis ne tik maža
jam žiūrovui, bet ir suau
gusiam teikė džiaugsmo. 
Kostiumus siuvo dalyvių — 
vaidilų mamytės pagal J. 
Matulaitienės eskizus.

Po programos Kalėdų Se
nelis apdovanojo vaikučius 
dovanomis. -

Mokyklos Tėvų Komite
tas nemažai pasidarbavo 
ruošdamas dovanas ir vai
šes.

Gaila, kad tokia progra
ma yra vienkartinė. Ar ne
vertėtų Tėvų Komitetui pa
ieškoti artimesnėse lietuvių 
kolonijose kontaktų su mo
kyklomis, kur būtų galima 
tokią, pasaką parodyti ? Tai 
būtų šioks toks moralinis 
atpildas režisierei, kad dau
giau žmonių pamatys jos 
kūrybinį darbą, vaikučiai 
turės malonią išvyką, o ki
tų kolonijų jaunimas ir se
nimas turės smagią valan
dėlę, gėrėdamasis mūsų at
žalynu. V. V.

Užgavėnių balius
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Richmond 
Hill skyrius rengia Užgavė
nių vakarą J. Steponio sve
tainėje — Festival Restau- 
rantand Bar, 40 East 26th 
Street, New York City, N. 
Y., 1963 m. vasario mėn. 23 
d., 7 vai. vak.

Clevelando vyrų okteto 
koncertas

Aplankęs daugelį JAV 
lietuvių kolonijų, Clevelan
do vyrų oktetas, vad. R. 
Babicko, atvyksta į New 
Yorką, kur šeštadienį, va
sario 2 d. duos koncertą 
Ridgevvood Lanes salėje, 
1001 Irving Avė., Brookly
ne (šalia Lietuvių Atletų 
Klubo). Koncertą rengia 
Akademinio Skautų Sąjū
džio New Yorko skyrius. 
Koncerto pradžia 8 vai. 
punktualiai. Reikia pažymė
ti, kad akademikai skautai 
savo parengimuose praeity
je didelį dėmesį kreipdavo į

punktualumą. Jie ir šį kar
tą koncertą žada pradėti 
punktualiai, ir pavėlavusius 
svečius įleisti tik pertrau
kos metu.

Po koncerto akademikai 
planuoja surengti nuotai
kingą balių, kuriam staliu
kus nemokamai galima iš 
anksto užsisakyti pas Aldo
ną šileikytę, telef. HIckory 
1-5485. šokiams gros Staro- 
lio orkestras. Norintieji iš
klausyti tik koncerto, sta
liukų prašomi užsisakyti. 
Šokiai tęsis iki 2 vai.

Baliaus metu organizato
riai pramato įvairių pamar- 
ginimų, apie kuriuos jie 
praneš tik tą patį vakarą.

New Yorko ir apylinkių 
visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti. Rengėjai 
tikisi sulaukti daug akade
minės jaunuomenės iš įvai
rių rytinio pakraščio vieto
vių.

ALDONA KEPALAITĖ 
VĖL KONCERTUOJA
Sausio 27 d„ sekmadienį, 

5:30 vai. duos piano rečitalį 
Carnegie mažojoj salėje. 
Savo programon, šalia kla
sikų, yra įtraukusi ir Ju
liaus Gaidelio 3 dalykus iš 
suitos pianui. Tai bus nau
jas lietuvių pasirodymas 
svetimtaučiams ir savie
siems New Yorke.

A. Kepalaitė muzikos stu
dijas pradėjo Muencheno 
Muzikos Akademijoj, o už
baigė Manhattanville kole
gijoj, gaudama bakalauro 
laipsnį muzikoje. Tobulino
si pas mums žinomą pianis
tą Andrių Kuprevičių', šalia 
pasirodymų tarp lietuvių, 
yra koncertavusi amerikie
čiams ir per radijo stotį 
WNYC.

Tikimasi, kad lietuviai 
savo atsilankymu parems 
jaunąją pianistęz garsinan
čią mūsų vardą tarp sveti
mųjų.

A. Kepalaitė pernai, po 
savo koncerto, susilaukė 
teigiamo įvertinimo didžio
je New Yorko spaudoje.

V. V.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A. A.

Pulk. KOSTO ŽUKO.
Š. m. sausio mėn. 16 d., 8 vai. ryte, ŠV. Jur

gio bažnyčioje, Clevelande, bus laikomos šv. Mi
šios už Velionio sielą. Prašome visus prisiminti 
Velionį savo maldose.

Giminės

Mielam

KAZIMIERUI GAIŽUČIUI 
ir šeimai, jo brangiai Motinai Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą.

Felicija Modestavičienė, 
Jadvyga ir Petras Stravinskai, 
Stasė ir Eduardas Kersnauskai
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