Kiek Amerikai kainuoja Castro?
Už TAI, KAD CASTRO BUVO LEISTA ĮSISTIP
RINTI KUBOJE, JUNGTINIŲ AMERIKOS VAL
STYBIŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJAI GAVO AS
TRONOMINĘ SĄSKAITA — JOJE FIGŪRUOJA
NE TIK KONFISKUOTOS JAV NUOSAVYBĖS
KUBOJE, BLOKADOS IR MOBILIZACIJOS IŠ
LAIDOS, BELAISVIŲ IŠPIRKIMAS, BET IR
MILŽINIŠKOS SUMOS LOTYNŲ AMERIKOS
APGYNIMUI NUO KOMUNISTŲ ĮSIVIEŠPATAVIMO.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------

siško bazių užsieniuose panaiki
nimo!
Išveda Joe Alsop:
"Kubos krizėje ambasadorius
Stevensonas davė patarimą, su
kuriuo dauguma amerikiečių ne
būtų sutikę -- tačiau tai dar ne
reiškia, kad jis nėra idealiai pa
ruoštas jo dabartiniam sunkiam
postui."
(Nukelta Į 2 psl.)

Martynas Brakas atidaro Mažosios Lietuvos sukilimo 40 m. sukakties paminėjimo susirinkimą. Gar
bės prezidiume sukilimo dalyviai: J. Kupčiūnas, K. Jurgėla, sukilimo vadas J. Budrys, R. KašubaitėBudrienė, A. Reventas, P. Ulėnas, P. Vainauskas.

MAŽOSIOS LIETOVOS SUKILIMO PRISIMINIMAI
NEW YORKE PO 40 METI|
Šeštadienio vakarą, sausio 19,
Carnegie Endowment salėje, New
Yorke ir apylinkių lietuvių visuo
menininkų būryje, dalyvaujant

NAMŲ STATYBOS VARGAI

septyniems gyviems liudinin
kams-dalyviams, buvo atžymėta
Mažosios Lietuvos dalies -Klaipėdos krašto -- 1923 metų
sukilimo keturiasdešimtmetinė
sukaktis.

Iškilmė buvo tuo ypatingesnė,
lyginant su kitomis šios progos
Kubos pabėgėlių informa kaip apskaičiavo JAV išlai
iškilmėmis, kad čia dalyvavo pats
cijos centro vedėjas Carlos das, susijusias su Castro
minimojo
sukilimo vadas, dabar
l. VALDŽIO6 VAIDMUO
betinka) 39% visų ūkinių pastatų
Todd, buvęs vieno Havanos įsigalėjimu :
Lietuvos generalinis konsulas
ir 55% (!) visų gyvenamųjų na New Yorke, Jonas Budrys ir kaidienraščio redaktorius, štai
Caristinės okupacijos laikais
kurie iš jo ano meto bendradar
Kauno mieste nebuvo leista sta mų.
JAV konfiskuota nuosavybė ............
$1,000,000,000 tyti namų didesnių kaip du aukš
Kyla visai rimtas klausimas-- bių tame Lietuvos naujųjų laikų
1961 m. nenusisekusi invazija........
45,000,000 tai. To reikalavo caro kariuome kurgi tad dingsta statybinės me istorijoje viename iš svarbiausių
Mobilizacija 1962 m. krizės -•M-u ...
1OTO0V00 nės artileristai balistiniais ir džiagos, kurių gamyba iš tikrų Įvykių. Iš Lietuvos pasiuntinybės
Belaisvių išpirkimas (vaistais) ......
53,000,000 miesto-tvirtovės gynybos sume- jų smarkiai išplėsta, palyginti su svečių tarpo buvo ministeris dr.
Tam tikslui grynais..........................
2,925,000 timais.
prieš kariniais laikais. Teisybė S. A. Bačkis ir p. O. Bačkienė.
10,O00,000
Su tuo susijusios išlaidos ..............
Panašiai buvo ir Stalino vai- statybinių medžiagų eksportai iš
Sąjunga progresui (per 10.m.) .....
20,000,000,000 dymo laikais: leista statyti na sovietų okupuotos Lietuvos Į ki
mus tik iki trijų aukštų (viena tus Sovietų Sąjungos rajonus len
Viso:
21,210,925,000 aukštė pažanga, kaip matote) -- telėje sudarė apie 8,3% visų iš
išskyrus Vilnių, kur leista sta vežimų. Taipogi liūdna tiesa, kad
Dvidešimt vienas bilijo werio administracija iš karto ne- tyti namus net iki penkių aukštų. statybos-montavimo Įmonės, pa
Lietuvos diplomatijos še
nas dolerių ir tai tik pra Įvertino Castro pavojaus,tai vis- Kuo rėmėsi valdžios tuometinė lyginti su kitomis respublikomis,
fas
yra pasiuntęs UNESCO
išmintis,
kokie
buvo
argumentai,
džia. ”Kai tik Brazilijoje dėlto ji vėliau ėmėsi žygių jam nu sužinoti nepavyko; bet taip buvo. smulkios, didesnių statybų mažai
(Jungtinių Tautų Auklėjimo,
nors ir žadama jas "sustiprinti".
versti.
Tolimesnė
Įvykių
raida
Įsigalės komunizmas —
Mokslo ir Kultūros Organi
Gal tai rišasi su faktu, kad Nepaslaptis, kad valdžia statybi
Įspėja Todd — bus daug gerai žinoma. Prezidentas Ken pradžioje nebuvo numatyta Lie nes medžiagas veikiau atleidžia
zacijos) gen. direktoriui Pa
nedy leido pradėti Castro prieši
‘daugiau. Ir tai tik pinigai. ninkų invaziją, bet atsisakė juos tuvą supramoninti. Kaip ir Gu gyvulių tvartų, negu gyv. namų
ryžiuje tok} raštą:
Kaina, kuri buvo sumokėta paremti JAV laivyno ir aviacijos dija, Lietuvai gosplane buvo pri statybai.
UNESCO yra išleidusi bro
ir bus mokama žmonių gy jėgomis. Dabar išpirkti invazijos skirta daugiau žemės ūkio, negu
Iš kitos pusės, metai iš metų šiūrą, pavadintą "Rasių ir tauty
vybėmis bei jų kančiomis, dalyviai aiškina, kad jie buvę iš pramonės krašto vaidmuo. Atro
bus dar didesnė. Laukit ir duoti, nes jiems buvusi pažadėta do, kad gyventojai bus sumaišę verkšlenama, kad didžioji daugu bių teisių lygybė TSRS", kurioje
j^lchozininkais paverstų ūki tūli I.P. Tsamerian ir S.L. Ronin
pamatysite. Komuni z m a s JAV karo aviacijos talka. Prezi tuos planus: pokario metais Lie ma
ninkų vis dar tebegyvena viensė daro’bergždžių bei absurdiškų
tuvoje
daugiau
žmonių
veržėsi
Į
yra labai brangus — ki dento brolis Robert F. Kennedy
džiuose. Esą, jiebūtinai turi per
neseniai sakė, kad tai nebuvo pa miestus, bėgdami nuo kolchozi sikelti Į "kolūkines gyvenvietes" pastangų Įrodyti, kad tokia teisių
tiems žmonėms”.
Jei aukščiau nurodytos žadėta, kas paskatino šen. B. nės baudžiavos, negu buvo už -- kurių nėra, nes valdžia neat lygybė egzistuojanti totalitarinė
sovietų valstybėje. Šio sovietų
sąskaitos pirmosios pozici Goldwater{ (R. Ariz.) reikalauti planuota. Jau 1949 m. -- surašy leidžia statybinių medžiagų jų je
propagandos gaminio pasirody
mo duomenimis --buvo pasiektas
oficialės
kvotos.
jos yra visai aiškios, kiek
statybai. Baigus išeikvoti miškus
Aprašydami pereitų metų spa 1965 m. užplanuotasis miestogy- -- tik 5.1 % Lietuvos miškų ma mas UNESCO leidinių tarpe yra
neaiškumo gali sukelti pa
jau savaime labai apgailėtinas.
lio mėn. Kubos krizę, preziden ventojų skaičius.
skutinioji — sąjungos pro tui
Pokario metais, kas tik galė syvų susideda iš brandaus miško, Bet jj tenka ypač apgailestauti
artimi žurnalistai Stewart Al gresui (Alliance for Prog- sop ir Charles Bartlett rado rei jo, dažniausia be valdžios pa kurio tėra likę koks 80,000 ha -- dėl nukreiptos prieš Baltijos Vals
ress). Toji organizacija bu kalo pabrėžti Stevensono rolę galbos ar kredito, statėsi "indi 1958 m. valdžia uždraudė sienų lybes insinuacijos, atspausdintos
vo sukurta lotynų Ameri krizės išvakarėse. Stevensonas vidualinius” na mus (tuos, kuriuos statybai panaudoti medieną.
kalbamoje brošiūroje. Būtent,
kos gerbūvio pakėlimui. Im po to pareiškė, kad tame Satur- valdžia, kai pyksta, vadina net
73
-ame puslapyje yra šitoks sa
Iš kitos pusės, pusė metinės 1,6
pulsą tam davė kaip tik day Evening Post paskelbtame "vilomis"). Rezultate gerokai iš milj. kbm. medienos iškirtimo kinys: "1940 metais buvoatstatyCastro Įsigalėjimas Kuboje. straipsnyje prasilenkta su tiesa. siplėtė miestų bei miestelių plo normos vis dar išeikvojamapra- ta sovietų santvarka Baltijos re
Ir Castro asmeniškai buvo Reikia pastebėti, kad Stevensonas tai; pav. tuščių laukų tarp Kauno kurams -- tuo tarpu sovietų pra spublikose -- Lietuvoje,Latvijo
tas, kuris 1959 m. gegužės turi nemažai šalininkų Įtakingų Garliavos, Lampėdžių ar Kulau monė nežino, kur dėti anglĮ bei je ir Estijoje --kurios savo lais
2 d. kalbėdamas Urugvajuje demokratų tarpe, todėl preziden tuvos jau nėra -- užstatyta.
naftą. Vilniaus valdžia, atseit, vu noru prisijungė prie Sov. Są
Reikia
prisiminti,
kad
iki
1958
tas
pasiuntė
laišką,
kuriame
pa

Įvykusioje lotynų Amerikos
draudimus prieš gyventojus leis jungos."
Aš turiu garbės atkreipti Tams
m.
"Naujai
pastatyto
ir
atstaty

reiškė
jam
savo
pasitikėjimą.
ti
tai gali, bet išgauti daugiau mi
ūkinėje konferencijoje rei
(t.y. kapitaliniai atremon neralinio kuro, kad sutaupius me tos malonų dėmesĮ Į tai, jog šis
kalavo, kad JAV investuoti! Tačiau dabar broliai Alsopai vėl to"
tvirtinimas yra begėdiškas me
tuoto) gyvenamojo ploto atžvil
i lotynų Ameriką 30 bilijo perėjo Į ofenzyvą. Brolis Stewart giu, Lietuvoje proporcionaliai dienos, neĮstengia. Savotiška, ži las.
paskelbė Saturday Evening Post,
not,
ta
broliška
pagalba,
vietoje
nų doleriu. Prezidentas
Yra visuotiniai žinoma, kad
o brolis Joseph savo kolumnoje, pasiekta tik pusė pagalvinės patenkinusi kuro pareikalavimą
Kennedy vėliau pasiūlė Al kuri yra spausdinama per 100 "bendrasąjunginės
L
v* /I o 4
m —*
plOTO
1940 metais Sov. Sąjunga, vyk
1
liance for Progress planą, JAV dienraščių, kad jie net tris normos -- maždaug priešpasku priskyrė Lietuvai ištisas bran dydama savo kriminalinius su
kuris turėtų kaštuotų 20 bi kartus tikrinosi, ką Stevensonas tinė vieta tarp visų "broliškųjų daus miško "kolonijas" suomių sitarimus su Hitleriu, užpuolė
lijonų dolerių, iš kuriu tik patarė krizės metu pas jo, Ste respublikų". To pasėkoje, butų Karelijoje.
Lietuvą, Estiją ir Latviją, be
pusė turėtų ateiti iš JAV. vensono, spaudos referentą Clay- problema miestuse darėsi kas
Nepavydėtina nei miestiečių mažiausios provokacijos iš jų pu
Tačiau Castro režimui likus, ton Fritchey. Tas skaitęs tą kart aštresnė.
nei kaimiečių padėtisbutųatžvil- sės ir laužydama trijų tautų va
giu. Esminio pagerėjimo kaimas, lią būti nepriklausomom, jų su
nuotaikos visoie lotvnų straipsnio vietą, kuri lietusi
Dar blogiau kaime. Žemės ūkio matomai, nesusilauks, nes val verenumą ir tarptautinę teisę,
Amerikoje pasidarė tokios, Stevensoną. Trumpai tariant, Ste
kad visi.kas turi ten pinigo, vensonas siūlė 'taikingą’ kelią pagrindinių fondų surašymo duo džia atsisako duoti statybinę me Sov. Sąjunga pati pasmerkė save
skuba jĮ pervesti į sauges pašalinti sovietų raketas iš Ku menimis, 1961.1.1 d. iš visų kol džiagą, ragindama kaimiečius su kaip agresorių, nes buvo pasira
nius kraštus, todėl JAV no- bos, nors už tai reiktų atsisa chozų pastatų (Įskaitant vienkie siorganizuoti statybinių medžia šiusi su Baltijos Valstybėmis Ag
mius) rasta, kad "morališkai gų gamybą iš molio, durpių ir resijos nustatymo Konvenciją,
rom-nenorom turi valstybės kyti Guantanamo bazės Kuboje, amortizuota"
(t.y. naudojimui nekurios str. 2. uždėjo dalyviams
bazių
Europoje
bei
eiti
prieviiždo pinigais paremti tų
šią prievolę: "... bus laikoma ag
kraštų vyriausybių ūkinius
resorium valstybė, kuri pirmoji
užsimojimus ir kasdieninius
padarys vieną iš šių veiksmų...
reikalavimus.
2) Įsiverš savo ginkluotomis pa
jėgomis, net be karopaskelbimo,
Chicago Tribūne komen
Į kitos valstybėsteritoriją..." Šią
tuodamas tuos Castro 'išlai
konvenciją Sov. Sąjunga sulaužė
kymo’ kaštus, bando ap
lygiai
kaip dešimtis kitų sutarčių
skaičiuoti sovietų investaciir
jų
tarpe
-- taikos ir nepuolimo
ias i tą patį režimą. Tegul
sutartis.
Chruščiovui Kubos avantiū
Raudonajai kariuomenei Įsi
ra ir kaštavo kokį bilijoną
veržus Į Baltijos Valstybes, oku
dolerių, bet ir tuo atveju
pacinė valdžia suorganizavo rin
jis su vienu 'nikeliu” padaro
kimų komediją, kurios metu Įsa
JAV žalos už visą dolerĮ.
kė sovietų kariuomenei "balsuo
Išvada iš to turėtų būti,
ti", po ko sekė vadinamasis Esti
kad komunistinio režimo
jos, Latvijos ir Lietuvos Įjungi
mas Į Sov. Sąjungą.
palikimas Kuboie buvo vie
Tokiu būdu Sov. Sąjunga pada
na iš baisiausių Washingtorė
vieną biauriausių tarptautinių
no administracijos klaidų.
nusikaltimų, kokie yra žinomi nau
Kas už tai atsakingas? Kaip jau
joje istorijoje.
anksčiau esu minėjęs, buvęs EiŠitokiomis aplinkybėmis yra
senhowerio administracijos am
absoliučiai nesuprantama, kaip
basadorius Kubai Earl E. T. Smith
tokia tarptautinė organizacija
savo knygoje apie Valstybės De
kaip UNESCO galėjo duoti savo
partamento biurokratus ’The
vardą ar prileisti, kad jis būtų
Fourth Floor’ teigia, kad tie ne
neteisėtai panaudotas leidiniui,
kreipė dėmesio Į jo Įspėjančius
kuriame Sov. Sąjungos brutališka
pranešimus. Jei tačiau EisenhoSovietų bendradarbiavimas nusiginklavime...
agresija prieš tris baltųtautasir

Ne tik Jungtinėse Valstybėse
apskritai, bet ir New Yorko apy
linkėse yra ir daugiau gyvų arto
Įvykio dalyvių, tik ne visus juos
iškilmės rengėjams pavyko su
kviesti. Šalia svarbiausio "kal
tininko" J. Budrio, garbės pre
zidiume buvo anuomet "Klaipėdą
ėmusieji" J. Kupčiūnas, K. Jur
gėla (dabar Am. Balso liet, sky
riaus vedėjas), A. Reventas, P.
Ulėnas, P. Vainauskas ir R. Bud
rienė, apie kurią šia proga buvo
atskleista "40 metų išsaugota
paslaptis": ji šiame prezidiume
beturinti vietą ne dėl to, kad su(Nukelta J 2 psl.)

SOVIETU BEGĖDIŠKAS MELAS
joms primesta žiauri priespauda
atvaizduojamos kaip jų laisvas
prisijungimas prie tos pačios
Sov. Sąjungos. Tai yra ne tik tų
trijų tautų užgavimas, bet taip pat
teisingumo bei žmoniškumo jaus
mo, kuris sudaro vieną mūsų ci
vilizacijos elementų. Tai yra už
gavimas .nesuderinamas su tarp
tautinės auklėjimo, mokslo ir
kultūros organizacijos garbe. Net
hficiai nedrĮsc tyčiotis iš savoaukų ir netvirtino, kad žydai laisvu
noru ėjo Į getus ir jų žudymo vie
tas.
Todėl su pasipiktinimu ir skaus
mu turiu garbės pareikšti iškil
mingą protestą prieš brošiūros
"Rasių ir tautybių teisių lygybę
TSRS" išleidimą ir prašyti Tams
tą išimti ją iš apyvartos. Aš vy
lios, kad Tamsta malonėsi pa
daryti žingsnių nustatyti UNESCO
valdininkų atsakomybei šioje afe
roje.
Galop, turėdamas prieš akis
tiek Baltijos Valstybių interesus
tiek UNESCO prestižą, kuriems
kalbamos brošiūros išleidimas
padarė didelės žalos, siūlau, kad
UNESCO, vykdydama savo pro
gramą istorijos vadovėliams
leisti, pavestų grupei specialis
tų, Į kurią, žinoma, neĮeitų so
vietai, bolševikai ir komunistai,
paruošti Sov. Sąjungos agresijos
prieš Baltijos Valstybes ir jų
okupacijos bei priespaudos isto
riją.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* MAJ. GEN. EDWIN WALKER,
apkaltintas dalyvavimu riaušėse
ryšium su integracija Mississippi Universitete, šiomis dieno
mis buvo išteisintas.
* JAMES MEREDITH, vienintėlis negras, Įsirašęs Mississippi Universitetan ir sukėlęs erzelĮ, dėl kurio turėjo Įsikišti ir
kariuomenė, turės pasitraukti -neišlaikęs algebros egzaminų.
* SENATORIUS BARRY GCLDWATER vyr. prokuroro Robert
Kennedy pareiškimą, kad invazi
jos Kubon metu nebuvo pažadė
ta parama lėktuvais, pavadino pa
stangomis perrašyti istoriją.
* VATIKANO OFICIOZAS 06SERVATORE ROMANO rašo,kad
R.K. Bažnyčia randa daugiausia
netinkamų filmų -- gamintų Ita
lijoje. Iš • 216 -- netinkamų 48.
Prancūzijoje iš 50 filmų--26ne
tinkamos, gi JAV iš 157 filmų —
tik 12.
* PRANCŪZU06 IR VAK. VOKIETUO6 BENDRADARBIAVI
MO SUTARTIS, pasirašyta Aden
aueriui lankantis Paryžiuje pas
prez. de Gaulle, yra istoriniu
posūkiu tolimesnėje Europos po
litinio rutuliojimosi raidoje.
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VIRŠUJE: Mažosios Lietuvos
sukilimo minėjimas New Yorke,
kalbant sukilimo vadui J. Bud
riui. Kairėje vidury J. Miklovas.
Dešinėje (pirmoje eilėje): konsu
las V. Stašinskas, O. Bačkienė,
dr. G. Zavadzkienė, min. dr. S.
A. Bačkis, J. Simutienė, E. Jurgelienė, kons. A. Simutis.

1963 m. sausio 25 d.

DEGUČIU BAŽNYTKAIMIS IR JO APYLINKĖS

Degučių miestelis randasi be
veik viduryje tarp Zarasų, Salako,
Daugelių ir Dusetų miestelių.
Prieš I-mąjį pasaulinį karą De
gučių miestelis buvo paprastas
kaimas. Nepriklausomybės me
J. Budrys primena, kaip vyko sukilimas.
tais jo paskirtis pasikeitė, nes
buvo padarytas valsčiaus centru.
Degučių miestelis nepriklau
somybės
metais gana gražiai tvar
(Atkelta iš 1 psl.)
kėsi. Nors visi namai buvo medi
niai ir pritaikyti daugiausiai že
kilimo vado žmona, o grynai pa
mės ūkio reikalams, bet jų iš
gal savo nuopelnus, kaip Regina
vaizda, ypač prie plento, gražiai
Kašubaitė, anuo metu, dar pir
atrodė. Didžiausias namas yra
miau negu sukilimas prasidėjo,
pradžios mokykla, pastatyta 1933
pradėjusi ir iki galo veikliai ir
metais. Šioje mokykloje ilgus
tiksliai atlikusi sukilimo vykdy
metus vedėju buvo žymus šios
mui gyvybinės reikšmės turėju
apylinkės visuomenės veikėjas,
sias telegrafo ryšininkės parei
mokytojas Juozas Markelis. Taip
gas. Ryšiai, pasirodo, taip susi
pat miestelį dar puošė Nepriklau
mezgė, kad sukilimo vadas, tada
somybės dešimtmečiui paminėti
sėkmingai laimėjęs laisvę daliai
paminklas. Jis buvo pastatytas
Mažosios Lietuvos, taip pat sėk
miestelio aikštelėje visai arti
mingai pralaimėjo savo viengun
plento. Jį pastatė 1935 m. Degu
gišką laisvę. Šio "pralaimėjimo"
V. Sidzikauskas pasakoja apie kovas dėl Klaipėdos diplomatinia čių šaulių būrys, pagal dail. A.
būta patvaresnio net ir už anų
Rūkštelės projektą, padedant vie
me fronte.
dienų laimėjimą.
tos gyventojams. Prie šio pa
Iškilmei vadovavo Martynas
minklo degutiškiai iškilmingai pa
Brakas, anuomet buvęs dar perminėdavo 16-tąją.Vasario ir kitas
ant
daug,
nes
pasakojimai,
per

jaunas būti aktyviu sukilėliu, bet
tautai brangias dienas.
nedelsdamas susidėjęs su sukilė traukti tik keliomis A. Mrozins1924 m. Degučių miestelyje bu
liais, ypač su Kostu Jurgėla, ku ko vadovaujamo vyrų okteto daino
vo įrengta buvusiame pašto medi
(Atkelta iš 1 psl.)
mis,
truko
geras
tris
valandas),
ris, tuojau po laimėjimo, ėmė
niame name bažnytėlė. Pirmasis
kurie jau yra surašyti arba dar
daiginti Klaipėdoje iietuviųsltauir paskutinis šios parapijos kle
Dėlios
antros
Alsopoišvados
tų vienetą, ir M. Brakas teiitfuvo ■jsurašytini istorijos šaltiniuose. dalies norėčiau pasiginčyti. At bonas buvo knygnešys ir visuome
Pasyviųjų (klausančiųjų) dalyvių
pirmūnas. Kadangi Klaipėdos
imlumas
atrodė persotintas rodo, kad Stevensonas visai nepa nės veikėjas kun. Stasys Stakelė,
krašto susijungimas su Lietuva
"aukščiau
briaunų",
ir vaišių me žįsta sovietų galvosenos, kurie kuris savo išvaizda, būdu ir gyve
vyko dviejuose frontuose --ne
skaitosi tik supliką jėga. Tai kaip nimu primena kun. A. Strazdelį.
tik sukilėlių apkasuose, bet ir vi tu pasikalbėjimai suklegėjo jau gali toks žmogus atstovauti JAV Nors parapija buvo labai maža ir
daugiau šių dienų temomis, negu
soje eilėje diplomatinių derybų,
anų laikų atsiminimais, nors nuo Jungtinėse Tautose, kur dažnai neturtinga, bet jis buvo patenkin
tai "kaip visa tai atsitiko",papa
traukų iš sukilimo dienų paroda tenka susidurti su sovietais? Ir tas. Žmonės jį mylėjo ir gerbė.
sakojo ir sukilimo vadas J. Bud
vistiek tebegrąžino mintis į anas spalio mėn. krizė būtųgeriaupa- Jis visiems buvo nuoširdus, pap
rys, ir tų diplomatinių derybų
ryžtingų ir sėkmingų veiksmų sibaigusi, jei ne Stevensonas su rastas ir gailestingas. Mirė jis
dalyvis V. Sidzikauskas. Papa
U Thant ir visu JT 'taikos apa 1929 m. Rozalimo Altarijoje. Dau
dienas.
sakojo daug dalykų (su akcentu
rato' įsikišimu. Visas blogis ta giau Degučių parapija kunigo ne
me, kad Stevensonas nėra vienas. turėjo. Ji buvo pavesta adminis
Panašiai, kaip jis, galvoja visa truoti Baltruškių parapijos kle
UŽSAKYKITE CELES TELEGRAFU
eilė Amerikos intelaktualinio gy bonui, kuris vieną kartą per mė
venimo ryškių asmenybių. Jųne- nesį atvažiuodavo į Degučius ir
Gėlės visoms progoms —, vedyboms, laidotuvėms ir t.t.
sugebėjimas suprasti komunizmo atlaikydavo mišias.
Susisiekimo atžvilgiu Degučių
bei jo taktikos ir kainavo JAV
FRIENDLY FLOWER SHOPPE
mokesčių mokėtojams tą dvide miestelis buvo labai geroje vie
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
toje. Pro jį eina plentas, o (Sa
šimt bilijonų dolerių.
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30
laką ir į Dusetas vieškeliai. Šiais
keliais nepriklausomybės metais
Telef. namų 131-6558
6901 Superior Avė.
kursavo kiekvieną dieną keli au
Krautuvės —■ 431-6339
Cleveland 3, Ohio
tobusai tarp Kauno ir Zarasų, o
HEARING AIDS vėliau ir Į Vilnių.

Maž. Lietuvos...

Kiek Amerikai...

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PIS MUS!

&/ Of MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
valdžios agentūrą,

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS KAUKIS
OOVANOS HUPH0I1MS

VISKAS
AUSYJE

$99.50
Skambinkite MA 1-0440
arba rašykite
ACOUSTICON OF
CLEVELAND
845 Prospect Avė.

Sportu labiausiai Jdomavosi
šauliai ir jaunalietuviai. Jie gau
siai vykdavo į sporto šventes ar
sąskrydžius, kurie {vykdavo Za
rasuose ar Kaune, aktyviai juo
se dalyvaudami Įvairiose sporto
varžybose, laimėdami net pre
mijas, pav., Degučių m. nuova
dos vyr. policininkas Jonas Ci
bulskis yra laimėjęs šaudymo
rungtynėse o kiti, ypatingai vidų
tinio amžiaus vyrai, jdomavosi
arklių lenktynėmis ir jose beveik
kiekvienais metais su savo bė
gtinais dalyvaudavo lenktynėse
ant Sartų ežero.
Degučių apylinkės ežeringos,
kalnuotos ir apaugusios miškais,
kuriuose yra nemažai piliakalnių
ir pilkapių. Ežerų Degučių vals
čiaus ribose priskaitoma.71-nas.
Didžiausias ežeras jo ribose bu
vo Dusetos, kuris apėmė 427,5
ha. žemės plotą. Dabar jo vieto
je, pastačius Antalieptėje ant
v
Šventosios upės hidroelektrinę
stotį ir pakėlus Jūžintų ežere
6,9 metrų vandenj, išsiliejo iš
buvusių savo krantų ir susijungė
su 26 kitais įvairaus dydžio eže
rais. Tas dirbtinas ežeras, apim
damas 1900 ha žemės plotą ir
sutalpindamas savyje 77 milijo
nus kobinių metrų vandens, yra
pavadintas Antalieptės jūra, ku
ri nuo Degučių miestelio tesiranda apie vieną kilometrą at
stume.
Vienas iš įdomiausių piliakal
nių yra Gražutės piliakalnis. Vie
tos gyventojai jį vadina tiesiog
piliakalniu. Randasi Gražutės gi
rioje, netoli Degučių miestelio.
1831 m. šiame piliakalny sukilė
liai turėjo savo štabą ir jame
slapstėsi Emilija Platerytė. Pa
gal padavimą šis piliakalnis yra
supiltas tais laikais, kai Zarasų
krašte gyveno milžinai. Piliakal-

n{ esą supylęs milžinas karve
dys Samanis, Toje vietoje, iš kur
jis ėmė piliakalniui žemę, atsira
do ežerėlis. Vieną kartą besi
maudydamas tame ežerėly jis
prigėrė. Jo atminimui žmonės šį
ežerėlį pavadino jo vardu.
Degučių valsčius lietuvių tau
tai yra davęs dail. Antaną Rūkštelę, medicinos dr. Vaclovą Paprocką, prel. Aleksandrą Juod
valkį, buv. Rygos lietuvių gim
nazijos direktorių ir laikraščio
Rygos Balso steigėją , majorą
Stasį Puodžių, kuris buvo vokie
čių suimtas ir nukankintas kacete, laikraštininką Stasį Juškėną ir kitus.
Petras Matekūnas

DIRVOJE GALITE ĮSIGYTI
AR UŽSISAKYTI NAUJAI
IŠLEISTAS KNYGAS:

Gen. V. Nagius - Nagevi
čius, gyvenimo ir darbų
apžvalga ...................... $6.00
Stasys Santvaras —
Aukos Taurė — autoriaus
penktoji lyrikos knyga $2.50
Visa eilė kitu Draugo,
Karvelio, Terros, Nidos iš
leistų knygų.
PINIGAI l ussn
PILNAI

GARANTUOTA

PRISTATOMA PER 2 SAV.
prasyk

Platesnių

INFORMACIJŲ

GIIAMERCY
SHIl’l’lNG Co., Ine.
714 BROAD STREET
NEVVARK, NEW JERSEY
Laianlupta ir pilnai bandyta

Tel. MU 9-0598

i

Degučių miestelio ir apylinkės
gyventojai, išskyrus rusus senti
kius, kurie sudarė dalį valsčiaus
gyventojų, buvo susipratę lietu
viai. Jie skaitė įvairią lietuvišką
spaudą ir dalyvavo, ypač jauni
mas, įvairiose organizacijose,
kaip Šaulių Sąjungoje, pavasari
ninkų, jaunalietuvių, jaunųjų ūki
ninkų rateliuose ir kitose. Taip
pat dalyvavo, ypač Degučių mies
telio jaunimas, jaunalietuvių cho
re, kuris buvo įsteigtas 1934 m.
Tai buvo pasišventęs ir dainai
atsidavęs jaunimas. Per labai
trumpą laiką šis choras suruo
šė net du koncertus Degučių ir
Baibių pradžios mokyklose.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
X

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
CHICAGO PHONE
...242-4395
SUBURBAN PHONE
...656-6330

PARAMĄ

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
German Brandy......................
Kfon-Brannvin Aquavit..........
Dujardin German Brandy ...
Old American Wiskey Full...

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

DIRVA

1963 m. sausio 25 d.

★ ★★ ~
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ninis "ministeris pirmininkas"
M. Šumauskas,
Tokių palydovų buvo dar iš
kompartijos centro narių, en
šilko ritiniais, spiritu, degtine, kavedistų, visokių raštininkų.
Velykio fabrikėlio (vairiausiais Kaip lietuvių "delegacijos" pa
likeriais. Prie viso to buvo ir L. lydovė ( Maskvą vyko ir ame
Seimo "deklaracija", skelbianti rikiečių rašytoja Anna Louise
apie sovietinės santvarkos (vedi Strong, reiškusi džiaugsmą, kad
mą Lietuvoje, Įrišta auksiniame Pabaltijys'entuziastingai "perei
ar paauksuotame apdare.
na" Į socialistinę santvarką.
Sunku atspėti Dovydėno "manev
Čia vėl pasiperša spėjimas -rus," kai jis rašo nutaręs "Stali gal L. Dovydėnas buvo kviečia
no rankos nepaspausti", apsi mas ( palydus? Bet jis sakosi,
mesti sergančiu ir Kremliun ne jog Meskup jam teigęs: "Nėra
vykti. Keistoki ir jo telefoniniai ką ir kalbėti, kad pateikti ( de
pasikalbėjimai su Preikšu apie legaciją yra didelė garbė". Su
negalėjimą "delegacijon" Įsi prantama, — reikalas ėjoneapie
jungti.
palydo, bet apie delegato titulą,
Jei visi tie Dovydėno vesti pa
Skaitant Dirvoje L. Dovydėno
sikalbėjimai būtų Įvykę prieš lie atsiminimų ištraukas, kuriose jis
pos mėn. 21 d., gal ir galima bū pasipasakoja apie turėtą pašne
tų patikėti jų autentiškumu, bet kėsi su vyriausiu Lietuvos enka
jis aiškiai patvirtina, jog šie vedistu Gladkovu, apie komparti
"disputai” Įvyko liepos pabaigoj, jos duotą pasiskaityti slaptą Siekai, taip sakant, tikrųjų "delega rovo instrukciją dėl lietuvių iš
cijos" narių sąrašas buvo užda trėmimo Sibiran, autoriaus fi
rytas ir pagalbinių jėgų kalbėti losofinius pašnekėsius su komu
su Stalinu nebebuvo reikalinga. nistų vadeiva Petru, suprantama
Tiesa, su vad. delegacija vyko jei nėra liudininkų ar dokumentų,
ir "palydai". Pav. toks Chąim galima tikėti galima ir negirdom
Vic-Vicas, buvęs dienraščio Ta praleisti.
rybų Lietuva poiitrukas, kai Pa
L. Dovydėnas, kaip gabus dai
leckis iš Kremliaus tribūnos kal liosios kūrybos meistras, turi
bėjo lietuviškai, jis jo šnekalą nepažabojamos fantazijos ištek
vertė ( rusų kalbą. Antai, Snieč lius, tas ryškiai atsispindi ir jo
kus ( rusų kalbą vertė "deputato" atsiminimų ištraukose.
Dažnai atrodo, kad L. Dovy
P. Petrausko žodžius. Toks Zen
kevičius (galtas pats, kuris dabar dėnas savo "politinės veiklos" at
sėdi rusų ambasadoje Washing- siminimais skaitytoją vilioja (
tone?) iš tribūnos vertė į rusų Kazlų-Rūdos miškų raistus, iš
kalbą, teisingiau, perskaitė se kurių, nesukalbėjus Visų Šven
niau išvestos ( rusų kalbą S. Nė tųjų litanijos ir kitų maldų, nei
ries poemos posmus. Pr. Ziberto autorius nei skaitytojas lengvai
kalbą tribūnoje vertė šiandie iš raistų neišsikapstys.

KAD NEPAKLYSTI KELYIE I PRAEITI

Liudo Dovydėno, buvusio vadi ST. JARAS
namo Liaudies Seimo deputato,
(vėliau Aukščiausiojo Sovieto
The Lithuanian Newąpaper
Established 1915
Lietuvoje vicepirmininko) Dirvo kompartijos pirmojo sekreto
je
tilpusių atsiminimų ištrauko riaus poste buvo Meskup (slapy
6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-3344
se yra namaža vandens ir miglos. vardis — Adomas), o A. Snieč
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Jei autorius tikrai galvoja atsi kus -- Saugumo departamento di
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of
minimus išplėsti ir, kaip pažy rektoriaus pareigose. Jis galėjo
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
mėta Dirvoje, išleisti angių kal dalyvauti "delegacijos" parinki
VILTIS, Ine. (Non-profit).
ba, atsiminimai prašosi aiškes me tik kaip žvalgybos viršinin
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.
kas, bet ne kaip pirmasis sek
nio aptarimo bei pataisymų.
retorius.
Paskubom
Žengiant,
teko
už

Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Toliau L. Dovydėnas rašo: "Tai
minti ant ištraukose paleistų ir
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
buvo liepos mėn. pabaigoje 1940
nepriveržtų apivarų.
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
L. Dovydėnas rašo; ”... 20 m. Mane pasišaukęs A. Meskup
išskyrus šventes.
Aukščiausios Tarybos narių tu smulkiai nupasakojo kaip, ką teks
rėjom vykti ( Maskvą padėkoti man atlikti Maskvoje. Pristačius
Redaguoja:
Sovietų Rusijai už Lietuvos "iš delegaciją Stalinui, man teks ke
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
laisvinimą" ir prašyti priima letą žodžių pasakyti Lietuvos ra
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas,
šytojų vardu".
mais ( Sovietų Sąjungą".
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
Skaitytojas, nesuvokdamas vi
Jei sakoma --"liepos mėn. pa
sų ano meto okupacijos plonybių, baigoje", -- suprantame, kad tai
lengvai gali patikėti, tartum to galėjo (vykti liepos 27-31 d.d.
je "delegacijos" dvidešimtukėje
Lyg ir keista: "delegacija", ku
ir L. Dovydėnas buvo (trauktas
rioje Dovydėno nerandame, buvo
ar bent būta kieno noro j( duob patvirtinta liepos23d.,oMeskup,
kasių sąrašan (rašyti.
būdamas pats Paskirtu vykti
Taip nebuvo. Vadinamo L. Sei Kremliun, su L. Dovydėnu, visai
mo maskvinė delegacija (tuoj po ne delegatu, veda kažkokias dery
Globaliniu mastu (pratę galvoti, svarstyti ir politikuoti, kartais L. Seimo tariamų rinkimų) buvo bas, pavedimus jam duoda?
užmerkiame akis Įvykiams ir faktams, vykstantiems Šia pat mūsų sudaryta kompartijos. L. Seimui
L. Dovydėnas dar pasakoja, jog
gyvenamame krašte. Taip bepolitikuodami, mes praleidžiame dauge susirinkus posėdžio, liepos23 d., Meskup jam parodęs "delegaci
li Progų, pavojingų mums momentų, kurie verti didesnio dėmesio ir Povilas Pakarklis "delegacijos" jai" Kremliuje ruošiamo baliaus
sąrašą perskaitė, o M. Gedvilas
susirūpinimo.
susėdimo planą ir pasakęs, kad
Privačių universitetų vadovybės, dar net nepaskaičius naujų mo seimo paprašė delegatų sudėt( Dovydėnas turėsiąs "antroj pu
kesčių reformos (statymo projekto (jis dar tik ruošiamas), jau para patvirtinti.
sėj stalo sėdėdamas, pasikalbėti
L. Seimas neturėdamas jokių
šė Prezidentui ir Kongresui laiškus, kad reformuojant mokesčių įs
su Stalinu..."
tatymą, būtų atsižvelgta (tai, kad privačių asmenų ir bendrovių aukos kitokių teisių, kaip ploti ir pakel
Labai ir labai tenka abejoti ar
švietimo institucijoms būtų ir toliau atskaitomos nuo mokesčių, nes ti ranką (dažnai ir abi), Pakark- tok( "delegatų” prie stalo susėditomis aukomis, (tie pinigai vis tiek atitektų mokesčiams) kontribuci lio perskaitytą "delegacijos" su mo pianą galėjo Kremliaus NKVD
jomis ir paramomis palaikoma esamoji švietimo sistema, išsilaikanti dėtį patvirtino plojimu.
Meskupui (teikti. O jei taip, vargu
Kompartijos sudarytame ir L. tokį planą Meskup galėjo parodyti
daugumoje tik tokių aukų ir kontribucijų dėka.
Yra davinių, rodančių, kad bus stengiamasi susiaurinti tas priva Seimo "patvirtintame" sąraše Dovydėnui, visai ne "delegacijos"
čių asmenų ir bendrovių išlaidas, kurios (vairiomis formomis ir buvo šių Lietuvos duobkasių pa nariui.
pavadinimais išmokėtos, būdavo nurašomos nuo mokesčių. Tų su vardės: J. Paleckis, M. Gedvi
Apskritai, visokie baliai-priė
siaurinimų eilėje jau projektuojama nubraukti tie bendrovių skelbi las, L. Adomauskas, M. Mickis, mimai Kremliuje praeina "sta
mai (o skelbimų išlaidos sudarė palengvinimus mokesčiams), ku A. Venclova, L. Gira, V. Vitkaus čiom". Sėdynėm svečiai nepri
riuose pasireiškia "politinės ir propagandinės tendencijos". Išeitų, kas, M. Šumauskas, Grosman - klijuojami arti Kremliaus baliaus
kad bendrovės, užsimokėdamos už vietą laikraštyje, savo nuomonės K. Didžiulis, P. Cvirka, Salo šeimininko. O jei Kremliaus gas(vairiais krašto ūkio ir politikos klausimais neturėtų pasisakyti. mėja Nėris, K. Petrauskas, P. padorius užsimano su svečių
Visa tai netiesioginiai paliestų ir tą lietuvių spaudą, kuri iki šiol Zibertas, S. Vaineikienė, Mes- šnektelt, tok( paprašo atvesti prie
naudojosi didesnių bendrovių skelbimais. Jei skelbimų išlaidos ne kup-Adomas, V. Ditkevičius, P. jo; gi prie (žymesnių svečių tas
bus kompensuojamos mokesčiais, jos pirmon eilėn bendrovių bus Petrauskas, J. Demskis, M. Kur "bosas" prieina. Būna balių ir su
nubrauktos svetimomis kalbomis leidžiamiems laikraščiams, kurių raitė, B. Abdulskaitė.
svečių "prisėdimu”. Kur svečiui
Mūsų džiaugsmui -- nei Pakark
tiražas menkesnis ir skelbimai turi atitinkamai mažesnj vertę.
teks atsisėsti, jis sužino priėjęs
Paštas, (valdiška (staiga) nuolatiniu deficitu operuodamas, vis ke Iio tariamai pasiūlytoje net Sei prie stalo, o dažnai protokolo še
lia ir kelia patarnavimo kainą. Nuo to kėlimo daugiau ir daugiau nu mo "išrinktoje" delegacijoje L. fas pasitikęs svečią palydi jį prie
kenčia mažojo tiražo spauda. Onėra jokių vilčių, kad paštas kada nors Dovydėno pavardės nerandame. jam skirtos kėdės.
operuotų deficitą išlyginęs. Yra privačių Įmonių, kaip Railway Exress Joje yra 16 vadinamo Seimo na
Abejones kelia ir kitas Dovydė
Agency, United Parcel Service ir kt., kurių patarnavimai nei kiek ne rių ir keturi (Paleckis, S. Nėris, no pasakymas, jog liepos mėn,
brangesni ir, kogero, geresni. Tos privačios (monės išsilaiko, plečia Meskup-Adomas, generolas V. pabaigoj Meskup jam užsiminęs
si ir suveda galą su galu. Tuo tarpu paštas, atrodo, randa tik vieną Vitkauskas ) "priklydėliai". į apie dovanas Stalinui: "PoetėSa
priemonę deficitui užkamšyti — keliant kainą niekieno leidimo ne Maskvą nenuvykoM. Gedvilas, jis lomėja Nėris parašys Stalino
turėjo pavaduoti ( Kremlių išvy
reikalaujant.
garbei šaunią poemą. Tokios nė
Mokesčių lazda visuomet turi du galu — kaipkas nekalbėtų apie jų kusį "prezidentą ir ministerį pir latviai, nė estai tur būt nesu
sumažinimą, jie bus išrinkti. Ir tiek, kiek jų reikia biudžeto spragoms mininką" J. Paleck(. M. Gedvi- kurs...”
užkamšyti. Tegul vyriausybė ir išrinks daugiau iš Įmonių ir bendrovių, los vieton, kompartija (rašė Ge
Salomėja Nėris Stalino garbei
novaitę Paleckienę.
juos užmokės eilinis vartotojas -- tu ir aš.
skirtą poemą jau buvo baigusi ra
L. Dovydėnas rašo, girdi, de
Pašto deficitas, skelbimų išbraukimas iš neapmokestinamų sumų,
šyti dar prieš vadin. L. Seimui
legacija
buvusi sudaryta iš Aukš
aukų ir kontribucijų skalės susiaurinimas palies labai plačiai įsivyra
susirenkant posėdžio, t.y. liepos
vusią privačios iniciatyvos sistemą, kuria daugelyje atvejų remiasi čiausios Tarybos narių. Klaida 21 d. Už ŠĮ "nuopelną" S, Nėris
gana didoka. Delegacija buvo pa
švietimo ir kultūros darbas.
visai ne seimo deputatė, ir buvo
Reikia pripažinti, kad didesnių fondų kontribucijomis dar nebuvome rinkta iš vadinamo L. Seimo de Įrašyta "delegacijos" sndėtin. O
putatų
ir
"užsitarnavusių"
prikly

išmokę pasinaudoti. Už tai gal ir neturime drąsos gyviau ir konkrečiau
kai vadinama delegacija 1940 m.
pagalvoti apie savo gimnaziją ir
kitas švietimo institucijas. dėlių. Gi L. Seimas į Aukščiau liepos 31 d. atvyko Maksvon, S.
Ne kažin kokiomis lengvatomis naudojosi mūsų spauda. Bet ir tos sią Sovietą (Tarybą) išvirto, kai Nėries poema apie Staliną jau bu
gali, ko gero, susiaurėti. Numatytosios mokesčių (statymo reformos, 1940 m. rugpiūčio 25 d. L. Sei vo išversta, Glaulit patvirtinta ir
atrodo, kelia aliarmo ne vien pramonininkų sferose. Tomis reformo mas priėmė Maskvoje parašytą ir išleista rusų kalba.
mis susidomėjimas sklinda daug plačiau ir ne be reikalo. Bet vien lietuvių kalbon išverstą "LTSR
Dėl dovanų Stalinui bei kitiems
konstituciją".
susidomėjimo negana. Reikia ir akcijos.
Lietuvos "išlaisvintojams" Krem
Atsiminimų ištraukose minė
Mes privalėtume pratintis prie šio krašto politinio gyvenimo ir
liuje verta pasakyti, kad jos nebu
gyviau kontaktuoti savo senatorius ir kongreso atstovus. Balsuotojų damas dignitorius, parinkusius vo vien iš meniškų rankdarbių,
sugestijos ir nuomonės juos veikia. Ir veikia ne vien tik rinkimų me asmenis Į delegaciją, Dovydėnas kaip kad Dovydėnas rašo.
tu.
(j.č.) rašo, jog tų dignitorių tarpe bu
Kremliaus samdiniai Lietu
vęs "pats kompartijos pirmasis
voje, senovės rusų kaimo papro
sekretorius A. Sniečkus".
čiu, kai jis dvarui tiekė malkas,
Kiek man žinoma, tuo metu
Šieną, mėsą ir savo dukras, pa
stumdėliai iš Lietuvos Kremliun
gabeno tikrai sunkų, specialiame
vagone, dovanų krovinĮ. Prekinis
vagonas buvo pakrautas kum
treti išlaiko jaunimą lietuviš piais, lašiniais, dešromis, svies
tu, sūriu, angliška medžiaga kos
kuose rėmuose.
tiumams, gintaru, Kauno Audinių
savo
auką
prarijęs,
bet
neteko
Spaudos
bendradarbių
pareiga
KAS LIEJA AŠARAS?..
girdėti, kad kokia organizacija plunksna prisijungti prie bendro
Detroito ir Los Angeles spau būtų korespondentą sudorojus... lietuviško darbo ir pasakyti ki
Nesutinku, kad "... pastangos toms lietuviškoms kolonijoms.
dos bendradarbiai nutarė rašyti
"tik apie tokius (vykius,(kuriuos dingsta kaip vėjas parengimui pra kad nei Detroite, nei Los Ange
iš anksto bus pakviesti kaip sve ėjus..." Tai rodo ir tas faktas: les lietuviai dar neiŠmirę. Spau
čiai, atsiunčiant gerus bilie Los Angeles birutiętės per pen dos bendradarbiai turi džiaugtis,
tus..." Pilnai su tuo sutinku, ktus gyvavimo metus nusiuntė kad turi apie ką rašyti: kad or
aprašant spaudoje tetos Matildos siuntinių ( Lietuvą ir Sibirą už ganizacijos dirba Lietuvos ir lie
vardinių ar dėdės Martyno gimi 5,000 dolerių, Vasario 16 d. gim tuvių labui, kad lietuviai nepamo dienas. Kiek liečia organiza nazijai 1,000 dol. Balfas nemažiau skendo dolerių ir kramtomos gu
lietuviams nušluostė; mos jūroje, bet stengiasi išlai
cijas ir jų veiklą --absoliučiai— ašarų
skautų parengimų pastangos nenu kyti Lietuvą gyvą ne tik savo,
ne.
Jei korespondentas už pusva ėjo vėjais, nes lietuviškas jauni bet ir savo vaikų širdyse ir
landžio darbą reikalauja gero bi mas neišsisklaidė, kaip žydo bi veiksmuose.
lieto ir ypatingospagarbos.taiko tės, bet gražiai kalba ir dai
Valerija Irlikienė
turi reikalauti visuomenės veikė nuoja lietuviškai, tautiniais šo
Los Angeles
jai metų metais nešą organizaci kiais garsina lietuvių vardą ki
jos naštą: solistai išpildą lietu tataučių tarpe. Visos kitos orga PONUI K. AUDRIECiUI,
metinį dividendą už
viškas programas už lietuvišką nizacijos savo veikla yra daug
visas taupymo sąs
VOKIETUCHE
ačiū, choristai, skautų organi prisidėjusios Prie lietuviško gy
kaitas.
Savo pastaboje Tamsta rašai,
zacijos vadovai, kurie paaukoja venimo, dirbdamos tyliai, be bubkad paprašytume lietuvius veikė
lietuviško jaunimo auklėjimui ne nų, be fanfarų spaudoje.
Visų lietuvių pareiga padėti jus perdaug neanalizuoti partiza
cik savo laiką, energiją, bet gana
dažnai ir nemažą sumą pinigų? lietuviškai veiklai augti kas kuo nų atsiradimą ir jų žygius. Gir
Antroje žinutės dalyje rašo... gali; vieni užimdami aukštas vie di, okupantas dar sėdi Lietuvoje
"Kalifornijos (vairių parengimų tas kelia lietuviųvardą, kiti dirb ir rankioja apie juos informaci
organizatoriai tai turėtų gerai dami labdaros darbą, siuntiniais jas.
To patarimo laikantis, atrodo
Įsidėmėti ir nelieti krokodiliŠkų paremia lietuvius kenčiančius
ašarų...” Palyginimas juokingai vergijoj, sustiprindami juos ne ir reiktų pradėti nuo savęs.
Redakcija
nevykęs, nes krokodilas verkia tik materialiai bet ir moraliai;
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KUNIGAIKŠČIAI MIRĖ - TEGYVUOJA KARALIAI!
V. Trumpa Margučio skilty
se (Margutis, spalio mėn. 1962)
pabandė pasišaipyti iš tų, kurie
nori senosios Lietuvos valdo
vams grąžinti jiems prideramą
karalių titulą. Jis paskelbė, kad
"istorikui tokia problema iš vi
so atrodo juokinga”. Tačiau {
Dr. Jono Balio argumentus V.
Trumpa tesugebėjo atsiliepti tik
bendrybėmis, kaip "nesąžininga
kraipyti" jo straipsnio mintis, jis
nieko neturįs prieš, kad ir Balys
įsijungiąs | tos problemos svars
tymą, kad jis, Balys, "ganagrioz
diškai ir netiksliai" aiškinąs Edi
po mitą ir tt. (Dr. J, Balys, Ne
rimta kalba apie rimtus dalykus
ir V. Trumpa, Dėl dr. J. Balio
kritikos. Margutis, lapkričio
mėn. -1962). Gi perskaitęs mano
straipsnj "Apie tėvynės meilės
diagnostikus, karalius ir kuni
gaikščius (Dirva, gruodžio 21 d.
1962) . V. Trumpa ėmė atlikinėti
viešą išpaŽint}:
Prisipažinsiu, nesu viduram
žinės Lietuvos istorijos specia
listas... Prof. I. Jonynas savo
paskaitose ir savo straipsnyje
apie Gediminą pirmoje Lietuvių
Enciklopedijoje labai rimtai na
grinėjo tą problemą ir vis dėlto
Gediminą pavadino didžiuoju ku
nigaikščiu, Taip pat ir a.a. A.
Šapokos red. istorijos autoriai
Z. Ivinskis ir J. Jakštas, kurie
šiuo metu yra, be abejo, geriau
si viduramžinės Lietuvos istori
jos specialistai emigracijoje, ne
siėmė {vairių Lietuvos valdovų
pomindauginiais laikais vadinti
karaliais. Man to užtenka (Ke
lios pastabos dėl V. Alanto
straipsnio. Dirva, sausio 4 d.
1963) .

1963 m. sausio 25 d.
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VYT. ALANTAS
Jei V. Trumpa prisipažjsta
nesąs viduramžinės Lietuvos
istorijos specialistas, tai kaip
jis gali spręsti, kad Lietuvos
valdovų titulų problema "istori
kui atrodo iš viso juokinga"?
Pagaliau, specialistas ar nespecialistas, bet tekstus cituoti
jis turėtų mokėti, tačiau ir šiuo
atveju jis šauna pro šikšnelę. Jis
tvirtina, kad Jonynas labai rim
tai nagrinėjęs Gedimino titulo
problemą ir vis dėlto j| pavadi
nęs didž. kunigaikščiu, bet pa
ties svarbiausio, būtent, dėl ko
kių motyvų jis atsisakė jį titu
luoti karaliumi, V. Trumpa taip ir
nepasakė. O tai mums būtų buvę
labai {domu.
Kad mūsų istorikai bent ligi
šiol Lietuvos valdovus titulavo
didž. kunigaikščiais, o ne kara
liais, tai tatai žinoma ne tik V.
Trumpai, bet ir kiekvienam mū
sų gimnazistui. Jis jau pakarto
tinai kelis kartus tuo klausimu
rašė, bet niekur nepasisakė, ko
dėl, būtent, jis gina didž. kuni
gaikščių titulą. Jam to gal ir
pakanka, bet, sakysime, P.V. Raulinaičiui, dr. J. Baliui ir, paga
liau, man nepakanka. Mums at
rodo, kad čia reikalinga refor
ma, ir mes visi pasisakėme, ko
dėl ji reikalinga. V. Trumpa iš
kėlė tik tą vienintelj "argumen
tą", kad jis pasiduodąs mūsų is
torikų autoritetui.
V. Trumpa atsigręžęs dar me
ta tok| klausimą: jei valdovai po
Mindaugo mirties būtų teisėtai
paveldėję karaliaus titulą, tai
kodėl, esą, Vytautui būtų reikė

ję taip sunkiai kovoti ir pagaliau
kovą dėl karaliaus vainiko pra
laimėti? Aš galiu jam (tą klau
simą atsakyti: Vytautas kara
liaus vainiką pralaimėjo forma liai, bet ne faktiškai. Karaliaus
vainikas jam buvo pripažintas, tik
dėl lenkų intrigų jis jo neužsi
dėjo. Faktiškai Vytautas buvodidelės imperijos valdovas ir pri
pažintas karalius nors ir be ka
rūnacijos formalumų. Ar dėl to,
kad lenkai pagrobė vainiką ir kad
maskolių ir lenkų šaltiniai j| va
dina didž. kunigaikščiu, mes turi
me atimti iš jo karaliaus titulą?
Pagaliau, jei jau mes tokie jaut
rūs, ką pasakys svetimi dėdės
-- o tie dėdės visada gali tvir
tinti, kad Vytautas formaliai ne
buvo vainikuotas karaliumi — tai
savo ikonografijoje mes galime
ji vaizduoti ne su kunigaikščio
kepure, bet su šalia padėtu ka
raliaus vainiku.
Gediminas vadino save ir ki
ti valdovai j| vadino Lethwinorum
et multorum Ruthenorum rex,
bet, kaip rašo V. Trumpa, Jony
nas ir kiti mūsų istorikai už
sispyrę j| tebevadina didž. ku
nigaikščiu. Kodėl jie' taip daro,
man lieka m(slė.

Aš gerbiu mūsų istorikų kom
petenciją ir erudiciją, bet man čia
knieti vienas klausimas: ar tai
bus istorijos falsifikavimas, jei
mes savo valdovus vadinsime ka
raliais? Man atrodo, kad tai būtų
įsisenėjusios klaidos atitaisy
mas. Mūsų valdovų pavadinimas
didž. kunigaikščiais mums buvo
svetimųjų primestas, ir mes tu
rime jiems tą pavadinimą grąžin-

REDAKTORIUS BRADŪNAS GINA
LITERATĄ BRADŪNA
PR. ALŠĖNAS

Padėti arba pagelbėti vienas
kitam darbe arba -- ir nedarbe
-- kad ir apsigynime nuo kokių
nors užpuolikų -- yra neabejoti
na dorybė.
Šitą tiesą, matyt, pakankamai
gerai suprasdamas, Draugo lite
ratūrinio priedo redaktorius, K.
Bradūnas, šokosi padėti arba
"apginti" literatą K. Bradūną.
Draugo literatūriniam priede
(gruodžio 29 d.), kur| K. Bradū
nas redaguoja, jis atspaudėginamąj{ atsaką | manąj| rašin|, til
pusi Dirvoj (lapkričio 9 d.) apie
kritiką, recenziją ir tuščius žo
džius, norėdamas apginti minėto
literato Bradūno recenzijoj nau
dotą (gal "hiperbolę"?) apie "en
tuziastišką savižudybę”.
Tiesa, po straipsniu pasirašęs
ne koks tai Kazys ar Aloyzas, bet
"Antkritikis", tačiau, kadangi
manasis straipsnis pasirašytas
tikrąja pavarde, -- ir atsakyme}
j| -- ar nereikėjo nepabijoti iš
lįsti! iš po lapo ir parodyti tikrą
jį savo "skaistų veidą"?..
Gi taip nepadarius ir žinant,
kad tas leidinys ("Draugo" liter.
priedas) redaguojamas K. Bra
dūno, kodėl gi negalima suponuo
ti. jog Bradūnas redaktorius -gina Bradūną literatą?..
Deja, kaip ten bebūtų. Nežiū
rint, kas ir ką gina, bet gynyba
-- silpna ir su labai mažais kovos
laimėjimo aspektais.
Literatūrinėj kūryboj naudoja
mus tropus: prozopopejas, meto
nimijas, sinekdochas, hiperboles
ir retorines figūras bei jų sąvo
kas, manyčiau, žino ir supranta
nevien tik redaktorius ir litera
tas K. Bradūnas ar jo labai arti
mas draugas ir kaimynas "Ant
kritikis". Juos ir jų reikšmes -žino ir daugelis kitų žmonių, nors
neredaktoriaujančių ir, netgi, ne
dalyvaujančių literatūros kūry
boj.
Tačiau šiame atvejuje, nežiū
rint | tai, kad "Antkritikis" nuro
do pavyzdžiais, jog Maironis sa
voj kūryboj rašė: "Krūtinę apka-

Neistorikas Maironis apšaukė
Vytautą didžiuoju, ir tas jo didy
bės pabrėžimas prigijo, nors ma
skolių bei lenkų šaltiniuose jis
taip nėra pagerbtas. Todėl ir dėl
karalių titulų mes turime galvoti
savaip, lietuviškai, nes tai labiau
atitinka senosios Lietuvos vai
dintam vaidmeniui rytų Europoje,
jautriau atliepia mūsų garbei,
savigarbai bei patriotizmui, o
pagaliau, tai nėra prasilenkimas
ir su šaltiniais. Man ir daug kam
visi mūsų valdovai, viešpatavu
sieji po Mindaugo --Traidenis,
Vytenis, Gediminas, Algirdas,
Kęstutis, Vytautas, Švitrigaila -Kai Clevelande ir Chicagoje siaučia sniego pūgos, Argentinoje Buenos Aires priemiesty tikštų rezi yra Lietuvos karaliai, o ne kažin
dencijoje būrelis lietuvaičių stengiasi baseine pasislėpti nuo saulės karštų spindulių...
kokie kunigaikštėliai nors ir "di
Pr. Ožinsko nuotrauka dieji".

jis atiduotų mane, ar mano mamą. Easy going. Play
boy.
Well, bet jis yra fun. Aš mėgstu, kad jįs greitai
važiuoja. Aš mėgstu, kaip jis meluoja mamai ir senelei.
Taip juokinga, kai jis mėgina kalbėtis su mano drau
gėms, lyg jis būtų jaunas. O, boy! Kartą jis norėjo
”date” su mano drauge ...

(41)

Aš myliu Marę. Kad ir ji mane bara, kad ir piktai
kartais į mane žiūri. Seniau ji būdavo graži; dabar
bjauri, bet ji tokia innocent! Tokia ji kvailutė. Juokin
ga. Nešykšti. Turi dolerį, tai ir atiduoda. Turi gražius
karolius — man uždeda ant kaklo. Turėjo žiedą, man
davė padėvėti... kol pamečiau. Kaip tas drugelis. Ne
rūpestinga tokia. Vis liūdna. Kvailutė, bet kartais kal
ba ir išmintingai. Mėgstu su ja pasikalbėti. Tiktai, kai
pradeda labai verkti, arba labai bartis ant žmonių, ta
da sprunku šalin. Kas man rūpi, jeigu jai galvą skau
da? Tegu mama ją gydo. Arba kitas daktaras, jeigu,
senelė sako, mano mama nemoka. Aš nemėgstu klau
sytis suaugusių žmonių problemų. Aš turiu savų.
Mėgstu Marę, kai ji mėgsta mane. O ji už visus
labiau mane mėgsta, kai jai neskauda galvos. Dėdė
Gediminas sako, kad ji nepilno proto. Gali būt. Bet ji
pilnesnės širdies, negu dėdė, ar kas kitas. Dėdę aš
mėgstu: toks juokingas! Bet jo tiek nemyliu, kiek tė
velį, ar senelę, senelį ar Marę ... Jis — per puikuolis!
Jis mano, kad viskas pasauly — jam. Ir jis mane laiko
vaiku. Nors juokais vadina "panele Gaile”, bet, žinau,
jis galvoja, kad aš tik maža mergaitė. O jis yra senas
ir savanaudis. Ir toks visada bus. 1 bet you, už dolerį

A, kaip čia gera! Nuobodu, bet gera. Aš myliu
saulę. Atrodo, ji tik mane šildo! Taip apkabina, taip
myluoja. Ne kaip mama; ji apkabina skubotai ir šaltai.
Tėvelis? Marė? Taip, jie panašūs į saulę. Bet jie ne
drąsūs. Tėvelis kažkaip manęs vengia. O Marė — lyg
bijo mane sudaužyti, kaip stiklinę. Taip atsargiai glos
to ... Dabar kaip ir nebėra tetos Marės. Nebe ta. Ir
užtat aš myliu ją, o nekenčiu visų. Man rodos, tetą
Marę visi žmonės nuskriaudė. Užtat ji dabar tokia. Ji
skundžiasi žmonėmis. Verkia. Bet ji pati nežino, kaip
visi jai prasikalto. Ir aš nežinau. Man rodos, ji mane
mylėjo labiausiai. O dabar varo šalin. Aš jai nieko
nepadariau. Ir ją tebemyliu. Ji varo mane šalin, nes
nebesupranta. Tikrai. Gal dėdė ir teisingai sako: nepil
no ji proto. Nepilno. Ar kiti žmonės — pilno? Kiek
yra — pilnas? Tėvelis, aš manau, yra protingas. Ma
ma — daugiau kaip pilno. Ji tokia gudr-i! Visus galėtų
apgauti. Ar ji nepaėmė truputį proto iš Marės? Ir iš
Prano? Teta sako, kad mama Praną pražudė.
Well, aš ne viską suprantu. Keisti tie suaugusieji
— sunku juos suprasti. Bet yra kvailų vaikų. O, boy,
aš dabar patenkinta, kad čia iš Čikagos atvažiavau!
Tas kvailys gal tik erzintų mane? Taip, gražus oras,
ir visi turi "dates”, ir visi linksmi pavasarį. O gal aš
tik verkčiau dėl to kvailo? Pažadėtų išvežt į kiną ir
pažado neišpildytų. Taip jis padaro. Bet aš nemėgstu,

Bereikalingai klausiama, nes
aukštos ar žemos kainos ekono
mikoj -- labai jau seniai nusisto
vėję terminai ir jų aukštumo bęi
žemumo -- niekas nematuoja nei
inčais, nei centimetrais. Y ra tam
reikalui kiti matai.

lė ledais", "Apsaugok, Viešpatie,
Dar toliau. Esą, muzikai kalba
nuo skystapročių", taip lygiai -- netik apie "eterinius", bet ir apie
jog dailės mene kalbama apie "švelnius", "aukštus", "žemus"
"šiltas" ar "šaltas" spalvas, tad tonus. Bet, girdi, "nuo kada to
dar nereiškia, kad redaktorius nai "čiupinėjami" pirštais, jeigu
Bradūnas galėtų apginti literato sakoma, kad jie švelnūs, ar nuo
Bradūno meno parodos recenzi- kada jie matuojami centimet
niam straipsnyje panaudotą "en rais?"
tuziastišką savižudybę", kai visi
Ir J tai norėtųsi priminti "Angerai žinome, jog toks veiksmas tikritikiui", kad toli gražu, nebū
- - J hiperbolę ar kitokj literatūri tinai muzikos tonų švelnumą rei
ni tropą sunkiai arba visiškai ne|- kia "užčiuopti pirštais". Jie už
talpinamas. Visiems ir visiškai čiuopiami siela, širdimi. Taip ly
aišku, jog žudomasi --tik labai giai -- ir tonų aukštumo ar že
desperatiškoj būklėj, gal net pro mumo terminai -- jaulabaisenai
to pakrikime, tik jau, anaiptol, nusistovėję, taip kad jų —irgi ne
niekad ir niekas "neištirpo entu reikia matuoti centimetrais, o jie
ziastiškos savižudybės ugny"... atmatuojami kitokiais--muziki
Taigi, šitoks tropas -- nepri nių terminų — matais.
taikomas jokiai padoriai kūrybai
Gi "entuziastiškos savižudy
(nebent, pakaruokliškai?,..)
Toliau savo išvedžiojimuose bės" -- kaip palyginimo ar bent
"Antkritikis" rašo, jog, esą, tokiu kokio literatūrinio tropo formoj
-- geriau būtų, kad redaktorius
atveju reikėtų patikrinti logiką ir
ekonomistų. Jie, pav., kalba apie Bradūnas -- patartų literatui Bra"aukštas" ir "žemas" kainas. dūnui nenaudoti savo poezijoj -Girdi, "mes čia klausiame: nuo netgi hiperbolinėj prasmėj --o,
kada kainos matuojamos inčais tuo labiau -- kritikos straips
niuose...
ar jardais?"

Argentinoj užaugusios lietuvaitės Jūratė ir Laima Balčiūnaitės,
naujųjų ateivių Antano ir Nastės Balčiūnų dukros, reiškiasi gyvai
Argentinos lietuvių scenos mene.
Pr. Ožinsko nuotrauka

Kad man meluotų. O čia mane visi myli. Jie sako, kad
myli. Senelis man net pataikauja.
O, bėgsiu pažiūrėt, ką senelis veikia! Gee, taip
kvepia tos gėlės! Senelė sakė, kad jas man pasodino.
Krūmai ii; gėlės, krūmai ir gėlės. Visi žydi. Mama,
sako, irgi mėgsta pavasarį, bet tik dėl atminimų. Aš
neatsimenu, kada man buvo geriau ar blogiau. Gerai
Čikagoj, gerai Čia. Kartais būna pikta ir liūdna. Vis
per kitų kvailumą. Visi į mano reikalus kišasi. Mama
viską draudžia ir visko liepia mokytis. Tėvelis mane
užtaria, bet tada susibara su mama. Seneliai? O, ar
jie žmonės? Jau taip seni, taip seni, nežinau, kaip jie
nemiršta. Marė — žmogus. Bet ji pasimetusi. Dėdė?
Jei nebūtų toks ... toks puikuolis. Bet nori visą pasaulį
sau! O šito aš noriu! Ir mes abu nesutelpam. Bet tai
filosofija.
Va, katė dūlina. Tinginė ir pasalūnė. Suleisiu ją
su Tuciu, tegu pasipjauna. Plaukai tik dulka! Tai juo
ko! Kad tik senelis nepamatytų...
O, well. Nedaug tesipjovė. Tucis irgi tingi, ne tik
tai katė. Darosi karšta. Saulė jų kailiniukus įkaitino.
Va, senelė jau šaukia. Jos balsas dabar ne toks, kaip
būdavo pirma. Senelė rieda pakalnėn. Taip sako mama.
O tėvelis liūdnas, kai ji taip sako. Tėvelis myli savo
mamą. Savo, ne mano mamą. Mano tėvai nesutinka.
Aš manau, kad bus divorse. Įdomu, k’iek aš gausiu? Ir
gal būčiau laisvesnė. Dabar abu prižiūri. O, tėvai! Kad
jie savęs daugiau žiūrėtų, ne vaikų! Jų gyvenimas —
tai jų; o mūsų — tai mūs-ų. Aš nemėgstu, kad mano
gyvenimą tvarkytų. I’ll manage. Aš visur atrasiu, kaip
man geriau. Tėvelis kartais liepia mokytis idealizmo.
Kas tai yra? Kiek jis man aiškina, darosi tik neaiškiau.
O, well, pažiūrėsim.
(Bus daugiau)
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MOŠŲ PASTANGOS LIETUVAI LAISVINTI
1. Laikantis jau nusistovėju joje ir ruošiant dirvą iškelti jų
Prieš 45 metus -- 1918 m. va
sario 16 d. -- Lietuvos Taryba sios tradicijos, prašys, kad lie neprikalusomybės bylą Jungtinė
visos tautos vardu paskelbė Lie tuvių draugai parlamento nariai se Tautose.
ir šiemet suruoštų Lietuvos Ne
5. Prieš š.m. vasario 16 d.
tuvos Nepriklausomybės aktą.
Numanu, kaip dideliu džiaugsmu priklausomybės šventės minėji išleis anglų kalba biuletenį apie
Lietuvos dabartinę padėtį ir mū
tauta sutiko šį drąsų savo vadų mą JAV kongrese.
2. Prašys valstybių guberna sų pastangas padėti Lietuvos žmožygį. Ne tik su džiaugsmu jį svei
išsilaisvinti iš žiaurios
kino, bet neabejotinais pažadais torių ir miestų valdžių skelbti nėmc
ir ryžtu įsipareigojo nepalaužia Lietuvių dieną (Vasario 16 d) bolševikų vergijos. Turint lėšų,
mai stovėti Lietuvos Tarybos už specialiomis proklamacijomis.
toks biuletenis bus leidžiamas pe
3. Ves akciją, kad Committee riodiškai.
nugaryje, kad tartasis jos žodis
taptų kūnu. Įsipareigojimai buvo for the Free Europe per savo
6. Centro biuras stengsis pla
susieti su aukojimu savo turto ir išlaikomą Radio Free Eruope čiau ir dažniau informuoti Ame
net gyvybės, kad Vasario 16 d. įvestų lietuvių, latvių bei estų rikos visuomenę ’ per spaudą ir
paskelbtasis aktas būtų įvykdy kalbomis programų transliavi kitas žinių perteikimo priemo
nes apie Lietuvą. Susilaukus stip.
tas. Ryžtas žūt-būt atsteigti ne mą už geležinės uždangos.
4. Drauge su latvių ir estų resnės visuomenės moralinės ir
priklausomą valstybę nugalėjo
visas kelyje į laisvę pasitaikiu veiksniais ves kovą prieš sovie medžiaginės paramos, bus lei
sias kliūtis. Tasai kelias buvo tinį kolonializmą Pabaltijo kraš džiamos anglų kalba knygos apie
spygliuotas, kruvinas. Juo ėjusi tuose, pradedant informavimu mūsų tautą ir jos šiandieninius
tauta klupo, nekartą skaudžiai su Jungtinių tautų delegacijų apie rūpesčius.
7. Bus sudarytos atitinkamos
sižeidė, bet žengė į priekį ir pa padėtį Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
siekė savojo šventojo tikslo -laisvo ir nepriklausomo gyve
nimo.
Nelengvas buvo ir valstybinio
gyvenimo kūrimas -- reikėjo
kurti iš nieko, kurti ir drauge
vadovauti kovoms su priešais,
besistengiančiais tik užsimez- <
gusią nepriklausomybę pasmaug
ti'. Bet ir tai nugalėta -- valsty
bė atkurta ir apginta nuo priešų.
Atvaduotas ir Klaipėdos kraš
tas. Ir šįmet minime šio drą
saus žygio 40 metų sukaktį.
Rinkimais į Steigiamąjį sei
mą ir kitus seimus tauta pakar
totinai reiškė savo tvirtą valią
stovėti už savo krašto nepriklau
somybę. Jos ryžtas ir tvirta va
lia atkreipė ir užsienio dėmesį.
Laimėtas
atkurtai Lietuvos
valstybei de facto ir de jure pri
pažinimas Vakarų demokratijose
ir net Sovietų Rusijoje. Savo su
gebėjimais tvarkyti tautos ūkį,
valstybė pastatyta ant stiprių eko
nominių pagrindų.
Sustiprėjus ir išaugus Lietu
vai visais požvilgiais, didysis jos
kaimynas -- Sovietų Rusija 1939
ir 1940 m. panaudojo pasaulyje
dar negirdėtą politinį smurtą ir
karinę jėgą, kad sužlugdytų suverenę Lietuvos valstybę, ją oku
puojant ir pasmaugiant jos lais
vę ir nepriklausomybę.
Įvykus šiai skaudžiai trage
Stasys Santvaras, kurio penktoji lyrikos knyga ”Au
dijai Lietuvoje, Amerikos lie
kos Taurė" neseniai išėjo iš spaudos.
tuviai, kaip gausingiausia tau
tos dalis išeivijoje, atmetę visus
savo politinius ir net ideologinius
skirtumus, susitelkė į Amerikos
Lietuvių Tarybą, kad padėtų Lie
tuvai atkovoti ne dėl savo kaltės
Gimė džiaugsmas. Gimė laimė. Gimė saulė —
prarastą nepriklausomybę. ALT
Gimė
nesibaigiančių dienų viltis------padėjo daug pastangų, kad Jung
Ir
sudužo,
tartum veidrodis, gyvenimo apgaulė,
tinės Amerikos Valstybės ne
pripažintų Lietuvos okupacijos
Kalnus, vandenis, girias užliejo pilnatis.
ir kad nepanaikintų Lietuvos pa
siuntinybės ir konsulatų. Šį svar
bų uždavinį ALT gerai ir garbin
Aš paliksiu šitą žalią, žalią slėnį,
gai atliko. To pasiekė savo kon
Ugnys nebedegs manų akių languos, —
taktais su JAV Prezidentūra,
Bet sode džiaugsmu aidės žiedais apkibusi pavėnė,
Valstybės Departamentu ir Kon
gresu. Visi žinome, kad Lietu
Valtys mano upėje per vasarą linguos.
vos išlaisvinimo problema yra
didelė, komplikuota ir sunki, bet
jei būtų buvusi pripažinta okupa
Gimė tulpė. Gimė lotos. Gimė rožė —
cija ir panaikintos pasiuntinybė
Žiedas pats gražiausias tarp visų žiedų------ir konsulatai, laisvinimo proble
Viešpats mano galių paslaptį ir perteklių atvožė,
ma dar labiau būtų apsunkinta.
ALT darė ir visą eilękitųdarRytdienon be baimės aš, kaip sakalas, skrendu...
bų bei žygių, kad Lietuvos Ne
priklausomybės byla būtų gyva
visur -- ir JAV valdžios sferose,
ir spaudoje, ir visuomenėje, pav.
AUDĖJAS
1953 m. pravestoji JAV Kongrese
Kersteno rezoliucija sudaryti
specialų komitetą ištirti Pabalti
Rudens skėriai sudraskė žaliąjį miškų drabužį,
jo valstybių okupaciją ir vedamą
bolševikų genocidą, Lietuvos,
Gėlių darže sušalo rožių stagarai
kaip ir kitų Pabaltijo kraštų pa
Ir ten, kur tūkstančiai vabzdžių ir bičių ūžė,
dėties ir jų vardo išgarsinimui,
Kur saulė apžėrė žiedų žiedais gegužį —
labai daug padarė.
Lyg
dūmai, kyla pelkių drumzlini garai.
ALT sukūrė BALFą. Jis daug
dirbo, kad JAV kongrese praeitų
tremtinių (Displaced Persons)
įleidimo į JAV aktas, kad Voiceof
Būties dauboj ir aš su nerimo audrom kovoju,
America sudarytų ir pabaltiečių
Jos drasko mano širdį, lyg pikti vilkai,
skyrius, kurie savomis kalbomis
Nors laimės šypsnį, kaip išganymą, svajoju —
transliuotų programas į Lietuvą,
Aš negaliu aplenkti puolančių pavojų —
Latviją ir Estiją. ALT įvedė tra
Tarp
nyčių debesys — rudens juodi šilkai.
diciją, kad kiekvienais metais
Vasario 16 d. abiejuose JAV Kon
greso rūmuose būtų surengtas
Lietuvos nepriklausomybės mi
Tu, lyg mergaite, aprengi pavasario leliją,
nėjimas su lietuvių dvasiškių inTu vyšnios žiedo drobę audi ir dažai,
vokacijomis, su senatorių bei konTavų akių liepsnoj laukų želmuo atgyja
gresmanų kalbomis apie Lietuvą
Ir .medis mezga kupiną gyvybės giją,
ir jos laisvinimo klausimą.
Ir liejas pievoj ir šlaituos žiedų dažai.
Pasitenkinus tik keliomis pas
tabomis iš ALT praeities darbų,
bent trumpai pažvelkime Į tai.
kas dirbama ALT dabar ir kokie
Kodėl pavasario neatneši į mano širdį,
yra ateities darbų planai?
Kodėl, kodėl tokie atšalę reginiai? —
1962 m. persitvarkiusi mūsų
Jaunatvė viesulais manęs dar nenugirdė,
ALT, padidinusi centro valdybą,
Vilionėmis neparbloškė būtis beširdė —
įsteigusi centro biurą, Lietuvos
Mane
svaigina dar Tavų gėlynų audiniai...
laisvės ir nepriklausomybės sie
kiančiai lietuvių visuomenei pade
dant, tarp kitų, rūpinsis šiais dar
Iš naujai išleisto rinkinio AUK06 TAURE.
bais ir reikalais.

Argentinos lietuviai Avellanedoj Lietuvių salėje gruodžio 16 buvo suruošę Maironio minėjimą. Nuo
traukoje minėjimo rengėjai prie kun. A. Lubicko piešto Maironio portreto: P. Gudei evičius, kun. A.
Steigvila, L.M. Petravičienė, Rasa Kairelytė. Laima Balčiūnaitė, Z. Vanagaitė ir A. Balčiūnas.
Pr. Ožinsko nuotrauka

komisijos, kurios talkins tiek
ALT Valdybai, tiek jos įsteigtam
Centro biurui.
8. Bus palaikomi ryšiai su ki
tais Lietuvos išlaisvinimo veiks
niais bei bendrinėmis lietuvių or
ganizacijomis.
9. Bus teikiama parama Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto informacijos tarnybai (iš
Vatikano, Romos ir Madrido)
transliuojančiai lietuvių progra
mas Lietuvon ir leidžiančiai El
tos informacinius biuletenius vo
kiečių, prancūzų, anglų, italų ir
ispanų kalbomis.
10. Ir toliau bus palaikomi
kontaktai su JAV valdžios viso
mis šakomis ir departamentais,
ypač su Valstybės Departamen
tu.
Iš šių kelių čia paminėtų punktų
galima numanyti, kas šiuo metu
yra dirbama Amerikos Lietuvių
Taryboje ir kas bus dirbama atei
tyje.
Visiems šiems ir kitiems su
Lietuvos išlaisvinimu susietiems
darbams dirbti reikalinga visų
lietuvių vienybė, reikalingas pir
mųjų kovotojų dėl Lietuvos Ne
priklausomybės ryžtas, pasiau
kojimas ir reikalingos lėšos.

Gimimo giesmė

Todėl Vasario 16 d., Lietuvos
Nepriklausomybės Akto paskel
bimo minėjimo iškilmės tesuke
lia mumyse tą ryžtą, tesudaro ir
medžiagines galimybes atlikti vis
ką, ką ALT esamomis sąlygomis
gali atlikti siekiamajam didžia
jam tikslui... Lietuvos išlaisvi
nimui.

Dalyvaukime Vakario 16 d. mi
nėjime, o kas negalės to padary
ti kiekvienas atskirai, atnaujin
kime savo ryžtą ir suteikime ALT
savo metinę, tradicinę auką, nes
Vasario mėnuo yra tradicinis
laikotarpis telkti lėšas Lietu
vos išlaisvinimui. Tą tradiciją
Amerikos Lietuvių Taryba įve
dė netrukus po Lietuvos okupa
cijos -- 1941 metais.

užtenka vien gerų norų ir pasi
šventimo, bet reikia ir finansi
nės paramos. Iš solidarumo įna
šų gaunamos sumos nepakanka
mos. Todėl reikalingi kiti paja
mų šaltiniai.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Centro Valdyba apsvarsčiusi bū
tinų uždavinių įvykdymo svarbą
nutarė skelbti
aukų vajų
1963 m. sausio, vasario ir ko
vo mėnesiais.
Maloniai prašome kiekvieną
lietuvį savo auka prisidėti prie
Lietuvių Bendruomenės uždavi
nių Įvykdymo.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI mū
sų valstybės nepriklausomybės
atgavimo paskelbimo diena. Dar
ir šiais metais ši mūsų tautai
brangi šventė bus minima liūde
Visi vieningai junkimės į ko
sio ir skausmo ženklu. Prisimin
vą už Lietuvos išlaisvinimą.
dami žuvusius kovoje už Lietuvos
laisvę, kenčiančią ir kovojančią
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS savo tautą, prisidėkime prie tos
VALDYBA:
kovos, būkime talkininkais ir skir
kime aukas tautos išlaikymo ir Vi
davimo reikalams.
E. Bartkus, T. Blįnstkubas, P.
Visas aukas prašome siųsti
Dargis, dr. K. Drangėtis, dr. P.
Grigaitis, A. Rudis, dr. VI. Ši JAV LB Centro Valdybos iždi
maitis, L. Šimutis, J. Talalas, ninkui: LithuanianAmericanCommunity of the USA, Ine., c/oZig
M. Vaidyla.
mas Dailidka, 5921 So. Fairfield
Avė., Chicago 29, Illinois.
Aukos, kurios bus atsiųstos
Centro Valdybai, bet skirtos ku
riam nors specialiam uždaviniui,
ar kuriai kitai institucijai, bus
matoma išleisti ir kiti moksliniai perduotos ar panaudotos pagal au
lituanistiniai veikalai. Lietuvių kotojo pageidavimą.
Bendruomenės paramos laukia ir
JAV LIETUVIŲ BENDRUOME
mūsų kultūriniai vienetai bei kul NĖS CENTRO VALDYBA
tūros kūrėjai. LB Centro Valdyba
per savasias institucijas stengsis
sudaryti sąlygas mūsų kultūros ATITAISYMAS
ugdymui ir klestėjimui.
Sausio 11 d. Dirvos 4 Nr. veda
Lietuvos pavergimas ir ru majame "Ryšiai, žmonės ir skir
siškasis kolonializmas pasaulyje tingi vaizdai" vietoje Sao Paulo,
vis dar menkai įsąmonintas. JAV turėjo būti minimas Rio de JaLB Centro Valdyba leidžia anglų nei’ro miestas.
kalba mokslinį veikalą, kuriame
Tai nevietoje pasitaikiusi konbus nušviečiama mūsų tautos tra fuzija geografijoje.
giška padėtis ir siekimai. O taip
Ją atpirksime, grįždami dar
pat ir toliau skleis ir platins Lie kartą prie Rio deJaneiro lietu
tuvą liečiančius leidinius sveti vių vargų ir rūpesčių. Gi palies
momis kalbomis.
tuosius, kuriems tie reikalai ar
Dažnai pasitaiko progų daly čiau prie širdies, ta proga atsi
vauti Įvairiuose tarptautiniuose prašome.
sąskrydžiuose ar parodose, kur
galima reprezentuoti Lietuvių tau
GARDAUS MAISTO
tą ir kelti Lietuvos vardą bei nu
SIUNTINIAI |
šviesti dabartinę mūsų tautos
VISUS KRAŠTUS
būklę, JAV LB CentroValdyba su
PRISTATOMA PER 3-4 SAV.
PILNAI GARANTUOTA
apygardų ir apylinkių valdybų pa
PRAŠYKITE SĄRASŲ IR
galba stengsis šias progas išnau
KAINORAŠČIŲ.
doti,
GRAMERCY
Čia paminėta .tik dalis atliktų
SHII’l’ING Co.
ir reikiamų atlikti uždavinių, ku
118 E. 28TH STREET
rie krinta JAV Lietuvių Bendruo
NEW YORK 16. N. Y.
menės centrinėms institucijoms.
Tel. MU 9-0598
Šiems uždaviniams vykdyti ne

IŠLIKIMUI IR LAISVEI
Tautos pasipriešinimas oku
pantui prieš dvasinį ir fizinį nai
kinimą tebesitęsia. Nepalaužia
mų laisvės kovotojų eilėse stovi
tauta savo žemėje ir lietuviai pla
čiai pasklidę vakarų pasaulyje.
Tautinės kovos iškelti uždaviniai
išeivijai yra dideli ir teįmanomi
išpildyti tik esant vieningiems ir
gerai organizuotiems.
Mums tenkantiems uždavi
niams įvykdyti buriamės orga
nizuotoje Lietuvių Bendruomenė
je, kad sutelktomis jėgomis dirb
tume tautinės gyvybės išlaikymo
ir Lietuvos laisvinimo darbą.
Lietuvių Bendruomenės pas
tangomis surengtos dainų ir šokių
šventės, dailės parodos, o taip pat
suorganizuotas lituanistinio švie
timo tinklasir vadovėliųparuošimas tarnauja mūsų tautinei dva
siai kelti ir sudaro pagrindus lie
tuvybei išlaikyti. Dalyvavimas
tarptautinėse parodose, informa
cijos teikimas amerikiečių spau
dai apie tautos kultūrą ir jos da
bartinę padėtį liudija pasauliui
apie mūsų tautos ryžtą gyventi
ir kurti tik laisvėje. Lietuvių
Bendruomenės apylinkių tinklas
šiuos uždavinius jau atlieka.
Ateityje Lietuvių Bendruome
nės institucijoms teks įvykdyti
daug svarbių ir sunkių uždavinių.
Dar šiais metais užsimota pa
ruošti tris lituanistinėms mokyk
loms vadovėlius, parūpinti jauni
mui tinkamo turinio lietuviškų
skaitinių. Daugelis lituanistinių
mokyklų reikalingos materiali
nės paramos ir jos laukia iš Lie
tuvių Bendruomenės. JAV LB
Centro Valdybos lėšomis išlaiko
mas Pasaulio Lietuvių Archyvą s.
LB Kultūros Fondas leidžia kapi
talinį trijų tomų mokslinį prof.
Vac. Biržiškos paruoštą veikalą
Aleksandryną, jau sukėlusį susi
domėjimą mokslo pasaulyje ir
kuris yra atsakymas ir įrodymas
okupantui, kad laisvėje esantieji
lietuviai pajėgia išleisti tokius
lituanistiniam mokslui reikšmingus veikalus, kokių negali išleis
ti okupuotame krašte. Toliau nu-

CleveSavings
DON’T JUST WISH-SAVE FOR
THE THINGS YOU WANT MOST
•
WE

ASK

WELCOME

ABOUT

OUR

SAVINGS

SAVERS

AUTOMATIC

PLAN

Che Cleveland Crust Company
CONVENIINT ŠANKINO OFFICES
Msmber Fsderol Deposif Inturonc* Corporolion
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Seselės lietuvaitės Putname

Philadelphijos LB šeštadieninės mokyklos mokiniai vaidina "Strakaliuką ir Makaliuką".

PHILADELPHIJOS MOKYKLOS
VAKARAS
Philadelphijos LB Šeštadieni
nė Mokykla sausio 6d. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje surengė sa"vo tradicinj kalėdinį vakarą. Mo
kyklos vedėja G. Mačiūnienė,pa
sveikinusi gausų mokyklos bičiu
lių būrį, prašėatlaidumoprogramos dalyviams, nes pasirengimui
nedaug buvę laiko, susirenkant tik
šeštadieniais ir nenorint siaurin
ti mokykloje einamo mokslo.
Pradžioje vyresnieji mokiniai
(G. Burytė, R, Jusaitis, Vt. Ma
ciūnas, E. Puznikaitė, A. Šalčiūnaitė, O. Valašinaitė, D. Vaškelytė ir V. Volertas) suvaidino'
K. Kubilinsko vaizdeli "Strakaliukas ir Makaliukas" apie dvie
jų kiškučių ir kitų miško gyven
tojų linksmus nuotykius. Mažieji
žiūrovai su dideliu susidomėjimu
sekė vaidinimą, kuri režisavo
mkt. G. Mačiūnienė, o sceną
gražiai sutvarkė J. Skladaitis ir
K. Puznikas. Vėliau mkt. O. Šalčiūnienės vadovaujamas choras
padainavo kel’itJ ‘kalėdines gies
mes* iy'uainas. Tiek išmoktųjų
-dainų skaičiumi tiek ir geru pa
rengimu choras yra padaręs šie
met gražią pažangą. Protarpiais
tarp choro dainų buvo padekla
muoti keli Kalėdų nuotaikai skir
ti eilėraščiai. Brogramą paįvai
rino mokyklos pianistai P. Vaškys, O. Valašinaitė, Vt. Maciū
nas ir R. Juzaitis (jis pagrojo
dar ir akordeonu). Pabaigoje
tautiniais rūbais pasipuošę šo
kėjai, I. Bendžiutės vadovauja
mi, pašoko kelis tautinius šo
kius. Ypač didelio pasisekimo
susilaukė mažieji I-III skyrių
mokinukai, temperamentingai pa
šokę Kalveli, pianinu palydint
Vt. Maciūnui ir akordeonu R. Juzaičiui.
Po pertraukos, vaikams pasi
vaišinus, atvyko su dovanėlėmis
Kalėdų Senelis, barzdotų nykš
tukų lydimas, kurie dar padaina
vo ir pašoko Nykštukų šoki. Iš
kalbingo Senelio (A. Gaigalo) pa
drąsinti, mažieji darželio vaiku
čiai pasakė jam savo eilėraštu
kus ir pašoko. Vėliau vaikai su
silaukė dar vieno "Kalėdų Sene
lio", būtent, rūpestingojo mokyk
los globėjo kleb. kun. J. Cepukaičio, atsinešusio didelę dėžę sal
dainių ir padalinusioH su džiaugs.
mu apspitusiems mažiesiems.
Suaugusieji tuo tarpu turėjo ge
rą Progą pasišnekučiuoti ir atsi
gaivinti gerai parengtame, M.
Klausienės vadovaujamame bufe
te. Trumpame' vakaro baigimožo
dyje Tėvų komiteto pirm. inž.
J. Ardys pranešė malonią žinią,
kad Philadelphijos Tautinis Me

Savings EARN

Anficipated
Rate

•813 EAST 185TH STREET
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
• 25000 EUCLID AVENUE
• 26000 LAKE SHORE BLVD.

no Ansamblis, jau ir seniau pa
rėmęs mokyklą, paskyrė 25 ir
10 dolerių premijas geriausiai
šiuos mokslo metus baigsian
tiems mokiniams.
Pažiūrėjus tą mokinių pro
gramą, pasiklausius gražiai nu
skambėjusių lietuviškų dainų ir
drąsiai tariamų lietuviškų vai
dinimo žodžių, pasidžiaugus jud
riais tautiniais šokiais ir pama
čius su kokiu smagumu mažieji
programos dalyviai ją atlikinėjo
tenka apgailestauti, kad didelę
skriaudą savo vaikams ir jų lie
tuviškam auklėjimui daro tie tė
vai, kurie nepaslenka jų atvež
ti šeštadieniais lietuviškon mo
kyklon.
(sv)

Chicagos M.N.P. Putnamo Se
selių Rėmėjų visuotinis susirin
kimas sausio 13 d. Gim. P. Šv.
parapijos salėje vyko pakilioje
nuotaikoje. Prelatas Paškussavo
asmenišku atsilankymu pagerbė
gausiai susirinkusiuosius.
Susirinkimą atidarė D. Augie
nė. Kun. Kęstutis Trimakas S.J.
kalbėjo tema: "Ar verta mylėti
artimą". Buvo išryškinti Žmonių
nuveikti dideli darbai visuomenės
labui. Žymūs psichologai rašo,
kad be meilės neįmanomas nei
socialinis darnumas, nei kultūri
nis lygis, nei žmonijos visapusiš
ka gerovė. Kas nemyli artimo,
tas nemyli nei savo tautiečio, nei
savo tautos, nei jos laisvės. Žmo
gus, myljsartimąilgiauirgyvena
už egoistą. Tą artimo meilę pre
legentas linkėjo turėti ir mums
visiems.
Artimo meilės ir tautiško pa
reigos jausmo vedami, turime
pagelbėti vienuolėms seselėms
lietuvaitėms Putname, kurios dir
ba artimo meilei ir lietuvybei iš
laikyti skirtus didelius darbus. Jų
pasišventimu ir rūpesčiu yra iš
laikomi 21ietuviųvaikučiamsKanadoje darželiai, jų vadovauja
mos lietuvaičių mergaičių vasa
ros stovyklos Putname ir Daina
voje, mergaičių bendrabutis Put
name, kur mergaitės,grįžusios iš
amerikiečių mokyklos-randa jau
kią, seselių globoje, lietuvišką

aplinką ir šilimą. Jos redaguoja
ir spausdina vienintelj lietuviams
vaikučiams laikraštėlj Eglutę.
Seselės rūpinasi ir sielojasi ne
tik mažųjų ir jaunųjų lietuviukų
auklėjimu, bet ir senelių likimu.
Dabar statomi seneliams namai,
kad jie savo gyvenimo rudens
saulėleidyje, turėtų patogumus ir
jaukią aplinką. Būtų gera,kad būtų
steigiami skyriai visose lietuvių
gyvenamose vietose, kur rūpintų
si ir ieškotų priemonių pagelbėti
seselėms Putname.
Kasininkė Endrijonienė prane
šė, kad praėjusiame Eglutės pa
rengime turėta $1,000 pelno. Pa
skaitytas Seselių atsiųstas padė
kos laiškas, kuriame jos nuošir
džiai dėkoja geradariams.
Dubinskienė, senosios kartos
lietuvė, buvusi Marąuette Parko

skyriaus M.N.P.S rėmėjų p-kė
kalbėjo apie reikiamą paramą ir
bendrą visų tiek senesnės, tiek
jaunesnės kartos veiklą ir talką.
P. Ivanauskienė pasakojo, kaip
jos, nebodamos vargo nei šalčio
nepalūžo darbe, eidamos iš namų
l namus, rinkdamos aukas, kalbindamos {narius ir amžinus narius,
ruošdavo vakarienes ir kitas pra
mogas, sutelkti lėšų lietuviš
kiems vienuolynams, parapijoms
ir mokykloms. "Jų išmintis ir
kantrybė yra mūsų stiprybė."
P.S. Tumosienė, Apygardos M.
N.P. Seseliųrėmėjųp-kėvisiems
padėkojusi už gražias mintis ir
pastangas, džiaugėsi matydama
gražų vienminčių buri, Prašė
bendromis jėgomis ir toliau dirb
ti. Daug įsirašė naujų narių. B.
Brazdžionis, parodė filmus iš Put
namo seselių veiklos ir gražių
vaizdų bei pastatų ir Vatikano ir
Romos vietovių.
Marija Pėteraitienė

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

ATSIUSTA PAMINĖTI

LAIŠKAI LIETUVIAMS - reli

ginės ir tautinės kultūros žurna
las, pasirodė pirmuoju 1963 m.
numeriu. Turinyje: K. Trimakas,
S.J. -- Atviroji dvasia ir krikš
čionybė. A. Grauslys -- Dvasios
aristokratas. Kun. V. Balčiūnas
-- Antrasis Vatikano susirinki
mas. St. Goštautas -- Vytautas
Kasiulis. G, Kijauskas, S.J. -Krikščioniškosios kultūros kū
rėjai. B. Krištanavičius, S.J.—
Kunigas karo sukūry (VII). J.
Miškinis -- Moteris--lietuvybės
ugdytoja. Alė Rūta --Išfilmųpasaulio.
Žurnalas iliustruotas V. Ka
siulio paveikslų reprodukcijo
mis.
Leidžia Tėvai Jėzuitai, 2345
W. 56 St., Chicago 36, III.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

MAY 4 BASEMENP
D0WNT0WN — HEIGHTS — PARMATOWN — SOUTHGATE

Sausio Baltojo išpardavimo įžymybė!

BOSTON

Lengviau uždedamos, nes visi 4 kampai T-E-M-P-I-A-S-I !
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Nepriklausomybės šventės mi
nėjime, kuris įvyks vasariomėn.
17 d. aukštesniosios mokyklos sa
lėje, Thųmas Park, So. Boston,
pagrindinį kalbą pasakys inž. J.
Jurkūnas'iš Chicagos. Tai vienas
iš buvusio rezistenciniojudėjimo
Lietuvoje organizatorių.

Pritaikytos paklodės
Cotton Muslin
72x108 Ir
pritaikoma apačia
pavieniai lovai

NAUJA RAMOVENŲ VALDYBA

Buvo 2.49

Sausio 19 d. L.V.S. Ramovė
Bostono skyriaus nariai savo me
tiniame susirinkime išrinko nau
ją valdybą: pirm. A. Tumas, vicepirm. B. Bajerčius, sekr. P.
Tyla ir iždin. Dusevičius. Nutar
ta pasiųsti centro valdybai
50 dol., skiriamų įnešti { Lietu
vių Fondą. Kaip žinia, Ramovės
centro valdyba organizuoja Lie
tuvių Fondui tūkstanti dol., to
dėl tąja auka Bostono ramovėnai taip pat prisidėjo prie šio
vajaus. Toliau nuspręsta įstoti
nariu } lietuvių radijo kultūrinę
programą "LaisvėsVarpas",tam
reikalui taip pat paskiriant 50
dol. Džiugu, kad ramovėnai iš sa
vo kuklių pajamų nepamiršta mū
sų kultūrinių organizacijų.

LIETUVOS VYČIŲ KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Vyčių S-ga
švenčia 50 metų sukaktj. Šiai su
kakčiai paminėti š.m. rugpiū
čio mėn. 14-18 d.d. Bostone, Bradford viešbutyje šaukiamas Lietu
vos Vyčių suvažiavimas. Š{ su
važiavimą organizuoti pavesta
Bostono Vyčių skyriui. Sukakties
proga vyčiai ruošiasi išleisti 50
metų veiklos istoriją.

AMERIKOS LIETUVIŲ PIL.
D-JOS naujai išrinktoji valdyba
sausio mėn. 17 d. perėmė parei
gas. Dabar šiai d-jai vadovaus
adv. J. Grigalius, Bostone gi
męs lietuvis, kuris savo visuo
menine veikla gerai žinomas ame
rikiečiams ir lietuviams. Nese
nai naujai išrinkto Massachusetts valstybės gen. prokuroro
paskirtas gen. prokuroro padė
jėju. Iš naujų ateivių V. Stel
mokas perėmė finansų sekre
toriaus pareigas, o St. Jakutis-revizoriaus.
A. MATJOŠKA - ALTS-gos
Bostono skyriaus pirmininkas,ne
senai savo šeimos ir draugų tar
pe atšventė 49-tą gimtadienį.
Linkime sveikatos ir taip pat
sėkmės lietuviškame visuomeni
niame darbe, kuriame jau dirba
25 metus.
DR. J. MATULIONIO redaguo
tą knygą Vladas Nagevičius gali
ma gauti J. Vaičaičio siuntinių
persiuntimo įstaigoje So. Bosto
ne.

Combed Percale
7^x108 ir
pritaikoma apačia
pavieniai lovai
neslystanti dvigubai
lovai

Buvo 2.99
81x108 ir
pritaikoma apačia
dvigubai lovai

90x108 — Buvo 3.09 ______2.39
Pritaikomos pavienėms___ 1.99
Pritaikomos dviguboms___ 2.19
42x36 užvalkalai __ 49 c. vienas
Pavieniai lovai___________ 2.69
Dvigubai _______________ 2.99

81x108 ir
pritaikoma apačia
dvigubai lovai
3 /4 neslystanti

Buvo 3.99
X ilgio pav.____________ 2.99
X ilgio dvig._____________3.39
90x108 _______________ __3.29
Queen Fitted ___________ 6.99
King Fitted-----------7.99
42x38 užvalkalai __ 84 c. vienas

’Stevens-Mohavvk” baltos medvilnės ir perkelio paklodės už tokias
kainas, kurios įgalins jus pripildyti baltinių atsargas didelėmis
su taupomis!
”Stevens-Mohawk” paklodės yra garsios savo išsilaikymu origina
liame dydyje ir šviežume, neatsižvelgiant į pakartotinus skalbinus.
Pirma rūšis už tokią kainą, kuria jūs negalite nepasinaudoti.
Priimami užsakymai paštu ir telefonu, skambinkit CHerry 1-3070
BASEMENT DOMLSTiCS DEPARTMENT . . . THE MAY COMPANY,
ALL 4 STORES, INCLUD1NG SOUTHGATE

Sausio patalinės išpardavimo įžymybė!

Žinomų gamyklų dygsniuotais
viršais

Matracai
ar spyruoklės

97.88
I

VIENAS

Su visomis įžymybėmis:
• Tvirtos konstrukcijos
• Patentuotu Sta-Rite dygsniuotu
paviršium
• Sanitarizuota, nuo elergijos apsaugota
medžiaga ir spalvos
• Garsusis Nachmano spyruoklių
vienetas
• Plūduriuoją, suspausto plieno spiralės
• Pritaikyti nesu«ispa”d*.;ą Šonai
• 8 oro ventiliai
> Tvirtos rankenos
• Dviguboms ir mažoms lovoms

Priimami užsakymai paštu ir tele
fonu... Skambink CHerry 1-3070
BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT...
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN,
HEIGHTS AND PARMATOWN

Hundreds of
Pressurized
Coils

DIRVA
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

1963 m. vasario men. 2 d., šeštadienį, 7 v. 30 min. v.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

PILĖNU TUNTO SKAUTU TĖVŲ IR RĖMĖJŲ

VAK AR AS-B ALI US

• L. V. S. Ramovė Cleve
lando skvrius, sausio mėn.
27 d., 11:30 vai. (sekmadie
ni. tuoi '"'o pamaldų), Lie
tuviu salėie šaukia metini
skyriaus narį” susirinkimą.
Skvriaus valdvba prašo da
lyvauti skaitlingiausiai.

Programoje:

Solistas-baritonas
LIUDAS STUKAS

• Antanas Gailiušis, East
Shonn Roalty, namų ir kitų
nekilnolamu turtu pardaviĮstaigos atstovas, persi
kėlė i nauia gvvenamą vie
ta — 1829 Lamnson Rd.,
Cleveland 12. Telefonas:
IV 1-2164.

Prie fortepijono:
Genovaitė

Konferuoja:
Balys auginąs
Liudas stukas

New Yorke sninga, siaučia rūkasTodėl { Clevelandą atvyksta
Stukas
Su saulėta pavasario daina Nuo jos ištirps ir šaltis ir žiema!
Kas nori dvasios šilimos,
Kas širdyje sušalęs Mes kviečiam - su "Žinia tėtuko ir
mamos Visus Tėvų ir Skautų bąli u n!

Tegu pavasaris mus širdyse pa
bunda -

Nora Braziulienė dainuoja
amerikiečiams
Dainininkė Nora Braziu
lienė, Clevelando lietuviškų
sambūrių kultūrinių paren
gimų programų išpildymo
dažna talkininkė, pastoviai
dirba viename grožio salo
ne, turtuolių apgyventame
Shaker Sųuare centre. Ten
dirbdama apie dešimtį me
tų. turi gausu būrį pažįsta
mu amerikiečiu moterų, ku
rios vadovauja arba pri
klauso įvairioms moterų orfrmizaciioms bei klubams.
Tokiu pažinčių dėka, Nora
Braziulienė yra kviečiama į
amerikiečiu pare n g i m u s
koncertinėms programoms
išpildvti. Sausio 27 d. Nora
Braziulienė pakviesta dai
nuoti Montefior Home ame-

Vaišių staliukai. Šalti šilti užkandžiai. Baras.

Groja pramoginė ROGERS S I M O N S šokių kapela.
Kviečiami visi! Paremkime skautus ir nuotaikingai praleiskim laiką!

rikiečių kultūriniame paroneume. Vasario 13 d. pa
kviesta dainuoti Ohio vals
tijos kosmetologijos dar
buotoj ų. konferencijos me
tu įvykstančioje National
Beautv Show. Koncertas
įvyks Carter Hotel didžiojo
je balių, salėje. Norai Braziulienei akomnonuo;a nianistė Genovaitė Karsokienė.

THE CLEVELAND ELECTRIC
ILLUMINATING CO. YRA DI
DŽIAUSIU MOKYKLŲ RĖMĖJU.
1962 m. ta bendrovė sumoka
$6,724, 071.68 mokesčiams. Tai
yra 11% daugiau, nei 1961 m. Tų
mokesčių paskirstyme, iš jų mo
kykloms tenka $1,704,000, mies
tui $1,184.000, priemiesčiams
$1,290, Cuyahogos apskričiai
$457.000 ir Ohio valstijai $17,000.
šiais metais mokesčiai bus dar
didesni ir IlluminatingCo. darosi
* ALTS-gos 12-to skyriaus val viena didžiausių mokesčių mokė
dyba ir neolituanų atstovai turės tojų Clevelando -- Šiaurės Rytų
pasitarimą ryšium su rengiamu Chio rajone.
tradiciniu Vasario 16-tos minėji
* NORA IR VYTAUTAS BRAmu. Pasitarimas {vyks sekmaZIULIAI
vietoje Kalėdinių sveiki
dienj, sausio 27, Dirvos patalpo
nimų
paaukojo
16 VasarioGimnase, apie 12 vai., tuoj po pamaldų.
zijai
$5.00
-per
143būrelj,Cle
Visi suinteresuoti asmenys pra
velande.
šomi dalyvauti.
VASARIO 16 GIMNAZUAi 1962
metais IV kl. mokinio Juozo Mi
linio išlaikymui aukojo šie būre
lio Nr. 80 nariai: po 12 dol. -- J.
Baranauskas, V. Biliūnas, Pr.
Bliumentalienė, O. Čepukaitienė,
V. Cepukaitis, Al. Dailidė, J. Ig
nas, P. Mainelis, A. Mikoliūnas,
S. Pladys, V. Senkus, J. Sirutis,
X.Y., J. Sniečkus, A. Spirikaitis, I. Statkevičius, K. TallatKelpša ir J. Žemaitis; po 10 dol.
-- V. Knystautas ir P. Lėlys.
8 dol. -- V. Bačiulis ir po 2 dol.
-- V. Morkūnas, A. Petrauskis
ir A. Rakauskas. Pinigai gimna
zijai persiųsti per BALFą.
Visiems aukojusiems dėkoja ir
linki laimingų 1963 metų pats šel
piamasis, gimnazijos vadovybė ir
P.L. Bendruomenės Vokietijos
Krašto Valdyba, atsiųsdami spe
cialius sveikinimus ir linkėjimus
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų
Proga.
Tikiuos, kad ir šiais metais vi
si sutartinai paremsime šalpos
reikalingus.
Ant. Mikoliūnas,
būrelio vadovas

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

HOME AND
REMODELING LOANS
IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

936 East 185 St.

KE 1*7770

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Tarptautinė padėtis verčia mus
budriau žiūrėti Į Lietuvos laisvi
nimo reikalus. Mūsų pareiga Lie
tuvos laisvės klausimą palaikyti
gyvą, {vairiais atsitikimais j{
kdlti ypač amerikiečių tarpe, kad
sprendžiamam momentui atėjus,
jis jau būtų nebenaujas, bet gvil
dentas ir žinomas.
Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando skyrius, sudarytas iš
Clevelande veikiančių lietuvių
organizacijų, rengia Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo 45
metų sukakties -- VASARIO 16
Šventės minėjimą, kuris {vyks
1963 m. vasario 17 d., sekančia
tvarka:
HELP WANTEI) MALĖ
Pamaldos-šv. Mišios už žu
vusius ir kovojančius dėl Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomy
LEAR SIEGLER, INC.
bės atstatymo 10:36 vai. abejose
Power Ecuipment Division lietuvių parapijų bažnyčiose.
New Division of rapidly «xpanding
Iškilmingas minėjimas 4 vai.
Company engaged in manufacluring po pietų lietuvių naujosios para
electrical and electronic power equippijos salėje 18022 Neff Rd., Cle
ment for aerospace and industrial apveland, Chio
plications offers attractive opportunities in the following positions:
Kalbėtojais pakviesti: Juozas
Electrica\and Mechanical Audėnas, buvęs Lietuvos vyriau
sybės žemės ūkio ministeris ir
Engineers
Charles A. Vanik, JAV Kongreso
EE’s or ME’s with experience in elecAtstovų Rūmų narys.
tronic circuit design, electro-mechanical actuator design, tęst engineering
Meninę dali išpildys Chicagos
or research and deve/opment.
Vyčių choras vadovaujamas Faus
Quality Control Engineers to Strolios.
Visos organizacijos su vėlia
EE’s or ME’s with backgrounds for
vomis kviečiamos dalyvauti pa
recent graduates to senior asaurance
and reliability engineers.
maldose Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos bažnyčioje ir iškilmin
Industrial Engineers
gam minėjime lietuvių naujosios
lE’s with degree and experience in
parapijos salėje, 18022 Neff Rd.,
methods, standards and plant layout.
Cleveland, Chio.
Manufacturing Supervision
Šventės minėjimo proga renka
General or first line foremen with
mos aukos tautos laisvinimo rei
experience in eleclronics or electrical
kalams bus persiųstos ALT. Iš
assembjy.
kilmingo minėjimo metu aukos
Send resume to
Salary Personel Office.
bus renkamos vokeliais. Gali
ma pasiųsti ir anksčiau, sk. iž
LEAR SIEGLER, INC.
Power Eųuipment Division dininko L. Leknicko vardu. Au
kotojų pavardės ir aukotos sumos
Post Office Box 6719
iškilmingo minėjimo protąrpėmis bus garsinamos.
Cleveland 1, Ohio
Salėje vietos numeruotos. Pa
Phone: MOntrose 2-1000
kvietimus
galima Įsigyti pas sky
AN EQUAL OPPORTUNITY
riaus valdybos narius iš anksto,
EMPLOYER
(9. 10, II)
ir minėjimo dieną prie {ėjimo.
Kas norėtų re-ervuoti norimą
vietą, skambinti L. Leknickui,
SALESMEN
tel. 371-5940.
ALT Clevelando sk. valdyba
Electrostatic
maloniai kviečia visus atsilanky
Copiers
ti { minėjimą ir paskirti auką.
Už atsilankymą ir auką nuošir
Smith-Corona
džiai dėkingi.
ALT Clevelando Sk. Valdyba
Marchant, Inc.
Career opporlunity in a svviftly expanding division: producls includc
revolutionarv electrostatic machine of
such conipetilive superiorily that firstyear income will exceed $10,000.

If you feel that you are less than a
$10,000 a year man please do not
answer this ad.

EN 1-1763

KARSOKIENĖ

Our selling is vigorous, scientific, and
we ar particularly interested in a
man with potential to surpass ’-'JUST
QUOTA” performance. Age 25-40
with the temperament and talent for
agreeably aggressive salesmanship.
Two years college preferred, sales
experience, ability to complete cxacting lest.

This position entails a draw against
commission the position is drsigned
for a man who prefers the high earn»
ings
possible
when
working
on
straight commission. Thorough product and field training.
Greater Cleveland
Call for Appointmenl
Donald B. Nelowel, Sales Manager
Photocopy Products

2229 Chester

CH 1-4136
(9. 30,11)
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KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MI
NĖJIMAS CLEVELANDE

L. V. S. Ramovės Clevelando
skyrius sausio 13 d. surengė Lie
tuvių salėje Klaipėdos Krašto at
vadavimo minėjimą. Skyriaus
pirm. K. Budrys atidarė minėji
mą ir pakvietė prie garbės stalo
Klaipėdos atvadavime dalyvavu
sius: F. Eidimtą, V. Braziul{ ir
A. Jonait{. K. Budrys irgi buvo
sukilimo dalyvis.
K. Budrys trumpais bruožais
nušvietė istorin{ Klaipėdos Kraš
to priklausymą Lietuvai ir jo atskirimą.
Sukilimui buvo paskirtas vado
vauti Jonas Budrys. Sukilimas
prasidėjo sausio 9 d.. Sausiol3d.
buvo apgultas Klaipėdos miestas.
Vadas -- J. Budrys pasiuntė uiti matumą komisarui Petisnė, reiks-•
laudamas prancūzus kareivius ati
traukti { kareivines, kad nebūtų
kraujo praliejimo. Ultimatume
buvo pareikšta, kad visas kraš
tas jau sukilėlių rankose. Bet iš
komisaro atsakymai buvo delsia
mi, Sekančią dieną jau prasidė
jo susidūrimai ir susišaudymai.
Prasidėjus kautynėms, pirmoji
auka buvo kpt. Noreika.
Paėmus Goetzefeno dvarą bu
vo patraukta { Klaipėdos prefek
tūrą, kurioje buvo pats komisa
ras Petisnė. Leit. Barkauskas
metė granatą ( rūmus. Sprogusi
viduje išmušė daug langų. Bet
nuo priešo kulkosvaidžių ugnies
krito Ltn. Barkauskas. Iš pre
fektūros lango pasirodė balta pa
klodė -- vaizduojanti vėliavą. Tai
buvo pasidavimo ženklas. Buvo
pasiūlytos paliaubos. Kautynės
pertrauktos. Prasidėjo pasitari
mai tarp sukilėlių vado J. Bud
rio ir komisaro Petisnė. Lietu
vių sukilėlių žuvo 20, gi pran
cūzų 2.
Žuvusių pagerbimui visi minė
jimo dalyviai atsitojo susikaupi
mo minutei.
Sukilimo dalyviai Kpt. F. Ei
dimtas, g.št.mjr. A. Jonaitis ir
V. Braziulis buvo kviesti papa
sakoti savo {domesnius nuotykius
iš Klaipėdos Krašto sukilimo.
Minėjimas praėjo jaukioj nuo
taikoj. Tik gaila, kad { kalbamą
minėjimą atsilankyta neskaitlin
gai. Jaunimą atstovavo 6 jūr.
skautės, gi skautų nesimatė. Spau
doje buvo garsinta, kad kviečiami
visi ir kad {ėjimas neapmokamas.
Senimas atsilanko, bet kur mūsų
atžalynas, kuris turi pakeisti se
nimą, pasitraukiant} iš gyvųjų
tarpo? J tą klausimą gali atsaky
ti tik pats jaunimas — liet, at
žalynas.
L. Žvirkalnis

DETROIT
PRIE LOŽTANClOS BANGOS
Detroito jūrų skautija š{ šeštadienj sausio 26 d. Lietuvių Na
muose rengia viešą Vakarą - Ba
lių "Prie Lūžtančios Bangos”.
Programoje: tautiniai šokiai,
baletas, smuikas, piano, akordionas ir kt. Po meninės progra
mos: vaišės ir šokiai. Bilietų
kaina 2 dol. suaugusiems ir 1
doL moksleiviams.
Pradžia 7 vai. vak.

DETROITO LIETUVIŲ NAMŲ
D-JOS SUSIRINKIMAS
Vasario 3 d. (sekmadieni) 12
vai. 30 min. šaukiamas Detroito
Lietuvių Namų D-jos narių visuotinas susirinkimas.
Valdyba prašo pranešti, kad,
jei kurie nariai per klaidą ne
gautų pakvietimo susirinkime tu
ri būtinai dalyvauti. Nariu yra
kiekvienas, kuris skyrė namams
nemažiau, kaip šimtą dolerių.

UŽGAVĖNĖS VAIKAMS
Visi ruošiasi kaukių vakarui:
vieni mokosi vakaro programai
roles, kiti karpo, lipdo salei
papuošimus, ieško tinkamiausių
muzikantų, galvoja kokie užkan
džiai tiks Užgavėnėms. Gi ma
mytės jau siuva kaukes berniu
kams ir mergaitėms. O vaiku
čiai laukia ir sulaukti negali sa
vojo Vaikų Kaukių Vakaro, ku
riame bus taip linksma, kaip
toje daržovių gegužinėje buvo:
Šoka, šoka ir burokas
trepteldamas koja,
o agurkas kaip vijurkas
šokdamas dainuoja.
Vakaras {vyks vasario mėn.
24 d. 3 vai. Lietuvių namuose.
P.
LB LITUANISTINĖ ŠEŠTADIE
NINĖ MOKYKLA 1962/63 m.pir
mąjį pusmetj baigia sausio mėn.
26 d. šeštadien{. Pageidaujama,
kad ir tėvai dalyvautų savo vaikų
klasėse per paskutinę pamoką.
Tada mokiniams bus atiduoti pus
metiniai pažymėjimai, o tėvams
bus gera proga arčiau susipažin
ti su mokytojais ir su jų vaikų
pažangumu mokykloje. Paskuti
nė pamoka rytinei pamainai pra
sideda 12 vai. 30 min., o popie
tinei 3 vai. 30 min. p.p.

LB LITUANISTINIAI KURSAI
pirmąjj PusmetJ baigia taip pat
sausio 26 d. Tą pat} šeštadienĮ
6 vai. vakare Dievo Apvaizdos
bažnyčios salėje mokiniai pasi
rodys su menine programa savo
tėvams ir artimiesiems.
Mokinių tėvams pranešama,
kad jau galima užsimokėti mo
kėsi} už antrąjį PusmetĮ, kiek
vieną šeštadienj mokykloje dar
bo metu.

• Income Tax grąžinimo
pareiškimus pildo Edvardas
Karnėnas, turįs penkių me
tų patyrimą toje srityje,
ANDRIAUS
KUPREVIČIAUS
pernai įsigijęs sąskaitinin koncertas {vyks vasario mėn.
ko (Accountant) diplomą, 3 d. sekmadien} 6 vai. 30 min.
Baltic Prekybos patalpose. p.p. Mercy College auditorijoj,
kuri randasi ant Outer Drive ir
6905 Superior Avė., šešta kampas Southfield. Š{ kartą A.
dieniais nuo 10 vai. ryto iki Kuprevičius yra kviečiamas ne
6 vai. vakaro. Kitomis die lietuvių ,bet amerikiečių, šio kon
nomis šaukti telefonu ER certo tikslas yra duoti vieną iš
programon {trauktų 1962/63 moks
1-4732.

PARDUODAMI NAMAI
t

Komercinis mūro pasta
tas 185 gatvėje, netoli Nau
josios parapijos, susidedąs
iš 3 patalpų įstaigoms ir
dviejų butų.
Patalpos tinkamos ir ge
ros gydytojams. Gerame
stovyje.

Vienos šeimos namas, vie
nas
miegamas apačioje, du
PRIVALO PARDUOTI!!’
viršuje. 2 garažai. Prieina
3 miegamu mūrinis bun- ma kaina.
♦
galovv, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, 1> 2 gara
šešių kambarių vienos
žo.
šeimos namas, labai švarus.
♦
RE 1-9170
Visai naujas 4 miegamų
ROCKY RIVER
jų plytinis. Jau baigtas ap
Mūrinis namas parduoda- sigyvenimui.
United Multiple Listing
mrs savininko, 3 metų. 3
Service
miegamųjų ranch tipo. l>į
molinės vonios, 2 valgomie
Norintieji pirkti ar par
ji, pilnai įrengta (built in) duoti, prašomi skambinti
virtuvė, didelis rūsys, dvi
gubas garažas. Pamatyti
EAST SHORE REALTY
galite jūsų pasirinktu laiku,
gi atdara šeštadieniais ir Juozas Mikonis — Realtor
780 East 185 St.
sekmadieniais.
IV
1-6900
KE 1-2190
Tel. 331-3341
(10,
11,
12, 13)
(9, 10, 11)

lo metų koncertų serijon Mercy
College studentėms. Kadangi šis
koncertas nėra uždaras, todėl vi
si gali jame dalyvauti. LB Detroi
to Apylinkės Valdyba prašo visus
lietuvius gausiai dalyvauti, kad
parodytumėm, jog savus meninin
kus gerbiame. Netenka abejoti,
kad A. Kuprevičiaus koncertu
mums galima ir pasididžiuoti,
nes ŠĮ kartą išpildys Chopin Cp.
10 ir Cp. 25 ir Scriabin Sonata
N r. 3. Tai Chopin 24 etiudai, ku
rie iš pianisto reikalauja ne tik
technikines sunkenybes nugalėti,
bet ir parodyti meniškai pilnesnę
ir tobulesnę formą.
(šv)

Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Clevelande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
įstaiga'yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio
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Weir, ištekėjusi už kanadiečio
dailininko, nenutautėjo, bet savo
vyrą "nutautino". Visa šeima lan
kosi lietuviškuose parengimuose.
Buvo IX Kanados Lietuvių Dienos
Komiteto narė ir dailės parodos
organizatorė. Kuriant Windsoro
Lietuvišką Katalikų parapiją,
Weir parodė didelj pasiaukoji
mą. Suprojektavo ir padirbo al
torių bei kitus vidaus papuoši
mus, neimdamas jokio atlygini
mo. Taip pat yra pasižadėjęs su
kurti kryžiaus kelius ir vitražus.
M. K.

1963 m. sausio 25 d.

KAS IR KUR?
• J. Rajeckas, Lietuvos
atstovas Washingtone, sau
sio 14 d. dalyvavo bendroje
Kongreso sesijoje, kurioje
prezidentas Kennedy pasa
kė kalbą.
• New Yorko Lietuviu
Taryba ruošia Vasario 16sios minėjimą, kuris ivyks
š. m. vasario 17 d., 4 vai.
p. p. Webster Hali (Manhattan). Pagrindinę kalbą
pasakys St. Santvaras. Me
ninę programa atliks solistė
Irena Stankūnaite, Opere
tes choras — vadovaujamas
M. Cibo ir N°w Yorko Tau
tiniu šokiu Grunė — vado
vaujama J. Mątnlaitienes.
Po.programos šokiai — gro
jant Alg. Starolio orkestrui.
Visi lietuviai kviečiami kuo
skaitlingiausiai dalyvauti.

SUDARYTA DIRVOS
NOVELĖS KONKURSO
JURY KOMISIJA

• Lietuvos Vyčių 50 me
tų sukakties ir Vasario 16
d. minėjimas įvyks vasario
10 d, Martinųųe Restorane.
Programos garbės pirm,
yra
šv. Antano banko
sekr. Grybauskas, o progra
mą praves inž. A. Rudis.
Minėjimo pradžia 5:30 p. p.,
pati programa nuo 6-8. Vė
liau bus pasilinksminimas.
• Mgr. Gerolamo Prigio- Visi kviečiami dalyvauti ir
ne, Apaštališko Delegato kartu atšvęsti su Lietuvos
pavaduotojas, prieš išvyk Vyčiais šias šventes.
damas nauion paskyrimo
vieton, lankėsi Lietuvos pa LIETUVOJE MIRĖ STASYS PA
siuntinybėje Washingtone. PROCKAS
• MUZ. J. BERTULIS švenčių
proga buvo išvykęs pas šeimą į
Los Angeles, savųjų tarpe at
švęsti savo 70 m. sukaktį (yra
gimęs 1893 m. sausio 1 d.)
Nežiūrint gražaus amžiaus,
yra nepaprastai judrus, ypatin
gai veikdamas lituanistinėse mo
kyklose. Esant reikalui, parašo
pats Įvairius tekstus, sukurda
mas muziką ir pats imdamasis
jų parengimą scenai. Aktyviai
dalyvauja visuomeninėje veiklo
je: gyvai reiškiasi spaudoje, ne
mažai parašo naujų Įvairių kū
rinių, daug rūpesčio rodo Lietu
vių Muzikologijos Archyvui. Jis
yra archyvo kūratorijos vicepir
mininkas.
(jž)

ELIZABETH

Bendra darbiau jant su
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos Valdyba, šiomis dieno
mis buvo sudaryta Dirvos
noveles konkurso laimėto
jui atrinkti Jury komisija.
Į ją maloniai sutiko įei+i ra
šytojai Jurgis Jankus, Hen
rikas Nagys ir žurnalistas
— Dirvos redakcinės kole
gijos narys Aleksas Laikū
nas.

Sausio 16 d., Zarasuose mirė
Stasys Paprockas, 93 metų am
žiaus. Giliam nuliūdime paliko
keturis išmokslintus vaikus: dr.
Vaclovą ir Petrą Paprockus ir
dukteris: dr. Konstanciją Šimai
tienę ir Aleksandrą Matekūnienę, gyvenančius New Yorke.
* JONAS MEILIŪNAS, iš Aus
tralijos ir VINCAS MEILIŪNAS
iš New Yorko užsisakė A. Sme
tonos monografiją, sumokėdami
po 10 dol. prenumeratos.
------------------ T---------------------------------------------------------- 1--------------

-NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Gilaus sielvarto prislėgti pranešame gimi
niems ir artimiesiems, kad Pavergtoje Lietuvoje.
Zarasuose, 1963 m. sausio mėn. 16 d., 22:30 vai.
mirė mūsų brangus tėvas, uošvis ir senelis
A. A.

STANISLOVAS PAPROCKAS
gimęs 1871 m. balandžio mėn. 23 d.
Nuliūdę vaikai, marti, žentai ir anūkai

Dr. VACLOVĄ PAPROCKĄ, p. ALEKSAN
DRĄ PAPROCKAITĘ-MOTIEKŪNIENE, p. KOSTANCIJĄ PAPROCKAITĘ-ŠIMAITIENĘ, p. PET
RĄ PAPROCKĄ ir jų šeimas, jų tėvui

STASIUI PAPROCKUI
Lietuvoje mirus, giliai užjaučia

Stella ir Vytautas Abraičiai

Brangiam tėveliui

STASIUI PAPROCKUI
Lietuvoje mirus, sūnui PETRUI, dr. VACLOVUI
ir BIRUTEI PAPROCKAMS bei kitiems giminėms
nuoširdžią užuojautą reiškia
ALT S-gos Richmond Hill, N. Y.
Skyriaus Valdyba

A.A.

VINCUI ŠVARCUI
tragiškai žuvus, broliui JONUI ir jo šeimai gilią
užuojautą reiškia
L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

"PALANGOS" VIBTININKUOS
SKAUTĖS rengia dešimtmečio
minėjimą, sausio 26 d. (šeštadienĮ), 5 vai. p.p. Lietuvių Lais
vės salėje (269 Second St., Elizabeth, N.J.)
Programa pradedama iškil
minga sueiga, po to seks meni
nė dalis ir pasilinksminimas.
Sesės maloniai kviečia visus at
silankyti.

LOS ANGELES
LITUANUS Vajaus Chicagos Komitetas. Pirmoje eilėje (iš kairės) klūpo: pirm. A. Lukas ir V. Litvi
nas. Antroje eilėje stovi: J. Eigelytė, I. Paulauskaitė, O. Didžbalytė ir I. Radvilaitė. Trečioje eilėje: V.
Mišelis, R. Vaitkus, D. Stakytė, R. Rudys ir A. Šlapkauskas. Trūksta: Zenono Mereckio, Nijolės RemeiJ. ~
Tamulaičio
kytės ir Jūros Stanulytės
-■
----- ----------nuotrauka

LITUANUS VAJUS CHICAGOJE
LITUANUS žurnalui paremti,
Lituanus Vajaus Chicagos Komi
tetas skelbia Chicagoje ir jos
apylinkėse piniginĮ vajų. Vajus
bus pravedamas Chicagoje nuo
sausio 18 d. iki vasario 9 d.
Lituanus žurnalas siekia objek
tyviai ir tiksliai informuoti ang
liškai kalbantį laisvąjį pasaulį
lietuvių tautos kultūros ir mokslų
atsiekimais, istorijos ir geogra
fijos žiniomis, politiniais įvy
kiais bei dabartine sunkia ir ne
teisėta Lietuvos priespauda, Įta
kingas ir tikslus Lituanus žurnalo
balsas yra girdimas beveik viso
se mokslinėse bibliotekose, kul
tūriniuose rateliuose, ir politikų
bei valstybės pareigūnų rūmuo
se.
Lituanus žurnalą redaguoja ir
leidžia Lietuvių Studentų Sąjun
ga, tačiau žurnalo išlaidoms pa
dengti kiekvienais metais prisi
deda visi lietuviai ir lietuvių or
ganizacijos. Kreipiamės ir kvie
čiame tave, mielas lietuvi, vėl
prisidėti su savo auka prie šio
reikšmingo, gyvo, ir pozityvaus
darbo. Laukiame atatinkamo dė
mesio ir iš visų studentiškų, pro-

fesinių, ideologinių, politinių ir
visuomeninių organizacijų.
Vajus bus pradedamas išsiuntinėjant aukų vokelius Chicago- •
je ir apylinkėse gyvenantiems
lietuviams. Atskiru laišku bus
kreipiamasi Į Įvairias organizacijas. Lauksime jūsų atsakymo.
Aukos yra siunčiamos sekančiu
adresu: LITUANUS, 916 Willough~
by Avė., Brooklyn 21, N.Y. Vi
sais kitais vajaus reikalais Chi
cagoje kreiptis pas AlgĮ Luką
(2407 W. 68th St., Chicago 29,
III. Tel. 436-2623)
Lituanus Vajaus Komitete yra
atstovaujamas Lietuvių Studentų
Chicagos Skyrius, Studentai Atei
tininkai, Santara, Skautės Akademikės, Korp! Vytis, Korp! Gin
taras, Skautai Filisteriai ir Korp!
Neo-Lithuania.
LITUANUS VAJAUS
CHICAGOS KOMITETAS

DIRVOS PRENUMERATA
METAMS 11 DOLERIŲ

Į talką Lituanus žurnalui!
Nepalaužiamas tikėjimas Į
Gimtojo Krašto teisę laisvai ir
nepriklausomai gyventi apjungė
visas lietuviškas jėgas. Vyksta
ilga laisvės kova. Šios kovos sėk
mingumą apspręs tikslus ir iš
samus jos išryškinimas visam
laisvam pasauliui. Informacijos
darbas tampa pagrindiniu efek
tingu ginklu šiame moderniame
šimtmetyje.
Lietuvos laisvės balsą, jos kul
tūrą ir sunkią priespaudą skelbia
pasauliui akademinio jaunimo
leidžiamas ir redaguojamas, bei
visos lietuvių visuomenės remia
mas LITUANUS žurnalas. Pasku
tinių aštuonerių metų LITUANUS
darbas yra atliktas tik jungtinių
pastangų dėka. Šio darboatsiekimus tikriausiai teĮvertins tiktai
istorija. Mūsų visų pagrindinis
uždavinys tą darbą tęsti ir tobu-

linti.
Lietuvių Bendruomenė supras
dama ir Įvertindama LITUANUS
darbą, pasisako už žurnalo skel
biamą vajų ir ragina lietuvių vi
suomenę atsišaukti J vajaus kvie
timą prisidedant finansine talka.
Kiekviena auka, nors ir mažiau
sia, nebus per menka. Tolimes
nis LITUANUS leidimas priklau
sys nuo visų mūsų jungtinių pas
tangų.
Priklausydami vienai tautinei
bendruomenei, jauskime pareigą
išlaikyti gyvu tą bendruomenės
balsą skirtą pasauliui.
Lietuvių BendruomenėsCentro
Valdyba kviečia visas LB Apy
gardas ir Apylinkes talkininkau
ti LITUANUS vajaus komitetams.
Vajaus pasisekimas bus tautinio
susipratimo rodiklis.
JAV LB Centro Valdyba

PADĖKA
Staigiai ir netikėtai mirus mūsų brangiam
vyrui ir tėvui
A. A.
SABINUI G A U B A I,

reiškiame nuoširdžią padėką mūsų draugams, pa
žįstamiems ir visiems tautiečiams, pagerbusiems
velionį savo asmeniniu apsilankymu į koplyčią ir
visiems palydėjusiems jį į kapines.
Mes nuoširdžiai dėkojame visiems asmeniškai
žodžiu, laiškais ir per laikraščius pareiškusiems
mums savo užuojautas.
Ypatinga mūsų padėka kun. A. Valiuškai, ta
rusiam žodį koplyčioje ir atlaikiusiam gedulingas
pamaldas už velionio sielą, ir mūsų giminaičiams
Jonui ir jo žmonai Stanislavai bei Juozui ir Beniui
Kniuipiams, parėmusiems mus moraliai ir mate
rialiai.
Žmona Jadvyga, sūnus Adomas ir
duktė Nijolė GAURAI.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

LNT atstovybė Nepriklauso
mybės šventę ruošia tikrąją Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo datą, vasario 16 dieną 7 vai.
vakaro Los Angeles Lietuvių
NEW YORK
Tautinių Namų salėj, 3356 Glendale Blvd., Los Angeles, šven
* AKADEMINIO SKAUTŲ SĄ tei pritaikytą pagrindinę kalbą
JŪDŽIO VVORCESTERIO SKY pasakys adv. Stasys Paltus. Yra
RIAUS steigiamajame susirinki organizuojama stipri meninė
me skyriaus pirmininku buvo iš programa, kurią išpildys solis
rinktas Dainius Glodas, Korp! tė Helen Swaggart ir kiti. Po mi
Vytis pirm. -- Vladas Gedmin- nėjimo bus vaišės. Įėjimas Į mi
tas ir Akademikių Skaučių Drau nėjimą nemokamas ir visi laukia
govės pirm. — Genė Česnaitė. mi.
Skyriaus Įsteigimu rūpinosi Pet
Tenka pažymėti, kad nuo pat
ras Molis.
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
* CLEVELANDO VYRŲ OK kos Įsisteigimo, Los Angeles at
TETAS atvyksta Į New Yorką stovybė kasmet organizuoja ir
vasario 2 d. Jo koncertas bus rengia viešą Lietuvos Nepriklau
Ridgewood Lanes salėje (1001 Ir- somybės paskelbimo sukakties
vinga Avė., Brooklyne), Pradžia minėjimą. Rengėjai, turėdami gal
8 vai. punktualiai. Po koncerto voje šventės svarbumą, visad
šokiai, grojant Starolio orkest stengiasi, kad šventės aplinka
rui. Koncertą rengia Akademi oūtų iškilminga ir jauki. Jauantnio Skautų Sąjūdžio New Yorko r i metai ši šventė ruošiama sa
skyrius.
vuose lietuviškuose namuose.
* ROMAS KEZYS kalbės Va
(pm)
sario 16 d. minėjime Waterbury,
Conn. Minėjimas Įvyks vasario
LIETUVOS ISTORIJA
17 d. JĮ rengia Amerikos Lietu
GERIAUSIA DOVANA
vių Taryba.
* JUOZAS MIKLOVAS Vasario
Visomis progomis geriau
16 d. minėjimų proga kalbės Ne
sia dovana yra Tėvynės My
tvarkė, N.J. vasario 10 d. ir Rolėtojų Draugijos išleista
chesteryje, N.Y. vasario 17 d.
Lietuvos Istorija, didelio

* LIETUVOS PARTIZANŲ vie
šas minėjimas, rengiamas Lie
tuvių Fronto Bičiulių Atlanto pa
kraščio suvažiavime New Yorke,
pradedamas vasario 10 d. 11 vai.
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, No. 5th St. Brooklyne, šv.
Mišiomis už žuvusius Lietuvos
laisvės kovotojus. Tuojau po pa
maldų, 12 vai. parapijos salėje
viešas partizanų minėjimas su
Įdomia programa: bus rodomi
filmai apie partizanų kovas, dai
nuos New Yorko vyrų oktetas, va
dovaujamas Mrozinsko, dekla
macijos iš partizanų poezijos,
bei kiti programos punktai. Lie
tuviška visuomenė nuoširdžiai
kviečiama dalyvauti ir pagerbti
Lietuvos pogrindžio kovotojus.

formato, 1,000 puslapių su
430 paveikslų, tvirtais gra
žiais apdarais. Jos kaina su
prisiuntimu tik 12 dolerių.
Užsakymai išpildomi sku
biai. Siunčiant užsakymus,
prašome pažymėti, kad su
žinojote per Dirvą. Kreiptis
šiuo adresu: M. Kasparaitis,
1827 Linden Avė., Ratine,
Wisc.
Užsisakę nesigailėsite, o
gavusieji Lietuvos Istoriją
kaip dovaną, bus labai pa
tenkinti.

PAIEŠKOMI

BUDRIKAS, Jurgis, Vaclovo
sūnus, gimęs Tauragės apsk. ir
valsčiuje, Siaurkampio kaime.
BUMBULIS Jonas, gimęs BiWINDSOR
juniškiuose, Vilniaus raj. Anks
ŠVIESŪS LIETUVIŠKI PAVYZ čiau gyvenęs Pittsburghe.
BRUSLAUSKAS Edvardas kilęs
DŽIAI
iš
Radviliškio ir jo žmona Julė
Tenka skaityti spaudoje, kad
Mėžytė, gimus Amerikoj.
mūsų profesionalai praturtėję
SINDARAS James mirė praei
atitrūksta nuo lietuvybės. Kai ku
tais
metais ir paliko turtą. Įpė
rie net savo vaikams draudžia kal
diniai nežinom;. Jei kas nors ži
bėti lietuviškai.
Gi mūsų mažoje kolonijoje tu no juos, maloniai prašomi su
rime taurių lietuvybės pavyzdžių. teikti žinias.
STANIENĖS - BEINORYTĖS
Inž, S. Naikauskas ir dantųgydyPranės
suteiktas adresas netiks
toja Dr. D. Naikauskienė yra
gražiai Įsikūrę. Dr.Naikauskie lus. Ji pati ar jos prieteliai: ma
nė turi savo nuosavą dantų gydy lonėkite suteikti tikrą adresą. Rei
tojos kabinetą ir su dideliu pasi kalas jai svarbus.
STUIKIO Kazio sūnus paieško
sekimu darbuojasi kanadiečių ir
lietuvių tarpe. Inž. ir Dr. Nai- mas mažo palikimo reikalu. Ka
kauskai yra uolūs lietuviškų pa zys Stuikys gyveno ir mirė Vo
rengimų lankytojai ir labai duos- kietijoje.
Žinias apie ieškomuosius ma
nūs aukotojai lietuvybės reika
lonėkit
suteikti šiuo adresu:
lams. Taip pat uolūs rėmėjai Lie
tuviškos parapijos ir dalyvauja
Lietuvos Generalinis Konsulatas
bažnytiniame chore.
Skulptorė E. Zebriauskaitė - 6147 So. Artesian Avė. Chicago 29

DU „trečiojo fronto" formavimosi atsakomybčs tui ir konservatyvusis antikomunistinis blokas.

Skaitykite METMENIS
4 numerių prenumerata $5.00.

Metmenys
112 Charlton Rd.
Willow Springs, III.

