£j • VU AVnįįV j 1UU«

iM.Maž vvd
L

Nr. 11

—

Sausis-January 28, 1963

1
j

Cleveland, Ohio

De Gaulle - Adenauerio sutartis
ABU JUNGTINĖS EUROPOS KŪRĖJAI JAUS
DAMI, KAD JŲ DIENOS YRA SUSKAITYTOS,
SUTARĖ ĮPAREIGOTI IR SAVO BŪSIMUS ĮPĖ
DINIUS LAIKYTIS DRAUGIŠKAI. — TOJI SU
TARTIS TURI DAUGIAU MORALINĖS NEGU
PRAKTIŠKOS REIKŠMĖS, NES JAU JĄ PASI
RAŠANT ADENAUERIS, JAUNŲJŲ PATARĖ
JŲ ĮKALBĖTAS, PASIPRIEŠINO DE GAULLE
POLITIKAI. — NUOGI REALAUS GYVENIMO
FAKTAI STUMIA VOKIEČIUS ŠLIETIS PRIE
AMERIKIEČIŲ BEI PAGEIDAUTI BRITŲ ĮSTO
JIMO Į EUROPĄ.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------Jaudinanti scena Paryžiu
je. Vienas senas vyras ap
sikabino kitą, bučiavo ir
verkė. Taip pasibaigė 72
metų de Gaulle ir 87 m.
Adenauerio paskutinis pa
simatymas Paryžiuje, žo
dis 'paskutinis’ šiuo atveju
gali turėti galutinę reikš
mę. šia proga jie pasirašė
sutartį, kuria Prancūzija ir
Vokietija pasižada draugiš
kai bendradarbiauti visose
gyvenimo srityse. Jiedu
įsakmiai pabrėžė, kad toji
sutartis saisto ir jų būsi
mus įpėdinius: ar tai ne
skamba kaip testamentas?
Abu vyrai įgalino Jungti
nę Vakarų Europą, tiesa,
kol kas tik ūkiniais ryšiais
susi mezgusią. Politiniam
susijungimui jie nerado tin
kamos formulės ir dabar pa
sirašyta sutartis tėra dau
giau gražūs žodžiai, graži
deklaracija, negu žingsnis į
praktišką gyvenimą. Juo la
biau, kad šitas paskutinis
abiejų vyrų pasimatymas
buvo slegiamas nuomonių
priešingumo. De Gaulle pa
sisakė prieš britų įsileidimą
į Europą, prieš glaudų ben
dradarbiavimą karinėje sri
tyje su amerikiečiais, palie
kant tiems atominių ginklų
monopoli. Adenaueris tai
pažiūrai turi daug simpati
jų, tačiau jo jausmus nuga
lėjo praktiškas faktų įver
tinimas ir apskaičiavimas.
De Gaulle gyrėsi, kad
Prancūzija dar šių metų bė
gyje turės keletą atominių
bombų ir lėktuvų jom j So
vietų Sąiungos taikinius
nuskraidinti. Kirtis čia
krinta ant žodžių 'keletas’,
o gal tik ... pora! Chruščio

vo teigimu, amerikiečiai
jau šiandien turi 40,000
atominių bombų ir kelis
šimtus raketų jom nuga
benti į pat Sovietų Sąjun-

jaunesnių patarėjų, užsie
nio
reikalų
ministerio
Schroederio ir krašto ap
saugos ministerio von Hassel, įkalbinėjimams, kad ko
kie nebūtų gražūs sapnai
apie Vakarų Europą, kaip
nepriklausomą galybę, rea
lus gyvenimas verčia šlietis
prie amerikiečių. Taip įkal
bėtas, Adenaueris bandė
paveikti de Gaulle nuomo
nę. Kiek jam tai pasisekė,
tuo tarpu dar sunku pasa
kyti. Kol kas Prancūzija to
liau nesigaili lėšų, kad ta
pus atomine galybe, o de
Gaulle valdininkai boikotuoia rasitarimus dėl britų įsi
leidimo į Europos Bendrąją
Rinką.
Britų premjeras Harold
Macmillanas, gavęs smūgį
iš Kennedy Nassau, Baha
mas salose, pasimatyme,
kuriame jis patyrė, kad
amerikiečiai sustabdo iš
lėktuvų paleidžiamos rake
tos ’Skybold’ vystimą, o vė
liau gavęs dar smarkesni
smūgį iš de Gaulle, dabar
turi tris galimybes :

• Reikalauti Europos val
stybių viršūnių konferenci
jos, kurios metu britai ga
lėtų kurstyti kitas valsty
bes pasipriešinti de Gaulle
veto;
' Žmonės jau kalba, kad jūs ne
beilgai gyvensite tarp mūsų!...

gos širdį.
TIME koregoja, , kad
Chruščiovo skaičius yra per
mažas. Iš tikro JAV turi
per 50,000 įvairiausių rūšių
atominių užtaisų, čia dar
reikia pastebėti, kad prieš
lėktuvinės artilerijos, ar
tiksliau, raketų pažanga
šiandien pasiekė toki laips
nį, kad labai mažai lėktuvų
galės pasiekti savo taiki
nius. Kiekvienu atveju so
vietai šiandien gali numušti
ir labai greitai ir labai aukš
tai skrendančius lėktuvus.
Kol kas galimybę prasimuš
ti pro priešlėktuvine užtva
ra turi tik labai žemai
skrenda į labai greiti lėktu
vai. Tačiau ir tokia galimy
bė nelabai ilgai truksianti.

Tokių faktų akivaizdoje.
Adenaueris pasidavė savo

(Nukelta i 2 psl.)

Solistai Stasys Baras ir Dana Stankaitytė, koncertavę Clevelande sausio 19 d. susilaukė iš publikos
audringų aplodismentų už gražiai išpildytą programą. Nuotraukoje solistai tarp clevelandiečių muzi
kų. Iš kairės: Čiurlionio ansamblio dirigentas Alfonsas Mikulskis, solistė Aldona StempuŽienė, solistas
Stasys Baras, solistė Dana Stankaitytė ir muz. Pranas Ambrazas.
V. Pliodžinsko nuotrauka

"KAREIVINIŲ” STATYBA LIETUVOJE
Ilgus metus mažai, per mažai
padarius miestuose butų statybos
srityje, didžiulę reikšmę, be abe
jo, jgavo Chruščiovo, tiek politi
nio oportunizmo tiek būtino rei
kalo iššauktas namų statybos va
jus.
Kaip ne kartą "matuškos Ru
sijos" istorijoje, naujasis ca
ras {sako, ką senasis draudė.
Taip ir čia. Visi gyvenamieji
namai turi būti "daugiabučiai"
kiek galima daugiau aukštų, kiek
galima ”kolektyviškesni". Ir vėl,
kaip senovėje, reikalas turi kitą

BRAZILIJA PO PLEBISCITO
JURGIS ŠATORIUS,
Dirvos spec. korespondentas
Brazilijoje
Plebiscitas buvo įvykdytas
sausio 6 d. Jo absoliutūs tikri
duomenys buvo žinomi sausio 14
d. Paaiškėjo, kad balsavo daug
daugiau žmonių, negu to laukė
drąsiausi stebėtojai: iš turinčių
teisę balsuoti savo balsus ati
davė net 75%. Tai jau labai aukš
tas rinkėjų nuošimtis tokiam
kraštui, kaip Brazilija.
Darbininkijos dominuojamuo
se didžiuosiuose miestuose kaip
Rio de Janeiro ir Sao Paulo bal
savo net po 80%visų teisę balsuo
ti turėjusių asmenų. Aišku, kad
tai yra džiugūs duomenys tiems,
kurie laukė, kad šie rinkimai su
teiks prezidentui pilnas teises,
juo labiau kad iš septynių paduo-

Juozas ir Marijona Bachunai, šiuo metu vieš| Australijoje, nuoširdžiai buvo lietuvių pasitikti Melbourno aerodrome. Nuotraukoje iš kairės: J. Adomavičius, E. Žiedienė, LB apyl. pirm. B. Zabiela.
M. Bachunienė, J. Valys, C. Matukevčius, J. Normantaitė, J. Meiliūnas, J. Bachunas, L. Vacbergas,
V. Dranginis, E. Balčiūnienė, A. Krausas, E. Dūdienienė, C. Matukevičienė, Iz. Gestartas, VI. Jaku
tis, V. Bladzevičienė su dukrele ir A. Bladzevičius.

tų balsų tik vienas buvęs už par
lamentarizmo palikimą.
Taigi tauta tarė savo žodĮ: pre
zidentas Joao Goulart galės su
daryti jo paties vadovaujamą
stiprių asmenybių vyriausybę.
Šios vyriausybės neatidėliotinas
uždavinys --. stabilizuoti krašto
ekonominj gyvenimą.
1963 metams priimtasis biu
džetas subalansuotas su bilijardais kruzeirų nedatekliu... Gy
venimo būtinųjų reikmenų kainos
kyla, algos buvo pakeltos nuo 1963
1.1. ir su jų pakilimu kraštui grū
moja dar žiauresnė infliacija. In
fliacijos Įtaka jaučiama visur ir
visi, kas tik gali skolinasi, įsi
gyja ką nors vertingo, nes pini
gai kasdien pinga.
Tačiau, iš paviršiaus žiūrint
atrodo, khd dėl šito eilinis gy
ventojas per daug nesuka gal
vos: "Deus e o Brasileiro -Dievas yra brazilas" -- sako
kartokai, Rio gyventojai. Jis su
ras išeitį iš šios chaotinės būk
lės, -- guodžiasi žmonės. Taigi
tenka pasitikėti Dievu, kai eko
nomikos išminčiams pritrūksta
skaitlinių biudžetui balansuoti.
Visi, pasisakę prieš parlamenta
rizmą tvirtai tikėjo, kad naujoji
prezidento Goularto vadovauja
moji vyriausybė suras magišką
Aladino lempą, kuri apšvies ka
bineto narių protus.
Grįžkime prie plebiscito ir
kodėl jis buvo reikalingas. Skai
tytojai prisimena, kad dabarti
nis Brazilijos prezidentas pate
ko į šį atsakingą postą, kai bu
vęs prez. Janios Quadros kapi
tuliavo ir ... pabėgo į Angliją.
Tuo metu Joao Goulart, vicepre
zidentas, važinėjo po Raudonąją
Kiniją, tariamai dėl prekybos
santykių išplėtimo. Jo pasodinimas } prezidento kėdę buvo ap
ribotas konstitucinių suvaržy
mų: jis nieko negalėjo spręsti
be parlamento daugumos suti
kimo. Ši be tikros valdžios būk
lė tęsėsi ligi š.m. sausio 6 d.
Dabar J. Goulart turi panašias
į JAV prezidento teises. Brar.iljjos balsuotojai, pasisakyda-

gramozdiškai-meškišką medalio
pusę: miestuose, pav. Vilniuje,
iš viso uždrausta statytis "indi
vidualinius" namus. Esą, kas tu
ri pinigų ir gali {rodyti, kaip
juos Įsigijo, galės "Įsipirkti" da
lininku Į "daugiabutĮ" namąirtap
ti miestietišku kolchozininku.
Naujieji butai sovietijoje šian
dien statomi daugiausia iš betono
blokų (prefabricated), sumontuo
jami trumpiausiu laiku. Tas sta
tybos metodas, žinoma, leidžia
statyti tiek pavienius, tiek kolek
tyvinius namus. Vakarų Europo
je, ypač Prancūzijoje ir. Skandinavijojex esama apsčiai pavyz
džių. Bet sovietų valdžia tik už
"kareivines". Ne kokiais techni
kos ar kitais dalykiškais sume
timais, o tik politinės kontrolės
"būtinumo" argumentais. Reikia
jiems skruzdėlynų, kaip kadaise
prieš šimtą metų Anglijoje ar
Vokietijoje.
Žinoma, ir tokia statyba "ge
resnė" už jokią. Bet kam iš tik
rųjų tas vienpusiškumas? Vilniu
je tų "daugiabučių" namų buvo
statomas tik vienas vienintėlis
tipas; tik 1962 m. pabaigoje at
sirado jau antras... Gal būt, kai
praplės -- kaip
žadama —
25% blokų gamybos apimtĮ, at
siras ir dar trečias modelis...
Pyksta ir jaudinasi Lietuvos ar
chitektai, išplanavę dailius, nau
jus rajonus, nes greičiausia juos
užstatys monotoniškais statiniais
vienodom degtukų dėžutėm. Ir
viskas dėl valdžios neišpasaky
tos "išminties".
Apie naujų butų gyvenamąjį
plotą, statybos kokybę, Įrengimų
normalų veikimą -- nekalbėkim
ir nekritikuokim; krašto laikraš
čiai pilni graudžių verksmų to
mis temomis. Dėl butų erdvumo
sklinda toks anekdotas: žmogus
norėjo pirkti šunĮ, bet pareika
lavo, kad jis uodegą vizgintų nuo
viršaus Į apačią -- uodegą viz
ginąs { šonus netinkąs, nes ga
vęs "naują” butą... Nors, žino
ma, ne taip baisu, bet kelių
asmenų šeimai gyventi dviejuose
kambarėliuose gal dar su virtu
ve -- o toki yra standartiniai
apie 30 kv. m. ploto nauji butai
-- tikrai ne išganymas. Klaidinga
kalbėti apie pasakiškai žemas so
vietų butų nuomas -- kas sutinka
Vakaruose gyventi keliese, susi
spaudus vienam ar dviejuose kam
bariuose, tas ir čia sunaudos ma
žiau kaip 10% mėnesinioatlygini-

mo buto nuomai.
Liktų dar klausimas -- kam gi
tenka naujieji butai? Atsakymas,
turbūt, aiškus -- tiems, kuriems
"reikia" ir kurie tą reikalingumą
pajėgia "Įrodyti". Tai, pirmiau
sia, naujai Į kraštą atvykę, atseit
rusai, nes gi vietiniai žmonės,
valdžios nuomone, ir taip per pažĮstamus "apsibutins". Toliau eis
visi valdžiai kuo nors Įtikę, Įmo
nių pareigūnai ' (Įmonės pačios
statosi), paskui visokių kitų kate
gorijų butą "nusipelnę" žmonės-o tik pačios uodegos gale, eilinis
"rank and file" pilietis.
Gyvens, žodžiu, visi "kareivi
nėse" -- toks valdžios noras.
Bet, ir tai kartais išeina { sveika
tą. Ana, Hitleris darė panašiai,
dideliam žinovų nepasitenkini
mui; bet po karo, pralaimėto
"Drang nach Osten", patogu buvo
"kareivinėse" talpinti pabėgėlius
iš rytų. Kas gali žinoti, gal ir
sovietinė kareivinių statyba išeis
1 sveikatą...
Kiekvienu atveju, naujas butų
statybos planas priartins valdžią
prie siekiamo idealo -- suvieno
dinti svietą taip, kad žmogus ar
namo dalis tiktų "primontuoti"
bet kur. Sako, naujų namų kvar
tale, milicininkas naktĮ sutikęs
girtą ruselj, besiteiraujantĮ, kur
jis iš viso yra. '
"Dzeržinskio rajone, draugas
pilieti" atsakęs tvarkos saugoto
jas.
Nusivylė pilietis ir beviltiškai
mostelėjęs rankomis i vienodas
degtukų dėžutes, daugiabučius
namus skundėsi:
"Dzeržinskio, tai Dzeržinskio
rajonas... bet, sakyk, koks mies
tas?’"
(vb)

* PREZIDENTAS KENNEDY
SPAUDOS KONFERENCIJOS ME
TU PANEIGĖ užuominas, kad
rusai tęsią masin} Kubos apgink
lavimą. Ta proga jis patvirtino
kad iš 20.000 rusų karių apie
16-17.000 lieka Kuboje. Bet jų
veikla neturinti ofensyvai ruo
šimos! davinių.

• LIEJANT RAŠALĄ MOKĖS
ČIŲ SUMAŽINIMO REIKALAIS,
iškyla ir mokesčių {statymo re
formos klausimai. O reformuo
jant mokesčių Įstatymą, numa
toma griežčiau prižiūrėti ir su
mažinti tas privilegijuotas iš
laidas, kurios būdavo neapmo
kestinamos. įvairios donacijos,
mi prieš parlamentinę krašto išlaidos rfiedicinai ir sveikatos
valdymo sistemą, panaikino tą apsaugai ir kt. nebeturės tiek
konstitucini suvaržymą, kuris privilegijų, kaip iki šiol. Kas
prezidentui neleido daryti tai, ką išeis laimėtoju, sunku dar pa
jis manė šiam kraštui būtų nau sakyti, bet prezidentas Kenne
dingiausia.
dy mano, kad mokesčių suma
"Visokiu atveju, yra daug ge žinimas suteiksiąs daugiau dar
riau, kai balsuojama, negu kai bų, padidinsiąs pinigų apyvartą,
vykdoma revoliucija ir krašto ir -- pakankamai jų suplauks
politinė sistema nusprendžiama valstybės iždan, kad išbalansa
(Nukelta 1 2 psl.)
vus biudžetą.
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PIRMASIS ŠIŲ METŲ SUBATVAKARIS BOSTONE
Naujieji metai pradeda įsibė
gėti, atnešdami vienokius ir kito
kius mūsų bendruomeninio gyve
nimo įvykius, ir vėl iš tolumų
kyla kitos dienos ir kiti nutiki
mai.
Šių metų pirmasis kultūrinis
subatvakaris {vyko sausio 19 d.
vakare, ALTS-gos namuose, Bos
tone.
Subatvakariams rengti
k-jos pirm. inž. Edm.Cibas pa
sveikino viešnias ir svečius vi
siems linkėdamas laimingų Nau
jųjų Metų. Po to buvo pranešta
apie žymiąsias šių metų sukak
tis -- 700 metų nuo karaliaus
Mindaugo mirties, 550m. nuo Lie
tuvos krikšto, 400 m. nuo pirmo
sios liet, knygos autoriaus Mar
tyno Mažvydo mirties, 350m. nuo
rašytojo Mikalojaus Daukšos mir
ties, 100 metų nuo 1863 m. suki
limo, 70 metųnuoKražiųskerdy
nių ir 40 metų nuo Klaipėdos kraš
to prijungimo prie Nepr. Lietu
vos. Viena kita tų sukakčių bus
mėginama ir kultūriniuose subat.
vakariuose plačiau paminėti. Be
to, buvo pranešta apie Pasaulio
Liet. Bendruomenės {steigtą 2000
dol. premiją mūsų mokslui ir me
nui remti, o taip pat apie Liet.
Rašytojų d-jos kasmetinę premi
ją, kurių laureatai gal jau netru
kus bus žinomi.
Vakaro programą atliko rašy
tojas Jonas Rūtenis iš New
Yorko. Mūsų grožinės literatūros
baruose jis nėra naujas vardas,
nes rašto darbais pradėjo pasi-

Be Gaulle...
(Atkelta iš 1 psl.)

• Pamesti bet kokią viltį
įsijungti į Vakarų 'Europą,
vietoje to ieškant glaudes
nio bendradarbiavimo su
JAV ir angliškai kalban
čiom Commonwealtho ša
lim : Kanada, Australija.
Tas galėtų privesti prie D.
Britaniios nužeminimo iki...
JAV kolonijos statuso!

metinį dividendą uz
visas taupymo sąs
kaitas.

mOsiį sveikata

DR. STEPONAS BIEŽIS

PAVELDĖJIMO REIKŠMĖ
J kiekvieną žmogaus veislinę
ląstelę,
t.y., naują gyvybės
užuomazgą, pereina pusė tėvo
ir pusė motinos kromozomų, ku
rie per savo genus nulemia nau
jagimio- savybes: bendrą kūno
struktūrą, odos spalvą, veido iš
vaizdą, plaukų ir akių spalvas,
protinį pajėgumą. Tokiu jis lie
ka visą gyvenimą. Tiesa, gyve-

Bostono subatvakario programos dalyvių skobnis. Sėdi iš kairės:
Ant. Matjoška, Jonas Rūtenis, St. Santvaras ir subatvakariams reng
ti komisijos pirm. inž. Edm. Cibas.
Plikšnio nuotrauka
reikšti dar Nepr. Lietuvoj, kaip
karininkas --daugiausia kariams
skiriamoj periodikoj. Amerikoj,
uoliai bendradarbiavo poetoJuozo Tysliavos redaguojamoj Vie
nybėj, o šiuo metu yra artimas
Kario bendradarbis, daugiausia
spausdindamas jame savo kūry
binius darbus.
Jonas Rūtenis dar nėra perau
gęs vyras, nors turi New Yorke
gražiai ir talentingai besireiš
kiantį sūnų architektą Gražvydą
ir žurnalistikos studentę dukterį
Margaritą, dirbančią komercinių
leidinių leidykloj. Jo žmona Ve
rutė yra artima New" Yorko liet,
moterų veiklai. Pats Jonas Rūte
nis gilinasi ne tik į grožinę lite
ratūrą, bet yra pamėgęs dailę, ją
studijuoja ir tapo. Aplamai tai
yra gabus ir mielas žmogus. Kul
tūriniame subatvakaryje jis skai
tė eilėraščių ciklą Septyni Kris
taus žodžiai, fragmentą iš epinio
veikalo Eglė,humoreską Ir aš nu
sipirkau namą. Visi jo skaityti
kūriniai parašyti sugyvu jausmu,
skirtingi savo žanrais, nestokoją
savaimingumo ir kūrybinio polė
kio. Pabrėžtina ypač tai, kad J.
Rūtenis yra puikussavodarbųinterpretatorius --jis skaito gyvai,
su įsijautimu ir gera išraiška.
Tikrai malonu jo klausyti. Subatvakarių rengėjai rašytojui J. Rū
teniui, atvykusiam { Bostoną su
žmona ir dukra, nuoširdžiai dė
koja už talką.
Pirmasis šių metų kultūrinis
subatvakaris Bostone buvo tikrai
nuotaikingas. Viešnių ir svečių
buvo perpildyta salė. Apatinėj

salaitėj savo parengimą turėjo
studentai noelituanai, tai subatvakary matėsi ir jaunų veidų.
Kitas kultūrinis subatvakaris
yra rengiamas Vasario 16 d., 7
vai. 30 min. vak., tuose pačiuose
ALTS-gos namuose. Vakaroprogramoj keturi liet, studentijos
atstovai pasisakys aktualiais mū
sų kultūros ir visuomeninio gyve
nimo klausimais. Tos {domios
programos vadovas -- poetas
Faustas K i r ša. Tad iki pasima
tymo Vasario 16 d. subatvakary!
K.L.

Brazilija...
(Atkelta iš 1 psl.)
tommy-guns kulipkų pagalba”-rašė savo vedamajame 1.15. Brazil Herald, Rio de Janeiro iš
einąs anglų kalba dienraštis. "Jei
gu brazilai balsuodami turėjo
galvoje vyriausybės sustiprini
mą, tai šitai yra jų-politinio su
brendimo barometras. Ir buvęs
plebiscitas yra brazilų politiško
nusistatymo padarinys. Tačiau
esama skirtumo tarp politinio
subrendimo ir politinės išmin
ties. Labai dažnai rinkimuose ir
didžiai politiniai subrendę tau
tos ne visada parodo savo po
litišką išmintį. Tačiau demok
ratija mokosi iš savo klaidų ir
iš savo patyrimo. Galimos klai
dos reikia priimti, kaip neišven
giama šio žaidimo dalis" -- ra
šė tame pat vedamajame cituo
tasis laikraštis.
Aiškus dalykas, kad tikrasis

• Laukti iki de Gaulle —
Adenauerio epochos Euro
poje pabaigos.
Atrodo, kad Macmillanas
pasirinks trečiąją išeitį,
nors tai reikštų ir jo paties
politines laidotuves, nes po
tokių nepasisekimų, jis var
giai ar galės laimėti 1964
metų rinkimus.
Kartu tenka priminti, kad
gyvenimas nestovi vietoje.
Sovietų eventualus sutiki
mas su atominių ginklų
bandymų uždraudimu ir
kontrole, gali staiga pakeis
ti visą situaciją. Jei iš tikro
iš sovietų bus išsiderėtas
sutikimas kontroliuoti drau
dimo įgyvendinimą, JAV
liks su savo 50,000 bombų,
o sovietai su 5,000 bombų,
toliau na šaulio viešpačiais.
Chruščiovas Berlyne davė
suprasti savo aplinkai, kad
tokia situacija nebūtų visai
bloga, nes tuo atveju jam
dėl ko nors derėtis reikti!
tik su amerikiečiai, ir iš tų,
esą. lengviau išsiderėti, ne
gu iš kitų. Jie. esą, gali su
tikti ir su Berlyno proble
mos sprendimu jam. Chruš
Subatvakario viešnios ir svečiai. Iš kairės: dr. St. Jasaitis,
čiovui. tinkančiu būdu.
Baškienė, Aleksoniai, Cibai, Starinskai ir kit.
Plikšnio nuotrauka
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MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association

prezidento valios pasireiškimas
kuris jam buvo suteiktas sau
sio 6 d. paaiškės, kai jis suda
rys naują Brazilijos vyriausy
bę. Prieš plebiscitą jis buvo
padaręs kai kurių užuominų dėl
asmenų, įeisiančių į jo naujosios
vyriausybės sudėtį. Jos svar
biausi postai -- užsienio reikalų
ir finansų ministerijos. Šioms
ministerijoms esą numatyti šie
vairuotojai: Carvalho Pinto, da
bartinis Sao Paulo valstijos gu
bernatorius, esą, užimsiąs užs.
reikalų min. vietą; gifinansųministerija atiteksianti San Tiago
Dantas; jų žinomas profesorius,
kuriam netrukus esanti numaty
ta svarbi finansinė misija JAV
sostinėje. Šie du politikai yra
prityrę savo srityse. Pirmasis
yra žinomas, kaip su JAV arti
mesnio bendradarbiavimo šali
ninkas ir jo patekimas j minėtą
vietą turėtų daug lemiamos reikš
mės geram JAV - Brazilijos
santykių vystymuisi.
Aišku, kad JAV palankiai nusistačiusioji inteligentija bei in
dustriniai sluoksniai tikisi, kad
Brazilija pasirinks JAVdraugiškumo kelią ir atsisakys nuo "ne
priklausomos" -- kietos Janio
Ouadros prieš dvejus metus pra
dėtos užsienio politikos. Nėra abe
jonės, kad Nashingtonas tokį pa
sikeitimą nuoširdžiai sveikintų.

nimo aplinka gali padaryti savo
{taką kai kurias paveldėtas sa
vybes užmaskuojant ar iškeliant,
bet principinių pakitimų neįvyks
ta.
Teoretiškai išeitų, kad vaikai
paveldi vieną pusę savo savybių
iš tėvo, o kitą iš motinos. Tai
gi jie privalėtų būti junginys abie
jų tėvų, kas kartais ir būna, bet
ne visuomet. Tai yra todėl, kad
jų (vaikų) tėvai taip pat paveldė
jo po pusę skaičiaus kromozomų
iš savo tėvo ir motinos, kurie
šioje eigoje paveldėjo po tiek
pat kromozomų iš savo tėvų ir
taip toliau.
Teoretiškai išeitų, kad tėvai
negali savintis visų savo savy
bių, perleistų savo vaikams, nes
jie patys turėjo iš savo tėvų, pro
tėvių ir iš tolimesnių kartų kro
mozomų, kurių vienas ar dau
giau galėjo pereiti jų vaikams.
Prisiminkime, kad kiekvienas
kromozomas susideda iš maž
daug 650 genų. Iki šiol visai
nežinoma, kiek kromozomų iš
tėvų, protėvių ir tolimesnių kar
tų pereina iš kartos į kartą.

Afrikos negrė pagimdė visiškai
baltą sūnų. Ji vedė baltosios ra
sės anglą, o šios mišrios rasės
sūnus paveldėjo tėvo savybes, —
baltojo tėvo bruožus, rudas akis
ir plaukus. Ištokiųpirminiųmišrių šeimų kai kurie vaikai gims
ta grynai balti, o kiti juodi. Ta
čiau antroje generacijoje šalia
baltų ir juodų vaikų jau atsiran
da nauja savybė, tai mišinys juo
dos ir baltos rasės, vadinama
mulatais, kurie nėra tikrai balti,
nė tikrai juodi, o abiejų sudėtinis
junginys.

kiant net iki penktos kartos.
Naujos gyvybės savybes su
daro kromozomuose esą genai,
paveldėti iš tėvo, motinos, se
nelių ir net tolimesnių kartų.
Gausūs mokslininkų tyrimų da Tai reiškia įvairiose proporci
viniai su gyvuliais ir augalais ro jose jungin{, atsispindintį nauja
do, kad nėra tikslios sistemos ar gimio bruožuose. Šiuo pagrindu
tvarkos genams paveldėti iškar aiškinama brolių ir seserų sa
tos { kartą. Tokiu būdu genų pa vitarpiai panašumai bei skirtu
veldėjimas yra tik pripuolamas, mai, panašumas { tėvus ir jau
galįs pasireikšti įvairiais skai
retesniais atvejais į senesnes
čiais ir grupėmis. Dėl to gyve kartas.
nime pasitaiko, kad kai kurie
Dažnai kalbama apie tautinį
vaikai turi mažiau ar daugiau pa žmogaus tipą, pagal kurio išvaiz.
našumo savybių { savo tėvus, o dą, esą, galima atpažinti tauty
kiti nerodo artimumo bruožų, lyg bę. Tai tik dalis tiesos, ypač
būtų svetimi. Tas pats pasitaiko kur istorijos eigoje tautos vie
tarp brolių ir seserų. Kartais naip ar kitaip bendravo viena su
vaikas rodo panašumo į senelius kitomis. Imkime kad ir lietuvių
ar tolimesnes šeimos kartas. Tai tautą, kuri nuolatiniais karo žy
aiškinama kromozomų skaičiaus • giais turėjo daugelį kontaktų su
paveldėjimu. Dažnai pasitaiko, {vairiomis tautybėmis. Mišrios
kad kaikurios savybės paveldi šeimos ir paveldėjimo principu
mos iš tolimesnės praeities, sie- {neštos svetimų tautybių savy
bės ir bruožai atsispindi dabarti
nio lietuvio išraiškoje. Galima
sutikti lietuvi, turintį neabejoti
nas skandinavo, įvairiųrusųgenČių (tautelių), pietų Europos tau
tų ir kt. žymes. Sakoma, kad
žemaičiai esą arčiausiai gryno
lietuviško kraujo, nes istorijos ei
goje, nuošaliau gyvendami, buvo
mažiausia svetimybių paliesti.
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
Europoje tik tos tautos išliko
valdžios agentūrą.
grynos, kurios neturėjo ryšių su
kitomis tautomis dėl nuotolio ir
iš to išplaukiančio susisiekimo
sunkumų. Bet šitokio apsiriboji
mo pasaulyje beveik neliko, nes
dabar visos valstybės ir tautos
palaiko ryšius ir atiduoda sa
vus paveldėjimo {našus. JAV yra
klasiškas pavyzdys tautybių ir
rasių biologiniams ryšiams. Af
rikoje ir kituose kontinentuose
yra dar genčių, kurios nuo se
niausių laikų tebegyvena visiš
koje izoliacijoje, pajėgusių išlai
kyti savo gryną biologinj savi
tumą. Šiuo metu tautos reiškia
si sava kalba, kultūra, savais pa
pročiais ir jos gyvenimo vie
tove, o ne biologiniu pagrindu
plačia prasme.
Tautybinių bruožų mišrumas
pasireiškia skirtingomis savybė
mis sekančiose kartose. Tos
skirtingos savybės, kurios būtų
& LOAN ASSN.
galima pavadinti naujomis, gali
būti "geros” arba "blogos". Tai
pažiūros klausimas. Kai kryžaJUOZAS F. GRIBAUSKAS,
vimas vykinamas apvaldytai, t.y.
kontroliuojamu būdu ir numatytu
sekretorius
tikslu,
tai "geros" savybės išryš
CHICAGO PHONE ............... 242-4395
kinamos per eilę kartų ir tuo pa
SUBURBAN PHONE ............. 656-6330
čiu "blogosios" savybės nustel
biamos. Bet tas gerų ir blogų sa
vybių supratimas yra relatyvus,
priklausąs kuriuo atžvilgiu tai
vertinama.
Kaip jau žinome,
savybes nustato ir išlaiko genai,
bet aplinka turi savo {taką, kuri
1*1
tam tikrais atvejais vaidina ypa
tingai reikšmingą vaidmenj. Kar
tais net neįmanoma atskirti do
minuojančią Įtaką, nes ir pavel
dėjimas ir aplinka glaudžiai su
rišti ir vienas kitą gali veikti pa
pildomai arba neigiamai.
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Nr. 11 — 3
ginkluoti asmenys: trys milici
ninkai ir vienas enkavedistas.
Pasisakė, kad jie gimnazijos pa
talpose darysią kratą. Užėję Į
sargo tarnybinį kambarĮ, parei
kalavo sargą atrakinti komodos
stalčius. Čia kaip tik rado dvi
skautų vėliavas; o kitame stal
čiuj tris tautines vėliavas. Gim
nazijos archyve užtiko Dr. Jono
Basanavičiaus, Rygiškių Jono,
Kudirkos, Lietuvos kunigaikščių:
Vytauto, Gedimino ir buvusių
prezidentų paveikslus. Pradėjo
gimnazijos vadovybę kolioti, va
dinti reakcionieriais už šių daiktų
nesunaikinimą. Jiems buvo pa
aiškinta, kad tai yra mokyklos tur
tas Įgytas valstybės lėšomis, to
dėl be švietimo komisariato lei
dimo negalima jo naikinti. Bet jie
iš,to tik šaipėsi ir vis dar kažko
ieškojo daugiau.
-- Ar daugiau mokykla neturi
tokio fašistinio šlamšto?
-- Dar turime — pasakiau.
Jie labai nustebo tokiu pasa
kymu.
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PAŽINTYS, RYŠIAI IR KAS IŠ TO

-- Tai vesk ir parodyk -- rūs
čiai suriko žydelis, milicijos
viršininkas.
Nuvedžiau juos Į trečią aukštą,
kur buvo sukrautas likviduotos
žydų privatiškos gimnazijos tur
tas. Visas pasienys buvo nustaty
tas Įvairių žydų organizacijų vė
liavomis ir barzdotų rabinų pa
veikslais.
Enkavedistas net už galvos su
siėmęs tris kartus kartodamas
šaukė: "Što zdies takie"!? (Kas
čia tokie!!Milicijos viršininkas
(žydas) nei žodžio nepratarė, sto
vėjo galvą nuleidęs. Endavedistas
rausėsi po daiktus i r Įsakinėjo ki
tiems surinkti visas vėliavas,
originališkiausią kažkokiobarzdoto rabino paveikslą, gražiai Įrė
mintą, padavė milicijos viršinin
kui, liepė nešti Į kompartijos būs
tinę. Visas vėliavas surinko ir
pasiėmė su savim.

Šiose skiltyse jau ne kartą, kad ir prabėgomis, buvo pastebėta —
mes dar neišmokome savo reikalams panaudoti Įstatymais teikiamas
Juozas ir Marijona Bachunai Melbourno Lietuvių Namų daržely tarp vietos lietuvių. Prieky klūpo
lengvatas (vengiame registruoti švietimo, kultūros ir pan. organiza LB apylinkės pirm. B. Zabiela. Stovi iš kairės: V. Adomavičius, J. Adomavičius, B. Vanagas, ALB
cijas, kurioms teikiamos aukos atskaitomos nuo mokesčių). Mes ly Kultūros Tarybos narys A. Krausas, L. Barkus, M. Bachunienė, J. Meiliūnas, L. Cmieliauskas, J. Bagiai taip pat nesugebame tinkamai išnaudoti savo ryšius ir pažintis su chunas, Ginčiauskienė, J. Červinskas, J. Dudėnas ir Melbourno Lietuvių Klubo pirm. J. Valys.
Įtakingais šio krašto politiniais ir visuomeniniais veikėjais.
Kada priešrinkiminiu laikotarpiu kandidatų širdys suminkštėja, mes
mielai pasirodome su jais nuotraukoje i r nepamirštame pažymėti, kad,
štai, esame "užkariavę" naują draugą Lietuvos reikalui. Mes taip pat
dideliu laimėjimu laikėme ir, turbūt, tebelaikysime senato protokolų
numerius, kuriais bus atžymėtos mums palankios kalbos Vasario 16
proga. Tai maždaug ir visas atlyginimas už lietuvių respublikonų ir
demokratų klubų pastangas rinkimų metu išjudinti lietuvius ir parody
ti jiems vieną ar kitą kandidatą.
O gi pažintys, jei atsimenate, siekia net Baltuosius rūmus!
nėti Vasario Šešioliktąją.
Šiemet sukanka 22 metai, kai
Ta proga norėtųsi vėl grĮžti prie temos, kuri taip spaudžia mūsų bolševikai pirmosios okupacijos
Gimnazijos vadovybė Įspėjo
veiksnių krūtines -- lėšų stoką užsibrėžtiems tikslams Įgyvendinti. metu uždraudė švęsti Vasario
vyresniųjų klasių mokinius ne
Vienintėlis tam šaltinis lyg ir tebebūtų -- maldavimas aukų. Nieko 16-ją. Bolševikai pirmiausia stendaryti jokių netaktiškų išsišoki
gėsi iš lietuvio sąmonės išrauti
nėra blogo aukoje. Veiksnių ižde pinigai reikalingi ir dėl to abejonių
mų. Esą, visvien tuo nieko nelai
Vasario 16 sąvoką. Tačiau nežiū
nėra.
rint to, Vasario 16 atsirasdavo mėsime, o tik galėsim skaudžiai
Bet nesinorėtų tikėti, kad mūsų išradingumas finansų srityje ir
nukentėti.
ant karių kapų gyvų gėlių vaini
baigtųsi ta viena ir vienintele aukos širduže...
ir tie, anot ponios Lapienės, kai, piliakalniuose ir medžių vir
Vasario 16 išvakarėse miesto
Kaip išnaudojami Įvairūs fondai šiame krašte, paminėsiu, štai, rėksniai - patriotai, smerkia ne
gatvėse padaugėjo uniformuotų
šūnėse, net viešose vietose, pa tokĮ pavyzdi -ryšĮ su giminėmis, o kolaboravi
enkavedistų. Milicija ištisą nak ĮSAKYMAS
kildavo trispalvės vėliavos.
Pusiau valdiška institucija -- Sveikatos Institutas (National Insti mą su Lietuvos okupantu.
Bolševikų okupacija Stengėsi tį stropiai budėjo ir sekė gatve
Po to Įvykio visiems miesto
tute of Health) yra paskyręs paramą veikalams parašyti temomis:
Važinėjo Lietuvon Salomėja
parodyti, kad lietuvis, netekęs einančius. Tačiau, nebojant en gyventojams buvo Įsakyta per
Islandijos žmonių higiena -- ($14.030), Studijos apie tylų galvojimą Narkeliūnaitė, Dan Kuraitis ir
kavedistų ir milicijos stropumo, 24 valandas sunešti kompartijos
nepriklausomos valstybės, atsi
- -($26,565), Raudonoji Tuną ir geltonųjų riebalų ligos katėse($19,965), dabar Valerija Tysliavienė. Nar
rytojaus dieną, Vasario 16, Ma būstinėn visas tautines ir orga
sakys siekti savo tautos tikslų.
na, tą sąrašą užbaigsime veikalais apie Įvairių vabzdžių smegenų ty keliūnaitė matė Vilniaus aikštė
rijampolės
miesto sode, ant aukš nizacijų vėliavas. Kas nevykdys
Jis yra beteisis okupanto ver
rinėjimus.
se žydinčias rožes, dygstančius gas. Okupantas bet kuriuo metu, to topui io, suplėvesavo didelė Įsakymo,būsiąs sunkiai nubaus
Tos sumos (skliausteliuose) nėra prašomos. Jos jau paskirtos. Ir naujus pastatus, su kolūkiečiais
be jokios priežasties, gali j{ su Lietuvos trispalvė vėliava, kuri tas.
jomis yra susidomėjęs ne kas kitas, p senatorius Douglas iš Illinois. gėrė šampaną, laisvai visur važi
buvo taip meistriškai iškelta, jog
imti, Įkalinti, ištremti Į Sibirą.
Sekančią dieną, vasario mėn.
Jo manymu, tos lėšos,kadirpasitarnauja grupiniams tyrimo darbams nėjo ir t.t. Dan Kuraitis, prava
1941 metais gyvenau Marijam enkavedistams reikėjo apie tris 18 d., Į mokyklą neatėjo du aš
(gang research), kurie gali atnešti naudos, bet daromieji tyrimai ir žiuodamas pro savo sesers na
polėje. Čia siautėjo bolševikų valandas padirbėti, kol iš medžio tuntos klasės mokiniai. Enkave
ruošiamieji veikalai ne visad jau tokie aktualūs...
mus Raseiniuose, neleidus poli- enkavedistai. Į kalėjimą sukišę ją nuėmė.
distai naktĮ juos areštavo ir iš
Kas galėtų paskatinti lietuvių politikus Chicagoje kreiptis Į senat. trukam jos aplankyti, verkė su
Vasario mėn. 17 dieną enkave vežė kalėjimam
kultūrininkus, žymiuosius visuo
Douglas (kas nors gi jĮ pažįsta). Gal jis padėtų surasti fondą, kuris ašaromis ir poĮvairiųtardymųir
menininkus, naktimis ėmė areš distų viršininkas, pasišaukęs gim
sutiktų paskirti nors dalĮ tos sumos, kuri skiriama islandiečių klau bolševikinės spaudos šmeižtų,
tuoti vyresniųjų klasių mokslei nazijų ir mokytojų seminarijos
sai tyrinėti. Paskirti ruošiamam išleisti veikalui anglų kalba ne vien grįžęs Į Ameriką pasakė: "Jeigu
vius. Artėjant Vasario 16-jai, en direktorius, smarkiai išbarė, ištik apie lietuvių plaukų spalvą...
yra pragaras, tai jis dabar yra kavedistai visur .sustiprino sar koliojo biauriaisžodžiaisirbaigDidieji mūsų ryšininkai -- ar ne puiki proga -- Vasario 16 --tų Lietuvoj". Kokius Įspūdžius par
gybas, ypač naktį. Prie Rygiškių damas pabrėžė, kad tautinę vė P.Lukauskas, Waukegan .... 2,00
ryšių ir pažinčių vardu pasiruošti dovanai? Dovanai ne piniginei, bet sivežė V. Tysliavienė, gal išgir
Jono gimnazijos vakarais slan liavą iškėlė nekas kitas, o jūsų A. Česonis, Blatimore....... 1.00
tik rekomendacijai, kuri praskintų kelią konkrečiam ir naudingam sime kiek vėliau. Iš paskutinių
kiojo kaž kokie Įtartini asmenys. vadovaujamų mokyklų mokiniai. J.Švėgžda, Toronto............ 1.00
ryšiui, ne savigarbai patenkinti.
Vienybės numerių sprendžiant,
-- Kaltininkai bemaž jau nu
Sutemus, panašių tipelių atsirado
J. Guobis, Providence....... 2.00
Žinoma, jei kalba eitų apie veikalo finansavimą, reiktų iš anksto atrodo, kad ir ji daug matė ir su
ir prie mokytojų butų. Laiku buvo statyti ir jie bus smarkiai nu B. Svilas, Detroit............... 1.00
dėl jo susitarti, kad per klaidą paramos negautų knygos apie mėnu daugeliu asmenų kalbėjo. Ar ji bu
bausti.
Bet
dėl
šio
Įvykio
atsakin

pastebėta ir nuo jų apsisaugota.
lio Įtaką Į Lietuvos kralikų ūkĮ autorius. O tokių knygų autoriai ir vo laisva nuopolitrukų sekimo,te
gi yra ir tų mokyklų vadovai -- M. Dalinkevičius.Phila......... 3.00
apsukresni ir energingesni.
pasako ji pati. Nors skaitytojas VASARIO 16-T£
rėkė apsiseilėjęs enkavedistų P. Dzekonskas, Detroit .... 2.00
A. Gustaitis, Los Angeles 3.00
(j.C.) yra susidaręs ĮspūdĮ, kad tikros
viršininkas.
A. Siliūnas, Chicago ........... 2.00
judėjimo laisvės ji neturėjo.
Pogrindžio spauda ragino, kad
Tą dieną, 10 valandą, Į Rygiš
GrĮžtant prie Dirvos vedamojo, kiek ir kur aplinkybės leis, mi kių Jono gimnaziją atėjo keturi B. Bernotas, Cleveland .... 2.00
J. Naujokaitis, Cleveland .. 2.00
norisi dar pacituoti vieną sakinĮ:
J. Pročkys, Chicago .............4.00
"Sunkumų yra, bet jų nebijai, kai
L. Garbačauskas, Toronto 4.00
matai kad nesi vienas paliktas
A. Rėklaitis, Chicago........ 4.00
"virti savame sose". O kad taip
A. Ališauskas, Brampton .. 2.00
nebūtų, patartina ir Vienybei ne
J. Venckus, Providence .... 1.00
priešų ieškoti, o draugų.
J. Sniečkus, Cleveland..... 1.00
J. Jaškauskas
S. Lileikis, Worcester ....... 2.00
Dayton
SKAITYTOJAS PATSAPSISPRęS
tųjų taip galvoja ir daro, tai la
bai žiauru. Manau, kad tų visų
Prieš akis Dirvos sausio 18 d. blogybių priežastys glūdi kur ki VASARIO 16 PAGARSINKIME
vedamasis ir Vienybės sausio 18 tur ir manau neapsirinku many SVETIMTAUČIAMS
d. Pranės Lapienės straipsnis damas, jog jos yra pačioje Vie
Lietuvių Tautos šventę, Vasa
"Mintys po Vienybės koncerto" nybės redakcijoje.
rio 16, pagarsinkime svetimtau
(atsitiktinai, abu tos pačios da
Keistus laikus gyvename, anot čiams. Įvairių vietovių ALT sky
tos). Pirmasis skamba optimis ponios Lapienės,nevienodai trak riai, Lietuvių Bendruomenė ir ki
tiškai Į ateitį žiūrint su viltimis, tuodami Lietuvos priešus. Taip!
tos organizacijos turėtų išnaudo
o antrasis, lyg aidas dvelkia nu Tikrai keistus, sutinku ir aš. ti geram lietuviškų reikalų pa
sivylimu. Dirvos redaktorius
Ponia Lapienė, durdama pirš garsinimui.
džiaugsmingai sutinka Naujus tu Į Hitlerio šešėlĮ, o ir bend
Be Įprastų minėjimų, Į juos pa
1963 metus su keliais šimtais rai Į vokiečių tautą’, klausia: kvietimų valdžios atstovų, labai
naujų skaitytojų, Dirvos rengia "Ar kas yra matęs baisesni žiau svarbu kur kas plačiau painfor
mi koncertai sutraukia pilną sa rumą, kokį jie savo laiku yra
muoti svetimuosius. Visiems
lę lankytojų ir praeina su dideliu sukūrę?"
svetimųjų laikraščiams, žurna
pasisekimu. O P. Lapienė apgai
Matėme, ponia! Tikrai matė lams reikia išsiuntinėti jų kalba
Lietuvių Namai Melbourne, Australijoje.
lestauja ir skundžiasi, kad {Vie me! Tai Stalino, Chruščiovo, Pa
paruoštus žiniaraščius apie Lie
nybės surengtą aukšto lygio kon leckio ir kitų bolševikinių kvistuvą. Visoms radijo, televi
certą atsilankė mažai žmonių. lingų režimas, sukurtas mūsų
zijos stotims išsiuntinėti tuos pa
"Spaudos kiekybę netenka iš tėvynėje, kuris ir dabar engia čius kaip laikraščiams, ar kiek
spręsti dirbtinomis priemonė mūsų tautą. Ten ne vien žydi ro skirtingus aplinkraščius.
Reikia svetimtaučius infor
mis, ji išsispręs savaime, pa žės Lukiškių aikštėj ant sugriau
čiam skaitytojui tarus savo bal tų Vilniaus namų griuvėsių, bet muoti, o nelaukti, kad jie ateitų
są". Rašo Dirvos redaktorius žydi ir mūsų brolių skurdas, pas mus teirautis mums norimų
minėtame straipsny. Manau tai kurĮ nevisi ten atsilankantieji paskleisti žinių. Užpilkime sve
timtaučių redakcijas, radijo sto
verti dėmėsio žodžiai ir iš jų Įstengia pamatyti.
Nemanau ginti nei Hitlerio, nei tis, televizijas lietuviškomis ži
išplaukiantys veiksmai: Skaity
„
w
.v
/
,
;
tojas patsai apsispręs, kurĮ laik- vokiečių tautos savo laiku sukurto niomis!
l ,
režimo,
bet
tai
juk
tik
praeitis,
o
Iki šiol tasai tikrai svarbus
raštĮ ar knygą jam imti Į ran
f •
laikas gerausias gydytojas. Be
reikalas buvo apleistas, tarsi pa
kas.
l
' V;.
Pr. Lapienei atrodo, kad tie to, argi kas smerkia tuos,kurie mirštas. Išjudinkime jĮ! Duokime
f z*
. v
,x;
' i«
šaukiantieji apie Lietuvos meilę nori tėvynę aplankyti tikslu pasi svetimiesiems žinių apie Lietu
F
į
- *
vyrai ir moterys nėra nuoširdūs matyti su giminėmis ar draugais, vą! Ginkime, garsinkime lietu
k
r
V *
ir tai daro tik su tam tikrais arba siųsti jiems siuntinius,kad viškus, Lietuvių Tautos reikalus
išskaičiavimais ir net turi pasi sumažinus ten skurdą, nors iš tų visur, visada. Vasario 16-oji vie
statę sau uždaviniu: Sunaikinti siuntinių ir dabartinis režimas na iš gerųjų progų.
Alg. Gustaitis
seniausią pasauly lietuvių laik- turi daug naudos, apiplėšdamas
Juozo ir Marijonos Bachunų priėmimo vaišės Melbourno Lietuvių Namuose. Kalba J.J. Bachunas.
Los Angeles
rašt} (?). Jei tie žmonės ištik siuntėją aukštais muitais. Spauda

KAIP ŠVENTĖME VASARI016 MARIJAMPOLĖJE
PIRMOSIOS OKUPACIJOS METU
JONAS MIŠKINIS
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Svarstymai ir nuomonės

VASARIO 16 IR LIETUVIU FONDAS
Lietuvos bylai nusistovėjus
mums žinomoje padėtyje, Ameri
kos vyriausybei nepripažinus So
vietų okupacijos, o pripažįstant
Lietuvos pasiuntinybę VVashingtone, mums aišku dar ir štai kas:
Lietuviai JAV politikoje stovi
tiek aukštai, kad su jais skaitosi
daugelis Kongreso atstovų, sena
torių, gubernatorių. Jie neatsisa
ko ir mielai sutinka {vairiomis
progomis kelti balsą Lietuvos
bylos gynybai. Taip esant, ALT
klausimo dramatizavimas nebe
turėtų būti pamėgdžiojamas da
bartinės perorganizuotos Tary
bos. Važinėjimams J Washingtoną būdavo išleidžia tūkstančius
dolerių, kad daryti "spaudimą"
Statė Departmente ar Baltuosiuo
se Rūmuose. Tą patj galima at
siekti pasimatymais su savo Kon
greso atstovais ir senatoriais vie
toje. Be to, juos galima pasiekti
Washingtone mažomis išlaidomis
-- 5 centų pašto ženklu -- kad
jie pristatytų mūsų rezoliucijas
ir memorandumus Statė Departmentui. Savo keliu, ta linkme vei
kia ir savo svor{ naudoja Lietu
vos pasiuntinybė. Su ja niekad
neatsisakė skaitytis nei Statė De-

K. S. Karpius
partmentas nei Baltieji Rūmai,
Turint visa tai omenyje, nėra
jau būtina VISAS Vasario 16-tos
minėjimo proga visuomenės su
dėtas aukas siųsti tik A. L. Ta
rybai.
Kai čia pradėjo veikti Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė, ke
liais atvejais siūliau — ir dabar
kartoju -- kad ALT turėtų būti
padaryta Bendruomenės politinė
komisija. Bendruomenė turėtų
būti ta skraistė kuri gaubtų ir
Lietuvos laisvinimo, ir kultūri
nę ir visuomeninę veiklą, ir šal
pos tikslui dirbanti BALF, ir
dabar pradėjusi naudingą darbą
Lietuvių Fondą, ne išsidalinus {
grupeles, traukti kas sau, lyg
gulbės, vėžio ir lydekos pasa
kėčioje.
Sujungimu visų {vieną bendrinę
organizaciją su vienu vyriausiu
fondu, arba iš bendrų aukų vėliau
paskirstytomis sąmatomis būtų
pasitarnaujama veiklos suregu
liavimui ir finansavimui taip, kad
ir darbas būtųaiškusir visuome-

KUR ŠALIM* ĮSIGYTI PLOKŠTELĘ?

nė žinotų,kad aukoja tik reikalin
giems darbams.
DIDELI KONGRESAI
BŪTŲ SĖKMINGI

Vietoje dabar rengiamų paski
rų grupių: BALF, ALT,Bendruo
menės, Lietuvių Fondo suvažia
vimų būtų galima rengti tikrai
dideli, visuotini Amerikos Lietu
vių Kongresai Washingtone, kas
tikrai prisidėtų atkreipimui dė
mesio { lietuvių keliamą balsą.
Kokią reikšmę turi dabartiniai
suvažiavimai, "dideliais” var
dais pasivadinusių grupelių? O
jos vis spaudžia - plaka visuo
menę, lyg tą nualintą kuiną, vis
vežti sunkesni vežimą.
Visuotino Kongreso metu ga
lėtų būti surengta ir meno paro
da, ir tautinių šokių ir dainų kon
certai.
Vietoje keleto centrų ir jų pa
talpų (kurios visos mizernos),
galėtų būti išlaikomas vienas re
prezentacinis centras su raštinė
mis ir ALT, ir BALF, ir Lietuvių
Fondui ir Bendruomenei, ir kul
tūros reikalams. Svarbesniais
atvejais tų dalinių komisijos ga
lėtų viena su kita pasimatyti, po
sėdžiauti.
Kai pernai kilo skandalas dėl
tąsynių, kas turi teisę lankytis
pas prezidentą Kennedy, privedęs
prie A. L. Tarybos perorganiza
vimo, aš savo priekaištuose se
niesiems ALT vadams priminiau
ir apie reikalingumą mūsų di
džiajai veiklai turėti vieną kepu
rę.
Einant prie ALT perorganiza
vimo, Įspėjau nesutverti kokio
naujo didelio siaubūno, kurio pas
kui negalėtume sukontroliuoti.
Mano supratimu A.L. Taryba to
dabar siekia.

LIETUVIŲ FONDO
UŽSIMOJIMAI REMTINI

Visuomenė Lietuvių Fondui
pritaria ir jj remia. Fondas au
ginamas tik asmeninėmis auko
mis ir kitokiais Įsipareigojimais.

tt 1

SlOLAU -- pradedant šių metų
Vasario 16-tos minėjimų progo
mis skyriuose nutarti pusę su
rinktų aukų skirti ALT, pusę
Lietuvių Fondui. Šios abi organi
zacijos privalo būti remiamos
kaip lygiai svarbios ir būtinos.
Lietuvių Fondo tikslai dabartinė
se mūsų išeivijos sąlygose yra
lygiai svarbūs, kaip ir ALT.
Perorganizuotos A. L. Tarybos
centro valdyba, artėjant Vasario
16-tai, primena ir pageidauja, kad
"nefvyktų partizaniškų aktų ir
mėginimų skaldyti mūsų jėgas
bei silpninti Lietuvos laisvinimo
pastangas," t.y. kad, kaip per 22
metus, visos Vasario 16-tosmi
nėjimo metu surenkamos aukos
eitų tik Tarybai.
ALT valdyba jau nujaučia kad,
vietovėse jau gali prasidėti var
žytinės už aukų skirimą Tarybai
ir Lietuvių Fondui. Tačiau tos
lenktynės plis ir skaidymasis ga
li net pakenkti visam reikalui, jei
sekdami Tarybos patarimą, vie
tovių komitetai negalės susitarti.

VENKIME SENOSIOS
TARYBOS KLAIDŲ

Visuomenėje vyrauja nuomonė,
kad ALT veiklai nėra reikalingos

dešimtūkstantinės sumos, kokias
iki šiolei gaudavo.
Naujoji valdyba privalo pasi
mokyti iš senųjų ALT vadų klai
dų ir taikytis prie naujesnių lai
kų reikalavimų.
ALT valdybos Centro Biuras
neturėtų leisti stambių sumų jau
atgyventiems Lietuvos laisvlni-

mo metodams,
Didžiųjų organizacijų centrų
valdyboms siūlau pagalvoti -pradžiai {steigti Aukščiausią Lie
tuvių Tarybą ar Federaciją lie
tuviškų visuomeninių darbų de
rinimui. Visuomenė turi teisės to
iš jų reikalauti, nes visuomenė
savo aukomis juos palaiko.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis
Cleveland, Ohio

5212 Superior Avenue

Tel. EN 1-6525

antroji musų krautuvė yra

1404 East 66 Street

Tel. EN 1-4551

ir trečioji krautuvė

798 East 185 Street

Tel. 531-9328

(Naujosios parapijos rajone).

Čia jūs galite. įsigyti ne tik mūsų kepyk
los įvairiausių gaminių, bet ir visų rūšių maisto
produktų.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
Neolituanų Orkestro {grotą
plokštelę "Mes Grojame Jums"
galima {sigyti:
BOSTONE: AntanasVileniškis,
5 Adams St., Dorchester, Mass.
CLEVELANDE: Dirva ir Vac
lovas Vinclovas, 1903 SunsetDr.,
Cleveland 17, Chio.
CHICAGOJE: Cezaris Modestavičius, 6456 So. TalmanAve.,
Chicago 29, III.; Rimas Mulokas,
3210 W. Marąuette, Chicago 29,
III.; Jonas Našliūnas, 6829 So.
Maplewood Avė., Chicago 29, III.
Mečys Šimkus Real Estate, 4259

So. Maplewood Avė., Chicago, I1L
DETROITE: Jonas Gaižutis,
591 W. Grixdale, Detroit, Mich.
NEW YORKE: Juozas Mauru
kas, 84-23 116th St., Richmond
Hill 18, N.Y.
LOS ANGELES: Vytautas Aleksandriūnas, 2458 Silver Lake
Blvd., Los Angeles 39, Calif.
PHILADELPHUOJE: Petras
Mitalas, 7322 Oak Avė., Phila
delphia 26, Pa.
TORONTE, KANADOJE: P.
Kvedaras, 325 Wellesley St., E.
Toronto 5, Cnt.

Dirvoj konkurse premijuotasis romanas

(42)

Gal nueiti dar j tvartbs? Gal tenai kokio fun pra
simanysiu? Darosi nuobodu. O gal pamėgint išprašyti
pinigų? Iš mamos? Ne, ne iš mamos. Visada sunku, o
dabar — po telefono ... Tėvelio? Jis duotų, bet neturi.
Senelis! Jis irgi šykštus, bet man neatsispiria. Senelė
duoda, kai neprašai. O paprašius tik apibara, apkeikia
mane, tėvelį, ponus, tinginius ... Aš nesuprantu, ką
ji sako. Aš būnu confused.
Atvažiuoja? Tikrai, ūžia motoras. Gal svečiai. Ar
tie juokingi farmeriai? Eisiu pažiūrėt. Jie kartais duo
da man kvoterį. Jiems aš maža mergaitė. Well, gerai
ir kvoteris. Tegu tik duoda.
Bėgu. Peršoku gėlių lysves. Nulaužiu kažkokį jur
giną ar leliją. Vau, senelė duos man pipirų! Ja, moto
ras ūžia. Suka į mūsų kiemą. Signalas. Tai man signa
lizuoja, nes bėgu priešais.
Dėdė Gediminas! O-o! Mano širdis muša. Man taip
darosj šilta, lyg penkios saulės kaitintų. Moju dėdei, o
paskui pridedu pirštą prie lūpų, žvilgteliu į trobos lan
gus ir susigūžiu. Reiškia, kad tyliai. Reiškia, paslaptis.
Mes su dėde esam turėję paslapčių. Kartą jis nuvežė
mane į pasimatymą. Mama nežinojo. Kartą abu vogėm senelės kiaušinius ir sūrį. Dėdė mane supranta.
Jis nutildo motorą. Jis sveikinasi tyliai. Tik mosteli
ranka ir žiūri į langus.

PARAMĄ

MI D W E S T MAISTO IR LIKERIŲ
KRAUTUVE
2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
German Brandy .. . . ..........
Kron-Brannvin Aąuavit. ..
S Dujardin German Brandy
Old American Wiskey Full
SS

— Dėde, mama ant tavęs pyksta ...
— Ko gi? Sveika, Gaile. Kaip gi tau sekasi?
— Gerai. Bet, tikrai, mamytė labai ant tavęs
pyksta.
Man juokas. Man toks pasiutęs juokas! Ir bus
juoko daugiau. Būtinai norėsiu pamatyt, kaip mama
dėdę pasitiks. Po to, kai jai šiandien pasakiau ... O,
boy, koks dėdės veidas susirūpinęs! Jis mamai vis pa
taikauja. Nori įtikti. O dabar ...
— Ką tu kalbi, Gaile? Dar vakar mačiausi su ja
Čikagoje...
— Tai vakar. O šiandien — gee! Ji tave sudras
kytų ...
Dėdė Gediminas susimąsto. Gal jis dar manim
netiki. Aš esu iškrėtusi pokštų. Taip, jis ,mane vadina
išdykusią mergaite. Kartais mamai pataria daugiau
mane lupti, šito aš neužmirštu.
— O gal žinai — dėl ko?
— Gerai nežinau. Bet nugirdau, kad tu tėveliui
sakęs apie jos praeitį,
— Mmm. Tikrai? Sakai, nugirdai. Nejaugi An
tanas ...

Dėdė manęs neįtaria. Ja, ja. Mane jie visi laiko
mažu vaiku. Baby. Jam nė į galvą, kad aš pasakiau.
Tai gerai. Tegu aš būsiu maža mergytė. O aš daugiau
žinau už juos!
Dėdė vėl užveda motorą. Kam? Jis dar pasižiūri j
langus, apsidairo po kiemą. Jis važiuo:a. Apsuka di
džiąją gėlių lysvę. Man moja, kad pasitraukčiau iš ke
lio. Pro langą sako:
— Atvažiuosiu vėliau.
Ir išrūksta iš kiemo. Aš parkrintu ant žolės, rai
tausi iš juoko. Dėdė išsigando! Išsigando mano mamos.
O, kaip juokingi žmonės! O. kiek man fun šiandien!

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

Qu. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98

Gerai, gerai, kad nelikau Čikagoj. O, boy! Bėgsiu, tetai
Marei papasakosiu! Ji dėdės Gedimino nemėgsta. Ji
bus patenkinta, kad svečią išgąsdinau.
Šiur; man jo ir gaila. Jis man patinka. Dėdė Gedi
minas. Bet yra fun jį paerzinti. Jam ir taip pergerai
visur sekhsi.
SUKASI VĖJAS

Ir ji pasakė:
— Gediminai, šunie, nedrįsk įeit į mano namus!
Ii- aš pasakiau:
— Ka?
O ji:
— Nenuduok, kad nežinai! Plepi, pataikūnai tu!
Ko gi iš Antano tikėjais?
O aš:
— Danguole! Sese miela! Jis žinojo! O aš gi nieko
ir nepasakojau, tik pavardę ...
•— Meluoji! — dar sušnypštė.
Bet mes tarp žmonių. Parengime. Kažkoks ponas
prieina, sveikinasi, jai ranką bučiuoja. Danguolė šyp
santi ir filosofuojanti. Keti sąmojaus sakiniai, kompli
mentai tam ponui. Tada pristato mane. Brolis. Jos veide
pykčio nei šešėlio. Kai tas ponas nueina, tada aš:
— Danguole, aš visada geriausio tau linkėjau.
— Geriausio! Bet aplink trypei, kaip kiaulė ...
Visokių man nemalonumų ...
— Nenorėdamas ... Kartais pasitaiko.
Ji vėl pikta, bet jau netiek. Prieina dvi ponios,
šūktelėiimai, nusistebėjimai, komnlimentai. Vėl pri
stato. Brolis. Taip, lyg ir naujas Čikagoj. Neperseniai
atvažiavęs, atitraukėm iš Vokietijos.
Ponios nueina. Ji:
(Bus daugiau)
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LIŪDNOS, BET MINĖTINOS
SUKAKTYS Ed. Karnėnas

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Stefanija Alšėnaitė,
Notre Dame gimnazijos mo
kinė, uoliai reiškiasi tos
mokyklos visuomeninių dar
bų srityje. Kaip Junior
Council of World Affairs
narė, ji, kartu su kitomis
mokinėmis, jungiasi j laik
raščio Cleveland Pressed
for News redakcinį darbą.
• Solistė Aldona Stempužienė dalyvaus Lietuvių
Operos Chicagoje statomo
je Cavalleria Rusticana.
Operos spektakliai vyks ko
vo 30, 31 ir balandžio 7 d.
Studebaker teatre.
• Rekordiniai šalčiai Cle
velande pareikalavo 10 au
kų mirusiais, milžiniškų kuro sunaudojimų ir kitokių
nemalonumų — užšalusius
vamzdžius, neveikian čius
automobilius ir t.t. Sausio
24 d. 19 laipsnių žemiau nuliaus temperatūra yra že
miausia, bet kada turėta
Clevelande.
• LTM Čiurlionio Ansam
blis, vadovaujamas muz A.
Mikulskio, uoliai ruošiasi
artėjančiam koncertui - ba
liui, kuris įvyks š. m. vasa
rio 23 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje.
Kovo 2 d. Ansamblis vyk
sta koncertuoti į Chicagą.

• Income Tax grąžinimo
pareiškimus pildo Edvardas
Karnėnas, turįs penkių me
tų patyrimą toje srityje,
pernai įsigijęs sąskaitinin
ko (Accountant) diplomą,
Baltic Prekybos patalpose,
6905 Superior Avė., šešta
dieniais nuo 10 vai. ryto iki
6 vai. vakaro. Kitomis die
nomis šaukti telefonu ER
1-4732.

• Lengvas namų darbas
ir senos moters priežiūra.
PaflHdaumma norinti nak
voti. Į rytus nuo Lake Shore
Blvd. Dienos metu teW.
RE 1-7500. Vakarais RE
1-2245.

Lietuviai, kaip ir kiekviena
kultūringa tauta, yra turtingi di
delėmis istorinėmis sukaktimis.
Štai 1960 metais paminėjome 550
metų Žalgirio (Tannenbergo)
kautynių sukaktį. Pernai gana pla
čiai minėjome Maironį. Ir kiek
vienais metais mums netrūksta
istorinių sukakčių, kad net ne
spėjame jų tinkamai paminėti ar
atšvęsti.
Šie 1963-ji metai mums praeis
dviejų žymių istorinių sukakčių
ženkle. Kaip ir visa Lietuvos is
torija turi daugiau liūdnų, negu
džiugių įvykių, taip ir šiais me
tais plačiai minėtinos dvi isto
rinės sukaktys yra liūdnos, bet
turi būti tinkamai prisimintos.
Pirmojo Lietuvos karaliaus
Mindaugo nužudymas 1263 metais,
tai yra prieš 700 metų, neigiamai
nulėmė Lietuvos karalijos liki
Praeitą antradienį Clevelande buvo palaidotas tragiškai žuvęs automobilio nelaimėje Vincas Švarcas, mą, palikęs sekančius Lietuvos
J amžiną poilsio vietą palydėtas gausaus būrio giminių, artimų ir pažįstamų. Nuotraukoje karstas su valdovus karalius be karūnos, ko
pasekmėje vėliau Lietuva susi
velionies palaikais nešamas iš šv. Jurgio bažnyčios, kur buvo atlaikytos iškilmingos pamaldos.
laukė tokio liūdno likimo, kad
MŪSŲ SVEIKATOS
PATARĖJAS SAKO...
... jei jūs esate nervingas, pik
PARDUODAMI NAMAI
VASARIO 2 D. Pilėnų tunto
tas ir irzlus
... jei jaučiate širdies sutriki skautų tėvų ir rėmėjų vakarasKomercinis mūro pasta
mą
balius, šv. Jurgio parapijos sa
tas 185 gatvėje, netoli Nau
... jei jus "graužia rėmuo", nes lėje.
josios parapijos, susidedąs
po riebių pietų jūsų sąžinė
VASARIO 3 D. LSS jubilieji
kaip automašinų, gyvy
iš 3 patalpų įstaigoms ir
prikiša dėl tų liesų trupi nių metų sueiga šv. Jurgio pa
dviejų
butų.
bės,
nelaimingų
atsitiki

nių lietuviškiems reikalams... rapijos salėje.
Patalpos
tinkamos ir ge
.. jei jus kankina nemiga ir
mų ir gaisro, kraiptis į
VASARIO 9 D. Lietuviams buros
gydytojams.
Gerame
krauja spaudimas džiams remti valdyba rengia bly
atstovę
stovyje.
Nenusiminkite --jūsųsvei nų balių Lietuvių salėje.
♦
kata bus tikrai gerose rankose,
VASARIO 9 D. Korp! Neo-Lithu
jei dalyvausite šeštadienį, vasa
Vienos šeimos namas, vie
rio 2 d. įvykstančiam Pilėnų Tun ania ruošia Vasario 16 d. minėji
nas miegamas apačioje, du
to tėvų-rėmėjų baliuje.
mą.
viršuje. 2 garažai. Prieina
Nervingumas --dings, nes vai
VASARIO 17 D, rengiamas Va
ma kaina.
šių metu bus patiektas švie sario 16 šventės minėjimas. 10:30
žias maistas su daug vi t a m i ■ vai. pamaldos abejose liet, para
šešių kambarių vienos
nų. Prityrę baro specialistai pik pijų bažnyčiose. 4 vai. vak. iš
šeimos namas, labai švarus.
tumą ir irzlumą nuplaus paten kilmingas minėjimas naujoje liet,
♦
tuotais sveikatos departamento parap. salėje. Rengia Amerikos
"Vitaminuoto Sultinio" prepara Lietuvių Tarybos Clevelando Sky
Visai naujas 4 miegamų
HELP VVANTED MALĖ
tais. Meninė programa pataisys rius.
jų plytinis. Jau baigtas ap
jūsų "širdies dalykus" ir privers
sigyvenimui.
VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
plakti širdį normaliu lietuviškos
LEAR
SIEGLER,
INC.
United Multiple Listing
širdies ritmu! Nemigą ir kraujo lionio Ansamblio koncertas-baService
lius
šv.
Jurgio
parap.
salėje.
Power Ecuipment Division
spaudimą kaip ranka atims puiki

PARENGIMŲ KALENDORIUS

PAULINA
MOZŪRAMS BENNETT
HI 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

pramoginė šokių kapela, kurios
SAUSIO 26 D. 7:30 v.v. Lietu
garsų bangų veikiami pajau vių Moterų klubo kortavimo va
nėsite ir įgausite jauno skau karas šv. Jurgio parapijos salė
to kraujo apytaką. Taip jūs pra je.
ilginsite savo gyvenimo malonios
KOVO 10 D. Pabaltijo valsty
nuotaikos valandas!
bių
genocido paroda.
Dr, B. Pilėnas
KOVO 17 D. Balfas rengia pie
PRIVALO PARDUOTI!!! tus šv. Jurgio parapijos salėje.

KOVO 24 D. Neringos tunto Ka
3 miegamų mūrinis bungalow, rūsys, papildomas ziuko mugė Lietuvių salėje.
šeimai kambarys, lVį gara
BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
žo.
lančiaus Lituanistinės mokyklos
RE 1-9470
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.
BALANDŽIO 20-21 D, XIII-jų
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių
Žaidynių krepšinio ir tinklinio

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

varžybos.

SUPERIOR

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

SAVINGS

BALANDŽIO 28 D. DLK Biru
tės draugija ruošia pietus šv.
Jurgio parapijos salėje nuo 12
iki 4 v. p.p.

HOME AND

REMODELING LOANS

sarinis koncertas-balius Slovėnų
salėje.

GEGUŽĖS 11 D. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vakaras.

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

GEGUŽES 18 D. Vaidinimas
"Gatvės vaikas" šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. Fronto Bičiuliai.

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30
6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs
I.icensjjuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1*1763

936 East 185 St.

KE V7T7U

New Division of rapidly expanding
Company engaged in manufacturing
electrical and electronic power equipmenl for aerospace and induslrial applications offers attractive opportunities in the follovving positions:

Electrical and Mechanical
Engineers
EE’s or ME's with experience in elec
tronic circuit design, eleclro-mechani*
cal acluator design, tęst cngineering
or research and development.

Quality Control Engineers
EE’s or ME's with backgrounds for
recent graduates to senior assurance
and reliability engineers.

Industrial Engineers
lE's with degree and experience in
methods, standards and plant layout.

Manufacturing Supervision
Ceneral or first line foremen with
experience in electronic.s or electrical
assembly.
Send resume to
Salary Personel Office.

LEAR SIEGLER, INC.
Power Eųuipment Division
Post Office Box 6719
Cleveland 1, Ohio
GEGUŽES 4 D. Dirvos pava
Phone: MOntrose 2-1000

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

Telef. namų 131-6558
Krautuvėj* — 431-6339

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,

BIRŽELIO 1 D. Korp. Neo-Li
thuania ruošia Literatūros Vaka
rą.
Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25,/< nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
įstaiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

AN

EQUAL OPPORTUNITY
EMPLOYER
(9, 10. 11)

SALESMEN

ElectrOstaįic
Copiers
Smith-Corona
Marchant, Ine.
Cureer opporlunity in a swiftly ex*
panding division; producls includc
revolutionarv eleetrostatie machine of
stich competitive superiority that first*
year income wil! exceed $10,000.

lf you feel that you are lesa than a
$10,000 a year man please do not
ansvver this ad.
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 complele cxaclIng tęst.
This position entails « draw against
commission the position is designed
for a man who prefers the high earn
ings
possible when
working
on
straight commission. Thorough pro
tinei and field training.

Greater Cleveland
Call for Appoirifmcnt
Donald B. Nvl<»wel, Sales Manager
Photocopy Products

2229 Chesler

CH 1*4136
(9. .10, .11)

net, kaip valstybė nedraugingų
kaimynų ir sąjungininkų buvo nu
stelbta ir beveik pamiršta pa
saulyje jos turtais kaimynams
pasidalinus, jos laurais Lenki
jai pasipuošus.
Antroji, šiemet minėtina ir
reikšminga sukaktis,tai 1863 metų
sukilimas Lietuvoje. Nors tai bu
vo nepasisekęs sukilimas nusi
kratyti maskolių jungu, kaip ir
1831 m. įvykęs sukilimas, vienok
jis yra minėtinas, kad geriau pa
žintume Lietuvos istoriją ir įver
tintume lietuvių tautos pastangas
atgauti laisvę, išsivaduoti iš ver
gijos, jaunoms kartoms įsitikinti,
kad lietuvių tauta buvo, yra ir bus
gyva, nuolatos budėdama ir lauk
dama progos vėl tapti nepriklau
soma.
Abi šios sukaktys tiesioginiai
liečia kiekvieną iš mūsų, nes mes
esame vaikaičiai ar vaikai tėvų,
kurie aktyviai ar pasyviai dalyva
vo 1863 metų sukilime, ir ainiai
prabočių, kurie sėkmingai ar ne
sėkmingai stengėsi mums išlai
kyti ir palikti tokią Lietuvą, ko
kią kūrė Mindaugas, Gediminas,
Vytautas Didysis ir jų įpėdiniai.
Džiugios ar liūdnos istorinės
sukaktys, mums jos privalomos
tinkamai paminėti tremtyje ar
emigracijoje, kadangi pačioje
okupuotoje Lietuvoje atėjūnai pa
vergėjai neleis lietuvių tautai tai
tinkamai atlikti, nes jie rūpina
si lietuvių tautos sąmonės užmig
dymu, jos fiziniu susilpninimu,
išblaškymu ir, tiesiog, išžudymu.
Vienintėliai Lietuvos išeiviai turi
laisvas sąlygas tai padaryti, turi
pilną teisę kalbėti lietuvių tautos
vardu ir ją reprezentuoti pasau
lyje.
Visa, ką mes darome garsiai
plačiame laisvame pasaulyje pa
vergtos Lietuvos naudai, nelieka
balsu tyruose. Svarbu, kaip tai
darome. Nors geležinė ir plieni
nė uždangos yra gana sandarios,
nors Kremliaus sienos yra lyg ir
kurčios, vienok Lietuvos išeivi
jos pastangos kiek galima paleng
vinti pavergtos tautos naštą, sie
Lietuvos išlaisvinimo, ge
Norintieji pirkti ar par kiant
rai žinomos ir jaučiamos pačioje
duoti, prašomi skambinti
pavergtoje Lietuvoje ir pačiame
Kremliuje, kuris buvo privers
EAST SHORE REALTY
tas sušvelninti Serovo užplanuotą
Juozas Mikonis — Realtor
lietuvių tautos išblaškymą ir iš
780 East 185 St.
žudymą.
IV 1-6900
KE 1-2190
Mano supratimu, jeigu, Raudo
(10, 11, 12, 13) nosios Kinijos grėsmės pustuš
čiam Sibirui akivaizdoje, Mask
va su Washingtonu ir rastų bend
ROCKY RIVER
resnę kalbą, Lietuvos išeivijos
Mūrinis namas parduoda veiksniai turėtų dar labiau su
mas savininko, 3 metų. 3 stiprinti savo veiklą, siekdami pa
miegamųjų ranch tipo. l’/Į greitinti Lietuvos išlaisvinimą.
Štai.dėl ko mes privalome pla
molinės vonios, 2 valgomie
ji, pilnai įrengta (built in) čiai minėti džiugias ar liūdnas
virtuvė, didelis rūsys, dvi Lietuvos istorijos sukaktis.
gubas garažas. Pamatyti ■---------------------------------------

galite jūsų pasirinktu laiku,
gi atdara šeštadieniais ir
sekmadieniais.
Tel. 331-3341

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE (SLA)
Lietuvių patriotų organizacija gyvuoja nuo
1886 m. ir jau atšventė savp DEIMANTINĮ JU
BILIEJŲ.
SLA didžiausia ir turtingiausia fraternalinė
organizacija lietuvių tarpe turi daugiausia narių
ir valdo didžiausį kapitalą.
Sąmoningas lietuvis NEIEŠKO KITUR AP
DRAUDOS, bet stoja nariu į SLA, nes žino —
1) kad SLA apdrauda gera, geresnės nėra, 2) SLA
apdrauda pigi, nes savitarpinės pagalbos pagrindu
veikdamas SUSIVIENIJIMAS pelno neieško, o
stengias savo nariams teikti visokeriopą pagalbą
ir fraternalinę globą, 3) SLA apdrauda yra saugi,
nes paremta dideliais rezervais.
SLA DUODA GYVYBĖS APDRAUDĄ nuo
$100.00 iki $10,000.00.
SLA Taupomosios apdraudos svarbios jauni
mui ir šeimos apsaugai nuo netikėtų sunkumų.
SLA akcidentalė apdrauda reikalinga šiais
laikais kiekvienam.
SLA ligoje pašalpa tuo svarbi, kad ligos .at
veju narys ją gauna pats.
SLA galima gauti apdraudą nuo gimimo die
nos iki gilios senatvės.
SLA kuopos yra visose žymesnėse lietuvių
kolonijose, jos teikia žinias apie apdraudos ir
įstojimo sąlygas.
Kas nori platesnių informacijų tegu rašo į
SLA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30 Street
New York 1, N. Y.

Šilainės*
pasisekimai
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1963 m. sausio 28 d.

• J. J. Bachunas ir Ponia

būtų Įdėję įnašą į erdvių nugalė
jimą greta didelių ir turtingų
tautų.
Šįmet sueina 30 metų nuo di
dvyriško jų žygio. Tam žygiui
paminėti ir pagerbti jų atmini
mą, Filatelistų Draugija "Lie
tuva" rengia filatelijos parodą.
Parodoje numatoma išstatyti ir
istorinės medžiagos, surištos
su jų žygiu. I Lituanica buvo
pakrauta apie 900 laiškų, vokai
buvo antspauduojami specialiu
štampu, šiandien jie yra viso
pasaulio filatelistų labai verti
nami. Taip pat numatoma išstaty
ti ir kitos istorinės medžiagos.

kelionėj po Australiją sau
sio 8 d. aplankė Meloourną
ir Geelongą, sausio 16 d.
Camberą, sausio 19 d. Newcastle, sausio 25 grįžta į
Brisbaine, o sausio 27 d. j
Sydnėjų, kur pasiliks iki
laivas išplauks Honolulų sa
lų link.
Po tokios vaišingos vieš
nagės pas Australijos lietu
vius, Bachunai ilsėsis Honolulu iki balandžio 1 d.
Bachunai, per Los Ange
Paroda rengiama gegužės mėn.
les, numato atsirasti Tabor 25-26 d. Jaunimo Centro didžio
Farmoje apie balandžio 20 joje salėje, Chicagoje.

ALT skyriai ruošiasi Vasario 16 minėjimams

Sausio 18 d., ALT Biuro pa
• Lietuvių Fondo narių
Visais parodos reikalais ra
metinis susirinkimas šau šyti: L. Kairys, 4046 Montgo- talpose, 6818 So. VVestern Avė.,
Chicagoje įvyko ALT Valdybos
kiamas š. m. gegužės 18 d., mery, Chicago 32, III.
J. Žygas posėdis. Dalyvavo: E. Bartkus,
2 vai. p. p. Chicagoje, Jau
T. Blinstrubas, Dr. K. Drangenimo Centre, 5620 S. Clarelis, Dr. P. Grigaitis, Dr. VI. Ši
mont Avė. Vakare ten pat
maitis, L. Šimutis, J. Talalas ir
įvyks pobūvis. Susirinkime
M. Vaidyla.
NEPAMIRŠKITE
bus renkama LF Taryba,
Pirmininkavo L. Šimutis, sek
Kontrolės komisija, išklau
ATNAUJINTI
retoriavo -- Dr. VI. Šimaitis.
syti pranešimai, aptarta LF
Svarstyta eilė ALT einamųjų rei
PRENUMERATĄ
kalų. Pirmininkas L. Šimutis
veikla. LF Taryba, praneš
dama iš anksto, tikisi, kad
pranešė apie padarytas Informa-

ir toliau gyveną LF nariai
galės susirinkime dalyvau
ti. Laukiama, kad prieš su
sirinkimą visose LB apylin
kėse bus paspartintas LF
narių telkimas ir jų įnašai.
• Naujos plokštelės. Jo-

kū' as J. Stukas, Lietuvos
Atsiminimų Radijo Direk
torius (1264 White St., Hillside, N. J.) išleido dvi nau
jas plokšteles. Tai akordeo
nisto Kazio Daubaro lietu
viškų šokių ir dainų įgrojimai ir Salomėjos čerienės
lietuviškų dainų kūriniai,
atliekami solistų ir vokali
nės grupės. Ilgo grojimo
plokštelės kainuoja po 4 do
lerius. Platintoiai gali jas
užsakyti aukščiau nurody
tu adresu.

FILATELIJOS PARODA
CHICAGOJE DARIUI IR
GIRĖNUI PAGERBTI
Tautų didybė priklauso ne nuo
jų skaitlingumo, kiek nuo garsių
žmonių, kurie iškėlė jos garbę ir
prisidėjo prie žmonijos progre
so. Kiekviena tauta privalo įneš
ti savo įnašą į žmonijos pažan
gos lobyną. Nuo civilizacijos auš
ros žmogų viliojo ir gąsdino sa
vo platybėmis jūra ir dangus. Ir
žmogus stengėsi užkariauti jūrą
ir dangų. Jau graikų mitologijo
je pasakojama apie bandymą pa
sigaminti paukščio sparnus ir
skristi J saulę.

Jau eilė metų kaip Detroito
lietuvių tautinių šokių grupė "ši
lainė" pasirodo Michigano uni
versiteto ruošiamoj tarptautinė
je parodoje. Ypač su dideliu pa
sisekimu grupė pasirodė 1962 m,
lapkričio mėn. Visi šokiai publi
kos buvo sutikti labai Šiltai, o
"Malūnas" palydėtas nepertrau
kiamu plojimu.
Nors paroda tęsėsi visą sa
vaitgalį ir kas vakarą buvo duo
damos programos, dėl susidė
jusių aplinkybių "Šilainė" tega
lėjo dalyvauti tik penktadienio
programoje. Matyti, kad lietuvių
tautinių šokių grupė sudarė gilų
įspūdį dalyviams, nes ne vienas
aplankęs lietuvių pavilijoną užklausdavo: "Ar lietuviai daugiau
nebepasirodys"?
Sausio 1 d. "Šilainei" teko dide
lė garbė, būti Michigano guberna
toriaus George Romney pakvies
tai atstovauti lietuvių tautą jo inau
guracijos iškilmėse.
Programoje dalyvavo choristų
grupės, solistai,muzikai,meksi
kiečių ir lenkų šokėjų grupės ir
Posėdyje buvo išklausytas pra
nešimas apie ALT leidinio "A "šilainė", kuriai buvo lemta at
Visit to Soviet Cccupied Lithu- stovauti ne tik lietuvių tautą, bet
ania" platinimą. Paaiškėjo, kad ir visą Europą.
Šokiai pasisekė puikiai ir susi
leidinys sukėlė didelį susidomė
jimą amerikiečių tarpe, noriai laukė didelių plojimų.
Po programos gubernatorius
skaitomas įmonėse, įstaigose ir
Romney su žmona nuoširdžiai
kt. Leidinį dar galima gauti ALT
centre: American Lithuanian paspaudė grupės vedėjai Gobienei
Council Ine., 6818 So. Mestern ranką ir šiltai padėkojo už taip
malonų ir įspūdingą pasirodymą.
Avė., Chicago 36, III.
Po programos sekė bendri šo
Patartina paskubinti jį išpla
tinti amerikiečių tarpe. Ten vaiz kiai, kuriuose, grupės šokėjai,
džiai atskleidžiama okupuotos taip pat dalyvavo tautiniuose rū
Lietuvos padėtis ir rusų-bolše- buose.
vikų elgesys su pavergtomis tau
tomis.
Toliau buvo išklausyta VLIKO
pranešimai.
Tame pat posėdyje nutarta pa
ja: pirm. Margis Matulionis,Uo
sveikinti Lietuvos veteranus,
sis Juodvalkis, Milda Pakalniš
švenčiančius 75 metų amžiaus
kytė, Romas Stakauskas (neaki
sukaktį -- Lietuvių Karių Sąjun
vaizdinio kurso studentas),Biru
gos "Ramovė" pirmininką profe
tė Šlajutė, Danguolė Šukelytė,
sorių, generolą St. Dirmantą ir
Asta Veličkaitė (Inst. diploman
profesorių miškininką A. Rutė).
kuižą.
Komisijos patarėjai: dail.
Lietuvos laisvinimo reikalams
Adolfas Valeška, Lietuvos meno
V. Mašalaitis prisiuntė $ 20.00
lektorius, ir Aleksandras Dundu
auką. Aukotojas yra nuolatinis
lis, kalbos dalykų lektorius.
per eilę metų ALT rėmėjas ir
III. Daukšos raštų parodos ko
Lietuvos reikalų besąlyginis misija: pirm. Zita Acalinaitė,
gynėjas.
Martynas Lekšas, Jūratė Juoze. ALT Valdyba visiems rėmė
vičiiitė, Konstancija Petrylaitė,
jams ir jos darbų vykdytojams Saulenė Venclovaitė, Asta Velič
labai dėkinga ir tikisi pilno bend
kaitė.
radarbiavimo ateityje kovoje dėl
Komisijos patarėjai: dail. A.
Lietuvos išlaisvinimo.
Valeška ir A. Dundulis.

cijos Centro pastangas minėti
šiais metais Vasario 16 d. JAV
Kongrese. Sutikimas jaugautasir
bus Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo dieną iškilmingai pa
minėta. Daug senatorių irkongresmanų užsirašė kalbėti. Invokacijas šiais metais skaitys Kon
grese du lietuviai kunigai: kun.
J. W. Stanevičius ir kun. A. Jurė
nas.

Gauti iš įvairių kolonijų pra
nešimai rodo, kad Lietuvos Ne
priklausomybės 45 metų sukaktį
paminėti šiais metais visur {pa
tingai ruošiamasi su pakeltu ryž
tu suintensyvinti Lietuvos išlais
vinimo kovą ir skirti tam reikalui
savo jėgas ir lėšas.
Kenosha skyrius minėjimą
rengia vasario 10 d. Pagrindiniu
kalbėtoju kviečia ALT pirm. L.
Šimutį.
Lindeno sk. nutaręs pasiųsti
savo rezoliucijas Lietuvos lais
vinimo reikalais JAV Vyriausy
bės ir Kongreso nariams.
Racine sk. minėjimą rengia
vasario 17 d., organizuoja spe
cialią delegaciją pas naujai iš
rinktą VVisconsin gubernatorių,
rūpinasi atitinkamomis prokla
macijomis
ir pagrindiniu kalbė
Susio 19 Los Angeles skautų tėvų komiteto surengtame vakare
įvyko lietuviškos polkos šokimo varžybos praėjusios su dideliu toju pakvietė ALT Finansų sek
entuziazmu. Nuotraukoje: varžybų teisėjų komisija A. Šadeikienė, retorių J. Talalą.
Norwood sk. minėjimui ruošti
L. Kančausko nuotrauka
R. Dabšys ir. Pažiūrienė.
sudarė specialia komisiją su LRK
Los Angeles skautų tradicinis tai priimti. Tik būtų pageidau Federacijos 10 skyriumi ir kt. or
metinis balius praėjo su dideliu tina, kad publika iš savo pusės ganizacijomis ir speciali komi
pasisekimu. Publikos atsilankė pagerbtų solistus ir programos sija ruošia atitinkamas rezoliu
labai daug ir skautiškai jaunatviš metu laikytųsi ramiau. Labai ne cijas Vyriausybės ir Kongreso
ka nuotaika vyravo baliaus metu. malonu, kai solistas, įdėjęs daug nariams. Lawrence sk. bendrai
Programą išpildė skautai: B. ir vargo ir laiko programai paruoš su Lietuvių Piliečių Klubu ren
ti, yra nustelbiamas plepių kūmu gia minėjimą vasario 10 d.
R. Dabšiai.
Kanauninkas Mikalojus Daukša,
R. Dabš.ys sultingu baritonu čių burbėjimo.
New Jersey skyrius rūpinasi pirmasis Didžiosios Lietuvos ra
Balių labai gražiai pravedė K. proklomacijomis,
padainavo "Plėšikų dainą” išKor
kalbėtojais, šytojas, mirė 1613 m. vasario
nevilto varpų, "Tą užburtą vaka Pažemėnas, savo kultūringu pra- išgavo sutikimą iš vietinio Ne 16 d. Jo mirties 350 metų sukak
rą" iš South Pacific. Solistui nešinėjimu palikęs publikai gerą tvarko mero, kad Lietuvos Ne ties atminimą Chicagoje ruošia
akompanavo muz. B, Budriūnas. įspūdį. Ypač linksmai pravedė priklausomybės dieną miesto Pedagoginis Lituanistikos Insti
B. Dabšienė labai vykusiai ir suktinį, išviliodamas beveik vi valdyboje bus iškabinta speciali tutas vasario 16 d., 7 vai. vak.,
nuotaikingai padainavo ariją iš są salę svečių šokiui.
lenta "45th AnniversaryofLithu Jaunimo Centre. Atminimo pro
Premijuotos polkos šokį lai anian Independence 1918 - 1963”. gramą ir jo parengiamuosius dar1
"Madame Buterfly” ir"Theheart
that is free", jai akompanavo mėjo d.vi poros: Grikinaitė ir
New Haven sk. minėjimą ren bus vykdo Instituto studentai.
C. Dambrauskaitė. Abu jaunieji Brinkis; Butkienė - Kiškis.
I.
Organizacinė komisija:
gia vasario 17 d. Long Beach,
įima ra Mažeikaitė šokių metu Calif. Lietuvių Klubas rengia pla pirm. Jonas Račkauskas (Insti
solistai publikos buvo labai šil
pritariant orkestrui, lietuviškai taus masto minėjimą.
tuto diplomantas), Dalia Bobepadainavo refreną "Rudens la
Detroito, Clevelando, Pitts- lienė, Mykolas Drunga, Elena
pai".
burgho, Bostono, Waterbury,Wor Jasaitienė (Inst. diplomantė), Li
Laisvu svečių ir viešnių bal cesterio, Bridgeporto ir eilė kitų nas Gylys, Vacys Šaulys.
savimu buvo išrinkta vakaro ka skyrių taip pat ruošiasi iškilmin
Komisijos patarėjai: Domas
raliene -- E, Dargytė.
gai minėti Lietuvos Nepriklauso Velička, literatūros lektorius, ir
Baliaus ir jo rengimo metu bu mybės 45 metų sukaktį ir įtraukti kun. dr. J. Kubilius, SJ, Instituto
vo jaučiamas didelis skautų ir' lietuvių kolonijas j aktingą Lietu iždininkas.
tėvų bendradarbiavimas ir suta vos laisvinimo darbą.
II. Scenos dekoravimo komisirimas. Skautai patys išpildė pro
gramą, pravedė balių, priiminė
jo svečius, visur kitur aktyviai
prisidėjo, o tėvai rūpinosi mais
tu ir gėrimais. Baliaus pelnas
skiriamas tautinės stovyklos rei
kalams.
V.Iri.

Los Angeles skautų balius

MIKALOJAUS DAUKŠOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE

Kai baltaburiai laivai skrodė
pasaulio jūras ir nešė žmogų į
nežinomus tolius ir nežinomas
žemes, mes istorinių aplinkybių
ir sąlygų buvome nustumti nuo
savo pajūrio ir lietuviška burė
nekovojo su septynių jūrų audro
mis.
Su šio šimtmečio pradžia žmo
gus pradėjo įgyvendinti savo ki
tą seną svajonę, užkariauti dan
gų ir erdvę. Kova nebuvo ir nė
ra lengva ir pareikalavo savo
aukų. Tauta, kuri nesiryžta ir
kuri nesiaukoja, paskęsta sveti
mų jūroje.
Tą labai gerai suprato Darius
ir Girėnas ir nutarė atlikti žy
Valerija Irlikienė uždeda Dar
gį, kuriuo lietuvių vardas būtų gytei vainiką Los Angeles skautų
įrašytas Į pirmųjų Atlanto nu vakare išrinktai vakaro kara
galėtojų eiles. Kad ir lietuviai liene.
L. Kančausko nuotrauka

JSBMJJSTUVĖ
6907 Supenor, Cleveland 3. Ohio, HE 1-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.
• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus,
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.
• Patarnauja organizacijoms, firmoms ir
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, Sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir
languotuose.
• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.

Tragiškai mirus mylimam tėveliui

VINCUI ŠVARCUI,
jo dukrai IRENAI, šeimai ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi
Korp! Neo-Lithuania
Clevelando Skyrius

IV. Daukšos atminimo leidinių
platinimo komisija: pirm. Dalia
Indreikaitė, Gražina Bičiūnaitė,
Teresė Pautieniūtė, Danguolė
Prišmantaitė (Inst. diplomantė),
Regina
Rauckinaitė,
Janina
Tallat-Kelpšaitė.
Komisijos patarėjai: Domas
Velička ir tėvas J. Kubilius, SJ,
Instituto iždininkas.
Organizacinė komisija Institu
to vardu kviečia visus lietuvius
dalyvauti šios reikšmingos su
kakties atminime ir nuoširdžiai
prašo laiku atvykti, nes programa
prasidės punktualiai. Atminimo
dalyvių pasivėlavimas nešiderintų nei su programos vykdyto
jų nuotaika, nei su pačia atmini
mo rimtimi.
Daukšos atminimas, vykstantis
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo dieną, visu savo turiniu
organiškai siejasi su tos dienos
rezistencine dvasia ir žygiais dėl
Lietuvos laisvės.

Polkos šokėjų pora varžybų
metu... L. Kančauskonuotrauka
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