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KOVA DĖL VOKIEČIU SIMPATIJOS
DE GAULLE UŽSINORĖJUS GRYNOS EURO
POS BE ANGLOSAKSŲ PRIEMAIŠOS, VISŲ
AKYS NUKRYPO Į VOKIEČIUS, NES TIK NUO
JŲ APSISPRENDIMO PRIKLAUSYTŲ DE
GAULLE SVAJONĖS IŠSIPILDYMAS. — PO
ILGESNIO SVYRAVIMO KANCLERIS ADENAUERIS NUSILEIDO IR ĮSAKĖ SAVO UŽSIE
NIO REIKALŲ MINITERIUI IEŠKOTI ANGLO
SAKSAMS PRIIMTINOS IŠEITIES Iš SUSIDA
RIUSIOS PADĖTIES.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------Ko, ko, bet bučkių, meilės pa
reiškimų ir net pavydo scenų šių
metų pradžioje vokiečių politi
kams netrūko. Paryžiuje ilgasis
de Gaulle išbučiavo senelio Aden
auerio abu skruostus, Rytų Ber
lyne Nikita Chruščiovas glebėsčiavosi su savo 'gauleiteriu' Ry
tų Vokietijoje Walteriu Ulbrichtu. De Gaulle ir Chruščiovas sa
vo meilę išreiškė ne tik Aden
aueriui ir Ulbrichtui asmeniškai,
bet kaip vokiečių tautos repre
zentantams. Tautos dėl kurių sim
patijų jie numato nemažas varžy
bas. Tuo tarpu prezidentas Ken
nedy Washingtone jautėsi atstu
miamas ir reikalavo aiškaus ap
sisprendimo.
Tokioje situacijoje senelis
Adenaueris jautėsi ne visai jau
kiai. IŠ vienos pusės jis savo su
tartimi su de Gaulle suteikė mo
ralinę paramą de Gaulle nutrauk
ti derybas su britais dėl šių pri
ėmimo Į europinę Bendrąją Rin
ką tuo momentu, kada britai, ga
li sakyti, baigė visai nusileisti.
Per penkiolika mėnesių buvo su
sitarta dėl 2.474 bendro muito
tarifų straipsnių, dėl sekančių 14
buvo beveik susitarta, <?. dėl li
kusių dvylikos nuomonės nebuvo
labai toli išsiskyrusios. Pvz. dėl
muito aliuminijui. Britai sutiko
uždėti iš už Rinkos {vežamam
aliuminijui 5% vertės muitą, ’eu
ropieČiai’ sutiko dabar turimą jų
9% vertės muitą, nuleisti iki- 7%.

Skirtumas, kaip matome, nelabai
didelis... Britai sutiko atsisakyti
nuo eilės specialių privilegijų,
skirtų jų ūkiui suderinti su Bendriosios Rinkos valstybių ūkiu.
Adenaueris tarp kitko prašėde
Gaulle nestatyti jo { tokią situ
aciją, kurioje jis turėtų rink
tis tarp JAV ir Prancūzijos. De
Gaulle jam tai pažadėjo ir, for
maliai imant, nepastatė, tačiau
praktiškai tokia padėtis susidarė.
Todėl visų dėmesys buvo ir yra
nukreiptas { vokiečių laikyseną.
Adenaueris davė nurodymų sa
vo užsienio reikalų ministeriui
Schroederiui, (kuri išlydėdamas
de Gaulle tik paspaudė ranką, sa
kydamas: "Tamstos aš dar nebu
čiuosiu"), rasti koki nors kom
promisą. To kompromiso Schroederis dar nerado, tačiau nėra
jokios abejonės, kurioje pusėje
jo simpatijos.
Ne tik jo, bet ir Vokietijos
ūkio ministerio bei vicekancle
rio prof. Ludwig Erhardo, kuris
rinkikų masėse, kaip vokiečių
gerbūvio tėvas, turi labai dideli
prestižą. Erhardas,derybom dėl
britų priėmimo nutrūkus, žo
džiais ir gestais tuojau pat davė
suprasti, kad jis iš anksto žino
jęs, jog Adenauerio draugystė su
de Gaulle neduos nieko gero. Bū
dinga, kad,kai Brusselyje dery
bos nutrūko, de Gaulle užsienio
reikalų ministerisCouvedeMurville, išbalęs bei drėgnom akim,

CHICAGIETIS LIETUVIS AUKŠTOSE PAREIGOSE

išėjo vienas pasivaikščioti tušto
ku Waterloo bulvaru. Jis ėjo ne
ta kryptimi, kuri veda | tą Waterloo mūšio lauką, kur britai su
prūsais sumušė Napoleoną, bet
priešinga kryptimi -- | miesto
centrą. Schroederis ir Erhardas
tada nuėjo { Belgijos užsienio
reikalų ministerio P. H. Spaak
greitomis surengta paguodos iš
gėrimą britų delegacijai. 1
Tenka pastebėti, kad de Gaulle
britų neįsileido j ūkinės prigim
ties organizaciją ne tiek Ūki
niais, kiek kariniais sumetimais.
Ūkiškai Prancūzija turi didelės
naudos iš Bendrosios Rinkos, nes
turi didelę rinką savo žemės Ūkio
produktams, kurie yra tačiau per
brangūs, kad galėtų konkuruoti
laisvoje rinkoje su Amerikos pro
duktais. Britų įsileidimas tai ge
rai prancūzų pozicijai, aplamai
imant, nepakenktų. Ko de Gaulle
bijojo, buvo tas, kad britai kari
nėje srityje po Kennedy - Macmillano Nassau (Bahamas) susi
tarimo virto JAV satelitu. Tokiu
būdu, de Gaulle akyse britai būtų
lyg amerikiečių atstovai Bendro
joje Rinkoje ir ją sekančiose po
litinėse organizacijose. Tuo tar
pu de Gaulle svajoja apie nepri
klausomą Europą, kuri eventu
aliai laikytų lygsvarą tarp TAV
ir Sovietų Sąjungos. Bėda tame,
kad Prancūzijos karinis poten
cialas šiuo metu susidaro iš ke
lių atominių bombų ir lygiai ke
turių lėktuvų joms 1.000 mylių nu
skraidinti. To neužtenka lygsva
rai laikyti.
Dėl to Schroederisir Erhardas
labai nuoširdžiai ieško sprendi
mo, kuris galimybių ribose Mtų
priimtinas Washingtonui. Jie abu
-- Schroederis ir Erhardas,,yra
laikomi kanclerio ’kronprincais’
kuriems eventualiai turėtų atitek
ti kanclerio postas. Sakoma, kad
jie jau susitarė tarp savęs, kad
Adenaueriui pasitraukus, visų
pirma kanclerio postas turėtųatitekti Erhardui.opo jo jaunesniam
Schroederiui.
* PREZIDENTAS KENNEDY
PAREIŠKĖ, kad pasaulis atsidur
tų sunkiausios krizės akivaizdo
je, jei pasirodytų, jog Kuboje ran
dasi ofensyvinės atominių ra
ketų bazės.
Tuo tarpu kai kurie senato
riai bando įtikinti JAV vyriau
sybę, kad Kubos apginklavimas
gręsia JAV saugumui.
Pagaliau, koks skirtumas JAV
kareiviui — ar jis žus nuo ofen
syvinės ar defensyvinės kulkos?
* BRITANU06 VYRIAUSYBĖ
NEPAGEIDAUJA, kad princesė
Margarita vyktų Į Paryžių. Kai
kurie Londono laikraščiai protes
tuoja prieš karališkosios giminės
narių vėlimą J politiką.
* VAK. VOKIETIJOS SOCIAL
DEMOKRATŲ VADAS OLLENHAUER parlamente pareiškė, kad
naujoji sutartis su Prancūzija tu
rėtų sutvirtinti, o ne silpninti
NATO ir Bendrąją rinką..

Chicagietis lietuvis adv. Albertas G. Preibis neseniai Illinojaus
valstijos gubernatoriaus Otto Kerner paskirtas J aukštą ir atsakingą
postą -- Industrial Commissioner. Tai bus vienintelis lietuvis šito
kiose pareigose.
Ady. A.G. Preibis yra nuoširdus lietuvis, gerai žinomas visiems
chicagiečiams. Gimęs 1922 m. lapkričio mėn. 1 d. Chicagoje. Jo tė
vai j šią šalį atkeliavo iš Žemaitijos. Baigęs 1936 m. Marąuette
Parko lietuvišką parapijinę mokyklą toliau mokėsi TildenAukšt. Tech
nikos mokykloje ir Alabamos universitete. II Pasaulinio karo metu
tarnavo aviacijos daliniuose Indijoje. Po karo baigė Chicagoje De
Paul universiteto teisių skyrių.
Adv. A. G. Preibis Chicagos lietuviškajame Marąuette Parke turi
advokatų įstaigą, kurioje dirba ir kiti lietuviai advokatai, jų tarpe
ir iš naujųjų ateivių.
(v)

Dailininkės Aleksandros Vitkauskaitės-Merker kūrinys "Lietuviški kryžiai" (aliejus) su kitais jos
dviem kūriniais išstatytas New Yorke Riverside muziejuje, 310 Riverside Dr. Modern Artist Guild ta
pybos ir skulptūros parodoje, kuri atidaryta sekmadieni vasario 10 d. 3 v. p.p. Parodoje dalyvauja 18
menininkų. Š{ paveikslą ir kitus, dail. A. Vitkauskaitė-Merker dar išstatys Lietuvių Katalikų Moterų
D-jos 40 metų sukakties minėjimo proga ruošiamoj meno parodoj Baltic Freedom House New Yorke ko
vo 9 d., kur su savo kūriniais dalyvaus taip pat dail. Birutė Gedvilienė ir Regina Ingelevičienė.

PRAŠO LAISVOSIOS EUROPOS RAOIIO ĮVESTI
TRANSLIAVIMĄ PABALTIEČIŲ KALBOMIS
CHICAGO, III. Šiomis die
nomis ALT pirmininkas ir Bend
rojo Amerikos Pabaltiečių Ko
miteto pirmininkas L. Šimutis
išsiuntė JAV Prezidentui J.F.
Kennedy išsamų laišką, pra
šant įtaigoti Laisvosios Euro
pos Komitetą (Committee for
Free Europe), kad radijo Free
Europe tarnyboje būtų Įvestas
transliavimas J Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją pabaltiečių kalbo
mis, ko lig šiol nebuvo. Laiško
kopija yra pasiųsta Valstybės
Departamentui ir John Ridchardson, Committee for Free
Europe Pirmininkui.

Laiške tarp kitko konstatuoja
ma, kad Pabaltijo žmonių lais
vės ir nepriklausomybės sieki
mas Pabaltijo valstybėms yra ir
bus svarbiu tikslu. Šio tikslo
siekia visi laisvę myl{ Žmonės.
Tą tikslą turi ir JV užsienio
politika, kurią JAV prezidentas
dažnai ir aiškiai yra išryškinęs.
Tuo pačiu laiku dėl Pabaltijo lais
vės besidarbuoją supranta, kad
šis tikslas trumpu laiku nepa
siekiamas, kad jis reikalauja in
tensyvaus darbo.
Informacija ir propaganda yra
svarbiausios priemonės palaiky
ti pavergtose tautose gyvą rezis

tencinę dvasią. Programų trans
liavimai per radiją yra efektin
giausią priemonė pasiekti žmo
nes už geležinės uždangos ir
juos painformuoti. Aukšto lygio
programų transliavimas ( Lie
tuvą, Latviją ir Estiją yra bū
tinas dabartinėje politikos situ
acijoje.

Laiške Prezidentui pabrėžta,
kad transliavimas per Radio Free
Europe J Pabalti jos kraštus lie
tuvių, latvių ir estų kalbomis juo
labiau pasidaro aktualus,kai pa
galvoji apie geo-politinę svarbą
pusseptinto milijono pabaltiečių,
gyvenančių labai svarbiame stra
teginiame plote. Užsispyrusiai
besipriešiną pabaltiečiai savo pri
sirišimu prie Vakarų idėjų, yra
svarbūs perteikėjai laisvės ide
alų kitoms Sovietų Sąjungos tau
toms, ypatingai rusams.
Laiške paduota ir daugiau
svarbių motyvų, | kuriuos tiki
masi atitinkamo reagavimo. Laiš
ką pasirašė visų trijųpabaltiečių
bendrinių ir centrinių organiza
cijų (Amerikos Lietuvių Tary
bos, Amerikos Latvių Sąjungos
ir Estų Nacionalinio Komiteto)
pirmininkai.

Šie trys pabaltiečių laisvinimo
veiksniai sudaroJointBaltic Ame
riean Committee, kuriam šiuo
metu pi’rminikauja ALT Pirmi
ninkas.
ALT Valdyba yra paprašiusi
skyrių ir komitetų, kurie ren
gia Vasario 16 d. minėjimus, kad
juose atitinkamomis rezoliucijo
mis būtų parėmus bendrojo pa
baltiečių komiteto vadovybės pra
šymas ir kad tokių rezoliucijų

McNamara, JAV gynybos sekretorius: —Kuboj nebėra raketų...’

(Nukelta J 2 psl.)
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Detroito neolituanai viešėję Michigano sostinėje Lansing pas Korp. filisterius Petravičius. Sėdi ant
grindų: Petravičius, jr., Vaitiekaitis, Petravičienė. Pirmojeilėj: Petravičiūtė,Janukaitis, Žiogaitė, Pet
ravičius, Vaitiekaitytė, Bitinaitė, Bliudžiūtė, Briedytė, Kaunelis. Stovi: Bliudžius, fil. A. Petravičius,
—
- —
- Janušis,
- — Gražulis,
- - -• — - *Šeputa, "
' ' .
J. Gaižučio nuotrauka
Bliudžiuvienė,
Petravičiūtė,
Banionis.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Neo-Lithuanai svečiuose
pas lansingiečius

Vasario 2 d. Detroito neolithuanų juniorai lankėsi
Michigano sostinėje Lansinge. Aplankę Michigano
Universitetą.
Susijungė su lansingiečiais ir filisterių Petravičių
namuose buvo vaišingai pri
imti. čia, kaip ir iš anksto
buvo numatyta, turėjo savo
sueigą, kuriai vadovavo tė
vūnas Ant. Banionis.
Sueigos metu juniorė Au
dronė Vaitiekaitytė skaitė
referatą apie pirmąsias lie
tuvių kalba spausdintas
knygas. Referatas buvo ge-

sios Girios nykštukus", "Laši
ninio ir Kanapinio kovą" ir dar
kai ką. Negi viską galima išvar
dyti kas Įvyksta per užgavėnes...
Gi svarbiausia visi žygiuos,
šoks ir juoksis spėliodami,kuo
kas pavirto.
Vakaras Įvyks vasario mėn.
24 d. 3 vai., Detroito Lietuvių
Namuose, 3009 Tillman St.
(j.P.)

rai paruoštas. Po to, Michi
gano Universiteto Geologi
jos fakulteto dekanas, ku
ris šia vasara praleido 2
mėnesius Šveicarijoje, kal
bų tyrinėjimo kongrese, da
vė gana įdomią ekskursijos
apžvalgą, kuri buvo pailius
truota spalvotais paveiks NAUJA BALFO SK. VALDYBA
lais.
Jo Go
UŽGAVĖNĖS VAIKAMS
Kaukių vakaras artėja. Vaikai
juo domisi ir rūpinasi savo kau
kėm, laukia gražios pramogos,
kurioje pažins mūsiškius papro
čius.
Vakaro programoje matysime
"Karalaitės darželi", "Didžio

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU
Sl/<y
/4A)
TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

Sausio 13 d, išrinkta BALFo
76 sk. valdyba pasiskirstė pa
reigomis taip: K. Ražauskas -pirmininkas, dr. B. Gruzdienė
-- I vicepirm., R. Ražauskienė
-- II vicepirm., V. Staškus —
sekretorius, C. Šadeika -- fin.
sekretorius, V. Viskantas -- iždininkas ir V. Čižauskas -- ko
respondentas.
Detroito Lietuvių Organizaci
jų Centre skyrių atstovaus
BALFo direktorė E. Paurazienė
ir V, Viskantas.
Sėkmingo darbo naujai BALFo
76 sk. valdybai!
SPAUDOS BENDRADARBIŲ
SUSIRINKIMAS

Sausio 20 d. p. Gaižučių na
muose Įvyko spaudos bendradar
bių susirinkimas, kuriame VI.
Mingėla skaitė paskaitą "Žurnalizmas Lietuvoje ir tremtyje",
perteikdamas auditorijai nemaža
surinktos medžiagos iš lietuvių
žurnalistikos istorijos. Diskusijų
metu prieita veik vieningos nuo
monės, kad prelegento ir dauge
liu atvejų vartojamos "tremties"
ir "tremtinio" sąvokos nėra pa
gristos jokia logika ir neatitinka

1963 rti. vasario 11 d.

nė istorinę, nė politinę tikrovę,
nes tremtiniu yra tik tas, kuris
jėga yra priverstas palikti savo
gimtąjj kraštą ar gyvenamąją
vietą. Mums, pabėgusiems nuo
komunistinio teroro, tremtinio
(D.P.) etiketė, kuria šiandiendaugelis nesąmoningai mėgsta da
bintis, buvo prikergta politiniais
sumetimais, norint pataikauti Sta
linui. Argi buvo Įmanoma pasa
kyti anuo metu.Amerikos visuo
menei, kad nuo mielo sąjunginin
ko Stalino pabėgo šimtai tūkstan
čių pabaltiečių, lenkų ir k.? No
rint išvengti Stalino rūstybės ir
užliūliuoti Amerikos visuomenę,
visiems pabėgėliams suteikė displaced persons vardą, o kas išdrĮso pasisakyti esąs pabėgėlis,
tą išmetė iš stovykos ir atėmė,
taip vadinamą, D.P. statusą. Ir
taip liko visi Įbauginti, kad ir
šiandien daugelis bijo tą statu
są prarasti, tebesivadindami
tremtiniais, o ŠĮ kraštą -- trem
timi. O vis dėlto būtų laikas at
sikvošėti.
V. Mingėla padarė visų akty
vesnių spaudos bendradarbių ra
šinių ir korespondencijų apžval
gą, kiekvienam pritaikindamas
po komplimentą. Tačiau ne kom
plimentų ir panegirikos, o kri
tikos buvo laukta.

DVI ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS?
Perskaitęs sausio31d. Drauge,
tos pačios dienos Naujienose ir
vasario mėn. 1 d. Dirvoje kaž
kokios valdybos, (greičiausia L.
Ž. Detroito sk.?) pasirašytą pa
sisakymą, užvardytą "Žurnalis
tų centro valdybos reikalu", labai
nustebau, kad nė iš šio nė iš to
atsirado dvi žurnalistų sąjungos:
viena Chicagoje, o antroji Det
roite. Ten žodis žodin taip pa
rašyta:
"Detroitiečiai taipgi
pritarė jų parinktiems iniciatoriams -- Chicagos Lietuvių žurnalistų Sąjungos pirminin
kui Antanui Gintneriui ir Det
roito Žurnalistų Sąjungos iždi
ninkui Vladui Mingėlai"... Iki šiol
buvo žinomi Įsikūrę Chicagoje ir
Detroite L.Ž. skyriai. Nejaugi
tie skyriai "persikrikštijo" Į są
jungas? Neaišku, kaipir kada An
tanas Gintneris pasidarė Chica
gos Lietuvių Žurnalistų S-gos
^pirmininku, o VI. Mingėla Det
roito Žurnalistų S-gos iždininku.
Nieko negalėčiau pasakyti apie
Chicagoje susibūrusius spaudos
bendradarbius, nes jų nepažĮstu,
bet detroitiškiai, pasivadindami
žurnalistais, neturėdami nė vie
no pilnai kvalifikuoto ir diplomuo
to žurnalisto, yra padarę klaidą.
Žurnalistika yra profesija irtam
tikra mokslo šaka. Parašymas
korespondencijos ar pripuolamai
kokio rašinio dar nesuteikia nė
žurnalisto vardo, nė kvalifikaci
jųDetroito L. Ž. skyriui, užuot
kvaršinus galvas dėl centro val
dybos, siūlyčiau persikrikštyti

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
.242-4395
CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE
656-6330
Detroito lietuvių žurnalistų valdyba. Pirmoj eilėj iš kairės: pirm.
Vyt. Kutkus, Marija Sims ir VI. Mingėla. Stovi Alek. Astašaitis ir
Petras Januška.
J. Gaižučio nuotrauka
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-------------- PRANAS NARVYDAS ---------------

Sekančią dieną gatvėmis prasistumdęs, vakare nuėjo j jau
pažįstamą gatvelę. ŠĮ kartą Te
dy laimė nenusišypsojo. Nera
do savo draugo Jim. Teko iŠ sta
tinaitės nuotrupas rinkti. Geres
nius kąsnelius kiti buvo susiran
kioję. Gautąjį maistą suvalgęs,
leidosi nakvynėn Į sukrautąsias
lentas. Jam ten belendant už
lipo kitam gulinčiajam ant ko
jų. Tam pradėjus keiktis, ir nuo
to besitraukiant, kitam ant gal
vos užlipo. Pasidarė suirutė, ir
jau dabar Tedy nei nepajuto kaip
iš gatvelės buvo išguitas. Tedy
dar buvo manęs toje gatvelėje
ieškotis sau darbo. Pastebėjo, kad
policininkas netoliese vaikščio
ja, lazda sukinėdms. Nutarėgreičiau iš ten prasišalinti.
Eidamas Bowery gatv matė,
kaip aludės pilnos Įvairi
kyš
čių. Šūkavo ir triukšmą. Dau
giausiai tai girtuokliai bei šiaip
kitos atmatos. Tedy to nesupra
to. Tik jautė, kad ne vien jis
toks nelaimingas. Tuo pačiu ma
nė, kad jie, turbūt, už jį geriau
Įsikūrę, mat, gali gerti, šūkau
ti ir moka angliškai susikalbė
to, o jis negalėjo.

ne { žurnalistų sąjungą, o Į Det
roito Lietuvių Spaudos bendra
darbių Sambūrį. Toks pavadini
mas atitiktų tikrovę ir būtų pri
imtinas visiems plunksnos mė
gėjams.
TAUTOS ŠVENTĖ
Detroito lietuviai Vasario 16
minėti buriasi, kaip ir kiekvie
nais metais, Į Western mokyk
los auditoriją vasario 17 d. 3
vai.
Vasario 16-ji yra brangiausia
mūsų tautinė šventė. Ji visus mus
riša draugėn. Todėl visi ir susi
barkime. Didesnis būrys -- di
desnis ir balsas.
K. Jurgutis

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Vidunaktį aludės aptuštėjo. Te
dy tiek pavargęs, vos ant kojų
laikosi. Prasidrasinęs Įlindo Į
vieną aludę.. Užpakaliniame kam
bary rado dar keletą valkatų, besnaudžiančių, susirangiusių. Ir
jis atsisėdo ant suolelio. Nei ne
pajuto kaip kietai užmigo. Pra
dėjo knarkti, bet greit aludės tar
no akį atkreipė. Tik ką pradėjo
sapnuoti. Rodos, sugrĮžęs pas
tetą Į Philadelphiją. Teta skanių
valgių pagaminusi, visaip jį lepi
na ir patalą paklojusi pradėjo jį
tempti Į lovą. Tedy dar nepradė
jo valgyti, o jj traukia lova. Jis
purtosi, nepasiduoda, gal būtų
jis ir ilgiau knarkęs. Tik staiga
stipri aludės tarno ranka sugrie
bė jį už apykaklės, ir spyrė su
keliu Į užpakalį. Tedy visi mie
gai išdulkėjo.
Aludėje publika juokėsi ir Įvai
rius žodžius metė. Tų žodžių jis
nesuprato, tačiau žinojo kad jam
taikomi. Išėjo Į gatvę. Tuščia.
Tik viršutinio geležinkelio stul
pai, it sargai, sustatyti Į tiesią
liniją, laiko ant savo pečių mil
žinišką svorį. Atbėgęs traukinys
suūžė pertraukdamas nakties ty
lumą, Ir vėl visur ramu. Šen
bei ten kiemuose katės susipiauja. Praeina girtas keleivis, o ten
prie kampinio namo sienos poli
cininkas snaudžia. Mirksi langų
šviesos. Pusėtinai vėsi naktis.
Tedy akys merkiasi, kojos links
ta, nebejaučia nei alkio, nei šal
čio. Nori miego, gultų bet kur.
Eidamas šaligatviu, matė kaip
Bowery tūli gyventojai tarpduriuo
se suvirtę miegojo. Rado ir jis
prie vienos krautuvės durų neuž
imtą vietą. Susirietė, ir nežiū
rint lempų blizgančios šviesos,
kepurę užsismaukęs, greit už
migo. Sapnuoja, kad Lietuvoje.
Abu su tėvu prekes veža Rygon.
Vėjas pučia, nepaprastai sninga,
net kelio nematyti. Tėvas snau
džia, Tedy jaučia šaltį. Sumanė
paskui vežimą pabėgti, kad kiek
apšiltų. Tikisi, kad privažiavus
kelio galą gaus karštos arbatos
ir užkandžių. Nežiūrint kaip sten
gėsi bėgti, vis tiek nuo vežimo pa
silieka. O vėjas toks šaltas —
Tedžiui net dantys barška. Ant
kelio esą ledai pradėjo kojas rai
žyti. Perpykęs pradėjo kojomis
stipriai Į žemę trenkti. Rodos,
kad žarijomis jĮ būtų kas api
pylęs.

SLA 352 kuopa š.m. vasa
rio mėn. 23 d. 7 vai. vakare
Lietuvių Namuose 3009 Tillman
St., rengia linksmą Užgavėnių
vakarą.
Programoje: baletą šoks M.
ir R. Jokubaitytės, Clevelando ky
(Bus daugiaus)
lančios jaunos lietuvių šokėjos.
Toronto LietuviųJaunimoTautinių Šokių Grupė "Gintaras" šoks
SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!
tautinius šokius.
Pianinu skambins O. Valytė.
Detroitiškiai baletininkai D.
Miškinytė ir R. Sukauskas šoks
duetą — lietuviškų išraiškų šo
kių pynė.
Kupletistas A. Pesys visus
(Atkelta iš 1 psl.)
linksmins savo humoristiškais
kopijos būtų pasiųstos Free Eukupletais.
Po meninės programos šokiai rope Committee pirmininkui (Mr.
J. Ridchardson, Jr. 2 Park Avė.,
ir veiks bufetas.
New York 16, N.Y.)
Šiam svarbiam reikalui daug
* SLA 352 kuopa Į Detroito
padėtų,
jei ŠĮ mėnesi visos mū
Lietuvių Organizacijų Centrą at
stovais šiems metams išrinko: sų organizacijos ir draugijos pa
A. Sukauską, P. Janušką ir F. Mo siųstų tokius prašymus p. John
Ridchardsonui.
tuzą.
Paskiri asmenys irgi prašo
* SLA 352 kuopa paskyrė Ame
mi
parašyti po trumpą laiškutį
rikos Lietuvių Tarybai 20doletuo
pat
adresu Free Europe Com
rių, kurie bus {teikti minint Lie
tuvos Nepriklausomybės 45 metų mittee pirmininkui.
ALT Biuras
sukakti Western High School Au

PRAŠO LAISVOSIOS
EUROPOS RADIJO...

ditorijoje.
* SLA 352 kuopa savo mėne
siniams susirinkimams renkasi
Lietuvių Namuose 3009 Tillman
St. Susirinkimai vyksta kiekvie
no mėnesio pirmą skemadienĮ
12 vai. 30 min.
A. Grinius

* REVOLIUCIJOS IRAKE AU
KA PREMIERAS KASSEM savo
mirtimi turėjo praskinti kelią
t.v. Revoliucinei Tautinės Tary
bos Komandai, kurios politiniai
siekiai ir ateities planai lieka
tiek pat neaiškūs, kiek neaiškūs
jie buvo Kassemo režimo metu.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
MAROUETTE PARK

2533 W. 71 St. Tel. GR 6-2345-6
♦

CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Avė., iei TO 3-2108 9

COCTAILS MANHATTAN OR
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ...... ’.................................... 5th$3.98 MARTINI kvorta ......................................... $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas
5th $0.89
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
VODKA pilna kvorta................................
$3.59
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
KRON BRANNVIN
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98
AQUAVIT (švediška)
5th $3.98

DIRVA
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Dar žvilgsnis į šalpos reikalus, vokiškąjį bei lietuviškąjį jaunimą

The Lithuanian Newspaper Established 1915
6907 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Telephone: 431-6344
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of
Holidays by American Lithuanian, Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Vėl atėjo užklausimas iš Ame
rikos — ar iš tikrųjų Europo
je tokie šalčiai, kokių nėra buvę
jau daugelį metų? Šių eilučių au
torius jau antrą žiemą leidžiąs
pietvakarių Vokietijoje, gali teig
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.
ti — taip, visi pastarieji metai
Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
skirtingi, tačiau dabartinė žie
Redaguoja:
ma — nepaprasta. Buvo šaltas,
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.
drėgnas, sniegu padengtas lapRedakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas,
tritis, tačiau nuo Kalėdų, su
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.
mažomis pertraukomis, didžioji
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina:
Europos dalis kenčia arkliškuo
pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais,
sius šalčius. Pačioms kalėdoms
išskyrus šventes.
temperatūra krito ligi 20-30 C
laipsnių žemiau nulio, tas pats
ir apie sausio vidurį ir dar vė
liau. Šalčių banga seka bangą ir
gyventojai purto galvas, sampro
v
«.
t
taudami, kur čia ieškoti priežas
Šių metų Vasario 16-ji diena mums primena 45-sius metus nuo čių (gal Chruščiovo bombos kal
Lietuvos paskelbimo laisva, nepriklausoma valstybe, nusikračiusią tos? — paaiškins neviena šeimi
svetimų jungo ir kartu su kitomis Vakarų valstybėmis pradėjusią ninkė), kaip apsisaugoti nuo ku
visapusišką pažangos kelią.
ro trūkumų, ypač, kai sausio ant
Virš 20 metų besitęsianti komunistinė vergija savo negirdėtu žiau roje pusėje daugelyje Fed. Vokie
rumu iš tautos pareikalavo nepaprastai didelio skaičiaus aukų, iš pa tijos sričių įvyko rimti kuro pri
skirų tautos narių išplėšė visą kūrybingiausią gyvenimo dalį, kai tuo statymo sutrikimai ir laukta ka
tarpu kitos, laisvės niekuomet nepažinusios tautos atsistojo greta tastrofinės padėties.
šimtmečius nepriklausomai gyvenusių valstybių.
Šalta žiema, kūro trūkumai (jo
Vasario 16-ji diena, nežiūrint, kad šis lietuvių tautos suklestėji Vokietijoje esama pakankamai,
mas dabar vėl užslopintas, yra mums didis pavyzdys, tautinės dva tačiau dėl užšalusių upių ir kt.
sios stiprybė ir viltis mūsų tėvynės išlaisvinimo kovoje.
priežasčių sutriko transportas)
Švenčiant 45-ją Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktį, kiekvienas ypatingai skaudžiai atsilieps Vo
■ lietuvis, ar jis priklauso kuriai nors organizacijai, ar gyvena vie kietijos lietuviams. Galima drą
nišas tarp svetimųjų, tėvynėje ar ištremtas Sibire ar kitam kraš siai teigti --naujieji Balfo pa
te, turtingas ar vargšas, nei vienas nepamirš tos dienos, švęs rim tvarkymai, kad nuo Šių metų pra
timi ir susikaupimu. Lietuvos laisvinimo ir daugelis kitų išeivijos džios jau nebebus laivais gabe
lietuvių organizacijų, kurios veikimo pagrinde sau nusistačiusios namos siuntos į Vokietiją, gero
Lietuvos laisvės idėjos įgyvendinimą, Vasario 16-tos dienos proga kai apvylė įvairios paramos rei
žvelgia praeitin, ką teigiamo yra atlikusios, persvarsto veiklos bū kalinguosius. Tiesa, dabar žada
dus ir ryžtingai žengia ateitin, siekia naujų laimėjimų, ieško naujų ma piniginė parama (čia reika
kelių.
lingos ir rekomendacijos), tačiau
Kad organizacijos savo užsimojimus galėtų įgyvendinti, reikalin didelis klausimas, ar čekių, per
ga ir net būtina pirmiausia ryžtingų organizacijų vadovybių, be ku laidų siuntinėjimas į Vokietiją
rių tinkamo tėvynės pareigos supratimo jokia veikla nejudės, bet galės efektingai paremti žmones.
lygiai yra didžiai reikšmingas ir svarbus kiekvienas lietuvis, be ku Ateitis parodys, tačiau šiaiptenrio pastangų, nuoširdaus noro, savitarpio susipratimo ir pagarbos ka labai ir labai apgailestauti
būtų neįmanomas joks laimėjimas, kurio bet kokia auka, moralinė naujai įvedamą tvarką. Čia gali
parama yra bendros kovos už Lietuvos laisvę dalis.
ma tik mesti tokią mintį: JAV-se
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS yra vienas iš tų ak gyveną Vokietijoje likusių gimi
tyviųjų organizacijų, turi savo komitetus bei atstovus veik visuose nės, artimieji ar net ir idėjos bi
laisvo pasaulio kraštuose, besirūpinančius sukelti kuo daugiausia čiuliai turėtų susirūpinti, kuriuo
lėšų Lietuvos dabarties ir ateities naudingiems darbams, iš kurių būdu jie galėtų paremti žmones,
šiuo metu laikoma būtinu išleisti išsamų anglų kalba informacinį - kuriems tenka likti vokiečių že
mokslinį veikalą apie Lietuvą. Tas veikalas dokumentuotai atrem mėje ir nuolat susidurti su sunku
tų melagingą mūsų tautos priešų propagandą apie tėvynę. Tas vei mais.
kalas bus naudingas ir reikalingas ne tik svetimųjų valstybių poli
Šalčiai, aišku, laikinas reiš
tikams bei mokslininkams, bet ir mūsų jaunajai kartai.
45-sios Lietuvos nepriklausomybės atgavimo išvakarėse LIETU kinys, jie praeis, nors niekas ne
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO valdyba sveikina ir reiškia sitikėjo, kad šiais metais jie to
kiu smarkumu prasiverš į visą
nuoširdžią padėką ^visoms LNF vadovybėms, Atstovams bei rėmė
Europą. Reikia atminti: maistas,
jams už ryžtingą talkininkavimą praeitais metais ir Vasario 16 die
rūbai Vokietijoje nuolat brangs
nos rimtyje kviečia ir toliau ryžtis kovoti ir aukotis už kilnius ide
ta ir atrodo, teks ir į Vokietiją
alus, už mūsų tautos išlaisvinimą, šį darbą tęsiant su dar didesniu
daugiau siųsti asmeniškų pakietų
entuziazmu.
ir su maisto produktais ir su rū
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO VALDYBA bais. Ligšiol, kol Vokietijoje vei
kė BALFo įgaliotinio, su dauge
liu skyrių. įstaiga, buvo įma
noma, reikalui esant, sušelpti ir
rūbais. Sunku pasakyti, kaip tai
vyks naujose sąlygose. Tačiau,
kad teks siųsti ir nemažai rūbų
savo artimiesiems -- tai aišku.
Taip, Vokietija laikoma dide
lės gerovės kraštu. Kasdien ste
linksmas, geros nuotaikos, už bi naujai statomus namus, kas
APIE ARKLIŲ LENKTYNES
lietuvybę pašalintas 1909 m. iš dien matai griaunamus ištisus
DUSETOSE
seminarijos. Apie sentikius jis "blokus", kurių vietoje statomos
Dirvoje Nr. 7, sausio 18 d. pasakodavo kaip apie girtuok naujos mokyklos ar naujos rotuP. Matekūnas rašo apie arklių lius, mušeikas, tik ne apie lenk- šės, kaštuojančios po 30 ir daulenktynes Dusetose:
tynių dalyvius.

ŽODIS i LIETUVIU VISUOMENE

SKAITYTOJU

LAIŠKAI

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

Daug išvežtų lietuvių iš Už
palių, Anykščių, Vyžuonų. Išti
si kaimai. Ir jų vieton atvežti
rusai. Kai mūsų krašte pavog- -- vodką, samovarą ir keiksdavo arklį -- tai, prisimenu, kai- mus, o ne sporto lenktynes su
bėdavo apie Stalnioniškių, Jano risokais. Naktigoniai geresnius
nių ruskius. Taip, ruskiai pas arklius pančiodavo geležinėmis
mus turėjo arkliavagių, mušeikų spynomis, kad apsisaugoti nuo
ir girtuoklių vardą. Ruskiai į Lie ruskių arkliavagių.
Pr. Deksnys
tuvą buvo suvežti iš Rusijos ne
rinktiniai; ruskiai mums atvežė
Rochester, N.Y.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir kripes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartorod and Saparvisad by tha United Statei Gavernment

2201 W. CERMAK ROAD
Phone: Virginia 7-7747

na, kad to jaunimo tarpe atsiran
da ir daugiau susirgimų, reiškia
si kontakto stoka ir dar blogiau
--vis auga ir nusižudymų skai
čius. O laisvalaikiais? Subirbia
motociklai, mopedai ir jaunimas
Lehmann, neseniai apklausinėjo pasineria J betikslį laiko leidi
4,000 jaunuolių, dirbančių įvai mą. Jį pastebėsi ir kinuose, su
riuose fabrikuose. Paklausti, ko vis mėgiamais wild-west ar kri
reikia žmogaus laimei, jiefvieną minalinio turinio filmais, jis sė
būdingą atsakymą pavyzdžiu pa dės ir prie alaus stiklo užkandi
ėmus)' atsakė: "Pakankamai tu nėse, o dalis egzaltuosis džazo
rėti pinigo, moterį kaip Bri- garsais ir bandys savo tvisto su
gitte Bardot, pilną vyno statinę gebėjimus .
Kiti psichologai jums paaiš
rūsy, porą kotlietų per dieną,
televizijos aparatą ir poilsiui kins — į šių dienų jaunimą ten
kėdę sode". Tai būdingas atsa ka žiūrėti pozityviai ir reikia
kymas ir jis nereiškia kad tokias stebėtis, kad, kai nusižiūri J
pažiūras turėtų visi jaunuoliai. vyresniąją kartą, tas jaunimas
Tačiau jau daug įmonių vadovų nėra blogesnis. Reikia tik prie
nusiskundžia: darbo našumas jau to jaunimo mokėti prieiti.
O lietuviškasis jaunimas? Jo
nimo tarpe krenta, smunka darbo
moralė, atsiranda per didelis šimtinė mokosi Vasario 16 Gim
materialinis susidomėjimas gy nazijoje ir jo tarpe rasime ypa
venimu, pagaliau, pasireiškia ir tingai puikių susipratusio, pa
dėmesio stoka- daugeliui svarbių triotiško jaunimo pavyzdžių. Ga
limas dalykas, kad tie vaikai,
gyvenimo reiškinių.
Tas jaunimas, pridurtina, įmo kurių bent vienas tėvų ne lietu
nėse apmokomas žymiai anksčiau, vis ir kai šeimoje kalbama vo
kaip kituose Vakarų kraštuose, kiškai, toje gimnazijoje sugebės
jis sunkiau pakelia mechanizuoto likti tvirtesniais lietuviais ir
ateityje laikys savo pareiga dirb
Įmonių darbo monotoniškumą
ti lietuviškai bendruomenei, tad
kaip suaugusieji, tad nestebėtitos gimnazijos vadovybės moky
tojų atsakomybė -- tikrai didelė.
Lygiai reikšmingas ir paskirų
organizacijų: skautų, ateitininkų,
evangelikų, literatūros ratelių
vadovų uždavinys.
Vėl nėra jokia paslaptis, kad
kai kurios lietuviškos bendruo
menės nyksta, mažiau suorgani
zuoja parengimų. Valdybų nariai
arba apsileidę, arba turi vykti Į
sanatorijas, vis labiauabejingiir
nariai, trijų Karalių dieną teko
būti vienos apylinkės susirinki
me ir ta proga — dovanėlių da
linime vaikučiams. Bent 40 su
augusiųjų apatiškai sprendė savo
apylinkės reikalus, nenoriai ėjo
Į valdybą, mažiau ar daugiau pa
grįstai kaltino pareigūnus. Bent
40 vaikučių nekantriai laukė, kol
posėdžiauti baigs suaugusieji, kol
jiems, prie eglutės, bus dalina
mos dovanėlės. Tiesa, ne vienas
tų mažiukų Kalėdų Senio paragin
ti, lietuviškai padeklamavo vieną
kitą eilėraščio posmą. Tai buvo
pareiga... Tačiau savo tarpe at
sidūrę, jie, mišrių vedybų vai
kai, jau kalbėjosi vokiečių kal
ba ar, išgėrę sinalco, veltui ga
vę dešrelių, kreipdavosi į ma
mą: "Mutti, ich will nach Hause...” (mamyte, aš noriu namo...)

ŠALTIS EUROPOJE SUMUŠĖ REKORDUS
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"Toms lenktynėms pradžią
kaip spėjama, yra davę rusai
sentikiai, kurie buvo apgyven
dinti Zarasų krašte po 1863 m.
nepavykusio sukilimo, ištrem
tųjų lietuvių vietoje." Tai klai
da.
Prieš 50 metų mokytojų semi
narijoje mokėsi dusetiškisiš Vazgelių kaimo Balys Urbonas. Daug
jis pasakojo apie Dusetas, buvo
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CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.

VYTAUTAS ALSEIKA
Vokietija

giau mil. markių. Kyla kainos,
kyla ir atlyginimai ir tai — nuo
latinis reiškinys. Pvz., jei pa
imsime 1950 metus ir juos paly
ginsime su 1962-siais, pasirodys,
kad visų iškilusių pramoninių
kraštų tarpe, Fed. Vokieti joje už
darbiai pakilo daugiausiai ir minė
tame laikotarpyje realusis at
lyginimas bus padidėjęs dvigubai.
Tuo pačiu metu pakilimas Pran
cūzijoje siekė 78%, D. Britani
joje -- 29%, o JAV-se — 31%.
Kas reikalinga žmogaus lai
mei? Apie išeivių vargingą gy
venimą šių dienų Vokietijoje ir
laimės sąvoką kalbėti negalima.
Tai nesuderinami dalykai. Tačiau
pažvelkime, kaip patys vokiečiai
samprotauja laimės klausimais,
kuo daugiausia domisi dabartinis
vokiečių jaunimas? Štai, vienas
Štutgarto psichologų, prof. H.

A. A. ANTANAS STEIKUNAS

ANTANAS STEIKUNAS
Arčiau esantiems buvo žinoma, lį iš pasidalyto tėviškės paveldė
kad Antanas Steikūnas ilgesnį jimo, nusipirko Tauskūnų dvaro
laiką sirguliavo, O pastarai centrą Kaišiadorių vlsL, anuome
tinėje Trakų apskr. Ūkį tvarkė
siais mėnesiais liga reiškėsi
aštria forma. Mirties praneši taip rūpestingai ir pažangiai, jog
mai spaudoje paskleidė liūdną ži jis nupelnytai buvo laikomas tos
nią, kad velionies gyvybė už apylinkės pavyzdinguoju.
Viso savo talento visdėlto ne
geso 1962 m. gruodžio 26 d.
Antanas Steikūnas buvo gimęs užkasė vien ūkyje. Įsigytą išmoks
1885 m. Dejūnų dvare, Anykščių linimą ir patyrimą nešykštėda
vis. Pradžios mokyklą baigė mas panaudojo nepriklausomo gy
Vepriuose, o Liepojos gimnazi venimo santvarką apylinkėje bejoje 6 klases. Tėvų pageidavimas kuriant. Suorganizavo valsčių ir
buvo matyti sūnų išėjusį į kuni policiją. Vėliau.administracinei
gus. Tad įstojo į Dvasinę Semi tvarkai įgavus tvirtas formas,
nariją Kaune, bet, nejausdamas eilę metų buvo valsčiaus ir ap
pašaukimo, po metų ją paliko. skrities tarybos narys. Daug pa
Iš Dvasinės Seminarijos pasi sidarbavo apskrities žemės re
traukęs, kurį laiką gyveno Kau formos komisijoje.
Rūpindamasis ūkininkų gero
ne, dirbdamas vaistinės praktikantu. Čia dalyvavo konspiraty- vės kėlimu ir suprasdamas, kad
vinėje lietuvių grupėje, kuri jos pasiekti galima tik organiza
spausdino ir platino atsišauki cijų pagalba, steigė arba talkino
mus prieš caro vyriausybės vyk steigti vartotojų kooperatyvą, Kai
šiadorių smulkaus kredito drau
domą priespaudą.
Pašauktas kariuomenėn pateko giją, pieno perdirbimo bendrovę
į Simferopolio dragūnų pulką, (Kiemeliuose). Uoliai dalyvavo įs
kurio vienas eskadronas stovėjo teigtųjų organizacijų vadovybėse.
Velionies Antano Steikūno pla
Kaune. Jo kareivinės buvo toje
vietoje, kur vėliau išaugo Ka ti ūkinė organizacinė veikla ir tal
ro muziejus. Po kelių mėnesių kinimas administracijai buvodetarnybos iš kariuomenės išsipir ramai Įvertinti Lietuvos vyriau
ko, padedant totorių kilmės pul sybės. Už nuopelnus buvo apdo
ko vadui, kuris matyti, buvo iš vanotas Gedimino ordinu. Taip
tikimesnis caro rubliui, o ne ca pat buvo gavęs Lietuvos Nepri
klausomybės dešimtmečio ir Vy
rui.
Jausdamas neatsispiriamą pa tauto D. metų medalius.
Buvo jau vyresnio amžiaus, kai
traukimą prie žemės, numojo
ranka į miestinius verslus ir velionis atsidūrė šiame krašte.
grįžo Į tėviškę, pasiryžęs ūkinin Pastoviai gyventi buvo įsikūręs
kauti. Kad ją tvirtai jaustų po ko East Chicagoje, Ind. Naujoje ap
jomis, tėvas išnuomavo Antanui linkoje, neužsidarė savyje, ne
ūkį, kad galėtų savarankiškai stigo energijos dalyvauti lietuvių
verstis. Pasidaręs šeimininku judėjime, kiek leido jėgos ir są
sukūrė šeimą, susituokdamas su lygos. Jis buvo sutinkamas ir
Elena Macevičiūte.
Balfe, ir Lietuvių Bendruomenė
Pirmojo Didžiojo karo metu je, ir ALT delegatu, ir ALT Snuo atslenkančios vokiečių ka gos narių eilėse. Nesiveržė į
riuomenės pasitraukė Į Rusiją. vadovaujamuosius postus", betdir.
Ten irgi ūkininkavo išsinuomuo- bo konkretų darbą, kur tik matė
tame Ūkyje. Salia to su pusbroliu reikiant darbščios rankos. Ne
Mykolu Steikūnu supirkinėjo ir buvo siauražiūris, bet apykanpristatinėjo pašarą kariuomenei. tus ir taurus lietuvis. Dėl savo
Po revoliucijos Rusijoje su gerų būdo bruožų buv.o visų mė
šeima ir dviem pusbroliais 1918 giamas ir branginamas. Velio
m. vidurvasarį važiuotas arkliais nies šviesus atminimas ilga! ne
grįžo J tėvynę. Atsiėmęs savoda- išdils.
(S. Ks.)

STAMFORDO LIETUVIU
VEIKLA
Stamfordo ir Apylinkės Lie
tuvių Moterų Ratelis suruošė val
kams Kalėdų eglutę, kuri praėjo
labai jaukiai ir sėkmingai. Iškil
mes atidarė pirmininkė Albina
Strimavičienė, o vaikus paruošė
Marijona Dymšaitė-Cgden, šeš
tadieninės mokyklos mokytoja,
pati palinksmindama svečius ir
vaikelius Kalėdų senelio vaidme
nyje. Irena Deikytė pravedė pro
gramą. Programos mintis paim
ta iš Chaikovskio "Spragtukas".
Atvaizduotas Kalėdų vakaras.
Eglutė išpuošta kalėdiniais žais
liukais, kuriuos apsagstė patys
vaikai. Lilė Aukštuolytė vaidino
mergaitę, džiaugdamasi žais
liukais ir puikiai deklamuodama,
su jais žaidė. Andrius Lenktaitis, Valius Lietuvninkas ir Al
girdas Vaikutis suvaidino me
dinius kareivėlius ir visi drau
ge deklamavo. Vilija Vaikutytė
šokinėjo zuikeliu, Vita Vaikuty
tė -- katinėlis, linksmai pagy
vino žaisliukų būrį. Viktorija Ste
ponavičiūtė atvaizdavo lietuvišką
lėlytę, deklamuodama ir priduo
dama vaidinimui lietuvišką nuo
taiką. Lori Valantiejutė, Danutė
Ogdenaitė ir Aldutė Vaikutytė -lėlytės; džiugino svečius gra
žiais eilėraščiais. Regina Lopaitė ir Viktorija Steponavičiūtė pa
gyvino, grodamos akordeonu ka
lėdines giesmes, pavieniai ir
drauge. Kostiumai buvo pritai
kyti ir pasiūti Irenos Dymšienės.
Vaidinimas užbaigtas Reginos
Lopaitės eilėraščiu ir visų vai
kų choru.
Vakaras pasibaigė vaišėmis vi
siems besidalinant įspūdžiais
prie gražiai Kliukinskienės iš
puoštų stalų.
Stefanija Vaikutienė

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

DIRVA
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BOSTONO LIETUVIŲ ŽINIOS

ATSIUSTA PAMINĖTI
LITUANUS - Nr. 3 Anglų kal
ba leidžiamas žurnalas. Redak
torius A. Mickevičius. Redakci
jos adresas P.O. Box 9318, Chi
cago 90,11L, Turinyje — Pranas
Zundė — The private plot and
the socialized sector of Lithu
anian agriculture.
Juozas Jakštas — Dlugosz
about the battle of Tannenberg.
A. Raginis — Poet Faustas
Kirša.
Paulius Jurkus --Theabstract
art of Žoromskis.
Gerald L. Steibel -- Guerilla
Warfare — communist preserve?
John C. Rugis — A soviet interpretation of Lithuanian history.
Žurnalas gausiai iliustruotas
dail. Žoromskiopaveikslų repro
dukcijomis.

MŪSŲ SPARNAI - krikščio
niškos minties lietuvių evangeli
kų reformatų žurnalas Nr. 13.
Redaktorius kun. Pov. Dilys,
adm. adresas 1942 N. Spaulding
Avė., Chicago 47,I1L
Turinyje straipsniai ir apžval
gos mūsų evangelikų - reformatų
tikybinėmis ir visuomeninėmis
temomis.
Adv. Jonas J. Grigalus naujose pareigose
ADV. JCNAS J. GRIGALUS

S. Makaitytė, Kubiliūtė,Baronai
tė ir Kalvaitis aptars jaunimo pa
žiūras į lietuvių visuomeninę ir
kultūrinę veiklą. Stud. G. Griauz
dė paskambins pianinu. Taip pat
manoma, kad šiame subatvakaryje dalyvaus garbės konsulas p.
Šalna ir inž. J. Jurkūnas —
bendro Nepriklausomybės šven
tės minėjimo pagrindinis kalbė
tojas.
Prašome Bostono ir apylinkės
lietuvius gausiai dalyvauti šiame
kultūriniame subatvakaryje.

Massachusetts valstybės gynė
jas Edward W. Brooks, respubli
konas, šiomis dienomis demo
kratą lietuvį adv. Joną J. Grigą lų paskyrė valstybės sutarčių
departamento viršininku. J. Gri
galus buvo valstybės gynėjo Edward J. McCormack. padėjėju.
Adv. J, Grigalus yra Bostono
miesto skundų komisijos narys.
Miesto tarnyboje.yra ėjęs miesto
valdybos patarėjokorporacijųrei
kalams, turto įkainavimo komi
sijos nario ir komunalinio sky NAUJOJI ALT S-GO6 VALDYBA
riaus patarėjo pareigas.
Naujai išrinktoji ALT S-gos
Adv. J. Grigalus yra daug dir
bęs ir dabar tebedirba lietuvių valdyba pasiskirstė pareigomis:
visuomeniniame darbe. Daug pirmininkas A. Matjoška, vice
kartų buvo išrinktas Amerikos pirmininkas A. Dilba, protokolų
Lietuvių Pil. D-jo pirmininku, sekret. A. Griauzdė, finansų
dabar taip pat eina šiaspareigas, sekr. P. Jenčiauskas, iždin, inž.
yra buvęs .Amerikos Lietuvių Ta Cibas, namų administratorius A.
rybos ir RLKSA centro valdybos Vilęniškis ir valdybos narys -vicepirmininku, keletą metų bu V. Selivončikas. Valdyba pasis
vo Bostono ALT pirmininku, kirsčiusi pareigomis, nuvyko ir
BALF Bostono skyriaus rėmė prisistatė skyriaus mecenatui J.
jas, vienas iš Bostono Lietuvių Kasmauskui.
p. m.
Bendruomenės skyriaus steigė
jų ir pirmasis skyriaus pirmi
ninkas.
Adv. J. Grigalus yra gimęs
♦ SMUIKININKAS IZIDORIUS
Bostone, baigęs Bostono Uni VASYLIŪNAS šį ketvirtadienį,
versitete teisių skyrių. Artimai vasario 14 d. 8:30 vai. vak. duo
bendradarbiauja su visais lietu da antrą koncertą garsioje Bos
viais, todėl visų yra gerbiamas. tone Jordan Hali. Smuikininką
Adv. J. Grigalui linkime sėk
fortepijonu palydės Vytenis M.
mės naujose valdžios pareigose.
Vasyliūnas. Programą sudaroMozarto sonata B dur Nr. 15,
SUBATVAKARIS
Brahmso sonata A dur opus 100,
Vasario mėn. 16 d. 7:30 vai. ir Gruodžio sonata d moli. Kon
Tautinės S-gos namuose įvyksta certo pelnas skiriamas Lietuvių
antrasis š.m. subatvakaris, kurio kompozitorių kūrinių leidimo
visa programa pritaikyta Nepri fondui. Gruodžio sonatos išpil
klausomybės šventei paminėti. dymu Vasyliūnas nori pagerbti
Programai vadovaus poetas Faus 45 Lietuvos Nepriklausomybės
tas Kirša. Keturi studentai-ės: paskelbimo metines.

BALTIMORE
"Dzūkas Ispanijoje"
Šiuo metu studentai baigė vieną
semestrą ir pradėjo sekantį, to
dėl Baltimorės LSS ruošia vasa
rio 23 d. Finis Semestri tema
"Dzūkas Ispanijoj".
Vakaras įvyks Eikš Club,
Fayette gatvėje. Pradžia 8:30 vai.
vakaro. įdomi temai pritaikyta
programa. Be to, bus ir juokų
laikraštėlis. Baltimorės studen
tai tikisi sulaukti svečių iš Phi
ladelphijos, New Yorko, Washingtono ir New Jersey.
Baltimorės LSS Valdyba

BROCKTON, Mass.

1963 m. vasario 11 d.

HELP WANTED FEMALE

WAITRESSES
and
COUNTER
WAITRESSES
Due to expansion program. We
are in need of many. Full of
part time. We will train . Apply
in person. Betvveen 2 P. M. &
5 P. M.

H0WARD JOHNSON’S
10730 Euclid Avė.

REGISTERED
NURSES
3-11
11-7
Positions available in Medical
Surgical Division. Mušt be Ohio
registered or eligible for reciprocity. Starting salary commensurate with experience. Excellęnt fringe benefits. Shift
diffenrential.

(48)
Jei noris šeimos ramybės, -ei mylįs dukterį, jei
gerbiąs žmoną, aš turįs prisitaikinti. Aišku! Į kiekvieną
jos užmanymą turiu atsaky'i: taip, taip, brangioji.
Aš juk esu toks ramus ir nevykęs. Aš juk tasai, kuris
gyvenu prisiglaudęs: jaunystėj — prie tėvų, dabar —
prie žmonos. Prie jos prisiglaudęs, ir iš jos malonės ...
Mašina sucypia visais balsais. Staiga sustoju. Vos
tik nepravažiavau mūsų kryžkelės. Į kairę — Pušinio

nuosavybės laukai, į dešinę — turtingojo kaimyno,
kurio giminaitė — mano Karolė. Sakau, mano, nes,
Danguolei mažėjant, Karolės vaizdas auga. Ne vaiz
das, tik prisiminimas, žinau, tai silpnuolio žymė: sun
kią valandą griebtis už prisiminimų. Bet kodėl ne?
Ir kodėl į ten nepasukus? Į dešinę. Namo suspėsiu.
Tai pavasario burtai, turbūt, keri mane. Tas nuosta
bus žalumas.
Tolumoj šviečia raudonos trobos, vis dar nepasenusios, nenublukusios. Kaip mano atminimai. Su ilge
siu jieškodavau jų, nes čia buvodavo Karolė. Taip, čia.
šiuose namuose ir šiuose laukuose, čia žydėjo mano
jaunystė ir mano meilė. Mano pirmoji, gražioji...
O, norėčiau vėl būti laisvas! ‘Taip, laisvas! Šitas
žodis ir šita mintis neša mane seniai nevažinėtais ke
liukais. Būti laisvam! Negyventi pripuolamoj kasdie

Job shop experience required,
high hourly rate. Paid holidays.
Vacation plan. WH. 4-2900.
30510 Lakeland Blvd.

We Suggest Training As

A

(16. 17)

COMPTOMETER
OPERATOR
COME IN or CALL US FOR DETAILS

IMB KEY PUNCH TRAINING
SHORT BRUSH-UP COURSE
ALSO

AVAILABLE

COMPTOMETER
SCHOOL
1721 Superior Avė.

MA 1-3520
(17. 18)

MECHANICS
Mušt have heavy-duty truck
repair experience, be willing
to work any shift and have
own tools.

APT. FOR RENT

WHITE MOTOR
COMPANY

FURNISHED APT.

842 E. 79 St.

$75 mo. Includifig Utilities
At Euclid Avė. 2052 E. 90

An equal opportunity
employer

2j,2
rooms across from Cleveland
Clinic. Quiel, clean, elevalor, Ule
bath, adults. Weekly rate available.

(17)

GA 1-9037

HELP WANTED MALĖ

DRJVER SALES
ESTABLISHED ROUTES
This opportunity wili provide a guaranteed startinę salary of $75.00
per vveek, advancing steadily to a guarantee of $95.00 per week, in
4 months. Complete training for establishing routea,

REGISTERED
NURSE

We offer you also, paid health and welfare retirement and paid vaca
tion benefits, AND up to 40 additional paid days off a year.
Kere is security, and a positive future for responsible family men
(23-40). Apply 9 a. m. to 5 p. m. or call for appointment, IV- 6-0163.

7-3

HALL-OMAR BAKING CO.

Position available in Nusery and
Obstetiics Division. Mušt be Ohio
registered or eligible for reciprocity. Starting salary commensurate with experience. Excellent fringe benefits.

EAST BRANCH — 1832'? LANKEN ROAD
(Near Waterloo and Nottingham Rds.
USED CARS FOR SALE

HEIGHTS CHOICE TRADE-1NS
CAREFULLY SELECTED

Doctor’s Hospital

Lietuvos
Nepriklausomybės
12345 Cedar Road
Paskelbimo sukakties minėjimas
įvyks vasario 17 dieną šv. Kazi
Cleveland 6, Ohio
miero parapijos salėje.
SW 5-5000, Ext. 205
Čia susirinks lietuviai paminė
(15,16, 17)
ti laisvės atgavimo momentą ir
prisimins skaudžius smūgius mū
sų tautai. Kartu pasidžiaugs jos
pasiektais laimėjimais, kad ir
PRACTICAL
per trumpą nepriklausomybės
klestėjimo laikotarpį. BrocktoNURSES
no kolonija dar gali pasigerėti
LICENSED
savo tarpe turimais keliais gy
vais nepriklausomybės kovų liu
3-11
11-7
dininkais: savanoriais kūrėjais 7-3
ir šauliais partizanais.
Positions available in Nursing
10 vai. ryto bus atlaikytos pa
Division. Mušt be Ohio regis
maldos už žuvusius dėl Lietu tered or eligible for reciprocity.
vos laisvės ir pasakytas pritai Starting salary commensurate
kytas pamokslas. 2 vai. 30 min. with experience. Excellent fringe
P.P. įvyks minėjimas su menine benefits. Shift differential.
programa. Organizacijos daly
vaus su vėliavomis.
Doctor’s Hospital
Meninėje programoje dalyvaus
solistė Stasė Daugėlienė ir O.
12345 Cedar Road
Ivaškienės tautinių šokių grupė.
Cleveland 6, Ohio
Minėjimą rengia Brocktono Lie
tuvių Taryba.
SW 5-5000, Ext. 205
V. Senuta
(15, 16,17)

nybėj, nesitenkinti tuo, ką atneša gyvenimas, ką Die
vas duoda ... Būti sau pačiam.

Dirvos konkurte premijuotasis romanas

JIG GRINDER
OPERATOR

FOR A WORTHWHILE
HAPI’Y JOB FUTURE

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road
Cleveland 6, Ohio
SW 5-5000, Ext. 205
(16, 16, 17)

HELP WANTED MALĖ

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

Kas yra pareiga? Ji sugalvota, žmogų-žvėrj suval
dyti. žmogų žemą, neprotingą, todėl nesuvaldomą. Pa
reiga yra vaistas, jeigu pavyksta žmogui-žvėriui įduoti.
Pareiga — botagas, naudojamas gyvenimo cirke. Juo
plaka valstybė. Pareiga dar vadinama Dievo meile. Aš
nenoriu botago! Aš — mąstantis žmogus, ne žvėris.
Homo sapiens. Aš nenoriu gyventi diena iš dienos, kaip
Dievas duoda. Esu šios žemės ir savęs paties kūrėjas.
Gal pasakyčiau — perkūrėjas. Jei Dievas sukūrė, tai
aš perkuriu pagal savo valią. Aš rašytojas. Jeigu iš
tikro toks esu, tai ar turiu savoj kūryboj gyvenimą ir
žmogų parodyti, kaip jie yra, ar kaip jie, mano supra
timu, turi būti? Aš esu už antrąjį pasirinkimą. Ne, ne
mokyti. Neturiu stovėti prieš skaitytoją savo rašte ir
jį mokyti. Ne. Skaitytojas irgi nori būti laisvas. Bet
savomis mintimis galiu perkurti žmogų ir savu gyve
nimu (daugeliu kūrybinių bandymų) perkurti gyve
nimą. O jei vaizduoju neigiamas apraiškas? Ar jos
mano tikslas? Ne. Ne tikslas, tik priemonė, šleikštumo
skonis sužadina norą burną išsiplauti. Tamsuma suža
dina ilgesį šviesos.
Štai kuo aš noriu būti! Kūrėju šalia Dievo. Ar ne
perdrąsu ?
Aš mąstau dideles mintis, bet elgiuosi vaikiškai.
Vaikiška važinėti šiais keliukais, bet gražu. Tai paten
kina mano smalsumą, kaip vaiko. Mane paglosto vai
kystės atsiminimai. Kodėl ne pasilepinti nors mažą
valandėlę? Tai juk raminantys vaistai prieš kitą skaus
mų ataką. Atsikvėpti — žmogiška.
Raustu ir teisinu save. Užplūsta saldūs jausmai.

FOR

UTMOST

QUALITY

1960 PONTIAC
Ventura model with the fancy
interior; 4-door kard top fuily eųuipped with power steering and brakes. This black
beauty is spotlessly
clean.

Reasonably

Priced

$1795

1960 BUICK
LeSabre 4-door sedan. Platinum finish with red interior;
low mileage, fully equipped
with
power
sleering
and
brakes. Showroom
Condiiion.

Priced Right

$1675

1961 CHEVROLET
Bel-Air 2-door sedan. Low
mileage, very clean throughout, radio, heater. Powerglide.
Deserl tan finish with W /W
lires. Winter Price (?1
for Quick Sale .

OLDSMOBILES
1959-60-61 s
•‘88-98°
Sedans, Coupes, Converliblen
Large selection carefuliy
lected from our many new
car trade-ins. Any one of
these cars would please the
most particųlar buyer. All are
fully equipped; have been
serviced for many mechanicalfree miles. Wide choice at
Winler PriCes for quick sale.

1961 PONTIAC TEMPEST
4 DOOR SEDAN
Dark blue finish with white
wall lires. Fully equipped
with Aulomatic Drive. Oulstanding buy on this compact
model. Thę condiiion reflects
the good care by previous
owner. Buy now before the
season. Real Value.

OLDSMOBILE
BETWEEN COVENTRY & SUPERIOR
2900 MAYFIELD
FA 1-9100

Tarytum tenai matau bėgiojančią Karolę, vėjui drai
kant juodas kasas. Beveik girdžiu jos dainą, žinau,
šįvakar jau parašysiu eilėraštį. Parašysiu tokį, kurio
niekam negaliu rodyti, bet man pačiam — gražią tiesą.
Man pačiam. Ar tai kūryba? Ne, tai ne kūryba — tik
pataikavimas sau. Kūryba gimsta dažniausiai kančioj.
Keliu ateina jaunas vyrukas, žingsniuoja tiesiai
prieš mane, beveik nepasuka iš kelio. Drąsa, kone įžū
lumas jo judesiuose. Taip eina jauni. Keliukas siauras,
dulkąs ir nelygus. Jaunuolis švilpauja. Jis staptelia ties
manim.
— Helo there! — sako jis lūpomis ir gyvomis,
linksmomis akimis. Kur aš tas akis mačiau?
— Hi! — atsakau banaliai.
— Nice day! — prideda jis, jau man pravažiuo
jant.
Aš nebesuspėju nieko atsakyti. Jau mes nutolę.
Jis vėl švilpauja, tas jaunas žmogus, juodomis garba
nomis ant kaktos ir gyvomis tamsiomis akimis.
"Graži skrybėlaitė... O kaip pati panelė?”
Iš tolo ateina mintis, lyg švilpaująs vaikas. Tai
juk ... Karolės akys! Tos pačios tamsios, besijuokian
čios akys. Tai Karolės sūnus! Ištekėjusią tiktai kartą
mačiau. Labai seniai. Bet mintyse dažnai ja guosdavausi.
Privažiavus tėvų namus, vėl iškyla mintis: divorsas-. Su Danguole skirtis. Nutraukti netikusios šeimos
gyvenimą ir save perkurti iš naujo. Ar tai įmanoma?
Verta pamėginti. Tūkstančiai taip daro. Tūkstančiai
praranda laimę ir vėl ją atranda. Daugybei išslysta že
mė iš po kojų; bet vis dar yra kita proga, kita tiki
mybė ir kita laimė. Kodėl aš taip ilgai delsiau?
(Bus daugiau)

DIRVA

1963 m. vasario 11 d.

Jubiliejiniu metų sueiga

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

45 metai, tai. ilga lietuviškos inis. Malonu pažymėti, kad ir ki
skautijos darbų nuvaryta vaga. tų organizacijų vėliavos solida
Sunku būtų šiandien ir besuskai- riai dalyvavo pamaldose.
Ypatingai gilų |spūd| paliko šv.
tyti, kiek lietuviško jaunimo pra
ėjo per s-tų, sk-čių eiles. Lietu Jurgio parapijos klebono kun.
voje skautų organizacija buvo la Ivanausko šiam momentui pri
bai populiari dėl savo saviauklos taikintas pamokslas. Tai buvo ne
principais paremtos veiklos. Po eilinis pamokslas, bet gilia tau
puliari ji yra lietuviško jaunimo tine ir religine mintimi pagris
tas pamokslas, kuris ilgai, ilgai
tarpe ir čia išeivijoje.
Clevelando skautai, skautės ir paliks visų j| girdėjusių širdyse.
akademinis skautų vienetas 45 Skautiškasis Clevelando jauni
metų skautiškos veiklos sukakti mas liks visada dėkingas kun. Iva
atžymėjo suruoštoje iškilmingoje nauskui už taip giliai suprastą
sueigoje, kuri |vyko vasario 3 d. skautų obalsj Dievui, Tėvynei ir
Minėjimas prasidėjo pamaldo Artimui ir taip nuoširdžiai per
mis šv. Jurgio parapijos bažny teiktą klausytojams.
Po pietų Neringos skaučių tun
čioje, kurias atnašavo parapijos
klebonas kun. Ivanauskas. Visas tas, Pilėnų skautų tuntas, akade
skautiškasis jaunimas pamaldose minis skautų vienetas, skautinindalyvavo rikiuotai ir su vėliavo- kės ir sk-kal susirinko Šv. Jur-

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ATKŪRIMO
MINĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tary
bos Clevelando skyrius ren
gia Nepriklausomybės at
kūrimo 45 metų sukakties
— Vasario 16 šventės mi
nėjimą, kuris įvyks vasario
17 d., sekančia tvarka:
Pamaldos — Šv. Mišios
už žuvusius ir kovojančius
dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymo
10:30 vai. abiejose lietuvių
parapijų bažnyčiose.
Iškilmingas minėjimas 4
vai. po pietų lietuvių naujo
sios parapijos salėje —
18022 Neff Rd., Cleveland,
Ohio.
K a 1 b ėtojais pakviesti:
Juozas Audėnas, Lietuvos
vyriausybės žemės ūkio ministeris ir Charles A. Vanik, JAV Kongreso Atstovų
Rūmų narys.
Meninę dalį išpildys Chi
cagos Vyčių choras, vado
vaujamas muz. Fausto Strolios.
Visos organizacijos su vė
liavomis kviečiamos daly
vauti pamaldose šv. Jurgio
lietuvių parapijos bažnyčio
je ir iškilmingame minėji
me.
Vasario 17 d., 1 vai. per
televiziją (kan. 5), kalbės
adv. J. Smetona ir meninę
dalį išpildys Čiurlionio An
samblis dir.. muz. Alfonso
Mikulskio. Tęsis pusę va
landos.
Šventės minėjimo proga
renkamos aukos tautos lais
vinimo reikalams. Iškilmin
go minėjimo metu aukos
bus renkamos vokeliais. Ga
lima pasiųsti ir anksčiau
skyriaus ižd. L. Leknicko
vardu.. Aukotojų pavardės
ir aukotos sumos iškilmingo
minėjimo protarpėmis bus
garsinamos.
Salėje vietos numeruotos.
Pakvietimus galima įsigyti
iš anksto pas skyriaus val
dybos narius, ir sekmadie
niais po sumos - pamaldų
bažnytinėje salėje ir minė
jimo dieną prie įėjimo. Kas
norėtų rezervuoti norimą
vietą, skambinti L. Leknickui tel. 371-5940.
Po minėjimo bus vaišės.
Maloniai kviečiame visus
atsilankyti Į minėjimą ir
paskirti auką.
ALTo Clevelando Sk.
Valdyba

• Reikalinga moteris dar
bui gydytojo kabinete. Bū
tina kalbėti angliškai.
Skambinti 382-9261.
(16,17,18)

Arūnas Gasparaitis Western Rezerve Universitete Clevelande įgi
jęs bakalauro laipsni iš psichologijos ir chemijos mokslų.
Talio nuotrauka

• Arūnas Gasparaitis.
veiklus Clevelando neolithuanų senjoras, dažnai pasi■rodąs scenoje dailiojo žo
džio kūryba, populiarus stu
dentiškojo jaunimo tarpe ir
savo būdu patrauklus ir my
limas senimo, sausio 30 d.
Western Reserve Universi
tete įsigijo bakalauro laips
nį iš psichologijos ir chemi
jos mokslų.
Arūnas tęsia studijas ta
me pačiame universitete
daktaratui įsigyti.
Naujam filisteriui pa
gerbti, jo tėvų Kosto ir Ge
novaitės Gasparaičių na
muose, Bratenahlyje, įvyko
pobūvis, į kurį atsilankė
apie 50 studentijos atstovų
iš įvairių organizacijų.

Išnuomojamas butas
1195 East 80 gatvė. Penki
dideli švarūs kambariai
priekyje — 55 dol. Telefo
nas: IV 1-6369.
(17-19)

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

SUPERIOR
SAVINGS
HOME AND

REMODELING I.OANS
1N TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

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

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

JBN 1*1763

PAHEHGIMŲ MtENDORIUS į
VASARIO 17 D. rengiamas Va
sario 16 šventės minėjimas. 10:30
vai. pamaldos abejose liet.para
pijų bažnyčiose. 4 vai. vak. iš
kilmingas minėjimas naujoje liet,
parap. salėje. Rengia Amerikos
Lietuvių Tarybos Clevelando Sky
rius.
VASARIO 23 D. L.T.M. Čiur
lionio Ansamblio koncertas-balius šv. Jurgio parap. salėje.
KOVO 10 D. Pabaltijo valsty
bių genocido paroda.

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

KOVO 24 D. Neringos tuntoKaziuko mugė Lietuvių salėje.

Aldona Kavaliūnaitė, davusi Įžodį jubiliejinėje skautų sueigoje, bu
čiuoja Neringos tunto vėliavą.
J. Garlos nuotrauka

BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va
lančiaus Lituanistinės mokyklos
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.
BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių
Žaidynių krepšinio ir tinklinio
varžybos.

Reikalingas vyras
Įrankių specialistas ttool
& die maker), tik pirmos
rūšies, privalo būti susipa
žinęs su progresyviniais
BALANDŽIO 27D. L.T.M. Čiur.
braižiniais. Puikios sąlygos
lionio Ansamblio metinis koncer
tinkamam vyrui. Pastovus tas naujos parap. salėje.
darbas, valandinis atlygini
BALANDŽIO 28 D. DLK Biru
mas, pirmoji pamaina.
tės draugija ruošia pietus šv.
Judd Industries, Ine.
Jurgio parapijos salėje nuo 12
3315 Vega Avė.
iki 4 v. p. p.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTSINSURED
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936 East 185 St.

KE 14770

GEGUŽES 4 D. Dirvos pava
sarinis koncertas-balius Slovėnų
salėje.
GEGUŽĖS 11 D. Šv. Kazimiero
Nuolat išbadėjęs Kellums va
Lituanistinės Mokyklos vakaras
dovauja brigadai klaunų, kurie
Naujosios Parapijos salėje.
vaikams suteiks džiaugsmo ir
GEGUŽĖS 11 - 19 D. dail. ir
juoko Grotto Cirko viešnagės me
skulptoriaus Vytauto Raulinaičio
darbų paroda Čiurlionio namuo tu. Cirkas pasirodys Public Hali
se. Ruošia Korp! Neo-Lithuania ketvirtadienj, vasario 14 d. ir iš
bus Clevelande 10 dienų.
Clevelande.
GEGUŽĖS 11 D. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vakaras.

DĖMESIO SIUNČIANTIEMS
SIUNTINIUS LIETUVON

GEGUŽĖS 18 D. Vaidinimas
Pranešame, kad Globė Parcel
"Gatvės vaikas” šv. Jurgio pa Service Ine. Cleveland skyrius,
rapijos salėje. Ruošia Liet. Fron nuo š.m. vasario mėn. 11 dienos
to Bičiuliai,
persikelia | kitas patalpas —
7023 Superior Avė.
BIRŽELIO 1 D. Korp. Neo-Li
Cleveland 3, Chio
thuania ruošia Literatūros Vaka
Tel: 881-0806
rą.

PRIVALO PARDUOTI’!!
Visais namų, automobilių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės i 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
AVO 1-6820

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

3 miegamų mūrinis bungalow, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, lVz gara
žo.
RE 1-9470

gio parapijos salėn iškilmingai
sueigai. Reikia pasidžiaugti, kad
sk-čių, sk-tų tėveliai ir Cleve
lando visuomenė taip pat gausiai
čia atsilankė.
Iškilmingąją sueigos dal| pra
vedė Tarybos narys s. Vytautas
Kamantas.
Ypatingo orumo šiai sueigai pri
davė Vyriausios Skautininkės v.s.
Zailskienės ir Vyriausio Skauti
ninko s. Vilkoatsilankymas.
į iškilmingąją sueigą Vyr.
Skautininkus atlydėjo Neringos
tunto tuntininkė s. Aurelija Balašaitienė, Pilėnų tunto tuntininkas s. Vytautas Jokūbaitis ir Aka
deminio skautų vieneto Clevelan
do skyriaus pirmininkas Andrius
Šenbergas. Vyriausius Skautinin
kus sutiko sueigos vadovas s. V.
Kamantas. Čia Vyriausia Skauti
ninkė buvo sesių skaučių sutikta
šūkiu ir {teikta jai pačių skaučių
pagaminta tautinė vėliavėlė. Ta
da abudu Vyriausi Skautininkai
pasisveikino su išrikiuotu jauni
mu ir priėmė raportus. Skaučių
tuntą tvarkė ir raportus pravedė
tunto adjutantė Audronė Gelažytė. Skautų tuntą tvarkė ir ra
portus pravedė tunto adjutantas

Kęstutis Gaižutis. Po to buvo
įneštos vėliavos ir sugiedotos
tautos himnas. Sueigos vadovas
s. V. Kamantas pakvietė visus
sueigos dalyvius pagerbti miru
sius ir žuvusius sk-tus, sk-tes
tylos minute ir perskaitė Pirmijos Deklaraciją, skirtą šiems Ju
biliejiniams metams. Toliau se
kė pakėlimai, apdovanojimai ir
įžodis.
Neringos skaučių tunto pakeltos ir apdovanotos sekančios skautės: ps. Amanda Muliolienė —
ordenu už nuopelnus; Nijolė Gar laitė — Tėvynės Dukros žyminiu
ir vi. Liuda Brizgienė — Vėlia
vos ženklu. Į vyresnės skiltininkės laipsni pakelta Rita Žagarskaitė.
Jaunesnės skautės |žod| davė
Neringos tunto skautės: Daiva
Bielinytė, Kristina Brazaitytė,
Zosytė Gruzdytė, Liucytė Garlaitė, Marytė Ežerskytė, Kris
tina Jankutė, Aldona Kavaliūnai
tė, Nijolė Mainelytė, Regina Pliodžinskaitė, Daiva Ramanauskai
tė, Vita Pivoriūnaitė, Raminto
Vaitėnaitė, ir Rita Vyšniauskai
tė. Skautės Įžodi davė: Danutė
Čiuberkytė,
Rūta Jokūbaitytė,
Eglė Ignatavičiūtė, Dana Pikturnaitė, Dalia Vasarytė ir Janė
Venciūtė.
Pilėnų tunto pakelti ir apdo
vanoti skautai: Tėvynės Sūnaus
žyminiu Kęstutis Gaižutis, Ša
rūnas Lazdinis ir Algis Rukšė
nas. Į vyresnio skiltininko laips
ni pakelti: Mindaugas Rinkus, Le
onas Melsbakas ir Algis Rukšė
nas, | skiltininko laipsnj: Vyte
nis Gatautis, Gintaras Auginąs ir
Rimas Saikus.
Jaunesnio skauto |žod| davė
Arūnas Čiuberkis ir Gediminas
Puškorius.
Davusioms JžodJ sesėms kak
laraiščius užrišo Vyriausia Skautininkė, o broliams Vyriausias
Skautininkas. Mamytės buvo pa
prašytos užrišti savo dukroms
Tėvynės ilgesio mazgeli, o tėvai
savo sūnums.
Po iškilmių, išnešus vėliavas.
Vyriausia Skautininkė, savo tu
riningoje kalboje, nuoširdžiai pa
sveikino visus pakeltuosius ir da
vusius |žodl kviesdama dirbti,
aukotis ir kovoti už išlikimą lie
tuviais. Kvietė branginti lietu
viškas tradicijas, lietuvišką žo
di ir garsinti Lietuvos vardą. Kar
tu kvietė tėvelius padėti savo vai
kams sąžiningai atlikti lietuvio
sk-to, sk-tes pareigas.
Vyriausias Skautininkas svei
kindamas visus ragino tobulėti,
dirbti ir tapti gerais lietuviais
bei pavyzdingais skautais. Ypa
tingai skatino atžymėti nuveik
tais darbais šiuos Jubiliejinius
metus.
Tai dienai įprasminti s. A.
Augustinavičienė skaitė paskai
tą apie skautiškos ideologijos {gy
vendinimą lietuviškame jaunime
iš esmės.
Pilėnų tunto tuntininkas V. Jo
kūbaitis sveikindamas kvietė vi
sus su liūdesiu prisiminti seses
ir brolius, paaukojusius savo gy
vybes už mūsų tėvynę' Lietuvą.
Jubiliejinių metų proga skau
tus, skautes sveikino šių orga
nizacijų atstovai: Raštu sveiki
no -- Lietuvių Bendruomenės
Tarybos Prez. pirmln. Stasys
Barzdukas ir Čiurlionio Ansamb lis. Žodžiu -- Skaučių tėvų kom.
pirm. Mačys, Skautų tėvų kom.
pirm. Auginąs, I Apyl. pirm. Eidimtas. Dirvos Redaktorius Čiu
berkis, Ateities klubo pirm. Skar
dys, Ramovėnų pirm. Budrys ir
Korp! Neo-Lithuania pirm. Stan
kus.
Neringos tunto tuntininkė s. A.
Balašaitienė padėkojo visiems
sueigos dalyviams, ypatingai Vy
riausiems Skautininkams, įteik
dama Vyriausiai Skautininkei gė
lių puokštę ir Vyriausiam Skau
tininkui prisegė raudoną rožę.
Sueigos vadovas s. V. Kaman
tas pakvietė visus sugiedoti ”Lie
tuva brangi" ir tuo užbaigta iš
kilmingoji sueigos dalis.
v.s. I. Jonaitienė

Darbo pasiūla
Reikalinga šeimininkė 6
vaikų priežiūrai ir lengvam
namų ruošos darbui. Pagei
daujama moteris, norinti
gyventi kartu. Nėra sunkią
valvmo darbų.
Skambinti tel. YE 2-5360, PADĖKA
prie Lee-Fairmont gt.

GERI VIENOS ŠEIMOS NAMAI. VERTI VISŲ
PIRKĖJŲ DĖMĖSIO!
1) Euclid mieste, visai arti prie naujo vieškelio. 6
kambarių namas su prijungtu garažu. Gražus poilsio kam
barys. Namas labai gerame stovyje. Kaina prieinama.
2) Mūrinis 5*/2 kambarių namas (bungalow), gara
žas, pilnas rūsys, tik 15 metų ir tik $16,900.
FRANK J. JOCHU'M
WM. T. BYRNE REAL ESTATE
1535 Hayden Avė.
Residence — RE 1-8931
Office — MU 1-.6100
(16, 17, 18)

Neringos Skaučių Tunto Vadija
reiškia gilią padėką skaučių tė
vų komiteto pirmininkui Mačiui
ir Raulinaitienei už suorganiza
vimą pietų vyr. skautininkei Oiai
Zailskienei pagerbti. Dėkojame
pietų šeimininkėms -- Z. Pliodžinskienel, Gaižutienei, Mainelienei, Pilienei už skanius pietus.
Skaučių mamytėms, prisidėju
sioms pinigine auka ar kepiniais
-- Neimanienei, Mačienei, Grigonienei, Juodvalkienei, Eidimtlenei ir Gaižutienei.
s. A. Balašaitienė,

Tuntininkė

DIRVA
Nr. 17

KAS IR KUR?
ALEKSANDROS KAZICKIENES vadovaujamas newyorkiečių
moterų komitetas ruošia madų
parodą, kurioje savo sukurtas bei
pasiūtas sukneles ir kitus drabu
žius demonstruos mūsųgabiosios
lietuvaitės.
Paroda (vyks kovo mėnesio ga
le gražioje Ridgewood Lanes sa
lėje.

1963 m. vasario 11 d.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS TALKOS TA
RYBOS SUVAŽIAVIMO
VIETA

Besi rengiantiems daly
vauti Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos Tarybos su
važiavime pranešama, kad
suvažiavimas įvyks vasario
23 dieną (pradžia 10 vai.),
New Yorke, pabaltiečių būs
tinėje (Free Baltic Home),
131 East 70 St.
(Artimi a u s i a požeminio
traukinio stotis — IRT,
Lexington line, 68 St., local).
Posėdžių pabaiga numa
toma apie 6 v. v. Suvažia
vimo dalyviai turės progą
apsilankyti ALT Sąjungos
rengiamama Užgavėnių va
kare, kuris įvyks FESTIVAL (V. Steponio) resto
rane, 40 East 26 St., 7 v. v.
(Prie tos pačios požemio
traukinio linijos, stotis 28
St., local).
ATITAISYMAS

* PIANISTO ANDRIAUS KU
PREVIČIAUS koncertas (vyks ko
vo 31 dieną, Town Hali, New Yor
ke, kur jis savo laiku koncertavo
su dideliu pasisekimu ir vietos
muzikos kritikų gerai (vertintas
jau keletą kartų.

kas ir kompozitorius Juozas
Bertulis, jam talkina Jane
Bružienė. Vaikų baletą —
plastiką tvarko skautininkė
Irena Smieliaųskienė. Ji
taip pat praves vaikų ir su
augusių masinius tautiškus
žaidimus-šokius-daineles sa
lėje minėto minėjimo metu.
Tai bus įvadas į ALVUDO
rengiamą šią vasarą, bir
želių mėn. 16 d. Marąuette
Parke visų vaikų šokių —
Dainų — Sporto šventę, ku
riai vadovauti sutiko ener
gingoji skautininkė I. Smieliauskienėo
• Ped. Lituanistikos In
stituto neakivaizdinio dės
tymo reikalams, t. y. L.
Dambriūno "Lietuvių kal
bos sintaksei” išleisti Lie
tuvių Tautinis Akademinis
Sambūris, kuriam vadovau
ja teisininkas Jonas Našliūnas, paskyrė 2C0 dolerių.
"Sintaksė” jau spausdina
ma. Ji pasirodys apie balan
džio-gegužės mėn. Tas pats
Sambūris Pr. Pauliukonio
"Lietuvos istorijos dėstymo
metodikai” išleisti jau anks
čiau yra paskyręs 250 dol.
"Metodika” spaudai jau pa
ruošta ir laukia spausdini
mo eilės. Neakivaizdinio
dėstymo antrasis semestras
pradėtas nuo vasario 1. No
rintieji lituanistiką studi
Solistė Roma Mastienė dainuoja ALB Gage Parko (Chicagos)
juoti neakivaizdiniu būdu
apylinkės rengiamame kultūriniame pobūvyje, kuris (vyks vasario
prašomi
kreiptis šiuo adre
24 d., sekmadienj, 2 vai. p.p. Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont
su: Ped. Lituanistikos In
St., Chicago, III.
stitutas, 5620 S. Claremont
Avė., Chicago 36, III.

Skelbiant A. Smetonos
monografijos prenumerato
rius, Dirvos 8 nr. per klai
dą buvo paskelbta Jonas
Namikas. Turi būti Juozas
riniai, jo "Postilės” prakal
U ŽGAVĖNIŲ
Namikas, Chicago, III.
bos skaitymas ir raštų pa
BLYNU BALIUS
roda. Programa bus paly
• Viktoras Ūsas Los An
GREAT NECK
• L. T. Akad. Sambūris dima kai kuriais to paties
geles mieste stato namus
pardavimui. Jau yra pasta Chicagoje vasario mėn. 23 amžiaus kompozitoriaus PaVasario 16 šventė
lestrino muzikiniais kūri
tęs ir pardavęs keletą na d., B. Pakšto svetainėje,
LB Great Neck apylinkės mų.
2801 W. 38 gt. rengia tra niais. Programa prasidės
valdyba ruošia Lietuvos Ne
dicinį Užgavėnių blynų ba punktualiai. Atminimo da
priklausomybės minėj i m ą
lių. Svečiai bus vaišinami lyviai labai prašomi nepasi
vasario mėnesio 16 d., šeš
Ieško krikšto tėvo
balių šeimininkių gamintais vėluoti.
tadienį, Gaisrininkų salėje,
Aš, Angelė Baltrukėnai- užkandžiais ir Užgavėnių
Kultūrinis pobūvis
68 Steamboat Road, Great tė, Saulės 6-3, Vilnius 13, blynais bei kava be atskiro
ALB Gage Parko (Chica
Neck. Programoje bus ra esu reikalo spiriama ir esu mokesčio, šokių muziką pa
šytojo Jono Rutenio tai pro priversta sužinoti savo tieks B. Pakšto orkestras. gos) apylinkė š. m. vasario
gai pritaikyta paskaita ir krikšto tėvo adresą. Spėja Veiks gėrimų bufetas. Sta 24 d., sekmadienį, 2 vai. p.
jaunųjų lietuvių deklamaci ma, kad gyvena Kanadoje. liukai galima užsisakyti iki p., Jaunimo Centre, ruošia
jos. Po prograjnos bus vai Pavardė: Juzėnas Antanas, vasario 21 d. pas fil. J. že apylinkės narių su svečiais
šės ir šokiai. Visi New Yor s. Prano, 45-46 metų am maitį — 7056 So. Campbell kultūrinį pobūvį. Pobūvio
ko apylinkėje gyveną lietu žiaus. Maždaug 1942-43 me Avė. (įėjimas iš 71 g-vės) metu laikraštininkas Br.
viai prašome gausiai daly tais t. y., laike karo yra iš nuo 7-9 vai. vakaro, telef. Kviklys skaitys lietuvių
bendruomenės, temomis pa
vauti.
vykęs iš Lietuvos. Pagal se HE 6-2231.
skaitą.
ną administracinį paskirs
Įėjimas 4 dol., studentams
Kultūrinis pobūvis bus
tymą, gyvenęs Panevėžio 3 dol.
JI PERDUODA Iltims
paįvairintas
koncertine da
apskrityje, Pušaloto vals
Pradžia 8 vai. vakaro.
limi.
Solistė
Roma Mas
SKAUSMį AMERIKIEČIAMS čiuje, Toliūnų kaime. Suži Kolegos neolithuanai ir L. tienė, pianu p,pritariant
A.
nojus adresą, būsiu didžiai T. Akad. Sambūrio nariai
Vasaičiui,
solo
išpildys
dar
dėkinga. Rašykite tiesiog su bičiuliais kviečiami į šį
man ar šiuo adresu: P. W. pobūvį atsilankyti. (15-21) Chicagoje negirdėtų muzi
kos kūrinių, dainų ir šiaip
Urban, įes^ Holly Hill Dr.,
melodijų pynę. Pianistas A.
Cleveland 28, Ohio.
Remia John Lanigan
Vasaitis taip pat paskam
Amerikos Lietuvių Res bins pianu muzikos dalykų.
publikonų Lyga lllinois, ku
Nariai su svečiais bus pa
riai vadovauja dr. St. Bie- vaišinti kavute Ir užkan
klausta, kodėl ji rodo tok( susi žis, nutarė Chicagos Miesto džiai. Visi nariai su savo
domėjimą tąja knyga.
Tarybos nario (aldermano) artimaisiais kviečiami daly
Jos nuomone toji knyga pap pareigoms iš 13-ojo Wardo vauti. Visi!
rastai, bet ir tiesiai suteikia indorsuoti kandidatą John
• Dailininkė Bronė Jaskaitytojui realaus gyvenimo vaiz J. Lanigan ir kviesti lietu
dus, gyvenimo, kurj turėjo pakel vius vasario 26 dienos rin meikienė apipavidalina lie
ti šauni ir narsi motina. Skaity kimuose už jį balsuoti. Try tuvių dailininkų kūrinių at
tojas po kiekvieno puslapio jau
liktame warde į Miesto Ta spaudų parodą — M. K.
čia autorių nuoširdumą ir (tiki
rybą kandidatuoja 8 asme Čiurlionio, K. Šimonio ir A.
nančiai perduotus faktus.
Žmuidzinavičiaus — Gage
Knygų skaitytojų grupėms per nys. Vienintelis lietuvis, no Parko salėse, Chicagoj, 2411
teikiamų knygų sąrašas yra dide rėjęs kandidatuoti demo West Garfield Blvd. (kam
Mrs. Lloyd N. Beuthel jau 1941 lis, bet ši knyga esanti pati po kratų sąraše, Jack Jatis pas Western ir 55), vasario
m., gyvendama Sandusky, Chio, puliariausia, nes jos (vykiai sklin. (Juozaitis) turėjo atsiimti
17 d., 1963, sekmadienį, 2
suorganizavo knygų studijų klubą. da tiesiai ( klausytojų ar skaity savo kandidatūrą, nes de
vai.
p. p. per ALVUDO ren
mokratų partija atsisakė
Kiekvienas klubo narys patiekda tojų širdis.
giamą
visiems lietuvių vai
vo j( sudominusią knygą. Klubo
Mrs. Beuthel sako, kad ta kny jo kandidatūrą remti ir inpasisekimas privertė ją imtis pro ga pagelbsti jai kartu atlikti ir dorsavo airį politikierių. kams Vasario 16-tosios pa
fesinio knygų apžvalgininkės dar kitą uždavinį -- pažadinti ameri Vasario 26 dienos rinkimuo vyzdinį minėjimą.
bo, kur( ji sėkmingai vykdė Chio konų susidomėjimą apie (vykius se balsuojant už alderma• Vaikų Teatro direkto
už JAV sienų ir apie pavojus, nus, nereikia pasisakyti ko
ir Buffalo, N.Y. rajone.
riai
— Alfas Brinką ir Ele
Persikėlus
gyventi ( Bay gresiančius santykiaujant su vals kiai partijai priklausai, to
na
Blandytė
režisuoja mo
Village, Clevelando priemiesty tybe, kuri taip žiauriai gali elg
dėl
tai
yra
puiki
proga
lie

kytojos
Magdalenos
šulaije, ir vėl atsteigus. knygų klubą, tis su niekuo neprasikaitusia mo
tuviams
(respublikonams
ir
tienės
statomą
lietuvišką
vienas narių atsinešė A. Nasvy- terim ir su niekuo neprasikaitu
demokratams) išren k a n t vaizdelį ”Po svetimu dan
čio ir B. Armonienės knygą sia tauta.
John F. Lanigan įrodyti, gum”, visiems lietuvių vai
Ji mananti, kad tą knygą turė
"Leave Your Tears in Moscow".
kad ateityje partijos turėtų kams ALVUDO rengiama
Tos knygos nagrinėjimas taip pa tų perskaityti kiekvienas ameri
indorsuoti- lietuvius kandi me Vasario 16-tosios minė
veikė klubo narius, kad Mrs. L. konas, kad suprasti ne tik turi
N. Beuthel savo kelionėse veik mos laisvės vertę, bet suprasti datus.
( rm.) jime, Gage Parko salėse,
tą vieną knygą ir pristatinėja. ir atjausti tuos, kurie tos laimės
2411 West Garfield Blvd.,
Ji jau spėjo laikyti 8 paskaitas neturi.
• Mikalojaus Daukšos at Chicago (kampas Western
ta tema Clevelando ir Buffalo
Esą, tikrai džiugu, kad knyga minimas, kurį ruošia Ped. ir 55), sekmadienį, vasario
augantis susidomėjimas rodo dau L i t u a nistikos Institutas, 17 d., 1963, 2 vai. p. p. Vai
apylinkėse.
Elyrijos laikraštis Chronicle gelio amerikonų galvosenos at
bus vasario 16 d., šeštadie kų Teatro chorą tvarko mo
Telegram sausio 9 d. (dėjo Mrs. budimą.
nį,
7 vai. vak., Jaunimo kytoja Konstancija Čepienė.
Mrs. L. N. Beuthel, iŠ profe
Beuthel paskaitos, skaitytos
Centro
didžiojoj salėj. At Muzikinę dalį praves muziYWCA
Elyrijoje santrauką. sijos mokytoja, mokytojavusi
minimo
programą, kurią at
Straipsnis daugiausia paliečia iš daugiausia Buffalo ir HarrisburNEPAMIRŠKITE
liks
Instituto
studentai, su
go
mokytojų
seminarijose.
Šiuo
vežimų, areštų ir kt. sovietinio
metu ji aktyviai reiškiasi (vai daro du trumpi referatai
režimo žiaurumo vaizdus.
ATNAUJINTI
Straipsnis laikraštyje atsirado riuose knygos mėgėjų klubuose apie Mikalojų Daukšą, jo ir
PRENUMERATĄ
jo amžininkų poetiniai kū
po to, kai Mrs. Beuthel buvo už- prie universitetų ir kt.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Vaikų piešinių paroda
Tautiškais motyvais vai
kų piešinių bei darbelių pa
roda įvyks vaikams skirto
Vasario 16-tosios minėjimo
proga Gage Parko salėse
vasario 17 d., sekmadienį,
2 vai. p. p. Darbeliai pristami asmeniškai Vaikų Teat
ro Studijon, Gage Parko sa
lės, 2411 West Garfield Blv.
(kampas Western ir 55),
sekmadienį, vasario 10 d.,
1-5 vai. p. p. arba paštu:
ALVUDAS, 2319 Wėst Gar
field Blvd., Chicago 36, IIlinois. šiuo adresu galima
bet kada kūrinėlius prista
tyti bent keliom dienom
prieš parodą, kad galima
būtų spėti juos įrėminti.
Prie kūrinėlio pridedama
jo metrika: kūrėjo — vaiko
vardas’, pavardė, amžius,
adresas ir kūrinio vardas su
pagaminimo data.

PHILADELPHIA
L.S.T. Korp. Neo-Lithuania
Philadelphijoje
Pirmieji žingsniai visada
sunkūs. Sunkūs buvo ir
Korp. Neo-Lithuaniįai Phi
ladelphijoje. Iš paaugusio
Jaunųjų Tautininkų būrelio,
prisidėjus daliai neorgani
zuoto jaunimo, 1962 m. bir
želio mėn. 10 d. Įkurtas
Korp. Neo-Lithuania pada
linys Philadelphijoje. Juos
suorganizavo 3 buvę Nepri
klausomos Lietuvos, o vie
nas jau čia pakeltas neolithuanas. Pradžioje korparantų buvo 13, o dabar tu
rima jau virš 29. Taigi, kor
poracija auga ne tik skai
čiumi, bet ir darbais. Turė
ta eilė sueigų, pasitarimų
ir pramogų. Neo-Lithuania
stovykloje dalyvavo 8 korporantai. New Yorke per
Korporacijos šventę pakeL
ta 5 juniorai-ės į senjorusės. Dar numatoma pakelti
apie 10 juniorų. Geradarių
ir korporacijos simpatikų
dėka, numatoma įsigyti vė
liavą, perpetines juostas ir
kitas korporacijos insingnijas. Korporacija nepilnų
metų veiklą apvainikuos suruošdama Jaunimo šventę,
š. m. balandžio mėn. 27 d.
Ritz Hali 629-633 Hunting
Park Avė., su iškilmingu
posėdžiu, menine dalimi,
vaišėmis ir kt.
A. L, T. S-gos Philadelphijos skyriaus susirinkimas
Š. m. sausio mėn. 13 d.
įvyko metinis visuotinis su
sirinkimas. Į skyriaus val
dybą išrinkta: J. česonis,
Č. Tomaš'auskas, A. Jonys,
B. Buinys ir P. Didelis. Iš
svarbesnių skyriaus darbų
per praėjusius metus pami
nėtinas a. a. A. Olio akade
mijos surengimas ir Olio
paveikslo su virš 209 dole
rių auka pasiuntimas Vasa
rio 16 Gimnazijai.
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Nepriklausomybės šventė
Vasario 16 d. minėjimas
įvyks šiais metais vasario
17 d., Lietuvių Muzikaliniame Klube, 2715 E. Alleghony Avė., 3 vai. p. p. Kalbės
dr. E. Armonienė iš Baltimorės. Meninę dalį atliks L.
Stukas, C. Bowen ir I. Veblaitienė.
Pj M.
LIETUVOS ISTORIJA
GERIAUSIA DOVANA

Visi vaikai kviečiami pa
rodėlėj dalyvauti. Visiems
Visomis progomis geriau
parodoje daly va v u s i e m s sia dovana yra Tėvynės My
ALVUDAS skiria dovanas. lėtojų Draugijos išleista
Tėvai prašomi atitinkamai Lietuvos Istorija, didelio
nuteikti vaikučius — paska formato, 1,000 puslapių su
tinti juos padirbėti ir paro 430 paveikslų, tvirtais gra
doj dalyvauti. Darbelių žiais apdarais. Jos kaina su
skaičius neribotas — tik prisiuntimu tik 12 dolerių.
kiekvienas turi turėti lietu Užsakymai išpildomi sku
viškų motyvų. Po parodos biai. Siunčiant užsakymus,
kūriniai gražinami kūrėjui. prašome pažymėti, kad su
Bus atžymėta ryškiausiai žinojote per Dirvą. Kreiptis
per vaikų tautiškus darbus šiuo adresu: M. Kasparaitis,
pasireiškusi šeima.
1827 Linden Avė., Radne,
ALVUDAS
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Menininkai D. Skrinskaitė, V. Verikaitis ir L. Šukytė išpildę me'
ninę programą lietuvių spaudos baliuje Toronte, po koncerto buvo
apdovanoti gėlėmis.
M. Pranevičiaus nuotrauka

„Kokio konkretaus nepriklausomosios Lietuvos gy
venimo aspekto ar įvykio Jūs labiausiai gėdinatės?"
Skaitykite-METMENIS
4 numerių prenumerata $5.00.

Metmenys
112 Charlton Rd.
I
Willow Springs, III. J
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