įjadas i^ckauskao
4222 Euclid Str.
E.Chicago,Ind.

F*
Vasaris-February 18, 1963

Nr. 20

A

Cleveland, Ohio

•>

l

Dabartinė Kubos situacija
Keating (Rep. N.Y.) priešakyje
tvirtino, kad sovietai tokių gink
lų toje saloje turi ir... pasirodė
j esą teisūs. Savaime aišku, kad
tai, kas žinoma senatoriui, turė
jo būti žinoma ir administraci
jai!
Šiandien tas pats Keating ir ki
ti teigia, kad sovietų militarinė
galybė sudaro grėsmę Amerikos
kontinentui. Administracijos at
stovai J tai atsikerta, kad jiems
’ofenzyvinių’ ginklų Kuboje eg
daryti tokį neįprastą žygį dėl to, zistencija yra nežinoma, kiek
kad jo administracijos Kubos po vienu atveju jos negalėjo paste
litika buvo pilna prieštaravimų bėti JAV žvalgybos lėktuvai. Kaip
ir neaiškumų. Iki pat Kubos kri tik šioje vietoje iškyla pikantiš
zės iškilimo pereitų metų spa ka detalė. Skelbiama, kad sovie
lio mėn,, administracija teigė, tai 24 Kubos vietose turiparuoškad sovietai neturi jokių ’ofen- ties stovyje net 500 savo naujau
zyvinių’ ginklų Kuboje. Tuo tar sių ir tobuliausių priešlėktuvinių
pu eilė senatorių su Kenneth B. raketų ir 102 naikintuvus, tačiau
tais ginklais nesinaudoja, kad sutrukdžius JAV žvalgybos lėktuvų
skraidymus. Tai reiškia tik vie
ną. Būtent, kad tylomis dėlto su
sitarta. Kaip žinia, prezidentas
Kennedy savo spalio 27 d. laiške
pareiškė Chruščiovui, kad jei so
vietai atitrauks savo ’ofenzyvinius’ ginklus iš Kubos Jungtinių
Tautų priežiūroje ir kontrolėje,
tai jis, garantuosiąs, kad Kuba
nebus puolama. Tačiau Jungtinių
Tautų kontrolė nebuvo įgyvendin
ta dėl tos paprastos priežasties,
kad sovietai įsakė Castro tokios
neįsileisti. Vietoje to sovietai
nedarė jokių trukdymų stebėti Ku 
bą iš lėktuvų, kaip ir iš Kubos
išvežamus ginklus. Kas tačiau
bus, jei sovietai pradės JAVžval
gybos lėktuvus apšaudyti? Atro
do, kad atsakymo nežino nei Mask
va, nei Washingtonas.
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LAIKUI BĖGANT VIS DAUGIAU RYŠKĖJA,
KAD PREZIDENTAS KENNEDY PADARĖ PER
DAUG NUOLAIDŲ SOVIETAMS SPALIO MĖ
NESIO KRIZĖS METU. — TIESIOGINĖ KONT
ROLĖ BUVO PAKEISTA LEIDIMU BE KLIŪ
ČIŲ FOTOGRAFUOTI SALĄ Iš ORO. — SOVIE
TAI TAI LEIDŽIA, NES PATS JŲ BUVIMO
FAKTAS KALBA JŲ NAUDAI.

----------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Diskusijos dėl dabartinės pa
dėties Kuboje taip paaštrėjo, kad
prezidentas įsakė savo Gynybos
Sekretoriui Rober S. McNamara
ir Centrinės Žvalgybos Įstaigos
direktoriui John A. McCone duo
ti plačius paaiškinimus apie ad
ministracijos turimas žinias.
Prezidentas buvo priverstas pa-
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Sukaktuvininkai profesoriai S. Dirmantas ir A. Rukuiža su gautais sveikinimo adresais.
V. Noreikos nuotrauka

PROFESORIUS GENEROLAS STASYS DIRMANTAS,
10 75 METI] AMŽIAUS SUKAKTIES PROGA
Sausio 19 d. Chicagoj,
Jaunimo Centre buvo su
ruoštas šaunus ir kultūrin
gas pagerbimas dviejų lie
tuvių veteranų profesorių:
gen. S. Dirmanto ir A. Rukuįžos, jų 75 metų amžiaus
sukakties proga.

šia proga norėčiau prista
tyti Dirvos skaitytojams
profesorių gen. S. Dirmantą, kurį asmeniškai daugiau
esu pažinęs. Nekartosiu jo
įdomios biografijos bei jo
darbo ir tarnybos eigos.
Apie tai buvo plačiai rašyta
kitoje spaudoje. Ypač Kary
(nr. 9 p. m.).
Trumpai prof. gen. S.
Dirmantą būtų galima api
budinti šitaip: gilaus moks
Net ir vyriausybės duomeni lo, gilaus galvojimo ir kon
mis, sovietai Kuboje turi apie kretaus veiksmo asmenybė.

17.000 savo karių. 5.000 yra suBrazilijos lietuvaitė Neringa Bačelytė, pagarsėjusi akrobatinė lakūnė, telkti Į keturias labai gerai ap
ginkluotas kautynių grupes, ku
rios stovi svarbiausiose strate
ginėse vietose. Kiti aptarnauja
priešlėktuvinių raketų baterijas,
aerodromus, pakraščio gynimo
raketas, kurių esą apie 1.500,
apmokina Castro kariuomenę ir t.
JURGIS ŠATORIUS,
t. Nors administracijos atstovai
Dirvos spec. korespondentas
ir aiškinosi nežiną, kodėl sovie
Brazilijoje
tai tiek kariuomenės’ten laiko, bet
kiekvienam galvojančiam žmogui
1962 m. spalio - lapkričio mė didžiulį 700 įvairiausių muzikos
visai aišku -- tam, kad Kubos sa
nesiais trys žymiausi Brazilijos plokštelių albumą. Labiausia
lą išlaikyti savo kontrolėje. Ir
mėgsta
klasišką
ir
džiaso
mu

iliustruoti žurnalai Fato-Fotos,
vien
tik tas faktas turi kelti ne
išeinąs sostinėje Brasilia, Man- ziką. Puikiai žaidžia šachma rimo Washingtonui ir versti ieš
chete, išeinąs Rio de Janeiro tais ir bridžią. Visiškai nemėgs koti būdų tai grėsmei iš tos sa
ir Joia, išeinąs Sao Paulo skyrė ta moderniškojo meno, bet Picas- los pašalinti. Aišku, kad ta so
daug vietos savo puslapiuose lie so daro išimtį. Mėgsta žiūrėti vietų jėga negali iššaukti JAV
tuvaitei Neringai - Aleksandrai "aukšto įtempimo -- suspense" invazijos, tačiau, iš kitos pusės,
Bačelytei, gyvenančiai Sao Paulo filmus. Labai myli raudonas ro Kuba sovietams gali būti svarbi
mieste, paminėti. Jeigu lietuviai žes ant ilgų kotelių! Ji taip pat ne tik kaip žvalgybos postas pa
apie tai dar nebūtų skaitę, tad, domisi politika.
čioje JAV pašonėje, bet dar dau
Tačiau jos didžiausias hobbynors ir pavėluotai, būtų įdomu
giau kaip moralinis argumentas,
skraidymas
Amerikos lietuviams susipažinti pramuštgalviškas
įrodąs visam pasauliui amerikie
su šia simpatiška tautiete. Štai virš Sao Paulo miesto stogų. Ji čių nesugebėjimą apsaugoti savo
kaip apie ją rašė Joia žurnalas yra viena iš garsiausių moterų pačių interesus.
savo 1961 m. lapkričio mėn. lai - lakūnių ne tik Sao Paulo, bet
Dėl to iš prezidento laukiama
ir visoje Brazilijoje" rašė šis
doje:
iniciatyvos,
jei ne kokiais kitais,
"Jos vardas Neringa - Alek žymus brazilų savaitinis žurna- tai bent būsimų rinkimų propa
sandra Bačelytė, Gimė Kaune,
gandos sumetimais. Yra pakannepriklausomos Lietuvos sosti
nėje 1933 kovo 29 d. Su savo tė
vais, broliu Jurgiu, kaip politi
niai pabėgėliai atvyko į Brazili
ją 1948 metais, išgyvenę, kaip DP
Austrijoje ketvertą metų. Šian
dien pagal dokumentus, susigyve
nimą su šiuo kraštu,ji yra Bra
zilijos pilietė. Čia ji studijavo ir
čia pasirinko tęsti savo gyvenimo
karjerą. Ji mėgsta sportą -- o
ypatingai aviacijos sportą, kelio
nes. Neringa priklauso tam mo
ters tipui, kurį lotynų kraštų vy
ras gerbia su baime... Ji yra gra
ži, dinamiška, maloni ir inteli
gentiška.
Ji skaito tris Brazilijoje lei
džiamus žurnalus bei prenume
ruoja amerikinius savaitinius ma
gazinus Time ir Life. Ji kalba
lietuviškai, portugališkai, an
gliškai, vokiškai, ispaniškai ir
prancūziškai. Ji yra (Sao Paulo)
trijų bibliotekų narė.
Neringa rūpestingai seka ma
das ir dažnai pati pasisiuva savo
drabužių modelius. Ji mėgsta
skaityti Hemmingway, Steinbeck
ir kt. žymius autorius. Ji turi

LIETUVAITĖ NERINGA BAČELYTĖ
ŽYMI BRAZILIJOS LAKŪNĖ
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karnai davinių ir gandų, leidžian
čių spėti, kad Washingtono ad
ministracija ko gero gali leis
tis net f mainus. Čia reikia pa
stebėti, kad prezidentas Kennedy
padarė fatališką klaidą, skirsty
damas ginklus j ’ofenzyviniuš’ ir
’defenzyvinius’, nes ir revolveris
plėšiko rankoje yra’ofenzyvinis'.
Klaida ir nusileidžiant dėl tie
sioginės kontrolės reikalavimo
ir {maišyti J visą reikalą Jung
tines Tautas.
Kolumnistai Allen-Scott pra
neša patyrę apie laivyno žvalgy
bos raportą, iš kurio aiškėja, kad
tik dalis tų ’ofenzyvinių’ įren
gimų, kurie buvo nufotografuoti
Kuboje, vėliau buvo nufotografuo
ti sovietų laivuose, plaukiančiuo
se atgal į Sovietų Sąjungą. Iš
kitos pusės laivuose buvo paste
bėti tokie įrengimai, kurie anks
čiau nebuvo nufotografuoti salo
je. Išvada iš to tokia, kad vien
fotografavimu negalima visai pa
sitikėti. Visa tai liudija, kad Ku
bos sala ir toliau liks pirmoseilės galvosūkiu Washingtonui.

A. RĖKLAITIS

Yra baigęs aukštus geode
zijos mokslus. Ilgą savo gy
venimo dalį buvo pašventęs
karinei tarnybai. Mėgsta
keliones. Yra gerai susipa
žinęs su tautų ir valstybių
istorija. Ypač yra gerai iš
studijavęs lietuvių tautos
praeitį. Jo 75 metų sukak
ties proga Kario žurnalo ko
lektyvas jam padovanojo
retą atlasą iš XVI a., vaiz
duojantį romėnų užkariavi
mo žygio kelius ir vietoves.
Tai jam miela ir vertinga
dovana.
•Generolas yra lietuvių ba
jorų kilmės, žinome, kiek
daug jų nusikreipė nuo sa
vo tautos ir nuėjo lenkams
ar rusams tarnauti. Bet S.
Dirmantas pasiliko stipriu
lietuviu, kaip ąžuolas prie
Nemunėlio. Bandymų pada
ryti jį lenku buvo. Būtent,
kai jis, remiamas ir globo
jamas sulenkėjusios savo
giminaitės, studijavo Var
šuvos universitete, buvo jos
nuolat verčiamas, įkalbamas
atsisakyti lietuvybės. Ta
čiau S. Dirmantas, pasinau
dojęs giminaitės parama,
išėjo aukštus mokslus, bei

lenku nepasidarė. Lietuvy
bės neišsižadėjo. Tai pavyz
dys mūsų šių dienų jauni
mui, kuris dažnais atvejais
atsisako nuo lietuvybės net
tada, kai savų lietuvių tėvų
ar artimų remiami ir globo
jami. S. Dirmantas savo
studijas gilino Rusijoje.
Baigus studijas, jam buvo
gerų progų už Lietuvos ri
bų gauti gerai apmokamą
darbą ir jaustis laimingu.
Bet tas jo neviliojo. Ir sve
timuose kraštuose gyvenda
mas, lietuviškos aplinkumos
neturėdamas, jo siela, jo
dvasia, visada buvo Lietu
vos žemėje. Apie ją visada
svajojo. Lietuvos didinga
praeitis, kurią jis nuo jau
nų dienų studijuoja, jam
įkvėpė jėgų atsilaikyti nuo
sulenkėjimo ir nuo surusė
simo.
Kieta karo tarnyba, griež
ta drausmė ir sunkūs karo
audrų pergyvenimai, neat
baidė jo nuo kario pareigos.
Jis ir Lietuvos Nepriklau
somybės kovų metu ir vė
liau dar ilgą laiką dėvėjo
kario uniformą, stovėdamas
mūsų atsikuriančios valsty
bės sargyboje. Kaip aukšto
(Nukelta Į 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
dviprasmiškai kalbama apie
Kubos režimo vaidmenį P.
Amerikos komunistini a m e
judėjime.
Trims dienoms numaty
tieji teroro ir destrukcijos
planai numatė sukliudyti
prezidento Betancourt’o ke
lionę į JAV, išsprogdinti
JAV įmones (Sears ir Rocbuk krautuvėje įvykęs gais
ras buvo preliudu pradėtą
ja! akcijai) ir išžudyti visą
eilę vyriausybės narių ir kt.
• Arkivyskupas J. Slipij. aukštų policijos ir kariuo
vienintelis iš 8 gyvas likęs menės pareigūnų.
Ukrainos katalikų vysku
• Prezidentas Kennedy
pas, išgyvenęs Sibiro trem
pranešė
spaudos atstovams
tyje 18 metų, atvyko į Ro
apie
prasidėsiančias
preli
mą. Jo atvykimas ir palei
minarines
derybas
su
Sov.
dimas iš Sibiro siejamas su
Sąjunga
Berlyno
klausimu.
derybomis, kurias Bažny
čios suvažiavimo metu vedė
• Nusiginklavimo ir ato
Kardinolas Bea su iš Mask minių ginklų kontrolės klau
vos atsiųstais ortodoksų simais derybos Ženevoje
bažnyčios stebėtojais.
pasibaigė rusų pastatyta
Šį įvykį plačiau aprašęs sąlygą — arba priimate mū
The Catholic Universe Bul- sų pasiūlymą arba važiuo
letin rašo, kad "Vatikano jame kur kas sau.
prityrę stebėtojai čia įžiūri
• Komunistinių teroristų
pirmą apčiuopiamą ženklą
Šventojo Sosto ir Sovietų pagrobtas Venezuelos pre
Sąjungos įtemptų santykių kinis laivas buvo pastebėtas
JAV aviacijos plaukiant
pagerėjimui”.
Gvinėjos link. Piratiniai ak
• Venezuelos komunistu tai, teroras ir žudynės P.
teroro ir atentatų planams Amerikos valstybėse rodo,
nepasisekus, vyriaus y b ė s kad Kubos bazė naudojama
organų surastuose doku ne vien tik sovietų rake
mentuose ir sąrašuose ne- toms.

• Komun'stinio Vengri
jos režimo vyriausybė ne
oficialiais kanalais daro žy
gių, kad ištyrus, ar Vatika
nas nesutiktų užmegzti dip
lomatinius ryšius.
K a r dinolas Mindszenty,
tuo tarpu, vėl atsisakė pri
imti Vengrijos vvriausvbės
pasiūlymą išvykti iš Ven
grijos. Jis pareiškė, kad tik
Popiežius galįs jam įsakyti
išvykti.
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Grupė lietuvių profesorių dalyvavusiųprof. S. Dirmantoirprof. A. Rukuižos pagerbime. Sėdi iš kairės:
M. Krikščiūnas, A. Varnas, S. Dirmantas, A. Rukuiža, vysk. V. Brizgys, J. Šimoliūnas. Stovi: K.
Paukštys, V. Manelis, S. Kolupaila, A. Zujus, V. Biržiška, K. Čepėnas ir J. Jasiukaitis.
V. Noreikos nuotrauka

PROFESORIUS GENEROLAS STASYS DIRMANTAS
(Atkelta iš 1 psl.)

išsilavinimo ir aukštų kva
lifikacijų kariui, jam teko
N e p riklausomos Lietuvos
laikais eiti įvairias atsakin
gas karo į mokslo, adminis
tracijos ir vadovybės srity
se, čia jis pasirodydavo
jam pavestos srities puikiu
žinovu. Įvairiais specialiais
uždaviniais, jis buvo vy
riausybės komandiruojamas
į užsienį. Prof. gen. S. Dir
mantas savo tarnybą Lietu
vos kariuomenėje baigė bū-

damas krašto apsaugos ministeriu (1935. XI. 2 —
1938. IV. 21). Buvo apdo
vanotas D. L. K. Gedimino
2-jo laipsnio ordinu, Vytau
to Didžiojo 3-jo laipsnio ir
Prancūzijos Respub likos
Garbės Legiono 2-jo laips
nio ordinais.
Be karinės tarnybos Ne
priklausomoje Lietuvoje, S.
Dirmantas dirbo ir švietimo
ministerijoje, čia jis pra
dėjo darbą kaipo ankštųjų
kursų Kaune geodezijos lek-
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K. UBONIS

PASIDUODAMI KOMUNISTAMS,
MANĖ IŠGELBĖSIĄ ŠEIMAS...
Zarasų krašte Baisieji Birže
lio Trėmimai buvo truputį nujau
čiami. Iš milicijos ir kompartijos
padoresnių žmonių buvo duodami
atsargūs įspėjimai. Daugelis po
licijos pareigūnų, šaulių ir orga
nizacijų vadovų naktį slapstėsi
miške ir tik dieną, pastebėję prie
namų sutartą ženklą, grįždavo.
Niekas netikėjo, kad gali už vie
no šeimos nario lietuvišką veik
lą suimti žmoną, vaikus ir senus
tėvus.
Daugelis besisplapstančių vy
rų, kai buvo suimtos jų šeimos,
pasidavė, tikėdamiesi kad išgel
bės, bet apsiriko. Petras Šedui
kis, Degučių km., sužinojęs, kad
suimti jo tėvas ir brolis, miško
broliams pasakė:
-- Viešpatie, nejaugi mano tė
vas, man besimokant Zarasuose,
vilkęs pėsčias maistą, kad vai
kui davus geresnę ateitį, dabar už
mane turės pasiimti tremtinio
kryžių? ... O brolis?... Einu ir
pasiduosiu, kitaip širdis man
sprogs...
Seduikio niekas neįveikė atkalbėti. Sibiro pusnynai ir ledy
nai gavo dar vieną auką.
Suėmimams vadovavo vietos ko
munistai, o juos lydėjo sovietų
armijos grupių kariai, susidedą
nuo 5 iki 10 vyrų. Zarasų apskri
ties suimtieji buvo gabenami Į
Dūkšto ir Turmanto geležinkelio
stotis.
Nežiūrint kaip komunistai sten
gėsi paslaptingai ir tyliai įvykdy
ti trėmimus, vienok gal jau pats
instinktas, beveik kiekvienam,
kažkas šiurpulingai, nedavė ra
miai miegoti. Daugelis ėjo Į lau
ką ir savo ausimis girdėjo apy
linkėje balsus artimųjų šaukian
čių pagalbos...
Šioje skaudžioje dvidešimtojo
amžiaus tautų naikinimo trage
dijoje, buvo liudininkas ne vien
žmogus, bet ir šunys. Jei komu
nistams buvo įsakyta, tik jau pas
kutiniu atveju paleisti šūvį pasi
priešinusiam, kad nesukėlus
triukšmo ir panikos, šunų stau
gimą stengėsi nutildyti pasmaug
dami retežiu. Zarasų apskrity
je buvo rasti 6 šunys pasmaugti ištremtųjų šeimininkų sody
bose.
Vos saulei patekėjus, antroji
raudonųjų grupė apgulė ištrem-

tųjų namus, neva tai surašinėti
turtą, gi tikrumoje grobstė ir da
lijosi.
Turimomis Žiniomis iš Zarasų
per pirmąjį vežimą buvo išvežta
154 asmenys, kurių pavardžių
saugumo sumetimais, kad jų gy
venimo dar labiau neapsunkinus,
neskelbiame.
(Bus daugiau)

MOKAME

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

torius. Vėliau buvo Vytau
to Didžiojo Universiteto
profesorium. O paskutiniu
metu — statybos fakulteto
dekanu,
Prof. gen. S. Dirmantas
yra ir plunksnos žmogus.
N e p riklausomybės laikais
parašė nemažai knygų ir
vadovėlių. Daugiausiai iš
artilerijos, inžinerijos, to
pografijos bei topometrijos
srities, šių sričių rašiniai
tilpdavo Mūsit žinyne bei
Kosmose. Išeivijoj jo straip
sniai dažnai pasirodo Kary
ir kitoj spaudoj.
Kaip Nepriklausomy b ė s
laikais, taip ir išeivijoj pro
fesorius savo jėgas ir darbą
skyria tėvynės Lietuvos
laisvei ir gerovei. Jis yra
įsijungęs į daugelio patrio
tinių ir profesinių organi
zacijų. Daugelyje jų jis yra
pirmininku arba aktyviu
nariu. Jis yra gyvu pavyz
džiu tiems, kurie vengia or
ganizacijų ir bet kokio lie
tuviško darbo. Nežiūrint jo
amžiaus, jam niekad ne,trūksta nei laiko, nei ener
gijos dalyvauti organizaci
jų susirinkimuose ar valdy
bų posėdžiuose.

1963 m. vasario 18 d.

Pabrėžtina, kad jubiliatas
yra gilus ir nuoseklus vi
suose savo plačiuose dar
buose. Visas gyvenime ir
veikloje pasitaikusias pro
blemas sprendžia profeso
rišku įsigilinimu. Gyveni
miški patyrimai, faktai ir
dokumentai yra jo veikloj
sprendimų elemenatai. Su
planuotus ir pasiimtus dar
bus, jis vykdo iki sėkmingo
galo. Tai principo ir
būdo kario savybė.
Prof. St. Dirmantas yra
suplanavęs parašyti kapita
linį veikalą tema: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikšti j o s
karyba ir priede — Trys
mūsų paskutinieji karai su
Rusija XVIII a. Džiugu ir
malonu patyrus tokį svarbų
profesoriaus užsimojimą.
Veikalo rašymas, atrodo,
gerokai pastūmėtas pirmyn.
Neabejoju, kad šį užsimo
jimą profesorius įvykdys.
Sėkmės ir ištvermės!
Kaip didelis kelionių mė
gėjas, jis turėjo progų ir
laimės apkeliauti veik visas
Europos valstybes ir susi
pažinti su jų gyvenimu.
Studijų tikslu tikisi dar
kartą aplankyti Europą.
Sukaktuvininko asmeny
je matome ne tik profeso
rių, inžinerių ir aukšto
laipsnio karį, bet ir istori
ką — didelę mūsų tautos
praeities žinovą.
Linkime profesoriui už
planuotus darbus sėkmingai
baigti. Taip pat — sveika
tos ir Aukščiausiojo palai
mos.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

DIRVAI AUKOJO
Dr.J. Dauparas, Chicago.... 4.00
Sf. Pangonis, Omaha............ 1.00
V. Viskantas, Detroit......... 2.00
J. Čiplys, Waterbury......... 2.00
V. Yucius, Pittsburgh........ 1.00
A. Griauzdė, Boston........... 3.00
A. Vilėniškis, Dorchester .. 4.00
P. Ličkus, Chicago........... 2.00
P. Zailskas, Cicero......... 5.00
V. Bankausas, Chicago.... 2.00
K. Pažemėnas, Baltimore. 1.00
V. Lankauskas, Chicago ... 5.00
P. Dabkus, Toronto.......... 1.00

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu 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
Chartorod and Saparvitad by th< United Statei Government
2202 W. CERMAK ROAD
Pbone: Virpinta 7-7747

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kaianautkat, Pre».

Kun. Pr. Valiukevičius (Amerikoje gimęs), Rochesterio šv. Jur
gio lietuvių parapijos klebonas puošia kleboniją kunigaikštienės Bi
rutės paveikslu. Amerikos lietuvis kunigas vadovaus didžiajam Lie
tuviŲ Fondo vajui nedidelėje, bet pavyzdingoje Rochesterio lietuvių
kolonijoje. Vajaus tikslas yra surinkti 15,000 dolerių Lietuvių Fon
dui, komiteto nariams asmeniškai aplankant kiekvieną lietuvį. Ko
miteto nuomone, kiekvienas uždirbąs paprasto darbininko algą, au
koja fondui 100 dol., o turtingesnieji: profesionalai, prekybininkai,
bankininkai, inžinieriai ir kt. po 1000 dolerių.

KODĖL REIKIA REMTI LIETUVIŲ
FONDĄ? H. ŽEMELIS
Ar neperdaug turime visokių
fondų ir rinkliavų? Tokie ir pa
našūs klausimai gali kilti kiek
vienam ir kiekviena rinkliava,
kiekvienas organizuojamas va
jus gali būti sėkmingas tik ta
da, kai visi sąmoningai žino,
kam jis aukoja ir kuriam tiks
lui toji auka bus sunaudota.
Tas tiesa, kad mes turime
daug fondų ir kad įvairūs aukų
rinkėjai prašo mūsų paramos.
Bet prieš pakeldami balsą prieš
visokį aukų rinkimą -- pasižiū
rėkime kas lietuviškoje visuo
menėje yra daroma ir padaro
ma . Juk niekas kitas, nei vals
tybė, kurios neturime, nei kiti
kokie geradariai už mus ir už
mūsų lietuviškus reikalus ne
mokės. Tačiau kiekvienas nori
me, kad ir už mūsų pavergtos
tautos reikalus kas nors kalbė
tų ir norime turėti savas orga
nizacijas, bažnyčias, laikraš
čius, gimnazijas, lituanistines
mokyklas, chorus, muziejus, te
atrus, kongresus, suvažiavimus
ir t.t. Tai yra mūsų lietuviško

pasireiškimo būtinybė, tai mū
sų lietuviško gyvenimo gyvybė
ir ją paremti ir išlaikyti turi
me patys.
Pagaliau , palyginkime. Ame
rikiečiai turi turtingą kraštą ir
savo valstybei išlaikyti jie moka
labai didelius mokesčius, idant
iš tos valstybėsgauti visokių rei
kalingų gyvenimui palengvinimų
ir patogumų. Bet šalia to, kiek
jie turi įvairių fondų ir vykdo
įvairių rinkliavų? Tikrai,nema
žiau už mus. Ir jie aukoja.
Tie visi mūsų fondai ir rink
liavos yra skirtos tam tikriems
uždaviniams, bėgamiesiems die
nos reikalams atlikti, kaip pvz.
ALT veikla. Čia surenkama pa
lyginti, nedidelės sumos. Tačiau
metams bėgant, darosi vis aiš
kiau, kad mums reikia pastoves
nio fondo, mums reikia lietuvy
bės išlaikymo klausimą spręsti
ateičiai su rimtesniais planais
ir platesniais užsimojimais, kad
lietuviškas gyvenimas neužgestų
su tų ar kitų metų paaukotu do
leriu.
Daug gyvybinių reikalų stokoja
lėšų. Kultūriniai reikalai visą
laiką buvo, dėl tų pačių lėšų sto
kos, apleisti. Daug gražių suma
DIRVOJĘ GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš nymų -- išleisti informacines
knygas apie Lietuvą kitomis kal
tu — šios knygos:
bomis, lietuviškoms mokykloms
Gen. V. Nagius - Nagevi vadovėlius, paremti mūsų muzi
kos kūrėjus, menininkus, litera
čius, gyvenimo ir darbų
tus, scenos darbuotojus ir kitus
apžvalga ......................$6.00 lietuviško dvasinio gyvenimo
Stasys Santvaras —
žadintojus -- mes negalėjome ir
Aukos Taurė — autoriaus negalime, nes tiems reikalams
penktoji lyrikos knyga $2.50 likdavo tik nuotrupos.

Lithuania Trough
The Ages .............. $3.50
Crosses, V. Ramono
romano vertimas $4.00
Leave Your Tears
in Moscotv............. $3.95

VIEŠĖDAMI (’IIICAGIME PIRKITE VAI IO.IE VIIIDERVIIIJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMĄ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J a n u š a i t i s ir J . Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta.......... ........................... $3.59
KRON BRANNVIN
•\QUAVIT (švediška)
’>th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
B0RDEAUX pranc. vynas ..................... 5th $0.98

Tam tikslui ir buvo (steigtas
Lietuvių Fondas -- sukelti mi
lijoną dolerių ir iš jo palūkanų
remti mūsų kultūrinį gyvenimą,
kuris plačiais ir įvairiais pasi
reiškimais ir gali palaikyti mu.
myse ir ateinančiose kartose mei
lę lietuviškai žemei, kalbai ir
tautai. Ar sunku sukelti milijo
ną dolerių? -- ne, jei mes visi
suprasime, kokiam didžiam tiks
lui tą dolerį aukojame. Kiekvie
nas, kas paaukos 100 dolerių, gaus
1 balsą, tuo būdu, visi aukotojai *
kartu kontroliuos tą Fondą ir jie,
o ne kas kitas spręs kam ir kiek
skirti pinigų. Tuo būdu, kiekvie
nas aukotojas ne tik rems kilnų
lietuvišką.darbą, bet kartu busto
kilnaus darbo sprendėjas ir vyk
dytojas.
Mes tikime, kad visi gyvai at
silieps į kvietimą prisidėti au
komis, didesnėmis ar mažesnė
mis, dalimis ar iš karto -- su
kelti tą milijoną dolerių, nes tai
yra vienintėlė vykdomoji rinklia
va, kuri palaikys lietuvišką gyvy
bę ateičiai.

1963 m. vasario 18 d.
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ATSIUSTA PAMINĖTI
MARGUTIS -- sausio mėn. nu
meris išėjo nauja dail. Alg. Kurausko sukurta išore.
Turinyje, šalia Klaipėdos va
davimo epizodų (J. Dainauskas)
ir Daumanto "Partizanų" apžval
gos (St. Daunys), gražiai įsiter
pęs Marius Katiliškis savo origi
nalia kūryba ir žodžiu apie kūry
binę buitį "Išėjusiems negrįžti".
Žurnalas gyvas, aktualus savo
straipsnių atranka ir kronikine
aktualija.
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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 caseof
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-ehief Jonas Čiuberkis.
Redaguoja:
Jonas Čiuberkis, Vytautas Gedgaudas ir Jonas P. Palukaitis.

AIDAI -- sausio mėnuo. Metus
žvilgsnį į praeituosius metus,
A.R. - D., šalia kultūrinių pro
švaisčių, visuomeniniai - politi
niame mūsų veiklos kelyje ran
da grumstų, kuriuos išlyginti ga
lėtų tik naujai atsiradę, ryžtingi
Vaižganto Sauliukai.
Turinyje, savo srityse reiškia
si K. Bradūnas, Vincas Trumpa,
Dalia Kučėnienė, dr. J. Gimbu
tas, Paulius Jurkus, J. Aistis.
Plati knygų, meno, relig. ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalga.
Apstu iliustracijų.

Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas,
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.06. Dirva išeina:
pirmadieniais,, trečiadieniais ir penktadieniais,
išskyrus šventes.

KUR GLŪDI TIKRASIS PAVOJUS?

Sovietų Sąjungos kariuomenės bazės neilgai manevravo Gaižūnų
poligono smėlynuose. Tie manevrai išsidriekė iki Berlyno mūrinės
sienos. Manevrai, pusiaukelėje prilaikyti "policinės akcijos", buvo
bandomi Korėjoje, jie jau poilsio stovyje Laose, juos šiek tiek dar
Iš Lietuvių Fronto Bičiulių Atlanto pakraščio suvažiavimo New Yorke š.m. vasario 9-10 d. Prie stalo
sėdi: Br. Bieliukas, V. Sidzikauskas, inž. V. Volertas, kalba V. Vaitiekūnas. Rekorduoja dr. H. Lukošetrukdo kariniai patarėjai Viet-Name.
LIETUVA - Filatelistų Drau
Ilgas tai kelias — nuo Gaižūnų poligono. Kai kur jis šlapias ir net vičius.
Vyt. Maželio nuotrauka
gijos
biuletenis, sausio mėn. Ne
neišbrendamas. Bet nebuvo kliūčių ir pabraidymui Karibų jūra. Koks
aplenkdamas svarbesnių mūsų
gi būtų tikslas sulaikyti rusų kareivius nuo progos pasidžiaugti ta
gyvenimo įvykių, biuletenis ir to
pačia saule, kuri taip raminančiai veikia čia pat, Floridos pusiasa
liau teikia gausią informaciją fi
lyje...
latelijos mėgėjams. Biuletenį re
Gaižūnų poligonas -- Havana. Pasaulis mažas, nuotoliai reikš
ti kultūrinius darbus, kritika ša daguoja Eug. Petrauskas, 7742
Gyvai ir įspūdingai praėjo Lie
E. ČEKIENĖ
mės nebeturi. Kaip reikšmės nebeturi, rodos, dar nesenai kasami
liška, bendruose suvažiavimuose So. Troy St., Chicago 52, III.
apkasai, strategų taip vertinamos gamtinės kliūtys, kaip Nemuno tuvių Fronto Bičiulių suruošta
iškeliami tik savieji pasireiškę
Kas
kiek
nori,
tiek
galingu
jau

paskaita tema Tautinė vienybė,
ar Vislos upės.
įvykusi vasario 9 d. Baltic Free- čiasi. Džiaugiamasi, kad iš VLIK žmonės. Mokslininkai taip pat ga
išėjo saujelė trukdytojų, o apsi lėtų susijungti ir atlikti daugiau
Teko girdėti įdomių nuomonių apie tuos nekaltus karinius "ma dom House, New Yorke.
Tema buvo padalinta į tris sukus vanojama, kad ši saujelė ir didelių darbų, kurių paskirai ravimu atrasime vis daugiaubendnevrus". Pavyzdžiui, dar 1946 m. vasarą, buvęs Čekoslovakijos
ro jungiančio mus nei skiriančio,
pasiuntinys Lietuvai Dr. Skalicki, tuo metu užėmęs aukštas parei sritis: kultūrinė, politinė ir kar užvaldė bendruomenę. Geriau bū dirbant neįmanoma įveikti.
o svarbiausia, reikia visų geros
gas užsienių reikalų ministerijoje, Prahoje man aiškino, kaip Be tų santykiai. Kultūrinėj daly re
valios, -- pabrėžė jis, -- neat
nešąs puikiai supratęs Sov. Sąjungos tikslus, Vid. ir Rytų Europos ferentu buvo dr. J. Girnius, kositverkime viens nuo kito ideo
valstybėse turėti taikos ir ramybės siekiančias liberalines vyriau referentai prof. dr. J. Puzinas
loginėmis užtvaromis, nemanysybes. Ir Justas Paleckis esąs ne kas kitas, o tik liberalių pažiūrų ir dr. K. Ostrauskas.
Dr. J. Girnius pažymėjo, kad
kim, kad tik mes geriausi ir
valstybės vyras, kuriam, esą, negalima prikišti jokių komunistinių
tautinė vienybė mūsuose labiau
gudriausi.
tendencijų...
siai sudilinta tema, bet drauge
Dr. K. Ostrauskas užakcenta
Tai buvo-1946 metais. Ir -- istorija kartojasi.
vo, kad kultūrinio darbo visiška
Šiandien, iš Kubos pabėgęs profesorius Louis Aguilar Leon (ak skaudžiausia žaizda. Jaučiamės
vienybė būtų kultūrai peilis. Kul
tyviai dalyvavęs rezistencinėse kovose prieš Batistos režimą) rašo, toli pralenkę senąją išeiviją, ku
tūrinei vienybei siekti svarbiau
kad "maži pralaimėjimai suėda pergalę". Dar blogiau, horizonte pa ri nė nesvajojo kultūros kongre
sia yra, mokėjimas vienodai su
sirodžiusi koegzistencijos su Castro vizija, Titoizmo "išganymas" sų, bet mes rengiame savuosius
tikti visus kultūrinius laimėji
Karibų srityje, ir pavojingos prielaidos, kad neprileidus statytis ato taip, kad rimtai teko klausti: kiek
mus, kritiškai vertinant laikytis
minių ginklų bazių Kubos komunistinis režimas nebesudaro pavojaus beliko žengti pirmyn, kad vėl at
sidurtume 70 metų atgal, kai Šliū
objektyvumo, bet gi ir čia susi
Amerikai...
duriama su kliūtimi, nes kas Pet
Profesorius Leon bando įtikinti per amerikiečių spaudą, kad pas kovėsi su kunigais. Tik jie
manyti, jog be rusiškų raketų Castro nebesudaro niekam pavojaus, yra plūdosi lietuviško kaimo žodynu,
rui objektyvu, tas Jonui herezija.
Sąžiningumas taip pat ne visada
ne kas kita, kaip įžeidimas tų, kurie su tuo režimu kovojo dar rake o mes moksliniu tarptautiniu
patarnaus, nes kritikas gali būti
toms neatsiradus. "Užsiminimas apie koegzistenciją reiškia ne ką leksikonu: kultūriniais fatalis
labai sąžiningas, bet neišmintin
kitą, kaip deklaravimą, kad kova dėl demokratinių principų už JAV tais, sentimentaliais sadistais,
anoniminiais mikrobais, profe
gas. Žmogaus darbas ne taip leng
sienų neturi prasmės".
vai kritikų atskiriamas nuo jo pa
Demokratiniai principai plačiąja prasme apima tautų apsispren sionalais fariziejais ir pan.
Kalbant apie Lietuvių Fondą jis
ties, nes tai yra jo dalis, todėl
dimo teisę.
vertinant ir atsižvelgiama į pėtį
Kovoje už pagrindinius žmogaus laisvės principus, kovoje už de pabrėžė, kad pinigai mums rei
asmenį.
mokratijos laimėjimus yra silpnų vietų. Tas silpnas vietas nepaliko kalingi dabar, kol mes dar gyvi.
Kartais menkas kultūrinis įvy
neišnaudoję tie, kurie pradėjo manevrus Gaižūnų poligone 1940 me 50 tūkstančių dol. paleidus apy
varton tuoj pat atneštų mums
kis pristatomas spaudoje, kaip
tais.
labai didelis. Žinantieji jo tikrą
Kokia menka ir primityvi pradžia, pasakytume. Bet kur yra pra daug naudos, o šiaip tą naudą
vertę tyli, nes imsi rašyti atvi
džia manevrų į priešingą pusę, yra vienas iš klausimų, į kurį dar turi Amerikos bankai. Kultūros
rai, užpykinsi draugą ar gerą pa
niekas negali atsakyti. O tai ir yra didžiausio pavojaus reiškinys. fondas turėjo būti Bendruomenės
žįstamą, nustosi jo. Tuo būdu
(j.e.) siela, deja, taip nėra. Todėl rei
kalingi atskiri fondai, kurie at
gauname kreivą kultūrinio gyve
liktų tuos kultūrinius darbus, ku
nimo veidą.
rių neatlieka Kultūros Fondas.
Reikia stengtis vienybės siek
Vienybei siekti trukdo ir mū
ti, bet netikiu, kad galime tai
sų spaudos neobjektyvumas, —
įgyvendinti, -- baigė dr. K. Os
sakė dr. J. Girnius, pacituoda
trauskas.
mas pavyzdžių sąryšy su Kultū
Diskusijose dalyvavo ir klau
Laikau didele garbe pasveikin tyti vaikus mokė jų motinos prie ros Kongresu iš Naujienų, L.
sytojai, iš kurių griežčiau pa
ti Jus visus Lietuvos Nepriklau ratelio. Kai žandarai įdardėdavo Lietuvos, Draugo, Tėviškės Ži
sisakė teigiamai už Lietuvių Fon
somybės atkūrimo 45-tosiose į kiemą, knygas,dažniausiai mal burių ir Darbininko.
dą (milijoninį) dr. Vileišis iš
metinėse. Linkiu geriausios sėk daknyges, slėpdavo po grindimis,
Ilgėtis vienybės, tai ilgėtis to
Waterburio, bet dauguma nuomo
mės atsiekti užsibrėžtų tikslų. o vaikai išlakstydavo. Su kokiu bulybės. Visi žengiame j tiesą,
nių buvo, kad jo Įkūrimas ir tos
Šia proga noriu iškelti keletą min pasišventimu mūsų knygnešiai trokštame gėrio, bet į tuos ide
sumos sukėlimas rinkėjams yra
čių, kodėl Vasario 16-oji mums gabeno Prūsuose,Tilžėje, spaus alus einame skirtingais keliais,
pasidaręs pačiu tikslu.
tokia brangi ir prasminga.
dinamas knygas ir laikraščius! kartais net priešingais ir,užuot
V. Rastenis pateisino, kad tau
Kaip gamta savo žalumo sim
Ir taip turėjo kentėti tauta, ku pasiekus absoliučios vienybės,
pymas ateičiai yra išmintingas
fonijomis kasmet džiaugsmingai rios protėviai, skaitant nuo ka įmanoma tik reliatyvi vienybė,
dalykas, bet jei tėvai taupo vai
Lietuvių Fronto Bičiulių suvažiavime kalba prof. J. Puzinas. Prieky
švenčia iš žiemos šalčių atgiji raliaus Mindaugo laikų, per 550 kurios nei generaline linija, nei
kams leisti juos į aukštus moks
Vyt. Maželio nuotrauka
mą -- Pavasari, krikščionija -- metų turėjo savą valstybę, buvu civiliu karu, o tik laisvu dialogu vyr. moderatorius dr. J. Juozas Girnius.
lus, tai gerai, tačiau jei taupytų
mirties pergalės -- Kristaus sią viena iš didžiausių Europos galime pasiekti.
dabar skurdžiai gyvendami, vai
Prof. J. Puzinas nurodė, kad kus paliegėliais išaugintų, tai
Prisikėlimo šventes, taip lietu galybių, ilgus amžius didvyriš
Yra, tačiau, prievartos ir lais tų mažiau gudraus žaidimo, dau
vių tauta — iš 125 metų iš sve kai gynusią ne tik savo, bet ir vės vienybė. Siekiant jos prie giau sveiko proto. Kai rasim dar tautinei vienybei siekti reikalin jau blogai. Taip ir su L. Fondu,
timų okupacijų išsilaisvinimo su visos Vakarų Europos laisvę nuo varta, užuot vienybės, pasiekia bo vienybę, atsiras ir institucinė ga: lietuviško reikalo iškėlimo gali nebebūti kas jo procentais
aukščiau asmeninių interesų, pa naudosis. Taupome ateičiai, ap
azijatų antplūdžių.
kaktuves.
ma priespauda. Prievarta gali vienybė.
Nuolat
girdim
aidų
prieš
dog

kantumo kitų įsitikinimams, dau leidę dabartį.
Vasario 16-toji lietuvių tautai
Per Didįjį karą Lietuva paten ma pasiekti tik nutildymo, bet
matizmą, -- kalbėjo J. Girnius, giau bendro suėjimo su kitų įsi
daugiau kaip pavasaris, tai žūti ka dar žiauresnėn vokiečių oku ne įsitikinimų pakeitimo.
(Bus daugiau)
pasmerktos tautos iš vergijos pacijom
Dėl bendro tikslo visi suta -- bet tik skirtingos pažiūros tikinimų asmenimis ir tuo bendapšaukiamos
dogmomis.
Visus
retežių prisikėlimas, tautos Ve
Štai šitokiose sąlygose 1918 riam, nes vadinamojo trečiojo
lykos, Tik pagalvokime: 125 me- metais vasario 16 dieną Vilniu fronto dar nėra, nors vienas tektų vadinti dogmatikais,išsky
- tus vilkti neišpasakytai sunkų ver je Lietuvių Taryba pąsirašo ak antras samdinys jam ir atsiran rus, kurie visai be pažiūrų. Ta
Balys Auginąs
gijos jungą! Nieko sava, viskas tą, kad atstatoma Lietuvos Vals da. Neaktualus nė partijų kovos čiau dogmatizmu reikia vadinti
rusiška.
Už lietuvišką raštą tybės nepriklausomybė. Mums objektas — valdžios laimėjimas. ne patį pažiūrų turėjimą, o jų
E R O I C A
mūsų tėvai buvo tremiami Sibi dabar sunku ir įsivaizduoti, ko Tuščia ieškot kalčių, nes abie fanatišką siaurumą.
Prof.
dr.
J.
Puzinas,
papil

ran, grūdami f kalėjimus. Net kie karšti jausmai užtvindė lie jose pusėse jų atsirastų. Blo
lietuviškas maldaknyges prie baž tuvių krūtines! Susidaro sava giausia, kad emigracijoj politi dydamas dr. J. Girniaus min
Pro šimtmečių voratinklius, pro laiko drobių rietimus
nyčių rusų žandarai atiminėjo. valdžia. Tūkstančiai savanorių SU' nis veikimas nebeturi tikrovės tis, pažymėjo, jog kaip alkanam
Matau iš praeities auksuotų rėmų žvelgiantį į mus
Uždarinėjo bažnyčias, vienuoly daro pirmuosius lietuviškos ka sankcijos -- jėgos patikrinimo. duona rūpi, taip mums ta vieny
Savosios žemės brolį - milžiną šviesplaukį -bė,
todėl
tenka
susirūpinti,
kad
nus, lietuviškas mokyklas. Kad riuomenės pulkus, kurie, nors ir
Kai
žygių jo istorijos lapus vidunaktį vėlai
tas
negalavimas
netaptų
chro

lietuviai greičiau surusėtų, įvedė menkai ginkluoti, išveja iš Lie
Vartau - girdžiu šlamėjimą sparnų - lyg sakalai
niška liga.
lietuviams svetimą rusišką rai tuvos ir vokiečius, ir rusus, ir
Iš apleistų piliakalnio gojelių būtų čia suplaukę —
Vienybė kultūriniam darbe
dyną, statė stačiatikių bažnyčias lenkus. Mūsų brolių krauju gau turėjome laimę išbėgti į Vaka
įmanoma
ir
net
gražiai
vykdo

-- cerkves. Sugaudytus jaunus siai aplaistyta žemė pražysta rus, tą laisvę ir savo prigimtį
Po amžių dulkėmis aprūkusiu dangum
vyrus kariuomenėj laikė Rusi gražiausiais Laisvės Žiedais: branginti nemokame: tirpte tirps- ma, -- kalbėjo jis toliau, -- tai
Čia
jo kančios įmintos pėdos žėri mums, ,
rodo
visa
eilė
vykdomų
šviesių
jos platybėse ištisus 25-rius men per 22 laisvo gyvenimo metus tame mus priglaudusiuose kraš
Kaip
nerūdijančio žvaigždyno žalvarinės sagtys-pavyzdžių:
L.
Enciklopedija,
Litus. Visam kraštui trukdė bet Lietuva savo tautine kultūra ir tuose. Daugelis mūsų lengva šir
Nūnai, kai sninga mėnesio pūkais ir bunda šimtametės naktys.
tuanus,
L.
Bendruomenė
ir
"kiti
tautos
gerbūviu
pasiveja
ir
šimt
dimi
išsižadame
idealų,
dėl
ku

kokią pažangą. Skurdu ir nyku
Ir vėjų gentkartės išpusto metų tolumas mečiais laisvėje gyvenusias tau rių taip narsiai kovojo ir mirė darbai, Į kuriuos yra įsijungę
tada buvo mūsų tėvynėje.
Aš jį akimirkai regiu bekopiantį keliu: Daugelis lietuvių, nepakęsda- tas.
mūsų tėvai ir protėviai. Neiš- šimtai talkininkų ir be kartų ar
Kaitria namų ugnim-lyg šimtas žemės saulių-dega melsvos akys
įsitikinimų
skirtumo
tie
dideli
Tačiau
neilgai
laisvės
vaisiais
duokime jų heroizmo. Keliasde
mi sunkių vergijos pančių, bėgo
Tai
jis - tai mūsų protėvis sugrįžta tolimas
į Ameriką, Angliją ar į kitus galėjome džiaugtis: antrojo Pa šimt tūkstančių partizanų ir Si darbai žengia pirmyn.
Saulėlydžio
gaisrų išdegintom vagom -Tačiau, yra ir neigiamų reiš
saulinio karo pasėkoje mūsų tė biro kankinių gyvybės aukos te
kraštus. Likusieji tėvynėje oku
Jis pina sakmę iš nužydusių dienų ir žuvusių šaulių,
kinių
vienybei
siekti,
prie
kurių
vynė
ir
vėl
jos
neteko.
Bet
ir
būnie mums šventu testamentu.
panto užmačiom priešinosi ne
Ir sausą kasdienybės smėlį šlaksto aisčių kraujo apeigom —
šiuokart lietuvis tvirtas, atspa
O. Zailskienė, prof. J. Puzinas priskiria: spau
paprastu atkaklumu, net ir mir
rus ir kantrus. Tik mes, kurie
Vyriausioji skautininkė da nesistengia objektyviai iškel
ti nesibijodami. Lietuviškai skai

TAUTINĖ VIENYBĖ KULTŪRINĖJE SRITYJE

Seses ir broliai skautai,
tėveliai ir bičiuliai
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Svarstymai ir nuomonės

Į Lituanus. Jei ji pripažĮsta svar
bą (ir stiprų remtinumą)biuletenių, kurių poveikis yra labai
ir labai abejotinas, tai ji turėtų
dar kartą pažvelgti Į Lituanus
ir pamatyti, kad jis, tegu ir ne
visai tobulas, yra svarbesnis, ver
ningų pasekmių net ir tuo atve tingesnis už eilę kitų dosniai re
A. Dundzilos (Draugas, sau
V. RASTENIS
ju, jei visi (leidėjai ir-prenume- miamų veikimų. Tad jis Įtraukti
sio 29) ir Romo Kezio (Dirva,
ratoriai) sutiktų tą mokesti mo nas Į ALT remiamų darbų pro
vasario 6) sumanymas uždėti doler{, pusę dolerio ar nors ir tik nors ir priesaika patvirtindami, kėti ir jis būtų tobulai surinktas. gramą vienoj iš pirmutinių vie
Pagaliau, visi laikraščiai eilės tų. Tegu Taryba pasakys, kad ji
25 centus apyvartos mokes skelbia nuostabiai išpūstus savo
čio (sales tax) ant laikraščių tiražų skaičius. Laikraštis (kad kitų aplinkybių yra verste ver kviečia visuomenę prie šĮmet per
bei Žurnalų prenumeratos Litu ir labai smulkiu šriftu,angliškai) čiami kelti prenumeratą savo Tarybą sudėsimų aukų pridėti,
anus žurnalo naudai nėra nei paskelbia, kad jo vidutinis tira išsilaikymui gelbėti. Dirva, štai dar sakysim, po dolerį kitą spe
originalus, nei išganingas.
žas yra, sakysim, 47,000! (Yra truput} jau padidino prenumera cialiai Lituanus intencija, ir te
Neoriginalus, nes apyvartos tokių atvejų). Kas bus, kai toks tą (mano nuomone, ne tiek, kiek gu Taryba Įsipareigos rūpintis
mokestis yra seniai išrastas ir, laikraštis praneš, surinkęs Li realios sąlygos reikalauja), kiti Lituanus finansavimu, jei reikės,
be to, tai yra socialiniu požiūriu tuanus žurnalo reikalams, saky jau užsimena apie tai, bet delsia, tai net kitų menkesnių reikalų
labiausiai kritikuojama ir net sim, tik 7,000 kartų po 25 cen svyruoja, nes nėra tikri, kaiptas sąskaitom Taip lengviau atkris
smerkiama mokesčių rūšis. Ne- tus? Argi nebus pagrindo kilti atsilieps Į prenumeratos rinką , reikalas to žurnalo leidėjams
išganingas todėl, kad, jei suma kalboms, kad tas laikraštis pa nėra tikri, iki kokios ribos tie "plėšytis" su lėšų telkimu. Pa
nymas ir būtų Įgyvendintas, juo sisavino 10,000 dolerių, priklau prenumeratoriai yra, anot R. Ke galiau, ir Lietuvių Bendruomenės
iš vienos pusės būtų užkrauta sančių Lituanus žurnalui? Tai zio, "padorūs" ir "nepurkštaus", organizacija, ir Lietuvos Nepri
papildoma našta ten, kur ir taip bus nepagestas Įtarimas,bet pa šiose aplinkybėse galima būti klausomybės Fondas mielai savo
labai sunku, iš kitos pusės — šalinti jį būtų galima tik tikslios tikriems, kad jokia laikraščių turimus tinklus Įpareigos priim
tokio užtikrinimo Lituanus žur revizijos keliu, ir Įrodžius, kad leidykla nesutiktų su pasiū ti ir perduoti Lituanus skirtas au
nalui, kokio viliasi optimistai viešasis oficialiai prisiektas pa lymu Įvesti "sales tax" prie pre kas, tuo būdu perimdami bent da
sumanytojai, nesusidarytų.
sigyrimas dideliu tiražu buvo numeratos, nepaisant, kaip jos lį rinkliavinių darbų, kuriuos da
Jei PLB valdyba imtųsi nedė neteisingas (perjury).
bevertintų Lituanus žurnalą. Ir bar atlikti pasijuto priversti pa
kingo uždavinio -- Įkalbėti laik
Nors ir ne visiškai visus esa nebūtų pagrindo leidyklas už tai tys Lituanus leidėjai. Bet būtina,
kad A.L. Taryba liautųsi rodžiu
raščių leidyklas savanoriškai ap mus laikraščius bei žurnalus pre smerkti.
siimti apdėti tokiu mokesčiu pre numeruoju, bet prenumeruojamų
Lituanus yra apčiuopiamas, si neigiamą pavyzdį šiame reika
numeratorius ir apsiimti'tą' mo priskaitau 20. Tad būčiau apdė teigiamas jaunosios kar le.
kesti surinkti, kiekvieno laikraš tas iš viso $5.00 mokesčiu Litu tos veiklumo vaisius toje sri
čio leidykla rimtai susimąstytų: anus labui. Ar ne 'tikslingiau tyje, kurioje vyresnioji karta kaž
Savotiškas Įspūdis susi
kodėl tik mes turim dėti tą naš man tą penkinę siųsti tiesiog Li kaip nepajėgė pakankamai sėk daro, matant, šalia R. Kezio en
tą ant savo prenumeratorių ir tuanus žurnalui, o ne dalinti Į 20 mingai pasidarbuoti. (Beje, kas tuziastingų sumanymų, dr. A.
savo pečių.
vietų ir abejoti, ar ir kada tie beprisimena, kad šj sumanymą Razmos pateiktą informaciją apie
Toliau, jei ir visi sutiktų ap "krateriai” susirinks, kur jie Lietuvių Studentų Sąjungai paki Lietuvių Fondą. Kai žmonės su
dėti tokiu mokesčiu savo prenu priklauso (ir dar galvoti, kiek šo ir pradžią gražiai pafinansa ka galvas, kaip čia sugraibius
meratorius --kur garantijos, kad žmonių turės darbo, kol perleis vo J. Bačiūnas?) Lituanus leidi "po kraterĮ" lėšų tokiam degan
mokestis bus sąžiningai išrinktas per apyskaitas)?
mas yra neabejotina (ir pusėti čiam reikalui, kaip Lituanus(ku
ir atiduotas? Juk tam tikslui lei
Lituanus žurnalui be didelio nai sėkminga) mūsų nepriklau- riam reikia po porą tūkstančių
dyklos turėtų atidengti kokiems vargo (bet ir be žymesnių tobu somybinės veiklos dalis. Jauni kas trys mėnesiai dabar, kitaip
nors Įgaliotiniams savo apyskai lėjimo galimybių) leisti .reikia mas atlieka darbą. Finansinis jis sustos), tas didvsis fondas
tų knygas ir tiksliai rodyti, kiek per metus bent $8,000. Po 25 cen pagrindas sudaryti — visos mū jau beturĮs surinkęs tiek, kiek
kada jie gauna prenumeratos, o tus tą surinkti, reiktų apdėti mo sų visuomenės, ypač vyresnio Lituanui užtektų dešimčiai
Įgaliotiniai turėtų tapti leidyklų kesčiu 32,000 Įvairių laikraščių sios, uždavinys. Lituanus žurna metų, ir vien Rochesterio lietu
apyskaitų revizoriais. Kuri lei prenumeratorių! Būčiau linkęs lo išlaidoms vieta turi būti ne- vių kolonija jau esanti numačiu
dykla su tuo sutiks? O be tokios eiti lažybų, kad vienoj leidykloj priklausomybinės veiklos išlaidų si šĮmet surinkti dar beveik dve
revizijos, tuojau pasklistų kal keli tūkstančiai apmokėtų pre sąmatose. Lietuvos Nepriklauso jų metų Lituanus biudžetą. Bet...
bos, kad štai tas ar kitas laik numeratorių yra retenybė, gal mybės Fondas yra skyręs lėšų tos stambokos sumos dedamos
raštis, surenka dolerius ar kra retesnė, negu prenumeratorių tam reikalui, bet pasidarė santū "Į kojinę”, tai yra, Į bankus. Atei
terius, bet ne visus atiduoda Li skaičiai išreiškiami tik triženk rus, matydamas, kad Vliko fon nančiais metais jos duos gal jau
tuanus reikalams, pasisavina... liais. Taigi labai didelis klausi das, Amerikos Lietuvių Taryba iki pusketvirto tūkstančio palūka
Su tokiu kaltinimu susidurti gre mas, ar iš viso yra 32,000 pre neranda ar tik labai sunkiai te nų. Tačiau Lituanus tų lėšų ne
sia ypač tiems leidėjams, kurie numeratų, ir ar iš to sumanymo randa savo ižduose lėšų prisidė gaus nė pauostyti, kadangi tas
spalio mėnesio pareiškimuose (ypač apsiribojant 25 centų mo ti prie to darbo, ir kad, Lituanus fondas neturi teisės finansuoti
(reikalaujamuose pašto taisyklių) kesčiu) išeitų pakankamai išga- žurnalo leidėjams pradėjus pa "politinės propagandos"... Žino
tiems rūpintis lėšų rinkimu, LNF ma, atsiras kitų gerų reikalų. Bet
rėmėjų didžiuma savo dalĮ gana tuos 3-4 tūkstančius tuo keliu
gausiai tiesiog tam reikalui ati gauti nėra taip jau pigu: žiūrė
duoda.
kite, kokios sumos jau išpum
Amerikos Lietuvių Taryba, sie puotos iš kišenių. Tiesa, dar iš
kianti būti vieninteliu lėšų to nedaugelio kišenių, tik maždaug
kiems reikalams telkimo centru, iš šimto. Bet čia, turbūt, visgi
turėtų persvarstyti savo pažiūrą turėtų būti pastebėtas ir atsaky-

NEORIGINALUS IR NEIŠGANINGAS SUMANYMAS

mas Į pasiteiravimą, "kur kiti
tūkstančiai idealistų". Ogi štai
kur: jie rūpinasi "alkanus pape
nėti"
šiandien, nes alkani
reikalai negali laukti ateinančių
ar dar tolesnių metų, kol susi
darys vienas kitas kąsnelis iš pa
lūkanų.
Lietuvių Fondo telkimas yra
taupymas ateičiai. Ar taupymas,
net ir labai kilniems tikslams,
nusipelno idealizmo vardo (ir
netaupymas tuo pačiu "neidealizmo"), yra pagrindo abejoti.
Neginčytina, kad taupymas pa
prastai yra protingas tvarkyma
sis. Tačiau viena sąlyga: taupyti
protinga, kai taupoma tai, kas
atlieka nuo būtinųjų šios dienos
poreikių. Niekas nepripažins nei
protingais, nei idealistais tėvų,
kurie, betaupydami lėšas vaikų
aukštam išmokslinimui, gyvens
tokiam skurde, kuriame tie patys
vaikai išaugs paliegėliai, jokiam
mokslui nebetinkami.
Gražu, gerai ir protinga su
taupyti stambesni 'kapitalą atei-

ties visuomeniniams reikalams,
bet nei idealistiška, nei protin
ga būtų tą taupymą paversti
fetišu, vieninteliu idealizmo po
žymiu, ir vardan jo nususinti
šiandien laistymo būtinai reika
lingas gyvybingas veiklos atža
las. Ar mūsų visuomenė yra tiek
idealistiška ir ypač tiek turtinga
ar bent jau tiek pasiturinti, kad
galėtų greitu tempu lygiagrečiai
ir būtinuosius lietuviško gyveni
mo reikalus apsirūpinti ir mili
joną taupyti? Jei taip — puiku.
Bet atrodo, kad tokia Įtampa mū
sų visuomenei čia dar sunkiai pa
keliama. Tad, protingiau būtų
žiūrėti, kad pirmieji reikalai bū
tų pirma rūpinami. Todėl: pir
ma toks Lituanus (ir dar nema
ža kitų panašių neatidėtinų rei
kalų), o tik tada taupymas. Ir,
susimildami, nesikesinkit mono
polizuoti idealistų vardo vieniam
taupymui, ypač, jei kas, šimtinę
taupyklon atidėjęs, tariasi atsipirkęs dešimčiai metų nuo visuo
meninių reikalų.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

Sl/Of

MOKAME UŽ BONŲ
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
CHICAGO PHONE
SUBURBAN PHONE

Vasario 16 Gimnazijos
atsišaukimas

Juozo F. Gribausko šeimos rezidencija Berwyn, III., laimėjo pirmą
vietą Cicer-Berwyn-Stickney-Forest View Life Newspapers rengta
me Kalėdų namų puošimo konkurse. Be to, Chicagos radijo stotis
WYNR paskyrė pirmą premiją jo namams, kaip gražiausiai papuoš
tiems Berwyn mieste. Jie buvo rodomi ir per televiziją.
J.F. Gribauskas yra St. Anthony Savings & Loan Assn., Cicero,
egzekutyvinis sekretorius. Jis papuošė savo sklypą su 22 pėdų eg
le prie namo kampo, nusagstė lamputėmis medžius ir krūmus ir ap
švietė elektros šviesa visas savo puikaus namo pastoges.
Life Newspapers taip pat pranešė, kad Gribauskas paskirtas
Knights of Lithuania auksinio jubiliejaus garbės pirmininku. Šventė
Įvyko vasario 10 Chicagoje. Nuotraukose: J. Gribauskas su laikraščių
leidyklos skirtos premijos ženklu ir jo papuošti namai.

Prasmingas ir Įpareigojantis ra auka bus Įmanoma išlaikyti
IBI
parinktas vardas vienintelei pil gražųjĮ lietuvybės židinį — VA
nai lietuvių gimnazijai laisvaja SARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJĄ!
me pasaulyje. Jau 13 metų kūre
f
4
fe
Kun. Bronius Liubinas
nasi tas lietuviškasis židinys ir
Direktorius
gaivina lietuviškąją gyvybę jau
nimo, kuriam Lietuvos Tėvynės
sąmonė ne iš karto yra sava. At
eina čia lietuvių tėvų vaikai
silpnai temokėdami savo tėvų
kalbą, susipažĮsta su panašiais Į
save, vargingai ir laužytai taria
lietuviškus žodžius, pradeda ne
drąsiai dainuoti lietuviškas dai
nas, susižavi spalvingais tauti
niais rūbais ir guviu lietuvišku
šokiu, nejučiomis pamilsta tai
kas lietuviška, Įsisąmonina esą
NEPAMIRŠKITE
lietuvių tautos vaikai. Per eilę
ATNAUJINTI
metų Įsigilina Į lietuvių tautos
PRENUMERATĄ
istoriją, susipažĮsta su jos sun
kumais šiandien, užsidega ryž
tu kovoti už tai, kas lietuviui bran
gu ir šventa, už Vasario 16-tosios idealus.
Vasario 16 Gimnazija tikrai
yra viena iš prasmingiausiųjų
lietuviškųjų institucijų laisvaja
me pasaulyje! Už tai ji taip il
gai ir gyvuoja. Lietuviai jaučia,
kad kol jaunimas bus auklėjamas
lietuviškai, tol tautos viltys tu
rės tvirtą pagrindą. Tačiau laiko
srovė skatina daug su kuo apsi
prasti, daug ką užmiršti. Yra pa
vojaus, kad gali būti pradedama
užmiršti ir viena labai paprasta
gyvenimiška tiesa: Vasario 16
Gimnazija tol galės gyvuoti, kol
lietuviai ją rems savo medžiagi
nėmis aukomis!
Vasario 16-tosios proga, dėko
damas visiems ištvermingie
siems ir duosniesiems Gimnazi
jos rėmėjams, kartu jungiu gai
valingą prašymą Į visus laisvojo
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratorių . . . pa
pasaulio lietuvius: Neužmirškite,
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuokad Jūsų rankose yra Vasario 16
Gimnazijos ateities ir jos gyvy
džiamus modelius jau dabar:
bė! Nepagailėkite nuolatinės au
Calcinator/Caloric/Duramatic a Majestic/ Martin/Searskos, nes mokiniai nori valgyti kas
dien! Kiekvienas centas yra bran
Kenmore/Warm Morning w the eastohio gas company
gus, nes tik bendru darbu irbend-

Lupynos...

išnykę gaso incineratoriuje
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ilgo grojimo Dineikos, Pet
rausko ir kt. — Linksmieji
broliai, Dainavos ansamblio
stereo ir hi-fi ir dar daugelį
kitų.
Ta pat proga dar kartą
pranešame siuntinių į Lie
tuvą siuntėjams, kad jau
nuo Naujų Metų veikia kiti
muito tarifai: kai kas pa
didinta, kai kas pamažinta.
Prašome iš anksto pasitei
rauti, kad susidarius vaizdą
kas yra praktiškiau siųsti.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
Nauja Lietuvių Salės
valdyba
Naujai išrinktoji Lietu
vių Salės ir Amerikos Lie
tuvių Piliečių Klubo vado
vybė pareigomis pasiskirstė
sekančiai:
Zenonas Dučmanas — Sa
lės Bendrovės ir Klubo pre
zidentas, Ignas Gatautis —
Salės viceprezidentas ir se
kretorius, Stasys Halaburda — Klubo vicepreziden
tas, Bronius Bernotas —
Klubo sekretorius, Jonas
Apanavičius — Finansų se
kretorius, Povilas Šukys —
Iždininkas ir Salės bei Klu
bo reikalų vedėjas. Direkto
riai be skirtų pareigų:
Aleksas Banys, Stasys Ma
čys, Ernestas Šamas.
Kontrolės Komisija: Juo
zas Gražulis, Jonas Virba
lis, Zigmas Peckus. Spaudos-reklamos komisija: Jo
nas Virbalis, Zigmas Pec
kus.
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Clevelando Vysk. Valančiaus lit. mokyklos lietuvaitės šokėjos, va
dovaujamos I. Stasaitės, vasario 7 d. dalyvavo American Camping
Association programos "The American Heritage" išpildyme.
V. Pliodžinsko nuotrauka
* ST. FRANCIS MOKYKLOS
TĖVŲ IR MOKYTOJŲ SĄJUNGA
East 71 gt. ir Superior Avė.
vasario 22 d., G. Washingtono
dienos proga, ruošia kortavimo vakarą Žemutinėje mokyklos
salėje. Pelnas skiriamas moks
leivių reikalams.
A. George VVashington Card
Party is being held by the St.
Francis Parent Teacher Unit
of St. Francis. This annual event
will take place at E. 71st and
Superior Avė. in the lower school
hall on Friday, February 22nd,

1963. Ali proceeds go to the
school for the benefit of their
students.

Naujos lietuviškos
plokštelės
Lietuvių Prekybos Namai
(6905 Superior Avė.) šio
mis dienomis gavo trans
portą naujų lietuviškų plok
štelių, kaip Daubaro —
Lietuviški šokiai ir liaudies
melodijos, Mostienės — Ar
žinai tą šalį, labai linksmą,

• Dr. Algirdas Nasvytis
vasario 16 d. buvo pakvies
tas pagrindiniu kalbėtoju į
Nepriklausomybės šventės
minėjimą Londone, Ont.,
Canada. Minėjimą ruošė
vietos Bendruomenės apy
linkės valdyba.

* LUDVISIA PALILIONIENĖ
(Palonis), ilgametė šio miesto
gyventoja, persikėlė gyventi |
Los Angeles. L. Palilionienė iš
gyveno Clevelande virš penkias
dešimts metų. Ji ir jos vyras
Povilas (miręs) buvo gerai ži
nomi Clevelando biznieriai —
moterų suknelių siuvėjai. Jų dirb
tuvėj dirbo virš trisdešimts dar
bininkų, daugumoj lietuviai.
Linkim L. Palilionienei ilgo ir
gražaus gyvenimo Californijoj.
Vincent Gray

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 4-29 D. dail. Antano
Vaikšnoro tapybos darbų paro
da Brill Galery, Arcada, 460
Superior Avė.

Vyr. skautininkė Ona Zailskienė tarp Clevelando skautininkių
iškilmingoje sueigoje. Pirmoj eilėj stovi: skautininkės Šenbergienė, Mockuvienė, Kižienė, Leknickaitė, vyr. s. O. Zailskienė ir tunt.
Balašaitienė.
J. Garlos nuotrauka

VYRIAUSIOJI SKAUTININKĖ CLEVELANDE
L.S.S. Skaučių Seserijos Vy
riausioji Skautininkė Cha Zails
kienė vasario mėn. 3 dieną lankė
si Clevelande. Vyr. Skautininkės
viešnagė skaučių ir vadovių gy
venime yra svarbus {vykis, tuo
labiau, kad plačiai visuomenei
nežinomi tos energingos ir pa
siaukojusios vadovės darbų re
zultatai turi didelės reikšmės ir
Jtakos kasdieninėje skaučių veik
loje, o per ją ir didelėje lietu
viško jaunimo dalyje.
Vyr. sk. Cha Zailskienė, su
sidariusi tvirtą atskirų sričių
specialisčių kadrą, bendromis
jėgomis planuoja seserijos veik
lą, ruošia programas, leidžia
auklėjančią ir informacinę lite-

KOVO 24 D. Neringos tunto Ka
ziuko mugė Lietuvių salėje.

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

HELP WANTED MALĖ

MECHANIC

Immediate opening for wellrccommended married man
able to perform fleet maintenance. Truck overhaul exBALANDŽIO 27 D. L.T.M. Čiur.
perience helpful. Continued
Clevelando Pilėnų tunto skautai Giedrius Lazdinis ir Petras lionio Ansamblio metinis koncer
company growth insures
tas naujos parap. salėje.
steady income with advanc- Matulevičius tarp tėvelių su tuntininku V. Jokūbaičiu, gavę katalikų
BALANDŽIO 28 D. DLK Biru
skautų medalius "Ad Altare Dei".
J. Garlos nuotrauka
ement opportunities.
tės draugija ruošia pietus šv.
Jurgio parapijos salėje nuo 12
Apply Personnel
EAST CLEVELAND
13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
iki 4 v. p. p.
Department
GEGUŽĖS 4 D. Dirvos pava

United Parcel
Service Ine.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00

SUPERIOR

4901 Lakeside Avė.
<19. 20, 21)

SAVINGS

HELP VVANTED FEMALE

REG1STERED

HOME AND

NURSES

REMODELING LOANS
JN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

7-3

11-7

3-11

Positions available in Medical
Surgical, Obstetrics and Nursery Division. Mušt be Ohio
ręgistered or eligible for reciprocity. Starting salary commensurate witb cxperienee.
Excellent fringe benefits.

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 -1:30
Telef. namų 131-6558
Krautuvės —■ 431-6339

FŲNERAL HOMES

SW 5-5000, Ext. 205

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

GEGUŽES 18 D. Vaidinimas
"Gatvės vaikas" šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. F ronto Bičiuliai.
GEGUŽĖS 25 D. Skaučių tė
vų komiteto madų paroda - ba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

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 ”N0RTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

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

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

VYT. SENKUS
WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

Delta E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs

6621 Edna Avenue

LICENSED

3-11

RE 1-9470

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

PRACTICAL
NURSES
7-3

žo.

GEGUŽĖS 11 D. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vakaras.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur
______________________________________________ . gio parapijos salėje. Ruošia LVS
Ramovė.

Cleveland 6, Ohio
(18, 19, 20)

sarinis koncertas-balius Slovėnų
salėje.
GEGUŽĖS 11 D. Šv. Kazimiero
Lituanistinės Mokyklos vakaras
Naujosios Parapijos salėje.
PRIVALO PARDUOTI!!!
GEGUŽĖS 11 - 19 D. dail. ir
skulptoriaus Vytauto Raulinaičio
3 miegamų mūrinis bundarbų paroda Čiurlionio namuo
galųw,
rūsys, papildomas
se. Ruošia Korp! Neo-Lithuania
šeimai
kambarys,
1>Ą gara
Clevelande.

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON

• Toledo fOhio) miesto
moterų profesionalų klubas,
bendradarbiaudamas su in
ternacionaliniu Toledo In
stitutu, vasario mėn. 19 d.
Toledo mieste ruošia inter
nacionalines diskusijas. Panelistais į tas diskusijas yra
pakviesti iš Clevelando Bar
bora Armonienė ir Dr. Al
girdas Nasvytis. Ta proga
klubas ruošia autografų pa
sirašymą ’’Palik Ašaras
Maskvoje” autoriams. Dis
kusijos įvyks 8 v. v. First
C o n g r e gational Church,
2315 Collingwood Blvd., To
ledo, Ohio.

936 East 185 St.

EN 14763

KE 1-7770

11-7

Positions available in Nursiiur
Division. Mušt be Ohio registered or eligible for .reciprocity.
Starting salary commensurate
with experience., Escellent fringe
benefits. Shift differential.

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road
Cleveland 6, Ohio
SW 5-5000, Ext. 205
(20)

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI
Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti
laiką.
Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio

EX 1-1143

šv. Juozapo aukšt. mokyklos Clevelande operetės Music Man pa
statyme dalyvavo ir būrelis lietuvių, besimokančių toje mokykloje.
Nuotraukoje Virginija Eimutytė, atlikusi pagrindinj vaidmenį tarp
artistų - mokinių. Virginija atskirai dar mokosi dainavimo ir pri
klauso Čiurlionio ansambliui.
J. Garlos nuotrauka

ratūrą, kuri pastaruoju laiku pa.
sidarė itin vertinga ir gausi ir
pasiekia visus skaučių vienetus.
Tuo būdu Seserijos ribose išlai
komas vienodumas ir tvarka, ku
rie tik nežymiai įvairuoja vie
tovėse pagal vienetų dydį ir pa
jėgumą. Clevelando pasididžia
vimui, mes čia turime Seseri
jos Tautinio Auklėjimo Skyrių,
kuriam vadovauja v.s. I. Jonai
tienė. Uniformoms ir ceremo
nialui tvarkyti komisija, vado
vaujama v.s. M, Barniškaitės
atliko didelį darbą Seserijos vie
nodumui ir tvarkai išlaikyti. To
je komisijoje dirba s. L. Dunduraitė ir ps. R. Nasvytienė.
Fil. N. Kersnauskaitės namuo.se, vyr. skautininkė posėdžiavo
su Tautinio Auklėjimo Skyriumi.
Posėdyje dalyvavo skyriaus va
dovė v.s. I. Jonaitienė, fil. N.
Kersnauskaitė, s. M. Kižienė, s.
Petukauskienė ir ps. M, Leknic
kaitė. Posėdyje buvo galutinai
aptartas ir išdiskutuotas leidi
nys tautinio auklėjimo reikalu.
Džiugu pastebėti, kad tas leidi
nys, vertingas savo medžiaga ir
apimtimi, bus tinkamas ir visom
organizacijom, kurios dirba su
lietuvišku jaunimu.
Po iškilmingų pamaldų Šv. Jur gio bažnyčioje, kur V. Skautinin
kė turėjo progos iš šalies stebė
ki gausias sesių gretas, išsiri
kiavusias šalia brolių ir akade
minio jaunimo, viešnia buvo pa
kviesta { v.s. Jonaitienės namus
pietų. Pietuose dalyvavo tuntininkė s. A. Balašaitienė, adjutantė A. Gelažytė ir garbės or
dinu bei žymenimis apdovano
tosios tunto vadovės: ps. A. MuUolienė, valt. L. Brizgienė ir ps.
N. Garlaitė. A. Jonaitis buvo ma
lonus tų pietų šeimininkas. Vėl
vyko pasitarimai su atskirų tun
to šakų vadovėmis skaučių veik
los klausimais.
Pasibaigus minėjimui, vyr.
skautininkė buvo garbės viešnia
Neringos Skaučių TuntoTėvų Ko
miteto pastangomis suorganizuo
tuose pietuose, kuriuose dalyvavo
tunto vadovės, tėvų komiteto na
riai, skautininkės ir akademikės
ir jų šeimų nariai. Gal tai buvo
vienintelės minutės, per kurias
Vyr. Skautininkė tikrai galėjoatsikvėpti. Pietų metu vyravo links
ma neformali nuotaika.
Clevelando skautininkių drau
govės pirmininkės s. . Dunduraitės bute, Įvyko draugovės pasi
tarimas ir dienai baigti arbatė
lė. Pasitarime dalyvavo 17 skau
tininkių.
Pasitarimo metu buvo priim
tos sekančios rezoliucijos:
1) skautininkių draugovė pa
sižada surinkti dal| lėšų tauti
nio leidinio išleidimui. Vyr. Skau
tininkė ir v.s. Jonaitienė lėšų
vajų praves visuose seserijos
skautininkių vienetuose.
2) sudaryti tunto reikalams
komisiją iš trijų patyrusių skau
tininkių. Į tą komisiją vienbal
siai išrinktos v.s. šenbergienė,
s. Mockuvienė ir s. Kižienė.
Vyr. skautininkė demonstravo
naujai priimtas skautininkių uni
formos dalis. Visos gėrėjosi gražia tautine juosta ir skautininkės
fetra, kurią skautininkės galės
dėvėti neoficialių sueigų metu,
vietoje kaklaraiščio.
Vyr. Skautininkės buvimas mū
sų tarpe paliko šviesų bruožą
skautininkių širdyse ir davė nau
jos jėgos ir entuziazmo tolimes
niam darbu.
s> ą.b.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ta. Bergždi ginčai. Rimtesnis
klausimas: ar turime pakanka
mai kompetetingų vykdytojų? Clevelandas gal{s būti pavyzdžiu dar
nios politinės veiklos. Naudoja
ma televizija, radijas ir spauda.
Prelegentas priminė mokytoją Ar
minaitę, kuri sovietams Lietuvą
okupavus atsisakiusi vaikus mo
kyti šnipinėti ir išdavinėti savo
tėvus. O prieš porą metų Sovie
tų Sąjungos irklininkus Ameriko
je atstovavę lietuviai rungtynių
baigmėje raginosi "Lietuvos la
bui pasispauskime”.
Baigdamas Julius Smetona pa
stebėjo, kad ši reikšminga diena
minima ir okupuotos Lietuvos
kampeliuose, tik slaptai. Prieš
nepriklausomybės idėją nublun
ką visi kiti klausimai. Jei dėl
jos nesvyruosime, tai galėsime
tok{ minėjimą daryti Nepriklau
somoje Lietuvoje.

DIRVA
1963 m. vasario 18 d.
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KAS IR KUR?

SUTIKO ATITAISYTI

Prieš kurj laikų Lietuvos
• Min. S. Lozoraitis tar Diplomatijos šefas atkreipė
nybos reikalais šiuo metu Vakarų Europos Sąjungos
dėmesį į tai, kad vieno jos
yra Paryžiuje.
leidinio žemėlapy Lietuvos
• Adv. Antanas Lapins teritorija buvo neteisėtai
kas, buv. ALT S-gos pirmi pažymėta kaip Sov. Sąjun
ninkas, Margučio radijo gos teritorija, ir prašė tai
pranešėjas ir Sanitary Dist- atitaisyti. Vakarų Europos
rict Chicagoje pareigūnas, Sąjunga atsakė min. S. Lo
staiga ištiktas priepuolio ir zoraičiui, kad pageidautas
buvo paguldytas Little atitaisymas bus padarytas.
Company of Mary ligoninė
je,
NAUJA LIETUVIŲ
• Tadas Navickas, anks TEISININKŲ DRAUGIJOS
čiau gyvenęs Clevelande,
VALDYBA
šiais metais iš pirmo karto
Į Lietuvių Teisininkų
sėkmingai išlaikė sunkius,
Draugijos
Centro Valdybą
aukštų reikalavimų,Kalifor
išrinkti:
J.
Šlepetys, dr. B.
nijos valstybinius egzami
Nemickas,
V.
Sidzikauskas,
nus ir įsigyjo registruoto
vaistininko teises Kalifor M. Brakas, dr. A. Trimakas,
A. Sodaitis ir A. Ošlapas.
nijoj.
Kandidatais: A. Senikas,
• Lietuvos Nepriklauso dr. J. Petkevičius ir V. Sta
mybės Fondui atsiuntė au šinskas ;
I LTD Revizijos Komisiją
kų J. Budrikis iš Chicagos
išrinkti:
dr. V. Čepas, A.
110 dol., Pažemėnas iš Bal
Keturakis ir B. Mickevičiusti m orės 20 dol.
Mikonis. Kandidatais: P.
• Veronika Rūtenienė- Dulevičius ir L. SperausRutkauskienė, rašytojo Rū- kienė;
enio žmona, po sėkmingos
Į Garbės Teismą išrinkti:
operacijos sveiksta namie. dr. P. V. Raulinaitis, dr. P.
Ji yra aktyvi New Yorko Pamataitis ir A. Dabšys.
Lietuvių Moterų Atstovy Kandidatais: J. Kutra ir S.
bės klubo narė ir Centro Paltus.
vadovybėje informa c i j o s
reikalams vadovė.
• Minint Vasario 16 d.
• DAILĖS MĖGĖJŲ DĖMESIUI atskirų vietovių ir pavieniai
Dailės mėgėjų kūrinių paroda gyveną lietuviai, neturėję
rengiama New Yorke balandžio galimybės minėti Lietuvos
6-7 d. Apreiškimo parapijos sa Nepriklausomybės 45 metų
lėje. Visi mėgėjai bei jaunieji sukaktį bendrai ruošiamose
menininkai, norintieji su savo vietovėse, siunčia savo au
kūriniais parodoje dalyvauti, ga
kas Amerikos Lietuvių Ta
li kreiptis j Vidą Montvilą, 126
Hendrix St., Brooklyn 7, N.Y. rybos Centrui — Lithua
Tel. AP 7-8863. Parodą rengia nian American Council, Ine.,
Akademinio Skautų Sąjūdžio New 6818 So. Western Avė., Chi
cago 36, Illinois.
Yorko skyrius.

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybos pirmininkui

Kol. VACLOVUI MAŽEIKAI
ir šeimai, jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią
užuojautą reiškia
Korp! Neo-Lithuania N. Y.
Valdyba
Korp! Neo-Lithuania Filisteriu
Sąjungos N. Y. Valdyba

Kol. ALGIUI ŠTAROLEI,
jo tėveliui mirus, giliausią užuojautą reiškia
Korp! Neo-Lithuania Valdyba N. Y.
ii’
Filisteriu Sąjungos Valdyba N. Y.

Lietuvos Nepriklausomybės Talkos Chicagoje suruošto Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo orga
nizatoriai ir programos išpildytojai. Stovi iš kairės: Aleksas Siliūnas, Elena Matutienė, Edvinas Balceris, Elena Siliūnienė, Alvydas Vasaitis, Nerija Linkevičiūtė, adv. Julius Smetona, Zita Visockienė
ir Kazys Kasakaitis.
V. A. Račkausko nuotrauka

CHICAGO
• L. T. Akad. Sambūris
Chicagoje vasario mėn. 23
d., B. Pakšto svetainėje,
2801 W. 38 gt. rengia tra
dicinį Užgavėnių blynų ba
lių. Svečiai bus vaišinami
balių šeimininkių gamintais
užkandžiais ir Užgavėnių
blynais bei kava be atskiro
mokesčio, šokių muziką pa
tieks B. Pakšto orkestras.
Veiks gėrimų bufetas. Sta
liukai galima užsisakyti iki
vasario 21 d. pas fil. J. že
maitį — 7056 So. Campbell
Avė. (įėjimas iš 71 g-vės)
nuo 7-9 vai. vakaro, telef.
HE 6-2231.
Įėjimas 4 dol., studentams
3 dol.
Pradžia 8 vai. vakaro.
Kolegos neolithuanai ir L.
T. Akad. Sambūrio nariai
su bičiuliais kviečiami į šį
pobūvį atsilankyti. (15-21)
Rodys filmus
Vasario mėn. 24 d., 2 vai.
ir 5 vai. po pietų, Dariaus
ir Girėno salėje (4416 So.
Western Avė) bus rodomos
Stasiūkaičio filmo studijos.
1. Prof. Adomas Varnas. 2.
Tautiniai šokiai ir dainos. 3.
Lietuva šiandien turisto
akimis. 4. Algj-Trakį ir tak
siuką šleivį užpuola bitės
ir 5. šių dienų Lenkija. Pen
kios spalvotos garsinės fil
mos. Atliekamos per 1 vai.
ir 30 minučių. Minėtos fil
mos yra parengtos labai
skoningai ir gana įdomios.
Ypač yra labai įdomi ir pa
traukli filme "Lietuva šian
dien turisto akimis”, šį fil
mų rodymą rengia Lietuvių
žurnalistų Chicago Sky
riaus Valdyba, Įžanga 1 do
leris.
RESPUBLIKONŲ SUSIRINKIMAS
Respublikonų kandidatas į
Miesto Tarybą iš 13 Wardo
(Marąuette Parko) John J. Lanigan dalyvaus Illinois Lietuvių
Respublikonų Lygos susirinki
me ir pristatys savo programą,
kurios svarbiausias punktas yra
miesto mokesčių sumažinimas.
Visi lietuviai Chicagoje yra pa-

LIETUVOS LABUI PASITEMPKIME
Lietuviškoji Chicaga sekma
dienį, vasario 10 d. pradėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo 45 metų sukakties minėji
mą. Studentai minėjo Jaunimo
Centre pirmą valandą. Ketvirtą
valandą ten pat vyko giedrininkių
suruoštas minėjimas su plačia
menine programa.
LNT Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę pradėjo 3 valandą Ba
lio Pakšto salėje.
Po Lietuvos Himno, Lietuvos
Nepriklausomybės TalkosChica
gos skyriaus pirmininko Kazio
Kasakaičio paprašyti minėjimo
dalyviai, minutės susikaupimu
pagerbė didžiuosius mūsų tautos
veikėjus, žuvusius už Lietuvą ir
nukankintus Sibire. Balys Pakš
tas rageliu išpildė raudą už žu
vusius.
Generalinis konsulas dr. Pet
ras Daužvardis pažymėjo, kad kai
mūsų tėvynė okupantų kankinama,
tai vieninga talka ypatingai svar
bi tėvynei gelbėti. Budėkime, dirK
kime, reikalaukime. UNESCO iš
leidęs sovietų leidinj, kuriame
iškreipti faktai apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos okupaciją. Tei
giama, neva 1940 metais tuose
kraštuose atsikūręs sovietinis re
žimas. "The Spectator" laikraš
tis pavadinęs tai gryniausiu me
lu. LN Talka turėtų budėti ir re
aguoti j panašius sovietų propa
gandinius melus.
Pagrindinis minėjimo kalbėto
jas, svečias iš Clevelando, advo
katas Julius Smetona kondensuo
toje kalboje pažymėjo, kad nege
rai, kai tauta gyvenanti vien pra
eitimi. Didingieji praeities žy
giai prisimintini tik tam, kad su-

jutę mokesčių naštą, nes kaip
skelbia US News and World Report žurnalas Chicagos miesto
nekilnojamos nuosavybės mokes
čiai (real estate taxes) yra aukš
čiausi visoje Amerikoje. Tačiau
mokesčius pavyks sumažinti tik
kai Miesto Taryboje bus daugiau
narių, kurie griežtai kovos už
išlaidų sumažinimą ir geresnę
kontrolę.
Susirinkimas {vyks vasario 19
d. 8 vai. vakare Jaunimo Centro
203 kambaryje.
(rm)

East Chicagos skyriaus pirmininkui

Jadvyga ir Jouas Povilaičiai

KAZIMIERUI POCIUI,
jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gi
liausios užuojautos ir kartu liūdime

Kol. PETRĄ PAPROCKĄ,
jo tėveliui Lietuvoje mirus, liūdesio valandoje už

jaučia
Korp! Neo-Lithuania Valdyba N. Y.

Gėrimų tvarkytojai: Kazys Klinauskas, Jonas Budrikas ir Aleksas
Gaidjurgis.
V. A. Račkausko nuotraukos

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
stato

ir
"PAJACUS“

ir jo šeimai, brangiai motinai Lietuvoje mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vaišių šeimininkės: Severiną Juškienė, Elena Matutienė, Vincė
Jurkūnienė ir Genė Puniškienė.

"CAVALLERIA RUSTICANA“

Mielam Prięteliui

VACLOVUI MAŽEIKAI

žadintų pozityvų žvilgsnį { ateit}.
Turime savo padėtį vertinti re
aliai, vadovautis bendrais princi
pais, kurių nevienas tinkąs ir
mums.
Prelegentas pažymėjo, kad
Amerikos ir Kanados lietuviųvisuomenė turinti 3 funkcijas: šal
pos, kultūrinę ir politinę. Tarp
dviejų pastarųjų {vykstą susikir
timų. Sunku nustatyti, kur pasi
baigianti viena, prasidedanti ki

Meninę programą pradėjo Ba
lys Pakštas rageliu. Meninės pro
gramos vedėja Zita KevalaitytėVisockienė padeklamavo Vytau
to Mačernio "Antrąją viziją",
Bernardo Brazdžionio "Dainiaus
baladę" ir Maironio "Senatvę".
Alvydas Vasaitis paskambino so
lo ir akompanavo Nerijai Linke
vičiūtei
išpildant Kačanausko
"Patekėk Aušrine" ir "Vai gra
žu", bei Thomas "Ar žinai tą
šalį", o ovacijoms nesiliaujant,
dar vieną dainelę. Programos
išpildytojos buvo apdovanotos ro
žių puokštėmis.
Po programos visi buvo pavai
šinti ponių Elenos Matutienės,
Vincės Jurkūnienės, Genės Puniškienės ir Severinos Juškienės
paruoštais valgiais. Bufetą tvar
kė Kazys Klinauskas, Jonas Budrikas ir Aleksas Gaidjurgis.
V.A. Račkauskas

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos
Centro Valdyba

1963 m. kovo 30 d., 8 vai. vak.,
kovo 31 d., 3 vai. po pietų,
balandžio 7 d., 3 vai. po pietų
Fine Arts Blgd. Studebaker Theatre,
410 So. Michigan Avė., Chicago, III.
Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4, ir 3 dol.
Gaunami “Marginiuose”, 2514 W. 69 St.
Paštu bilietai Užsakomi, kartu siunčiant sau ad
resuotą voką su pašto ženklu ir če
kiu, šiuo adresu:

Lithuanian Opera of Chicago
2511 West 69th Street
Chicago 29, III.

