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Naujasis britų premjeras
VIENA DIDŽIAUSIŲ PASKUTINIŲJŲ DIENŲ STAIGMENA BUVO LORDO HO
ME PASKYRIMAS D. BRITANIJOS PREMJERU. - TUO POKŠTU MACMILLANAS SIEKĖ PASIPRIEŠINTI NEIŠVENGIAMAM DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMUI.

Vytautas Meškauskas
Kai po Christine Keeler skan
dalo D. Britanijoje plačiai buvo
pradėta kalbėti apie premjero
Macmillano atsistatydinimą, į jo
vietą buvo numatomi trys galimi
kandidatai: vicepremjeras R.A.
Butler, per paskutinius trisde
šimt metų vadovavęs konservato
rių partijai ir ją pavertęs iš tik
ro liberalų partija; mokslo mi
nisteris lordas Hailsham, labai,
iškalbingas ir sugebąs paimti bet
kokio susirinkimo vadovybę j sa
vo rankas; ir, pagaliau, iždo ministeris Maulding, kylanti žvaigž
dė jaunųjų konservatorių tarpe.
Naujo premjero tikslas būtų jei
ne laimėti ateinančius rinkimus,
kurie turėtų įvykti vėliausiai ki
tų metų rudenį, tai bent suorga
nizuoti tokią opoziciją darbiečių
vyriausybei, kad tikrai laimėjus
sekančius rinkimus. Visi tie trys
kandidatai, atrodo, tiktų tam už
daviniui. Tačiau premjeras Macmillanas galvojo kitaip. Jis no
rėjo laimėti jau ateinančius rin
kimus, ką viešosios nuomonės ty
rinėtojai laiko negalimu dalyku.
Pirmučiausia, konservatoriai
jau išbuvo valdžioje 12 metų ir
vien dėl to nusibodo. Darbiečių
partija į rinkimus išeis piršdama 'socializmo jungtuves su
mokslu’, kas reikštų viso krašto
švietimo sustiprinimą ir forsavi
mą, -- toji programa bus pa
traukli, tačiau jos silpnąja puse
liks užsienio politika. Reikia pa
stebėti, kad paskutiniame Darbo
partijos kongrese buvo vengiama
diskusijų užsienio politikos klau
simais, nes jie parodytų, kokie
dideli nuomonių skirtumai vieš

patauja tos partijos narių tarpe.
Viena aišku, kad Darbo partija (
pradėjusi valdyti D. Britaniją at
sisakys nuo savo atominių bom
bų ir pradės varyti daugiau 're
alią* politiką, kuri išeitų iš da
bartinio britų potencialo --vals
tybės su 50 milijonų gyventojų.
Tai būtų, taip sakant, susitrau
kimas į Mažąją Angliją.
Į šitą silpniausią Darbo parti
jos vietą ir taikė Macmillanas,
nes daugelis britų visdėlto turi
stiproką sentimentą savo praei
čiai ir mielai klauso įtikinėjimų,
kad D. Britanijos saulė dar ne
nusileido ir ji gali dar suvaidinti
vyraujančią rolę tarptautiniame
gyvenime. Iš tokio galvojimo iš
plaukė ir Macmillano nutarimas,
susirgus ir atsigulus ligoninėje
prostatos liaukos išpiovimui, pa
siūlyti nauju premjeru paskirti
užsienio reikalų ministeri,63
metų lordą Home.
Kokia staigmena buvo toji re
komendacija, galima spręsti iš
to, kad kai lordas Home 1960
metų birželio m. buvo paskirtas
užsienio reikalų ministeriu, londoniškis "Daily Mirror" rašė,
kad tas paskyrimas esąs "ma
žiausiai apgalvotas sprendimas
nuo to laiko, kai Romos impera
torius Caligula konsulu paskyrė
savo mylimą arklį". PoHomepa
skyrimo premjeru tas pats soci
alistams artimas laikraštis sam
protavo, kad "Caligulos aktas dar
buvo valstybinio meno išraiška,
palyginus su tuo Macmillano
mostu iš ligoninės lovos".
Alexander Frederick DauglasHome, 14-tas earl (grafas) Ho

ŠIANDIEN IR RYTOJ
PABALTIJO komunistai tęsia religinį persekiojimą šūkiu:
"Kova prieš religiją yra kova už komunizmo gerbūvį".
Tos antireliginės kovos metodai yra policiniai ir brutalūs.
Vyriausybė sistematiškai konfiskuoja ir naikina teologinę litera
tūrą, įskaitant ir bibliją. Pagal naują potvarkį jaunųjų dvasiškių
paruošimas pasidarė komplikuotas. Jau anksčiau komunistai var
žė jaunųjų dvasiškių auklėjimą, dabar į seminarijas stengiasi
įkišti savo agentus, kad tuo būdu sukūrus nepasitikėjimo klimatą
tarp seminaristų. Tas jiems sekasi lengvai, nes jei anksčiau kan
didatus seminarijon rekomenduodavo parapijos klebonas, dabar į
seminariją patenkama tik komunistinės vyriausybės paskyrimu.
Religijos mokymas mokyklose ir religiniai koncertai už
drausti. Krikšto, sutvirtinimo ir jungtuvių sakramentų teikimas
laikomas nepageidautinu dalyku, o kartais net ir provokacija. Mo
kytojams griežtai uždrausta dalyvauti pamaldose, grasinant
didžiausia bausme. Bažnyčiose pamokslai ir apeigos stebimos po
licijos agentų. Kadangi maldaknygių spausdinimas uždraustas,
tai norint paskleisti bažnyčiojegiesmių lapelius, reikia gauti cen
zūros leidimą. Ir kartais vietoj šventų giesmių, bažnyčioje pa
skleidžiami antireliginiai atsišaukimai sutiksluparodyti, kad tik
rasis šeimininkas bažnyčioje yra komunistų partija...
Kunigai ir pastoriai nuolat yra slaptosios policijos tardomi.
Jie turi reguliariai kas mėnesį policijai patiekti sąrašus tų šei
mų, kurios praktikuoja krikštynas, vedybas ar kitokias religines
ceremonijas. Po to skleidžiami gandai, kad kunigai dirba su slap
tąja policija ir išdavinėja tikinčiuosius.
Labiausiai stengiamasi bažnyčias sunaikinti ekonomiškai. Baž
nyčioms priklausę turtai jau seniai konfiksuoti. Kai kur nusavinti
net ir kapai. Aukų rinkimas laikomas didžiausiu nusikaltimu ir
bažnyčios, nebeturėdamos beveik jokių pajamųflar privalo val
džiai mokėti aukštus mokesčius. Kur bažnyčios nepajėgia išsimo
kėti, nusavinamos ir paverčiamos klubais, ar kitokiom pasilinks
minimo vietom. Latvijoje Adazi parapijoj pamaldos laikomos ka
pinių koplyčioje, nes bažnyčia buvo nusavinta ir paversta klubu,
kur vyksta šokiai, išgėrimai ir vaidinimai...
Nežiūrint visų tų suvaržymų ir persekiojimų, žmonėse tikė
jimas tebėra didelis ir pamaldose dabar matoma dalyvaujant
daugiau jaunimo, ko nebuvo matyti pirmomis pokario dienomis.
Tai ženklas, kad nežiūrint visų priemonių, komunistams sunkiai
sekasi išrauti tikėjimą iš žmonių širdžių.
★

ANTANAITIS Šiauliuose turi nedidelį namelį ir jau aštuntą
kartą kreipiasi į miesto komitetą norėdamas gauti leidimą gon
tams pirkti, kad galėtų stogą užsilopyti.
Aštuntą kartą komitete pasitikusi jauna mergina, nuėjo pas
pirmininką pasiteirauti, ar galės kuo padėti. Po minutės ji grįžo
šypsodamasi.
-- Drauge, Antanaiti, aš jums turiu gerą naujieną!
— Pagaliau aš gausiu leidimą?
— Ne. Bet pirmininkas sakė, kad meteorologijos biuras pra
našauja, jog ateinantis mėnuo nebus lietingas...
, ,
(vg)

me, 19-tas baronas Home ir 14tas baronas Douglass jra kilęs
iš senos, bet per paskutinius tris
šimtus metų niekuo nepasižymė
jusios šeimos. Vienas iš jo pro
tėvių 3-čiasis grafas Home 1513
metais, kovodamas škotų pusėje
su anglais Flodden Fieldmūšyje,
norėdamas suburti savo karius
aplink save, kaip tais laikais
buvo daroma, pradėjo šaukti "A
Home, A Home". Tačiau kariai
tą šūkį palaikė "at home" -- ra
ginimu grįžti namo, ir iš tikro
išsiskirstė, palikę savo grafą vie
ną. Kad ateityje toks nesusipra
timas nepasikartotų, grafas ir jo
įpėdiniai savo pavardę ištaria
"Hjum", taip save vadina ir dabar
tinis premjeras. Nors protėviai
daugiau istorijoje nepasižymėjo,
tačiau savo ūkinius reikalus tvar
kė labai sumaniai. Šiuo metu šei
mos turtas apima 21.000 hektarų
ariamos žemės, 14.000 ha pelkių
durpynų, 1,200 ha miško bei ketu
rias pilis. Kad išsisukus didelių
paveldėjimo mokesčių, visas tur tas buvo perduotas valdyti ak
cinei bednrovei su 445.000 svarų
kapitalu. Šiandien šeimos turtas
vertas per 1 milijoną svarų (4
mil. dolerių).
Buvo laikai -- 18 šimt. --ka
da D. Britanija valdė 150 didikų
šeimų. Nuo to laiko didikai nete
ko dalies savo įtakos, tačiau ir
dabar D. Britanijos politikoje daugiau ar mažiau aktyviai reiškia
si penki didieji hercogai, 27
hercogai, 38 markizai, 203 gra
fai, 138 viscontai ir 523 baronai,
nors paskutinis ministeris pir
mininkas iš lordų tarpo buvo 3čiasis Salisburry markizas prieš
61 metus. Kadangi pagal įsigalė
jusį paprotį ministeris pirmi
ninkas - premjeras turi būti
žemųjų rūmų - parlamento na
rys, aukštiesiems didikams, ku
rie turėtų dalyvauti Lordų Rū
muose, kelias į premjerus nuo
to laiko buvo užkirstas. (Dėl to
Churchillis nesileido keliamas į
didikus, kad nepasitraukus iš Že
mųjų Rūmų). O lordas Aleksand
ras Home dabar galėjo tapti minis
teriu pirmininku dėl to, kad jis
atsisakė savo titulo (tą padaryti
įgalino neseniai priimtas įstaty
mas) ir mirus vienam konserva
torių partijos nariui galėjo prieš
porą savaičių kandidatuoti jo
rinkiminėje apylinkėje ir tuos
rinkimus laimėti.
Dar prieš paveldėdamas savo
tėvo titulą, Aleksandras buvo
paskirtas premjero Chamberlaino privatiniu sekretorium ir
Chamberlainą lydėjo į Muencheną. Muencheno susitarimą jis ir
dabar teisina, aiškindamas, kad
tuo metu D. Britanija negalėjo

Lietuvos Kariuomenės Savanorių - Kūrėjų Sąjungos centro valdybos, revizijos komisijos ir garbės
teismo nariai, Lietuvos kariuomenės atkūrimo 45 metų sukakties proga, pagerbia žuvusius savanorius,
karius, šaulius ir partizanus padėdami gėlių vainiką prie Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo,
Jaunimo Centre, Chicagoje. Nuotraukoje iš kairės: A. Juodka, J. Grybauskas, pulk. J. Rapšys, Jaunimo
Centro direktorius tėvas Kubilius, kap. A. Avižienis, pulk. J. Švedas, pulk. P. Genys, generolas K.
Musteikis, pulk. J. Tumas, J. Bubelis ir M. Klikna.
V. Noreikos nuotrauka

stoti į karą ir turėjo gauti kiek
laiko jam gerau pasiruošti. Ka
ro metu, tarnaudamas kaip majo
ras kariuomenėje, jis susirgo
nugarkaulio tuberkuliozu. Porą
metų
išgulėjo gipse^ki gydy
tojams pasisekė jo nugarkaulio
dalis pakeisti dalimis iš kojų
kaulų. Lordas Home yra pra
sitaręs, kad: "gydytojams pa
sisekė padaryti tai, kas iki šiol
buvo laikoma neįmanoma --po
litikui duoti nugarkaulį".
Ilgos ligos metu Home, per
skaitęs visą literatūrą^apie bol
ševizmą ir grįžęs į Zem. Rū
mus 1943 metais, pradėjo kri
tikuoti Churchillį:
"Jei Jos Didybės vyriausybė
nesupranta fakto, kad mes ir ru
sai išeiname iš visai skirtingo
vertybių mąsto, tai mus laukia
ilgas politinių sunkumų, nesusi
pratimų ir nusivylimų kelias."
1952 metais baronas paveldėjo
grafo titulą ir turėjo pasitraukti
iš žemųjų rūmų, tačiau greitai
buvo paskirtas Valstybės minis
teriu Škotijai, o vėliau Commonwealth ministeriu. Iš ten 1960 m.
buvo pakviestas užsienio reikalų
ministeriu.
Jei Macmillanas tikėjosi, kad
Home bus jo įsakymų aklas vyk
dytojas, jis greitai turėjo nusi
vilti. Visos notos, rašomos so
vietams, Home redakcijoje išėjo
daug griežtesnės negu Macmilla
nas norėtų. (Londone net buvo juo
kaujama, kad tos notos daugiau nu
stebinusios Macmillaną negu
Chruščiovai) Ir 1961 m., kada
Macmillanas nusileido Kennedy
spaudimui ir sutiko siųsti savo
kariuomenę į Kongą malšinti Katangos, Home tam sėkmingai pa
sipriešino ir D. Britanija nedavė
net savo bombų tam abejotinos
vertės Jungtinių Tautų karui su
Katanga.. Apie Jungtines Tautas
Home, aplamai imant, yra labai
blogos nuomonės ir iš jų nieko
nesitiki. JT, anot jo, pasidarė
komunizmo tarnaite. Vietoje to,
kad JT pavertus viena viso pa
saulio valdžia, kaip tai siūlo
Darbo Partija, Home mano, kad
D. Britanija turi laviruoti ir va
dovauti šiame chaotiškame pa
saulyje. Jei Chruščiovas pri
siųstų tikrą alyvos šaką, jis ne
turįs nieko prieš ant jos atsitūp(Nukelta į 2 psl.)

Posėdžiavo Lietuvos Nepriklau
somybės Talkos valdyba
su spaudoje minimais pasitari
mais, bus ar nebus kokių naujų
patvarkymų dėl jų tolimesnio
darbo.
Iš LNT pirmininko dr. Br. Nemicko pranešimo paaiškėjo, kad
minimuose pasitarimuose prieš
PLB Seimą padarytoji pažanga
vėl tapusi abejotina, pasitarimų
tęsimas bent mėnesiui atidėtas
ir apie buvusio užsibrėžto per
sitvarkymo perspektyvas tuo tar
pu dar negalima nieko tikro nu
matyti. Todėl LNF atstovybės
kviečiamos tęsti savo darbą su
vietos sąlygomis suderintu bū
du kaip ir ligi šiol ir toliau telk
Ohio Lietuvių Gydytojų Drau ti lėšas svarbiausiam šio meto
gija savo suvažiavimo Clevelan LNT užsimojimui -- pagrindi
de proga, 1000 dol. metinę pre niam apie Lietuvą informacijų Ži
miją šiemet paskyrė Clevelando nynui rengti bei išleisti.
Tėvynės Garsų Radijo mokykli
Gruodžio mėn. 2 d. LNT val
nio amžiaus jaunimo programai. dyba supažindins LNF atstovybes
Savo nutarime O.L. Gydytojų su žinyno turinio planu bei pobū
Draugija konstatuoja, kad:
džiu, taip pat ir su kitomis LNT
"Clevelando Tėvynės Garsų Ra darbo plano dalimis.
dijui, jo 15-os metų sukakties
LNT su pasitenkinimu priėmė
proga, tikslu organizuoti ir vyk LN Fondo pirmininkės E. Čekiedyti Ohio lietuvių mokyklinio jau nės pareiškimą, kad Fondas Ži
nimo kultūrines radijo progra
nyno reikalui jau yra sutelkęs
mas.
7000 dol. LNT valdyba rekomenda
Tėvynės Garsų radijo trans vo ir toliau lėšas šiam tikslui
liuotos jaunimo valandėlės buvo taupyti. Šiais metais Žinyno rei
skatinančiu veiksniu, ugdžiusiu kalams
lėšų pavartota apie
jaunime meilę lietuviškajam žo 250 dol. Kitiems dokumentacijos
džiui ir jo dailios išraiškos for reikalams LNT valdyba paprašė
mai".
Fondą išmokėti dar 90 dol.
Ta proga tenka pažymėti, kad
O.L. Gydytojų Draugija, kasmet
skirdama po 1000 dol.kultūri
niams reikalams paremti, yra
pavyzdžiu ir kitoms profesinėms
organizacijoms savo išteklius
Lapkričio 23-24 d.d. NevYortikslingai panaudoti būtiniems
ke, Overseas Press klubo patal
kultūriniams reikalams.
pose, 54 E. 40 St., posėdžiaus
Clevelando Tėvynės Garsų Ra
VLIKo pilnaties sesija.
dijas, vadovaujamas Juozo StemŠeštadienį, lapkričio 23 d.,po
pužio, savo kruopščiai parengia
sėdis prasidės 10 vai. ryto. Apie
ma kultūrine programa visad
VLIKo darbus ir tarptautinę pa
daug dėmesio skyrė ir jaunimui.
dėtį kalbės VLIKo pirm. A. Tri
Tėvynės Garsų Radijas jau yra
makas; apie veiklą Europoje -neišskiriama Clevelando lietu
J. Glemža, Vykdomosios Tary
vių kultūrinio gyvenimo dalis,
bos pirmininkas; konsolidacijos
todėl sveikintinas O.L. Gydytojų
klausimu kalbės dr. J. Puzinasir
Draugijos mostas, pakeliąs ūpą ir
dr. K. Šidlauskas; finansų organi
ryžtą toliau puoselėti ir ugdyti
zavimo klausimu kalbės prel. J.
visuomenės įvertintą darbą.
Balkūnas, Tautos Fondo pirminin
kas; apie Pavergtųjų Europos
Tautų Seimą kalbės V. Sidzikaus
kas. Kalbos bus papildytos paklau
simais ir laisvomis diskusijo
mis.

Lietuvos
Nepriklausomybės
Fondo pirmininkė Emilija Čekie
nė LNT Valdybos posėdyje lap
kričio 16 d, perdavė LNF atsto
vybių pasiteiravimus, ar, ryšium

$ 1000 doleriu
jaunimo radijo
programoms

VLIK sesija

Tą pačią dieną antras posėdis
prasidės 3 vai. po pietų. Apie
VLIKo dvidešimtmetį kalbės J.
Audėnas (VLIKo vicepirmininkas,
apie išeivijos dalyvavimą Lietu
vos laisvinimo akcijoje kalbės
St. Lūšys. Po referatų laisvos
diskusijos.
Abu šie posėdžiai bus vieši.
8 vai. vakare, tose pat patal
pose bus sukaktuvinė vakarie
nė. Čia pagrindiniu kalbėtoju hus
Juozas Rajeckas, Lietuvos atsto
vas Washingtone. Kitą programos
dalį išpildys aktorius Vitalis Žu
kauskas.

— Šeimininke, tas valkata vėl slankioja aplink mūsų restoraną’

Sekmadienį, lapkričio 24 d.,
ten pat posėdis bus pradėtas 11
vai. iš ryto. Šiame posėdyje bus
tvirtinamos metinės VLIKo veik
los apyskaitos, priimamos są
matos, priimamos rezoliucijos
ir kiti klausimai.

1963 m. lapkričio 2o d.
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veikią už prekybinių santykių plė
timą su Sov. Sąjunga.
JAV sąjungininkai taip pat ne
atsilieka kulversčiomis stengda
miesi kuo greičiau suteikti ūkinę
* GYNYBOS SEKRETORIUS paramą iki ausų įklimpusiam
Mc Namara griežtai paneigė vi Chruščiovui.
sas sugestijas, įskaitant ir buv.
prezidento gen. D. Eisenhowerio,
kad JAV karinės pajėgos užsie AUKOS
nyje reikia ir galima sumažinti.
Mc Namara pareiškė, kad ne PARODOS
atsižvelgiant j taktinių ir atomi
nių ginklų persvarą, komunisti REIKALAMS
nės provokacijos bet kurioje pa
saulio dalyje reikalauja budrumo Po 150 dol. -- New Jersey Lie
ir atitinkamos konvencionalinės tuvių Taryba; po 100 dol.
Moterų Vienybė, Jonas Pakel,
kariuomenės kiekio.
Iš jo kalbos išsiskyrė skirtin LB Cypress Hills Apylinkės Val
gas tonas, įprastas girdėti iš Vals dyba; po 50 dol. -- A. ir E. Vainiai, Dr. Julita ir Stasys Trajatybės departamento diplomatų.
Jis aiškiai parodė nepasitikėjimą nai, Justas Lieponis, Justinas
Sov. Sąjungos "taikos balan Mackievich, Leonas ir Marija
Virbickai, Amerikos Lietuvių So
džiams".
* JTO DEBATUOSE dėl ato čiai Demokratų Federacija, New
minių ginklų uždraudimo P. Ame Yorko Lietuvių Taryba; po30dol.
rikoje, JAV delegacija atmetė --LB Quens Apylinkės Valdy
Kubos pasiūlymą, kad į susitari ba; po 25 dol. -- prel. Jonas
mo kainą įeitų Kuboje esančios Balkunas, V. Lukas, V. ir B.
Guantanamo bazės panaikinimas. Vaičiuliai, E. P. Paulionis, E.
* SOV. SĄJUNGOS IR RAUD. Kezienė, Amelia ir Anthony Ma
KINIJOS ginčo eigoje Pekino tulaičiai, Vincas J. Visnius,
laikraščiai pavadino Chruščiovą Adam J. Thompson; po 20 dol. psalmes giedančiu ir bibliją skai Charles F. Čiurlys, Mr. & Mrs.
F. Puskinigis, Mr. & Mrs. M.
tančiu JAV liokajum.
* VATIKANE VYKSTANTIS Vi - Maksimovičius, M. ir O. Pašsuot. Katalikų Bažnyčios suva kevičiai, Vithold Beleckas, Aloy
žiavimas darosi kas kart gyves zas Balsys; po 15 dol. -- M. ir
nis, iškeliant kont ra veršinius J. Klivečkai; po 12 dol. -- J.
klausimus, kuriuos svarstant Klimavičius; po 10 dol. -- K.
kardinolai ir vyskupai neišvengia Dimas, J. Liaukus, K. Miklas,
neparodę savo temperamento. Šio Jonas Karys, Miss Lucy Tiš
mis dienomis gan aštrių diskusijų kus, Adolfas Lingis, Peter Gasusilaukė klausimas liečiąs anti bugas, Antanas ir Regina Pūrai,
semitines tendencijas, kylančias kun. Vladas Budreckas, Helen ir
iš kaltinimo žydams nužudžius Albin Bagdonas, Frank Pūkas,
Kristų. Naujos redakcijos pro M. Jankevičiūtė, Ged. Rajeckas,
jekte siūlant kaltę suversti visai Stasys Nutautas, O. ir V. Do
žmonijai, pasipriešino Vid. Ry vydaičiai, J. Matiukas, G. ir M.
tų dvasiškijos vadovai,tvirtinda Jokūbaičiai, Mykolas Biliūnas,
mi, kad Arabų kraštų krikščionys Vincas Rastenis, V. ir J. Višvargu ar supras naują Bažnyčios niai, St. ir V. Vasikauskai, Mr.
&. Mrs. A. Pocius, kun. St. Rai
dokumentą.
* PO SUKILIMŲ IRAKE šiuo la, Janina ir Antanas Davnorovz,
metu valdžios vairas yra atsidū V. Kiukys, Elena Povilanskienė,
ręs į Nasserio draugo Arefo ran Stasys ir Elvira Li'ogiai, Kazys
Šeštokas, Petras Povilaitis, J.
kas.
* BALTA KVIETINĖ DUONA Kazlauskas, J. Matickas, Leo
pasidarė aukščiausiai vertinama nas Rimkus, Vanda Bagdonienė,
juodosios rinkos preke Sov. Są Mike White, Anatolijus Garbauskas, O. Šarkaitė, Madge Peters,
jungos miestuose.
* GEORGE BALL, Valst. De S. S. Jankauskai, Petras Vasi
partamento sekretoriaus padė liauskas, kun. Jonas Pakalniš
jėjas, O. Freeman, Žemės kis, Antanas Vikrikas, Lietuvių
Ūkio sekretorius, lygiai taip pat Atletų Klubas, J. Burdulis, Mar
ir prekybos sekretorius L. Hod- tynas Nedzinskas, Z. Rimas,
ges -- yra asmenys, smarkiausia Vaclovas Alksninis.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
♦ KOMUNISTINES KUBOS dik
tatorius Castro, paskirdamas
ambasadorių į Albaniją, parodė
Chruščiovui, kad jis gali pasisuk
ti pavėjui į kiny komunistų po
litiką. Albanija, kaip žinia, atsi
sakė klausyti Kremliaus ir remia
Pekino pažiūras., dviejų komu
nistinių blokų konflikte.
* KOMUNISTINIO BLOKO at
stovų tarpe JTO delegacijose nė •
ra sutarimo, kaip balsuoti ir ku
rią rezoliuciją remti aptariant
P. Amerikos valstybių siekimą,
draudžiantį tame kontinente ato
minius ginklus.

Britų premjeras...
(Atkelta iš 1 psl.)

ti ir kartu su Chruščiovu burkuo
ti kaip karvelis, tačiau toji aly
vos šaka turi būti tikra.
Macmillanas, kuris pats lai
mėjo 1959 metų rinkimus tik to
dėl, kad prisistatė rinkikams kaip
santykių tarp sovietų iramerikie
čių sušvelnėjimo iniciatorius,
dabar tikisi, kad Homegalės įgy
ti tokią pat aureolę per 1964 me
tų viršūnių konferenciją, kurios
sušaukimui britų diplomatija da
bar aiškinasi galimybes.
Įdomu, kad Macmillanas, iki
pat paskutinio momento neišduo
damas savo nutarimo, sukėlė
smarkią kovą tarp pretendentų
į partijos vadus. Tai kovai pa
siekus kulminacinį punktą parti
jos kongrese Blackpool mieste,
Macmillanas staiga pasiuntė lor
dą Home su savo atsistatydinimo
pareiškimu. Tada visų akys nu
krypo į Home, kaip į eventualų
kompromiso kandidatą, tačiau ir
tada balsavimu Home nebūtų iš
rinktas. Bet kai karalienė jį pa
skyrė premjeru tik pagal Macmillano rekomendaciją, Home pa
reiškė savo partijai: Jei jūs ma
nės nepatvirtinsite, reikės tuo
jau skelbti rinkimus, kuriuos
nėra vilties laimėti. Jei mane pa
tvirtinsite, mes dar turėsime
metus laiko pataisyti savo markę,
rinkikų akyse.
Partija su tuo sutiko, nes jos
viltys yra neatsiejamai susiju
sios su premjero pasisekimais
užsienio politikos dirvoje.

DABAR!
Stroh’s taupus 8-pakietas (be depozito)
negrąžinamas

12 uncijų
bonkos

SENELIU PRIEGLAUDOS PUTNAME STATYBOS REIKALU
Nutautėjimo bangoms įkyriai
skalaujant mūsų visuomenę, re
tai pasitaiko progų pasidžiaugti
dar grynai tautiškais mūsų vie
nuolynais. Priešingai, dažnai ran
dame spaudoje nusiskundimų, kad
vienuolynai, seniau grynai lietu
viški, daug nudirbę lietuvybės iš
laikymui ir jos ugdymui, šian
dien nuplaukė pasroviui į ame
rikonišką katilą. Šiandien, gal,
vienintelis visame laisvame pa
saulyje grynai lietuviškas mo
terų vienuolynas yra Putname
įsikurusi Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seserų kongregacija. Net
ir dr. J. Grinius, kuris "Euro
pos Lietuvyje" savo komentaruo
se apie Amerikos lietuvių gyve
nimą pabėrė daug karčių žo
džių nutaustantiems "bajorams"
už suburžuazėjimą, rašydamas
apie putnamietes seseles turėjo
nukrypti nuo savo įprastai kandaus ir peikiančio tono: "Apie
Immaculatos seseles tik gerai te
girdėjau ir temačiau. Putnamo
auklėtinės, sutiktos Amerikoj ir
Europoj, man paliko geriausią
ir lietuvišką įspūdį. Gerą įspū
dį paliko Toronto Immaculatos
seselės su savo vaikų namais.
Tai šviesios "darbo pelės".
Amerikos lietuvių tarpe Put
namo seserų darbai jau plačiai
žinomi. Per 27 metus jos su
gebėjo Thompson’e, Conn. įkur
ti senelių globos namus, Putna
me sodybą su lietuvaičių moks
leivių ir studenčių bendrabučiu,
jos valdo ir dirba vienoje iš pui
kiausių lietuviškų spaustuvių
Amerikoje, o Kanadoje, Toronte
ir Montrealyje veda pavyzdingus
lietuvių vaikų namus. Paskutinis
N P M seserų ušimojimas yra
įkurti jaunimui stovyklavietę ry
tiniame Amerikos pakrašty, prie
Atlanto, kur jokios vietos, kur
galėtų susivažiuoti
lietuviškų
organizacijų jaunimas vasaros
mėnesiais, dar nėra. Stovyklos
lietuviškam jaunimui, kaip paro
dė praktika "Dainavoje" ir kitur,
gali būti labai sėkminga lietuvy
bės ugdymo priemone; o Putna
mo seserys šitame darbe jau tu
ri gražų 20 metų patyrimą.
Kita kryptis, kuria norima
žengti, yra statyba Vyskupo
Matulaičio vardo senelių sveika
tos namų, Putname. Pagal inž.
J. Augustinavičiaus paruoštą
projektą šie namai talpintų iki
80 vyresnio amžiaus lietuvių.
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PATOGIOS!
KOMPAKTINĖS!

THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MICHIGAN

metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.
TAUPU — tai žodis Stroh’s naujam, negrąžintinam
8-nių buteliu pakietui. Geras stikliniame inde — ir
patogus. Pasiimkite 8 šiandien. Jausitės pakeliui į
malonu laiko praleidimą . . . kiekvienu metu . . . su
Stroh’s alumi. Visuomet aukštos kokybės . . . visur
populiariomis kainomis.

light
smooth
tirebrewed

INSURED

Kongregacijos darbams paremti
daugelyje lietuviškų kolonijų yra
susiorganizavusios rėmėjų gru
pės, kurios įvairiais būdais ke
lia lėšas, kad pradėtieji darbai
būtų kuo greičiausiai užbaigti.
Visai tai rėmėjų akcijai vado
vauja prelatas P. Jūras. Kai
daugelio kitų mūsų vienuolynų rė
mėjai susideda daugiausia iš se
nosios emigracijos tautiečių, tai
Putnamo seselės daugelyje vieto
vių yra remiamos išimtinai nau
jųjų ateivių, tur būt, pagal šū
kį -- "savieji pas savuosius",

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IšMIERAS,
PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.
Didelis pasirinkimas — vietinių ir
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

JONAS H. AKŠYS
6615 S. W1NCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL.
Telefonas 925 - 5179
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
Kainos: Paltai nuo $80 iki . . . Kostiumai nuo $85 iki . . .

TRYS

MODERNIOS

KOPLYČIOS

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Supervised by the United Statės Government

1202 W. CERMAK ROAD
Phone: Vlrginia 7-7747

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED

nes ir kongregacijos narių dau
guma tėra vos keliosdešimts me
tų šiame krašte. Vienuolyne kal
bama ir meldžiamasi tik lietu
viškai.
Atrodo, kad šiais laikais, ka
da tiek daug kalbama apie jau
nimo nutautėjimą, ir kada dau
gelis mūsų mintyse jau skaičiuo
jame gausimus senelio pensinin
ko grašius, abudu naujieji Immaculatos seserų užsimojimai tu
rėtų atrasti plačiausio lietuviš
kos visuomenės pritarimo ir dos
niausios paramos.
a.P.

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanauskas, Pres.
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KARIUOMENĖ - JAUNIMO FIZINIU
IR DVASINIU JĖGŲ GRODINTOJA
Turėdami įvairius požiūrius į kariuomenę ir jos paskirtį, pri
klausomai nuo amžiaus, gyvenamo meto ir tos ar kitos kariuome
nės uždavinių skalės, Lietuvos kariuomenę, jos Šventės proga, prisi
mename su pagarba ir pasididžiavimo jausmu. Nekalbant apie vieną ar
kitą tos kariuomenės gyvenimo tarpsnį, kuriuose juodų taškų mėgė
jai ras ir musės pėdsakų, iš to darydami dideles ir "svarias” išva
das, mažo krašto kariuomenė savo esmėje yr.a jaunų vyrų auklėjimo
ir jų fizinių bei moralinių pradų ugdymo mokykla.
Kad ir nebūdami visi vienos nuomonės, kar ir, pvz., į privers
tinę karinę prievolę kartais žiūrėdami, kaip į sunkią ir ne visiems
malonią pareigą, tačiau dauguma sutarsime dėl vieno dalyko, būtent,
kad tautos savisaugos jausmui pakelti, savo krašto ginimo idėjai puo
selėti, pareigos ir drausmės privalumams ugdyti tąja valstybine ins
titucija naudojasi visos, didelės ar mažos, valstybės.
Lietuvos kariuomenės istorija žygiuoja lygia greta su Lietuvos
valstybės ir tautos istorija. Lietuvos karių žygiai nėra vien kariuo
menės šventės minėjimų tema, bet neatsiejama tema literatūrai,
poezijai ir kitokių sričių kūrybai. Toji tema lydi didžiuosius patrio
tizmo ir pasiaukojimo pavyzdžius, žygius mūsų kunigaikščių vado
vybėje ir savanorių laisvės kovas.
Ypatingai gi mūsų savanorių - kūrėjų žygio ir pasišventimo mo
ralė yra verta kur kas didesnio dėmesio, nei šio meto vienkartinės
rinkliavos ir jų rezultatai kad rodo.
Nepriklausomybės laikų kariuomenės institucija buvo didelė ir
įtakinga. Toji institucija ir organizacija išaugo ir išbujojo kovos
laukų ir kraujo aukos pagrinduose, o ne vien tik vadovėliuose ir ins
trukcijose. Toji institucija nežlugo pasirodžius pirmajam priešo tan
kui, bet ji suspendavo savo veiklą kartu su valstybės nepriklausomy
bės suspendavimu. Karinio auklėjimo ir tautos ginybos instinktas
dar ilgą laiką bujojo partizaninėje veikloje ir tautos pasipriešinimo
dvasioje dar ir dabar slypi krašto gynybos dvasia ir karinio auklėjimo
pėdsakai.
***
Laimingo nesulaukęs ryto,
Narsus kary, tu pražuvai,
Tu užgesai, kai laisvė švito,
Laimėjai kovą, bet ne sau...
Tai būdingos eilės, mūsų partizanų sukurtos. Jos kalba jautria ir
būdinga kalba Laisvės Kovų Dainose, išleistose Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo. Tai įsisąmoninto ir giliai suprasto pasiaukojimo mo
ralė, kurioje laimėjimas glūdi "ne sau" karjeroje, o pasišventime
aukštesniems idealams.
Nes, kaip vėl toje partizanų kūryboje sakoma:
Tauta tau gražų vardą skyrė -Nežinomu kariu tapai!
Garbė per amžius tau, didvyri,
Mirtim mums laisvę atpirkai!
Taigi, aukščiausiu ir kilniausiulaipsniutikro tautos kario gyveni
me iškeliamas partizano, tai nežinomo kario laipsnis. Otačiau toji jo
netituluota, bet kilni dvasia neatsirado vien tik poetinei nuotaikai atsi
radus. Grečiausia, atsirado tos eilės giliai sąmoningo tautos laisvės
gynėjo ir kario pasąmonėje, kaip karinės dvasios ir karinio auklėjimo
bei tautos gynybos sampratos išdava.
Mūsų karinės organizacijos dvasia, jos tradicijos, kad ir kitose
formose ir kituose pavidaluose, tęsiama ir stengiamasi palaikyti LVS
Ramovės ir DLK Birutės karių šeimų organizacijų. Tojetalkoje vyks
ta simbolinis, bet kartu labai reikšmingas darbas karinių tradicijų
tęstinume, kuriame įtelpa ir mūsų kūrėjų - savanorių vis labiau silps
tančios jėgos.
Išleidę savo didelį, kapitalinį metraštį, leisdami ir palaikydami
karinės minties žurnalą Karį, kariai tremtyje daro, kiek jų jėgos lei
džia, kad tą tautinės gynybos aspektą ir idėją išlaikyti gyvą. Jųjų
pastangose gi glūdi ta pati visiems mums bendroji vizija -- tautos
laisvė. O tose pastangose organizuotos talkos niekad nebus perdaug.

APIE ŠVEICARIJOS BENDRUOMENEr
Paskaičius Dirvos 97 Nr. p. J.
Bertulio straipsnį "Įspūdžiai iš
kelionės po Europą", norisi Dir
vos skaitytojus plačiau painfor
muoti apie Šveicarijos Lietuvių
Bendruomenę ir pataisyti p. J.
Bertulio straipsnio netikslumus.
Šveicarijos Lietuvių Bendruo
menė įsikūrė 1945 metais. Karui
baigiantis ir jam pasibaigus iš
Vokietijos, Austrijos ir Italijos
Į Šveicariją pateko apie 200 lie
tuvių -- karo tremtinių.
Deja, iš šitų 200 žmonių, di
desnė dalis išvažinėjo į kitus
kraštus: Australiją, Kanadą, JAV
Likusieji lietuviai Šveiearijoje
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įsikūrė neblogiau negu išvažia
vusieji į Amerikos kraštus. Eu
ropoje tačiau, lietuvių liko labai
mažai. Šiuo metu lietuvių Švei
carijoje gyvena apie 60 asmenų.
Stipriausia profesinė mažuma
yra medicinos srities darbuoto
jai. Dabar lietuvių Šveicarijoje
dirba 4 gydytojai, 3 vet. gydy
tojai ir viena dantistė. Visi jie
dirba savo profesijose, arba in
stitutuose mokslinį darbą. Kele
tas studentų iš Amerikos ir Vo
kietijos studijuoja Šveicarijos uni
versitetuose -- daugiausiai me
diciną. Vienas lietuvis skulpto
rius dirba Ženevoje kaip profe

sorius Meno Akademijoje. Nors
jis nėra šveicarų pilietis, bet iš
kelių šveicarų kandidatų, lietu
vis, kaip geriausiai kvalifikuotas
buvo išrinktas profesoriumi.
Bendruomenės metinis susi
rinkimas įvyksta Vasario 16 mi
nėjimo proga. Bendruomenės
valdyba visuotinio susirinkimo
renkama' vieniems metams. Švei
carijoje susidarė tradicija, kad
pabaltiečių bendruomenės --lie
tuvių, latvių ir estų, vienais me
tais daro susirinkimą - minėji
mą kiekvieną kas sau, o kitais
metais visos bendruomenės kar
tu. Vykstant bendram minėjimui
kviečiami paskaitininkai. Ta pro
ga skaitė paskaitas: Dr.P. Sager
"Ostforschung" instituto direkto
rius, p. H. Fleig laikraščio "Zuercher Woche" redaktorius, taip
pat ir mums visiems žinomi lie
tuviai Dr. Karvelis ir prof. Dr.
Grinius.
Stasiulienė Zueriche turi stip
rią tautinių šokių grupę, su ku
ria ji mielai pasirodo ne tik pas
lietuvius, bet ir kitomis įvairio
mis progomis pas šveicarus.
Bendruomenės nariams taip
pat pavyksta šveicarų spaudoje pa
talpinti straipsnius apie Lietuvą,
ar tai politiniais klausimais, ar
kultūriniais -- ypač iškeliant lie
tuvių kalbos senumą ir europie
tiškumą. Be to, vietovėse kur yra
daugiau lietuvių, susirinkimai
įvyksta
dažniau: pavyzdžiui
Berno ir apylinkių lietuviai susi
renka kas mėnesį vieną kartą,
Zueriche panašiai, tik ne taip
dažnai.
Tokia yra maždaug mažos lie
tuviu kolonijos Šveicarijoje veik
la. Ko Lietuvių Bendruomenė Švei
carijoje pasigenda, tai kontakto
su lietuvių centrinėmis organiza
cijomis, ypač su Pasaulio Lietu
vių Bendruomene. Mes esame nuo
monės, kad neužtenka žinoti esant
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę
ir būti laikas nuo laiko pakvies
tiems į seimą. Mes norime ins
trukcijų, patarimų, pageidavimų,
kad visų pasaulio lietuvių bend
ruomenių veikla visuose kraštuo
se būtų koordinuota, vieninga ir
reikiamu momentu kiekviena
bendruomenė galėtų atlikti reika
lingus ir naudingus darbus pa
vergtos Tėvynės naudai. Visa ki
ta yra antraeiliai dalykai.

Tėvui J. Vaišniui, S.J. Chicagos tautinių organizacijų suruoštose išleistuvėse Korp! Neo-Lithuania
pirm. inž. V. Mažeika taria atsisveikinimo žodį. Prie garbės stalo sėdi iš kairės: A. Kalvaitis, Tėvas
J. Vaišnys, SJ., dr. Step. Biežis, V. Olienė, inž. V. Mažeika.
V.A. Račkasko nuotrauka

Iš ALT S-gos Chicagos skyriaus veiklos

gos narių skaičius susirinko pa
lydėti visų mylimą ir gerbiamą
Lapkričio 30 dieną AL Tautėvą Vaišnį, kuris 14 metų lai nė Sąjunga Chicagoje ruošia ru
kotarpy ne tik rūpinosi lietuviš dens Lapų balių, kurio paruo
ko prieauglio auklėjimu,bet, kaip šiamieji darbai eina pilnu tem
kalbėtojai A. Kalvaitis, inž. V. pu. Veiklios Skyriaus sekreto
Mažeika, B. Drungienė, P. Vėbra rės B. Paplėnienės vadovauja
savo žodžiuose išryškino, tėvas mas Moterų Komitetas kruopš
Vaišnys yra gilus tolerantas, čiai ruošia baliaus kulinarinę
respektuojąs visus politinius įsi pusę ir žada patiekti svečiams
tikinimus, jei jie tik nepriešta turtingą bei gausų bufetą, tuo
rauja bendroms krikščioniškos būdu sumažindamos rengimo iš
doktrinos normoms. Jis neveng laidų naštą, kad sutelkus dau
davo bendradarbiauti su tautinės giau Skyriaus iždui lėšų ir da
minties organizacijomis, jų tar linai patenkinus tuos nesuskai
pe ir su korporacija "Neo-Lithu tomus reikalavimus, kuriuos Są
ania". Per eilę metų tėvas Vaiš jungos Skyrius yra pasižadėjęs
nys laikė Neo Lithuanams pa įvykdyti.
■,
maldas, sakė pamokslus, šven
Taigi, Chicagos Tautinės S-gos
tino vėliavas, dalyvavo Korpora Skyrius gražiai užsirekomendavo
cijos šventėse ir Tautinės Są savo veikla šio rudens pradžioje.
jungos suvažiavimuose. Kalbėjo Jis rodo gyvumą, sveiką ne tik
taip pat Tėvų Jėzuitų Provin- organizacijai, bet taip pat nau
ciolas Tėvas Markaitis S. J., dingą kiekvienam jos nariui.
kuris bendrais bruožais prita
rė tėvo Vaišnio nusistatymui.
Pabaigoje p. Biežienė susi
NAUJOS IDĖJOS
rinkusių vardu įteikė išlydimam
NAUJAI ERAI
Šveicarijos Lietuvių
asmeniui kuklią dovanėlę
APDRAUDA?
Bendruomenės Valdyba
su išleistuvėse dalyvavusių as
menų sąrašu.
Pasitik- r~L
Savo atsisveikinimo žody tė-.
AR TO UŽTENKA?
rink
vas Vaišnys konstatavo, kad jo
Ar užtenka kad vien tik rezo
bendradarbiavimas su tautinės
liucijomis JAV Kongreso ir Se
minties žmonėmis ir organizaci
nato atstovai užstotų lietuvių tau
jomis buvo rimtai apgalvotas,
tą ir padėtų išlaisvinti pavergtą
dėl naujų idėjų!
išplaukiąs iš jo gilių įsitikinimų
Lietuvą?
ir kad ateity jis nuo savo už
C AUTOMOBILIŲ
Mano nuomone, to negana! Įta
brėžtos
linijos nenukryps ir
APDRAUDA
kingiems politikams reikia rašyti St. Meringis jų tiksliai neišvar naujoje savo paskyrimo vietoje
□ NUO GAISRO
laiškus, juose atkreipiant dėme dino. Be abejo tai atsitiko ne iš ieškos kontakto su visomis lie
APDRAUDA
sį į lietuvių tautą ir jos istoriją. blogos valios, o greičiausiai dėl tuviškomis organizacijomis.
□ GYVYBĖS APDRAUDA
Laiškai, kad ir suglaustai nušvie- informacijos stokos.
Darnus Tautinės Sąjungos Sky
□ NAMŲ SAVININKŲ
čią mūsų praeitį, gali daug, daug
□ MOKSLO
Todėl norėčiau patikslinti Dir riaus ir Tėvų Jėzuitų Chicagoje
šviesos suteikti tiems, kurie vien vos ir Draugo skaitytojus o taip bendradarbiavimas reikia tikė
□ PASKOLŲ
iš reikalavimų dar negali susida pat ir abu autorius rašiusius apie tis, paskatins keisti nusistaty
□ NELAIMIŲ IR LIGOS
ryti reikiamo vaizdo, beveik nie "Antrąjį Kaimą", kad jo veikalų mą ir tuos mūsų dvasiškijos
□ PENSIJOS
ko nežinant apie lietuvių tautą ir
medžiagą, lig šiol pasirodžiusiuo narius, kurie vengdavo teikti re
Nationvvide turi naujų idėjų
jos istoriją.
se pastatymuose, parengė (alfa liginį patarnavimą tautinės min
jūsų apsidraudimui, kad iš
Kongreso ir Senato atstovai
betine tvarka) Kazys Almėnas, ties žmonėms ir jų organizaci
pildžius bet kuri apdraudos
turėtų žinoti, kad, pvz., jau ir
Rimas Cinką, Romas Stakaus joms.
reikalavimą už jums įmano
1863 metais lietuviai sukilo prieš
Vatikane ieškoma suartėjimo
kas ir Rimas Vėžys.
mą mokestį. Patikrinkite jus
savo pavergėjus rusus.
Žiūrint iš kiekybinės pusės kelių su skirtingų religijų atsto
įdomaujantį planą ir kontak
Kartais tokie laiškai gali at
K. Almėnas "rungtyniauja" su vais. Mūsų bendrame lietuviško
tuokite:
nešti daugiau naudos, nei storos
R. Stakausku, o R. Cinką su R. gyvenimo sąjūdy atėjo laikas re
LIETUVĮ
knygos, kurioms perskaityti rei
viduoti veikusi iki šiajn laikui
Vėžiu.
kia žymiai daugiau laiko.
JUOZĄ BALNIŲ
nusistatymą ir šalinti tuos skir
Taip pat reikia patebėti, kad
tumus,
kurie
kliudo
artimesniam
(JOSEPH BROOKS)
vienas
kitas
dalykėlis
buvo
pa

Petras W. Urban
rengtas ar parašytas "bendro bendradarbiavimui su tautinės
5359 Decker Rd.
Cleveland, Ohio
mis pastangomis", gal todėl minties žmonėmis.
Ne. Olmstead, Ohio
"Antrojo Kaimo" kolektyvas ne Chicagos Tautinės Sąjungos Sky
Telef. 777-2155
"ANTROJO KAIMO" AUTORIAI
mato reikalo savo programose pa riaus sklandžiai, draugiškoje
praėjęs pobūvisžymėti kas ką parašė. Tegyvuo nuotaikoje
Norėčiau atitaisyti vieną ne
I^ATIONIMIDE
išleistuvės
yra
įrodymas, kad ir
ja
"Kaimiečių"
broliškumas
ir
tikslumą pasikartojusį Dirvoje
ir Drauge rašiusiems apie "Ant tegul jų dvasia užkrečia kitus skirtingų politinių nusistatymų
***• ••o**
mūsų visuomenės pasireiškimus. žmonės sugeba atiduoti pagar
rojo Kaimo" tekstų, škicų-etiuNationwide Mutual Insurance Co.
bą bei padėkoti tiems asmenims,
Nationwide Lite Insurance Co.
dų ar vei’kalų-veikalėlių autorius.
Genius Procuta kurie savo energiją pašvenčia
Nationwide Mutual Fire Insurance Co.
Būtent nei Henrikas Nagys nei
home office: Columbus, Ohio
Chicago pozityviems lietuviškiems darTautinės Sąjungos Chicagos
Skyrius, Dr. S. Biežio bei kitų
valdybos narių vadovaujamas,
pradėjo judrią rudens sezono
veiklą.
Pradžia padaryta įdomia Lafayette, Ind. universiteto profe
soriaus dr. Zenono Rekašiaus
paskaita, kurioje jis palietė pen
kias žmogaus būtinybes: orą,
maistą, energiją, susisiekimą bei
sveikatą. Išeinant iš šių būti
nų mūsų buities taškų, prele
gentas supažindino klausytojus
su naujais išradimais, turin
čiais vienokią ar kitokią įtaką
ne tik į bendrą krašto ar pa
saulio socialinę ir ekonominę
struktūrą, bet liečia ir kiekvie
ną atskirą individą, jo pasirink
tą darbą ar profesiją.
Nors paskaita tęsėsi virš dvie
jų valandų, ji buvo išklausyta su
nepaprastai dideliu įdomumu, nes
dėstomosios tezės buvo perduo
tos klausytojams lengvomis ir
suprantamomis formomis.
Pageidautina, kad skyrius dau
giau suruoštų panašių paskaitų.
Antras ALT Sąjungos pasiro
dymas -- tai suruoštos išvyks
tančiam iš Chicagos tėvui kun.
Vaišniui, S. J. išleistuvės. Jau
kiose Nielsono restorano patal
pose skaitlingas tautinės sąjun-

NATĮONVVĮDĘ

VHMMI ITIII’UilHE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy. . . .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.
5th
from France........................................
5th
4. Popular GERMAN VSOP Brand ..
5th
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine

$5.75

$3.98
$1.19
$1.69

$ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France....................................
7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
,5th $ .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

i

AKIMIRKOS

"Visi mes turime didelių už
simojimų lietuvybei išlaikyti. Bet
atrodo, kad pati pirmoji sąlyga
yra ta, jog turėtume pastovius
ryšius su lietuviškuoju spausdin
tu žodžiu. Sakome juk, kad kny
ga ir laikraštis prikėlė mus. Dėl
to būtų gera, kad lietuviška kny
ga neretėtų ir nenyktų.
Trokšdami, kad lietuviška kny
ga išliktų gyva, mes kaip tik ir
kviečiame paremti gerą ir pi
gią knygą, kokias leidžia Nidos
Knygų Klubas. Maža išlaidų
(Amerikoje tik 1 doleris už neį
rištą ir pusantro dolerio už įriš
tą tomą klubo nariams/ro nuo
lat ateina knygos, kurios atgai
vina svetimų kraštų alinamą sie
lą"...
★
Tokius žodžius perskaičiau
Londone esančio ir lietuviškas
knygas leidžiančio Nidos Knygų
Klubo katalogo įžangoje.
Perskaičiau ir susimąsčiau...
O kogi čia tamsta taip susimąs
tei? -- paklausite ne vienas. Ar
čia kokia naujiena? Juk tai tik
komercinė agitacija. Amžini įro
dinėjimai, kad reikia ką nors
skaityti. Visi senai žinom, kad
knyga ir laikraštis prikėlė mus.
Bet mane kiekvieną rytą dabar
prikelia ne knyga, o laikrodžio
birbiklis. Todėl pirmiausia per
ku laikrodį, o ne laikraštį...
Tokio stipraus argumento aki
vaizdoje esmi įtikintas, kad tik
rai neverta daug mąstyti. Bet
štai aną dieną vėl skaitau Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
Valdybos ir PLB Kultūros Ta
rybų atsišaukimą į "laisvojo pa
saulio lietuves ir lietuvius".
Skaitau, kaip laisvojo pasau
lio lietuvis, ir nieko nebemąstydamas -- susirūpinau. Kas čia
bus? Ar tik greit nebus dar blo
giau?
Aukščiausioji užsienio lietuvių
žmonijos valdžia ir jos kultūros
taryba pasižada kreipti dėmesį
ne tik laisvės kovai, lituanisti
niam (gal lietuviškam?) švieti
mui ir tautiniam solidarumui,
bet ir tautinei kultūrai. Mūsų
visų kultūrines pastangas ji pa
sižada "derinti", "planuoti", "gy
vinti". Dar daugiau! Visokių mū
sų menų kūrėjus ir mokslinin
kus, kaip mūsų "subtylias tau
tinės kultūros apraiškas", ji ke
tina skatinti daugiau dirbti, ge
rinti darbo sąlygas, idant visa
tai " galėtų plačiai patarnauti
tautai, išeivijai ir žmonijai"! Mū
sų valdžia galiausiai ir malo
niausiai dar prideda, kad mūsų
meno ir mokslo kūryba "nusi
pelno išskirtinio visuomenės dė
mesio”!
Štai dėl ko ne tik susirūpinau,
bet beveik išsigandau.

★
PLB Kultūros Taryba, daž
niausiai savo pirmininko lūpo
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Bronys Raila

mis, jau ne vieną kartą spaudo
je ir itin plačiai vad. Kultūros
kongrese išdėstė savo gerinimo^
gyvinimo ir skatinimo planus.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS: lLadbroke Gardens, London,W. 11, Gt.
Britain.

Dar niekur neteko matyti geres
nio bei pilnesnio įdėjų, sielvar
tų ir klausimų katalogo, arba są
vado iš viso to, ką mūsų spau
doje per daugiau nei pusantro
dešimtmečio rašė, aiškino, siel
vartavo, nurodinėjo ir derino
šimtai mūsų pačių geriausių ir
pačių blogiausių laikraštininkų.
Tie klausimai tiek jau kartų bu
vo dėstyti, išdėstyti, nudėstyti
ir vėl perdėstyti, tiek kartų aiš
kinti, išaiškinti, nuaiškinti ir vėl
peraiškinti, jog jie visiems pa
sidarė taip aiškūs, tiesiog per
matomi, kad jau kilo mirties pa
vojus. Mat, tūli žymūs moksli
ninkai tvirtindavo, kad menų ir
mokslų pažanga būna tada, kai
dar yra abejonė; kada viskas vi
siškai aišku, minties pažanga

sustoja; o jei kas sustoja ir tik
kas buvo kartoja^ tai ilgainiui
pasensta ir miršta...
Žinoma,
mane
labiausiai
nugandino tai PLB valdybos ir
Kultūros Tarybos pirmininko pa
siryžimas dar daugiau skatinti
mūsų rašytojų ir mokslininkų
individualinę kūrybą.
Kodėl? Kokia yra tikrovė?

Dar prieš vadinamąjį Kultūros
Kongresą vienas iš jo organiza
torių, buvęs Liet. Rašytojų D-jos
pirmininkas,
B. Babrauskas,
LR D narių tarpe pravedė anketą:
kiek mūsų rašytojai turi paruo
šę rankraščiuose įvairaus lite
ratūrinio pobūdžio veikalų, lau
kiančių leidėjo? Jam atsakymus
prisiuntė, berods, tik LRD nariai
ir net ne visi, -- pasirodė, kad
jau yra per šimtas romanų, dra
mų, pezijos, novelių, literatūri
nių essay ar kritikos tomelių
rankraščiuose, besiilginčių lei
dėjo.
Dar neturime tikslių davinių
iš mokslininkų stalčiaus. Bet jei
gu mūsų profesorių ir atsargos
profesorių draugija tokią pat an
ketą pravestų, daug neabejočiau
prileisdamas, kad surastų kitą
šimtą rankraščiuose baigtų ar
teberašomų veikalų.
Būkime žiauriausi ir tarkime ,
kad trys ketvirtadaliai tų para
šytų literatūros ir mokslo vei
kalų nesudarytų ypatingo nuos
tolio tautai, išeivijai ir žmoni
jai, jeigu jie dabar ar ir nie
kad nebūtų išspausdinti. Bet vistiek dar liks apie 50 veikalų,
kurių negalėjimas išleisti yra
nuostolis, žala, tragedija ir mo
ralinis mūsų kultūros kūrė
jų triuškinimas.
Tad argi mums dabar reikia
specialaus organo, kuris dar dau
giau planuotų, derintų ir ska
tintų kūrėjus ir mokslininkus ra
šyti? Prisibijočiau, kad Kultū
ros Taryba visai be reikalo ei-

Anūkė Nida Californijoje, spalio mėnesį, po "darbo" gaivinasi vė
sinančiu gėrimu...

kvotų savo brangų laiką ir ener
giją tos rūšies verslui. Norė
čiau, kad jai liktų daugiau laiko
nuobodesniam užsiėmimui: nors
pagalvoti, kaip tuos veikalus iš
leisti! Svarbiausia -- planuoti
ir įvykdyti stebuklingą mūsų vi
suomenės perauklėjimą, idant ji
pasijustų norinti ar privalanti
kai kuriuos iš tų veikalų įsi
gyti ir jais domėtis...
Pagaliau, mesti per tvorą vi
sus iškilmingus ir nieko nebereiškiančius skambalus ir susi
telkti nors vienam, bet labai rei
kalingam ir realiam sumanymui pastatyti
Lietuvių
Kultūros
Namus.
★
Ir kaip malonu vėl grįžti prie
Nidos!
Kai Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė buvo dar tik "chartoje", o Kultūros Tarybos dar vi
sai nebuvo, Londone, lietuviškų
namų pastogėje, prie "Europos
Lietuvio" redakcijos ir spaus
tuvėlės susibūrė entuziastų bū
relis, vardu Nida, toks kaip ko
operatyvas ar klubas knygoms
leisti ir išplatinti rašto šalininkų
tarpe.
Amerikoje kone visos lietuviš
kų knygų leidyklos silpnėja ar vi
sai nyksta. Ne dėl to, kad trūk
tų žmonių, norinčių būti leidė
jais, ir panašių idealistų, bet
kad nuostolių perdaug, nes skai-^
tytojai mažėja. O Nida jau ke
linti metai sau smėlį ir spalvo
tus akmenukus vis barsto ir
barsto!
Su vėliausiuoju J. Krūmino
"Šeštojo Medžio" romanu šį ru
denį ji išleido ir išplatino štai
jau 45-tą knygą .
Ir per tą laiką visokiausių
leidinių davė. Originalių roma
nų, apysakų ar novelių: V. Alan
to, B. Daubaro, A. Barono, P.
Orintaitės, A. Baranausko, A.
Landsbergio, K. Būtėno, I. Joerg,
A. Škėmos, A. Rūko, B. Gražu
lio, P. Andriušio, J. Kralikausko,

-- Bet Herbertas juk turėjo...
Aš atsistoju -- keliuose taip silpna, kad vėl atgulu.
Justas sėdasi šalia.
-- Nesijaudink tik, Robertai! Juk žinai, koks Herbertas yra pe
dantiškas ir apdairus. Koks jis patikimas! Gal jis negalėjo tavo
motinos ir Elfi čia pristatyti, bet jis tikriausiai jomis pasirūpino.
Silvija paduoda man vandens.
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
-- Būkite ramus, pone Raidai. Herbertas tikrai bus viską suKOMMEN”)
tvaręs!
Geriu. Pamažu sklaidosi rūkas -- vėl viską matau aiškiai, pa
ROBERT RAID
45
stebiu, kad be manęs yra ir daugiau žmonių.
-- Atleiskite -- man dar viskas maišosi.
Jūra. Mano mėlyna, begalinė jūra! Saulė leidžiasi pamažu į jū
Iš gretimo kambario ateina Vilma Tarvas su savo sužadėtiniu
rą. Temsta. Lengvas bangų pluškenimas. Šviesiai sidabrinis pakyla Tomu. Vilma ištiesia man abi rankas.
mėnulis. Kažkur sužvilga sidabrinės garbanos. Akiną žaibai. Dūmai,
-- Tavo nubudimą mes pramiegojom, Robertai.
ugnis, griaustinis. Atrodo, miestai išnešti į orą, krinta ir paskęsta.
Stojuosi remdamasis ant Silvijos peties.
Juodi dūmai ritasi...
-- Kiek dabar laiko? Ar ilgai miegojau?
Veidai, svetimi, nepažįstami veidai. Vyrai ir moterys. Hori
-- 5 valanda ryto. Ir šiandie jau rugpiūčio 15-ji.
zonte pilki debesys. Vis einu -- debesys didėja, pastoja man kelią.
-- Reiškia, miegojau...
Ne, ne debesys -- kalnai -- kieta akmeninė siena. Spygliuotos vie
-- Nuo rugpiūčio 13-sios. Bet sakyk, ar negalėtumei mums papa
los, barakai, vėl vielos. Bėgu, klumpu, susidraskau rankas, veidą kū sakoti, kaip viskas atsitiko?
ną į spygliuotas vielas. Gerkliniai, pikti juokai. Aukšti, grasūs ir
Vilma sėdasi ant grindų.
slegią kalnai. Tiesiog neatgaunu kvapo. Dūstu. Pakeliu kumščius, šau
-- Eidamas per slenkstį suklupai ir kritai. Mes manėme, kad esi
kiu -- kalnai artėja ir griūva ant manęs...
sunkiai sužeistas. Bet--neužtikome jokios žaizdos. Vien tik tavo vei
Mažytė, vėsi ranka man ant kaktos. Toks pavargęs, neišsako das buvo žiauriai sudaužytas. Mes tave pakėlėme, paguldėme ant mat
mai nusikamavęs. Dabar taip lengva, ramu. Balsas šanbžda man raco, apklojome. Visą laiką miegodamas dejavai, bet niekaip negalėjo
kažką -- nė vieno žodžio neišskiriu -- taip be galo pavargęs. Už me tavęs prižadinti!
miegu.
Perbraukiu ranka per Silvijos plaukus.
— Ačiū, Silvi!
Tomas paduoda cigaretę.
Šalia manęs šnabždesiai. Dar valandėlę guliu nejudėdamas, tada
-- Gal galėtumei mums bent trumpai papasakoti?
atveriu akis. Prie manęs palinkęs Justas, šalimais klūpo Silvija.
-- Vėliau, Tomai, paskiau.
Blanki šviesa veržiasi pro dulkėtą langą.
-- Nors pasakyk -- ar toli dar vokiečiai?
-- Pagaliau atsibudai. Jau dvi dienos kaip bandome tave pri
-- Kai tryliktą dieną buvau suimtas, jie jau kovėsi prie Joehvi.
žadinti. -- Justas ištiesia ranką.
Vokiečių kolonos stūmėsi Tallinno kryptimi. Manau, kad greit jie bus
Silvija glosto mano kaktą.
-- Kaip jautiesi, Robertai? -- Ji staiga nurausta. -- Atsipra čia.
Aukštas, išdžiūvęs vyras uždega man cigaretę.
šau, Pone Raidai!
-- Ačiū Dievui, kad jie greit bus čia. Toks sėdėjimas čia veda
Bandau atsisėsti.
tiesiog
iš proto, pone Raidai!
-- Kur Elfi? Kur motina?
-Kas
tamsta būsite? Iš kur mane pažįstat?
Justas tik papurto galvą.
(Bus daugiau)
--Be tavęs daugiau niekas čia neatvyko, Robertai!

KII HlS.il IMI

A. Rūtos, J. Gliaudos, R. Spalio,
J. Krūmino ... Lietuvoje išleis
tų romanų ar poemų pakartoji
mų: M. Vaitkaus, F. Neveravičiaus, Maironio, P. Orintaitės,
J. Grušo. Politinių, visuomeni
nių, mokslinių, memuarinių skai
tymų: M. Biržiškos, J. Balio,
Ig. Končiaus, M. Vaitkaus ...
Vertimų: G. Flaubert, F. Timmermans, G. Orwell, J. Steinbeck ... Pagaliau, didžiulė lie
tuviškų skaitymų knygą -- "Sau
ją derliaus".
Tą jau nebe saują, o visą
vežimą kultūrinio derliaus davė
ir paskleidė tik keli ar gal tik
kokio pustrečio pasiryžėlio, pa
jininkais pritraukę keletą šim
tų pastovių narių, tiesiai į namus
kiekvienam prisiųsdami lietu
višką knygą už labai pigią kainą.
Vietoje daug ką padangėse pla
nuoti, derinti, skatinti, gyvinti
ir kreipti dėmesį, — čia užtek
tų mums kiekvienam tik vieno
mažo žingsnio: tapti pastoviais
Nidos klubo nariais, padvigubin
ti esamų narių skaičių. Ir tuo
met be jokios abejonės viena Ni
da išleistų tas mano minėtas
rankraščiuose tebegulinčias 50
geriausių knygų, o dėl kitų tri
jų ketvirtadalių galėtų "varžy
tis" privatinės ir ideologinės
leidyklos.

kritimą, kaip kaimynai sako
"stepping stone", ir jame am
žiams yra įrašytas Nidos var
das ir gimimo metai.
Ir pati Nida čia kartkartėmis
atvyksta, skaito šį parašą ir vis
dar neįskaito, tik akmenukais
žarsto ir visaip tupinėja. O da
bar jau didelė, pusantrų metų,
ir ją sunku besuvaldyti roplojančią ir bėginėjančią pavojin
gais laiptais. I r todėl nuolat
tenka vis jai šaukti: Nida, Nida!
kur bėgi? ateik čia!..
Taigi Nida man nėra viena
reikšmis žodis. Ne tik ta londoniškė su knygomis, ir ne tik ta
geografinė iš Neringos su ginta
riniais smėlynais. Kai ištariu
vieną, man tuoj prisimena ir ki
tos.
Ir todėl visoms kartu šaukiu:
--Nida, Nida! Kur tu? Nebėgiok
per smarkiai, nenusilaužk kojų!
Ateik čia greičiau, ateik dažniau.
Gausi saldainį.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

★

Pasakysiu teisybę: čia taip ra
šau ne vien dėl to, jog tik norė
čiau Nidos klubą išgarbinti ar
iš idealizmo paremti naujų na
rių verbavimo vajų. Ne, taip
rašau ir dėl nedovanotino ego
izmo. Rašau, nes man labai pa
tinka pats Nidos pasakiškas vaiz
das, pats žodis, pats vardas...
Man dabar beveik sunku pa
bėgti nuo Nidos. Kuo ne kasdien
tą vardą ištariu ir kasdien jį
kojomis mindžioju. Tą savaitę,
kai gimė mano anūkė, taip pat
vardu Nida, savo kieme pada
riau iš balčiausio cemento aps

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į

atstovę

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

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MENESIO DIENOS,

/o

žll/o©/
* /2

PR,S,V*DIE DIVIDENDUS'KAS 90
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠI AS SĄSK AITAS YPATING AI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIA MS. KURIEM PROCENTAI YRA S\ ARIJU
GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburban Phone: 656-6330

1963 m. lapkričio 2o d

Vokietijos Krašto Lietuvių Bendruomenės pirm. kun. dr. J. Aviža su detroitiečiais Vasario 16 gim
nazijai remti būrelių vadovais. Pirmoje eilėje iš kairės: M. Bajorūnienė, kun. dr. J. Aviža, L. Puskepalaitienė (buvusi būrelio vadovė), kultūros klubo parengimo komisijos pirmininkė. Antroje eilėje:
Vedeika ir S. Urbonienė. Trūksta būrelio vadovo V. Tamošiūno.
J. Gaižučio nuotrauka

DIDŽIOSIOS TALKOS GRAŽŪS VAISIAI
Detroito Lietuvių Kultūros
Klubas, suprasdamas Vasario
16-sios gimnazijos reikalus ir
jos vaidmenį lietuvybės ugdyme,
kiekvienais metais rengia vaka
rą-pobūvį gimnazijos naudai.
Šiais metais, spalio 19 d., buvo
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jau trečiasis iš eilės. Jam su
rengti daug sielos ir rūpesčio
įdėjo dvi komisijos narės -p. L. Puskepalaitienė (pirm.) ir
p. E. Musteikienė. Tačiau, be
didžiosios detroitiečių talkos, be
gausaus būrio ponių, be nuošir

džių aukotojų, nebūtų buvę tokio
gražaus derliaus. Tik dėka visuo
menės nuoširdaus ir jautraus
reikalo įvertinimo, Kultūros Klu
bas galėjo išsiųsti gimnazijai
642 dolerius. Prie šio pasiseki
mo prisidėjo Vokietijos krašto

lietuvių bendruomenės pirm. kun.
dr. J. Avižos atsilankymas su
pranešimu apie lietuvių būklę,
Vokietijoje ir apie gimnazijos
rūpesčius.
Parengimo programoje pui
kiai pasirodė mūsų šaunusis jau
nimas, suburtas į tautinių šo
kių sambūrį-Šilainę, vadovauja
mą p. Gobienės. Gražiai paly
dėjo pianinu p. G. Bajorūnaitė
smuikininkę p. M. Deltuvaitę ir
akordionu grojo jauniausias —
septinmetis Kasputis. Publikos
visi buvo labai šiltai priimti.
Muzikos plokšteles paskolino p.
Novickas.
Visa eilė asmenų tiek darbu,
tiek piniginėmis ir daiktinėmis
aukomis prisidėjo, kad vakaras
baigtųsi našia perlaida gimnazi
jai.
Detroito Lietuvių Namų Drau
gijos V-ba salių nuomą suma
žino iki 50 dol., vietoje 125, o
Dariaus ir Girėno Klubas pri
žadėjo sumokėti tuos 50 dol.
Tuo būdu ir čia suminėtos or
ganizacijos žymiai prisidėjo prie
didžiojo vajaus gimnazijos rei
kalams, kuris sėkmingai praė
jo ir detroitiškiai galės didžiuo
tis, jog prisidėjo prie gimna
zijos patalpų statybos įmūryda
mi didelę plytą.
Kultūros Klubo V-ba ir pa
rengimo komisija nuoširdžiau
siai dėkoja visoms talkininkėms,
talkininkams, Lietuvių Namų bei
Dariaus ir Girėno Klubo Val
dyboms, Lietuviškųjų radijo va
landėlių vadovybėms bei prane
šėjams, programos išpildytojams, visiems aukotojams ir taip
pat "Dirvai".
a.M.

Investuotojams priklausančios, mokesčius mokančios įmo
nės, kaip The Illuminating Company, savo klijentams tar
nauja daugiau kaip vienu būdu, žemiausia kaina tiekdami
elektrą, mes kartu su jumis dalijamės valdžios išlaikymo
naštą. Lygiai kaip ir jūs, The Illuminating Company moka
mokesčius . . . federalinius, valstybinius ir vietinius . . .
kurie siekia arti 34 milijonų dolerių per metus. Kaip gi tai
patarnauja kiekvienam šiaurės rytų Ohio dalies gyvento

Kavaliūnas

K. Binkis -- visada kažkas
šviesaus ir dainuojančio, kažkas
amžinai jauno ir gaivališko. Sun
ku net ir tikėti, kad šiandien
jam sueina 70 metų. Sueina, ne
sueitų, nes jis tebėra gyvas. Jis
vis nesulaikomai, pralenkdamas
paukščius, skrenda su vėjais, jis švelnia meile ir tyliu liūdesiu
vis tebeatsiskleidžia "Gėlių iš
šieno" mergaitėje, jis dangaus
žydrumu žaismingai tebemėlynuoja "Rugiagėlėse". Pagaliau
"100 pavasarių", lyg nespėdamas
spontaniškai besiveržiančiai dai
nai rasti sąvokinių žodžių, tebedainuoja: Aldorijo adrijo ada.
Aldorijo adrijo ada. Aldorijo
arija rėja... Besklaidant K. Bin
kio poezijos lapus ir beskaitant
jo eilėraščius, iškyla garso
reikšmės ir apskritai garso ir
žmogaus dvasios santykių klau
simas.
Garsinis elementas -- pran
cūzų vadinamas raidizmu (lettrisme) -- literatūroje nėra nau
jas. Jis gana gausu liaudies dai
nose, jis taip pat sutinkamas ir
rašytinėje literatūroje. Bene pats
pirmasis jį vartojęs yra Aristofanas, savo "Paukščiuose"
(Ornites) rašęs:
Epopopoi popoi, popopopoi
popoi...
Trioto, trioto, totobrix...
Kikkabau kikkabau
Torotoro -- torolililix!

K. Binkio poezijoje garsinisraidinis eletnentas randamas
bent keliuose "100 pavasarių"
eilėraščiuose. Vienur jis negau
sus (Poetų maršas) ir savo rit
mu ir rimu harmoningai įsijun
gia į eilėraščio konstrukciją
drauge su sąvokiniais žodžiais:
Sninga lyja
Sninga lyja
Ei vija kanapija
Medžiai žydžia
Mūs šalyje
Mūs šalyje
Lyja graudžia
Medžiai gaudžia
Kai palyja
Ei vija kanapija
Mūs šalyje
NAUJOS KOPĖČIOS
GAISRININKŲ MAŠINAI

100 NAUJŲ AUTOMOBILIŲ
POLICIJAI

V.

Čia, skaitant Aristofaną, lyg
ir jaučiamas garsuose ir jų rit
me onomatopeinis charakteris —
paukščių balsų pamėgdžiojimas.
Garsinis elementas, vartojamas
naujausioje literatūroje, remia
si tam tikra filosofine-psicholo
gine doktrina: nieko nėra žmo
gaus dvasioje, kas nėra ar ne
galėtų būti garsas-raidė, todėl
ir atskira raidė savaime yra po
ezijos elementas. Žemiau cituo
jamas prancūzų poeto Jacąues Audiberti, kuris kaikuo labai pana
šus į "Gėlių iš šieno" autorių,
ketureilis tėra švelni melodija
su vyraujančiais a, 1, m, p gar
sais:
A pala, pali, palou
Pali moulimelle
A pala, pali, palou
Pali moulimou.

LYGUS ŠIEMS

ALGOS 500 MOKYTOJŲ

Garsiniai elementai
K. Binkio poezijoje
Kitur, pvz. eilėraštyje "Augnelijų arija”, jis gana gausus,
labiau nutolęs nuo reikšminių
žodžių ir tevirstąs lengvomis
neturinčiomis medžiaginio turi
nio melodijomis:
O čia juk aldorijo arija rėja,
Čia aldra ridelija ado.
Žodis nėra tik ženklas. Žodis
yra ir objektas, atskleidžiąs min
ties ir vaizdų pasaulį. Žodis yra
dar kažkas daugiau. Jis, V. Hugo teigimu, yra gyva būtybė. Ir
jo reikšmė pareina ne tik nuo
jo turinio, bet ir nuo jo garsi
nio charakterio.
Nors šiandien nebetikima pra
ėjusio amžiaus pabaigoje simbo
listų paskelbtomis garsų spal
vomis, tačiau negalima teigti,
kad nėra jokių garso ir spalvos
asociacijų, nei garso fenomeno
loginės reikšmės žmogaus dva
siai. Gražiu G. Bachelard pa
sakymu (Lapoetiąuedel’espace),
žmogaus sieloje yra vieta, kur
harmoningai susitinka logos ir
garsiniai reiškiniai. Ir žodis, jo
garsai atskleidžia du pasaulius —
Kosmoso ir žmogaus dvasios gel
mių.
Ir jei garsas a, pagal ką tik
minėtąfilosofą, yra platumos ir
begalybės garsas, ar K. Binkio
melodijos -- aldorijo arija rė
ja... --su vyraujančiu šiuo gar
su nėra jo dvasinio pasaulio ne
sustojančių platumų daina?

IŠĖJO IS SPAUDOS
PASAULIO LIETUVIS -- PLB
Valdybos biuletenio 1 nr. (lapkri
čio mėn). jau atspausdintas. įžan
giniame žodyje pasisakoma, kad
tai "informacinis biuletenis Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
reikalams. Taigi-jam visų pir
miausia ir visų daugiausia rūpės
šios Bendrumenės siekimai,gy
venimas, darbai."
Pirmajame biuletenio nume
ryje dominuoja PLB Seimo atsi
šaukimai, nutarimai ir vaizdai.
20 puslapių leidinyje apstu ir ki
tos informacinės medžiagos Bend.
ruomenės gyvenimu ir veikla be
sidomintiems.
Biuletenį redaguoja redakcinis
kolektyvas, kurį sudaro: St.
Barzdukas, V. Kamantas, Ed.
Karnėnas. Techniškuoju redakto
rium yra J.P. Palukaitis. Tituli
nę vinjetę dailiai pagamino Alg.
P. Muliolis.
Biuletenio administracijos ad
resas: Ed. Karnėnas, 1118 Rutherford Rd., ClevelandHeights,Ohio
44112. Metinė prenumeratos kai
na 1 dol.
Nors biuletenis ir nepreten
duoja į naują laikraštį, tačiau
jo techniškasis apipavidalinimas,
atliktas Vilties spaustuvėje, J.P.
Palukaičio, sudaro labai simpa
tingą ir kruopščiai atlikto spau
dos darbo įspūdį.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

NAUJOS MAŠINOS
SNIEGUI VALYTI

jui? Štai kaip: daugiau negu dvylika milijonu dolerių tų
mokesčių lieka mūsų bendruomenėje. O tie dvylika mili
jonų, kuriuos išmokame vietos mokesčiams Clevelando —
šiaurės-rytų Ohio rajone, apmoka visa tai, ką parodome
čia atvaizduose. Mokesčių mokėjimas yra gero piliečio
ypatybe. . . tai dalis amerikinės laisvės sistemos. Ir Illuminating Company džiaugiasi, galėdama būti viso to da
lyvė

Tke, ILLU MIN ATIN G
An I n vesto r-ow ned Company Serving The Best Location in the Nation

Jaunavedžiai Regina Stanaitytė ir inž. ValentinasMėlinis iš Newark
N.J., rudenėjančiam parke.
Vyt. Maželio nuotrauka
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įIpasidairius
Spaudoje '

ir strategijos klausimus’, PLB
vaidmenį suveda į šiuos jos po
•X
litinius uždavinius:
-- PLB vaidmuo ir toliau, man
regis, bus ne "valdymo" funkci
jose, jei ir kiek PLB imsis
politikos, bet pastangose suvesti
visus veiksnius prie aiškiau nu
:=♦
•K
statytų politinių siekių ir griež
Vaclovas Čižiūnas per kelis čiau pasiskirstytų pareigų. PLB
Aidų žurnalo numerius nagrinė rūpinasi ir rūpinsis toliau, kad
damas 'Mūšy politinės vienybės kovai už Lietuvos laisvę nestig-

Užsisakykite knygas Dirvoje
Dirvos administracija mielai patarnauja tiems mūsų
tautiečiams, kuriems knygą neparanku Įsigyti dėl gyve
namos vietos ar kitų aplinkybių, tačiau, kurie myli lietu
višką žodį, kūrybą, ir kurie mielai norėtų ne tik papuošti
lietuviškomis knygomis savo knygų lentynas, bet ir tąja
ar kita knyga norėtų susipažinti ar ją panaudoti kaip
dovaną.
Čia patiekiame dalį knygų sąrašo. Stengsimės jį pa
pildyti. Prašome jį išsikirpti ir pasaugoti ateičiai, nes ne
visą laiką galėsime jį įtalpinti Dirvoje.

Pasirinkę knygą, atsiųskite čekį atitinkamai sumai
ir už poros dienų knyga ateis pas jus paštu.
LITUANISTIKA, MEMUARAI, ALBUMAI:
Prof. V. Biržiška, ALEKSANDRYNAS I ir II tomas po............ $7.50
DABARTINIS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS........................... $12.00
M.. Krupavičius, LIETUVIŠKOJI IŠEIVIJA ................................ $2.00
Dr. A. Šapoka, LITHUANIA THROUGH THE AGES................. $3.50
VI. Vijeikis, LIETUVA --MANO TĖVŲ ŽEMĖ...................... $7.00
L. Valiukas, LITHUANIA LAND OF HEROES.......................... $4.75
V. Sruogienė, LIETUVOS KULTŪROS ISTORIJOS BRUOŽAI.. $2.00
L. Dambriūnas, LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ...................... $2.50
V. Kavolis, LIETUVIŠKASIS LIBERALIZMAS.......................... $3.00
M. Biržiška, LIETUVIŲ TAUTOS KELIAS................................ $2.00
R. Skipitis, NEPRIKLAUSOMI LIETUVĄ STATANT.............. $5.00
V. NAGIUS-NAGEVIČIUS............................................................ $6.00
J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ............................ '........ $1.80
Dr. Jonas Balys, LIETUVIŲ TAUTOS LOBYNAS..................... $3.60
Jonas K. Karys, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI..... $5.00
Bronys Raila, TAMSIAUSIA PRIEŠ AUŠR£............................... $5.00
Bronys Raila, IŠ PASKENDUSIO PASAULIO............................. $5.00
J. Bachunas, VANAGAITIS........................................................... $2.00
Dr. J. Prunskis, VYRAI KLYSTKELIUOSE................................ $3.00
J. Andriūnas ir P. Svyrius, LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE ... $1.50
P. Andriušio ir VI. Radzevičiaus, BLEZDINGĖLĖS PRIE
TORRENSO .....................................................................
$2-00
AUSTRALUOS LIETUVIŲ METRAŠTIS........................................$10.00
Dr. J. Grinius, MANO VIEŠNAGĖ AMERIKOJE............................... 50
Alfonsas Nevardauskas, PAJŪRIAIS - PAMARIAIS...................... $5.00
PANEVĖŽYS — Mon'ografija.......................................................... $6.50
St. Goštautas, ARTE LITUANO................................................... $4.00

ROMANAI. NOVELĖS. POEZIJA:
LAISVĖS KOVŲ DAINOS................................................................ $ 5.00

tų nieko, ypač lėšų. PLB palieka
ir toliau paliks politinės kovos
techniką atitinkamiems politi
niams veiksniams, gal tik siūly
dama kartas nuo karto pasiremti
ir kitais asmenimis, neįeinan
čiais į politinių veiksnių kadrus,
bet iš praeities žinomais buv. mū
sų diplomatais ar politikos prak
tikais. Tačiau mūsų išeiviškoje
tikrovėje plačiai suprasti kultū
riniai, net ir religiniai reikalai,
k.a. lietuvių šventovės Washingtone, gali ir kartais turi būti
siejami su politika. Tad kovos
dėl tautos laisvės strategiją pla
nuojant, PLB ir paskirų kraštų
LB gali ir turi turėti svarų žo
dį. Kai Lietuvos laisvės byla ta
riamai išstumta iš pasaulio poli
tinės viešumos, tai ta mūsų byla
gali būti sprendžiama ir Kuboje,
ir visuose pasaulio kontinen
tuose, ir ypač JAV visuomenės
opinijoje. Ši aplinkybė tik dar
ryškiau pabrėžia visos išeivijos,
kartu su ja ir PLB, politinį vaid
menį tautos kovoje dėl laisvės ir
nepriklausomybės. ''
(Aidai -- 8 nr.)

Užsakymus siųsti šiuo adresu:
DIRVA, 6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio, 41103,

1863 m. sukilimo ir lapkričio
23-os -- Lietuvos Kariuomenės
šventės minėjimas įvyks lapkri
čio 24 dieną.
10:30 vai. šv. Antano parapi
jos bažnyčioje bus laikomos iš
kilmingos šv. mišios.
12:30 vai. Lietuvių namuose iš
kilmingas minėjimas ir žuvusių
pagerbimas. Po to, dr. V. Misiulio paskaita: "1863 metų sukili
mas Lietuvoje". Po paskaitos,
Detroito skautų ir skaučių meninė
dalis.
Minėjimą rengia kur. - savano
riai ir ramovėnai.
Rengėjai prašo visą Detroito
ir Windsoro lietuvių visuomenę
ir jaunimą į šiuos minėjimus at
silankyti.
įėjimas visiems laisvas.
Prie bažnyčios durų bus renka
mos aukos Lietuvos laisvės kovų
invalidų šalpai šiapus ir anapus
geležinės uždangos.
Rengėjai

Svarbus pranešimas siuntinių

į Lietuvą siuntėjams!
Artinasi Kalėdos, dabar yra pats laikas siuntinius siųsti, kad
jie Lietuvoje šventėm būtų gauti.
Viena iš patikimiausių Amerikoje siuntimo firmų yra licenzijuota bendrovė Cosmos Parcel Express Corporation, per kurią
siuntiniai yra betarpiai siunčiami tiesiai į Vilnių.
Šios bendrovės du lietuviški skyriai randasi Chicagoje: 3212
So. Halsted St., tel. C A 5-1864 Chicago 8, III.; 2439 West 69th
St., tel. WA 5-2737 Chicago 29, III.
Siųsdami per tas lietuviškas įstaigas siuntinius, Jūs esate pilnai
garantuoti, jog siuntiniai bus tvarkingai supakuoti, tuoj pat iš
siųsti tiesiai į Lietuvą ir pasieks gavėją po 5-6 savaičių.

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.
Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje
AUKOS PAMINKLUI
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.
Prieš metus, o gal kiek ir dau
Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
giau, Detroite susikūręs Komite
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. ‘WA-5-2737 arba 3212 So.
tas buvo paskelbęs Detroito lie
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
AIDAI -- mėnesinis kultūros tuvių aukojusiųjų Stanislavos
tarnauti ir pilnai patenkinti.
Venclauskienės
paminklui
sąra

žurnalas (spalio mėn.).
Simas Sužiedėlis iš istorinės šą.
perspektyvos žvelgia į lietuvių
tautos likimą. Straipsnyje auto
EAGLE STAMPS PADIDINA TAUPYMĄ VISOSE 4 MAY CO KRAUTUVĖSE!
rius pabrėžia, kad "laisvės kova
gali būti apsunkinta praeities pa
likimo, kaip tai yra su lietuvių
tauta, bet jeigu nebus kaupiamos
visos jėgos ir išnaudojamos vi
sos galimybės, tai dabartis gali
nepakeičiamai apspręsti toli
mesnį tautos likimą."
Žurnale rasime J. Mikuckio
ir K. Grigaitytės eilėraščių,
pluoštą dokumentų apie Strazdelį,
patiektų V. Maciūno ir eilę kitų
straipsnių ir plačias knygų ir vi
suomeninio gyvenimo apžvalgas.
Žurnalas taip pat gausiai ilius
truotas mūsų dailininkų paveiks
lais ir reikšmingesniais mūsų
gyvenimo vaizdais.

SPECIALUS PIRKINYS!
1200 poros! Moterims, panelėms

BOSTON

$2.50
$2.95
$7.00
$1.25
$7.50

SUKILIMO MINĖJIMAS

jos narių.
Baigmėje, Detroite sudaryto
Komiteto kason įplaukė aukų 360
dolerių, ir visi pinigai buvo pa
siųsti velionies dukteriai D. Venclauskaitei.
Komitetas taria ačiū visiems.

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

* BOSTONO LIETUVIŲ BEND
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO..........................$5.00
Sally Salminen, KATRYNA............................................................ $5.00 RUOMENĖS banketas įvyko lap
Juozas K r Aminas, ŠEŠTASIS MEDIS............................................. $2.00 kričio mėn. 10 d. Bendruomenės
R. Spalis, ANT RIBOS....................
$4.00 pirmininkas Griežė- Jurgelevi
čius nepagailėjo pastangų gra
R. Spalis, ANGELAI IR NUODĖMĖS, novelės — kietais
viršeliais...... $2.00, minkštais..................................... $1.50 žiam parengimui.
F. Neveravičius, BLAŠKOMOS LIEPSNOS2 tomai po................. $2.00
Oficialioje dalyje iš New YorV. Ramonas, DAILININKAS RAUBA, novelės............................... $3.50 ko prof. Sužiedėlis skaitė paskai
V. Ramonas, CROSSES (angliškai).................................................$4.00 tau 1863 m. sukilimas Lietuvoje.
V. Ramonas, MIGLOTAS RYTAS................................................... $2.00 Paskaita iš tikrųjų buvo labai
St. Santvaras, AUKOS TAURE, poezija......................................... $2.50 įdomi ir meistriškai perduota su
A. Škėma, BALTA DROBULE....................................................... $1.50 sirinkusiems.
Alė Rūta, BROLIAI ........................................................................ $1.50
Paskaitos metu buvo sužino
Alė Rūta, PRIESAIKA...................................................................... $3.25 ta, kad prof. Sužiedėlis tą pačią
Alė Rūta, ŽVAIGŽDĖ VIRŠUM GIRIOS..................................... $4.00 dieną švenčia savo 60 metų am
Alė Rūta, Į SAULETĖKĮ............................................................. $1.50 žiaus sukaktį.
Pulgis Andriušis, DAINA IŠ KITO GALO................................. $2.00
Susirinkusieji sudainavo jam
J. Švaistas, JO SUŽADĖTINĖ.................................................... $4.00 ilgiausių metų ir Bostono ateiti
J. Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS................................................. $2.75 ninkai apdovanojo jį kuklia
J. Švaistas, ELDORADO................................................
$1.80 dovanėle.
Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON THE SAND (angliškai)............. $3.95
Gaila, kad Bostono lietuviai
Jurgis Gliaudą, IKARO SONATA................................................. $2.00 tą sekmadienį negalėjo gausiau
Jurgis Gliaudą, NAMAI ANT SMĖLIO........................................ $2.00 dalyvauti bankete ir pasiklausyti
V. Volertas, UPĖ TEKA VINGIAIS............................................. $3.50 turiningos paskaitos.
Jonas Grinius, GULBĖS GIESMĖ (drama).....................
$3.00
LITHUANIAN QUARTET.............................................................. $4.95
* BOSTONORAMOVĖNAI, lap
LITHUANIAN FOLK TALĖS........................................................ $4.50 kričio mėn. 24 d. rengia iškil
SELECTED LITHUANIAN STORIES............................................ $5.00 mingą Kariuomenės šventės mi
V. Kavaliūnas, KALNŲ GIESMĖ..................
$2.50 nėjimą. Šventė pradedama pa
Alg. Mackus, NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA
maldomis, kurios įvyks 10 vai.
IR AUGINTINIAI, poezija.................................................. $3.00
ryto šv. Petro parapijos bažny
Alg. Mackus, JO YRA ŽEMĖ, poezija........................................ $2.75 čioje, So. Bostone. Pa pamaldų,
Maironis, JAUNOJI LIETUVA, kietais viršeliais..... $2.00,
3 vai. p.p., visi renkasi į lietuvių
minkštais ...................
$1.50 klubo 3 aukštą, kur įvyks iškil
A. Giedrius, PASAKĖČIOS..............................
$2.00 mingas minėjimas. Čia pat,
A. Nasvytis, LEAVE YOUR TEARS IN MOSCOW ...................... $3.95 pašventinus ramovėnų vėliavą,
St. Būdavas, LORETA................................................................... $1.80 kapitonas Jurgėla skaitys paskai
I. Simonaitytė, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS.......................... $3.50 tą. Tema: lietuvių karių ir jau
A. Baranauskas, KALVOS IR LANKOS....................................... $2.00 nimo karžygiškumas paremtas
Jurgis Jankus, PO RAGANOS KIRVIU........................................ $1.50 istoriniais faktais.
Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS......................................... $2.00
Meninę dalį atliks Lietuvos ope
J. Grušas, PABUČIAVIMAS........................................................ $1.50 ros solistas Liepas. Tema: Ka
J. Kralikauskas, TITNAGO UGNIS............................................. $2.50 rių^ atgarsiai lietuvių liaudies
P. Abelkis, ATLAIDŲ PAVĖSY.................................................. $3.50 dainose. Akomp. komp. Julius
Vincas Krėvė, RAŠTAI................................................................ $5.50 Gaidelis. Be to,Worcesterio me
V. Kudirka, MEMOIRS OF LITHUANIAN BRIDGE.......... , ...... $2.00 ninis kvartetas atliks tai dienai
pritaikytą repertuarą, vadovau
VAIKŲ LITERATŪRA
jant komp. Jonui Dainoriui. Ra
Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS.......................... $2.00 movėnų valdyba prašo tautiečius
A. Gustaitis, KOVA SU GAIDŽIU................................................ $2.00 rinktis punktualiai, nes minėji
A. GUSTAITIS, UŽPUOLA BITĖS.............................................. $2.00 mas prasideda lygiai 3 vai.
Bronius Utenis
V. Vijeikis, KAS GRAŽIAU (piešiniai spalvinimui)................. $ .50
N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS................................................ $1.00

ĮVAIRIOS
A. Gustaitis, LIETUVA — EUROPOS NUGALĖTOJA.............
KIŠENINIS LIETUVIŠKAS - ANGLIŠKAS ŽODYNAS...............
V. Peteraitis, LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBOS ŽODYNAS........
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGĖ angliškai
MARY SAVE US ................
VALGIŲ GAMINIMAS ........................................................ ,........

DETROIT

Kiek vėliau tam kilniam tikslui
gauta papildomai aukų 48 dol.:
38 dol. surinko K. Gaižutis irdr.
M. Vaitėnas iš clevelandiečių;
be to, iš Chicagos atsiųsta 10 dol.
-- vyr. skaut. O. Zailskienės
nuo savęs ir kelių seserijos vadi-

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti D IR V Ą

Aukštos kokybės
šiltais pamušalais

BOTAI
Pagaminti vienos vadovaujančiu
botų gamyklos Amerikoje
KAIP TIK LAKU ORUI ATŠALUS

Jei be trūkumų

14.99 iki 16.99

.99

6

PORA

100C saugūs, aukščiausios rūšies, vinylo medžiagos, gu
miniais padais, Estron kailio, 100' • medvilnės pagrindu
pamušalai užtikrina šilimą. Parduodami tik geresnės rū
šies batų krautuvėse. Rasite žemais kulnimis, kubaniškus,
plačiais kulnimis, žemus ar aukštus kazokiškus, iki kelių
aukščio. Juodi, rudi, rusvi, gelsvi, balti. Dydžiai nuo 5
iki 10 toje grupėje.

NEŠIOJATE LABAI DIDELIŲ
IŠMIERŲ?

7.99
Tik 200 porų 11 ir 12 dydžių. Tai
moterims, kurios lieka neaprūpin
tos . . . šį kartą ir jums pritaikoma!
Pirkite šiandien, nieko nelaukite!
TIK MIESTO KRAUTUVĖJE

Gaila, nepriimami užsakymai nei paštu
nei telefonu
BASEMENT WOMEN’S SHOE DEPARTMENENT
THE MAY COMPANY, DOWNTOWN & BRANCHES

Nr. 133 - 7

DIRVA

1963 m. lapkričio 2o d.

A

Kariuomenės šventės minėjimas

* LIT. VYSK. M. VALANČIAUS
MOKYKLOS Tėvą K-tas kviečia
visus Clevelando lietuvius šį sek
madienį, lapkričio 24 d. į šv. Jur
gio parapijos salę lietuviškiems
pietums. Šių piety tikslas yra su
pažindinti tėvus, mokytojus ir
mokyklos globėjus bei rėmėjus ir
iš gauto pelno padengti bent dalį
mokyklos išlaikymo išlaidy.
Visi žinome lituanistinės mo
kyklos reikalingumą ir svarbumą
ir taip pat kaip sunku šią mums
svarbią instituciją išlaikyti,
Clevelando L. B-r.ės I-ji apy
linkė mokyklos išlaikymui pa
skyrė $100. Visos mokyklos var
du -- lietuviškas ačiū!
Clevelando lietuviai! Paskirki
te šį sekmadienį, lapkričio 24
dieną lituanistinei mokyklai pa
remti ir -- skanių lietuviškų pie
tų pavalgyti!
Tėvų k-tas

SKAUTŲ-ČIŲ DĖMESIUI!
Lapkričio 24 d. įvyks iškil
mingas Jubiliejinių Metų užda
rymo minėjimas. Skautės, skau
tai ir skautai akademikai pilnose
uniformose su vėliavomis renka
si šv. Jurgio parapijos salėje
10:15 vai. ir rikiuotėje dalyvauja
pamaldose. Po pamaldų Lietuvių
Salėje įvyks iškilminga sueiga ir
Kariuomenės Šventės minėjimas.
Dalyvavimas būtinas.
Vienetų vadovybės maloniai
kviečia visuomenę tose iškilmė
se skaitlingai dalyvauti.
* L.V.S. RAMOVĖ Clevelando
Skyriaus Valdyba primena, kad
Lietuvos Kariuomenės šventės
iškilmingas minėjimasClevelan
de rengiamas lapkričio 23 d. (šeš-

šeštadienis, 1963 m. lapkričio 23 d.
Šv. Jurgio parapijos salėje:
1. Oficialioji dalis
t
2. Čiurlionio vyrų choras
3. šventei pritaikintas montažas,
vadovaujamas Vlado Braziulio.
Bufetas. Baras.
Muzika. Pirmą kartą bus pagrota
naujai išleista šokių muzikos plokš
telė, įdainuota Clevelando VYRŲ
OKTETO, vad. Rito Babicko.
Pradžia 7val. vak. Įėjimas 1 dol.

tadienį) 7 vai. vak. šv. Jurgio lietparapijos salėje.
Programai, be šventės minė
jimo žodžio, VI. Braziulis pa
tieks sceninį montažą iš Lietu
vos kariuomenės atsikūrimo ir
kovų dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Čiurlionio An
samblis, vad. muz. Al. Mikulskio
ir solistai Matulionis,N.Braziulienė, I. Grigaliūnaitė, akompa
nuojant G. Karsokienei, išpildys
meninę dalį. Programoje taip pat
pasirodys: skautai, budžiai, neolituanai ir šv. Kazimiero lit.
mokyklos mokiniai vad. J. Ka
zėno. Be to deklamuos: Koncaitytė, Augustinavičiūtė.H. Tatarūnas, V. Stankevičius, Gulbi
nas ir G. Gudėnas.
Tik ką baigusios Meno Akade
miją K. Šlapelienė ir J. Minkūnienė yra padovanojusios po vie
ną paveikslą, o A. ir B. Gražu
liai, Salamander batų krautuvės
savininkai padovanojo porą ba
tų. Yra gauta ir daugiau vertin
gų dovanų. Visos gautos dovanos
bus išleistos laimėjimams.
Po meninės dalies veiks bufe
tas, bus parengta skanių užkan
džių ir kavutės. Gros linksma
muzika.
Įėjimas: auka $1.00. Pakvieti
mai gaunami pas Clevelando Ra-

Sekmadienis, 1963 m. lapkričio 24 d.
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje:
10:30 vai. pamaldos už mirusius, žu
vusius ir j Sibirą išvežtus karius ir
šeimų narius. Pamaldas praves sve
čias kun. A. Paulauskas, buv žemai
čių Pulkų kepelionas
Visos organizacijos pamaldose
prašomos dalyvauti su vėliavomis.
L. V. S. Ramovės Cleveland
Skyriaus Valdyba

tuvos meno mokyklų atstovas, dai
lę studijavęs Kauno Taikomosios
Dailės Institute ir Vilniaus Meno
Akademijoje. Z. Žilinsko tapybos
darbuose pirmaują portretai ir
šios srities darbuose dailininkas
esąs pasiekęs gerų davinių. Vytau
tas Raulinaitis, baigdamas savo
įvadinį žodį, skatino Z. Žilinską
nesitenkinti tik portretų tapyba,
bet pasinešti ir į figūrines kom
pozicijas, kuriose dailininkas pa
siektų gražių laimėjimų.
Zigmas Žilinskas patiekė 38
tapybos darbus, kurių beveik pu
sę sudaro portretai. Gamtovaiz
džiuose Zigmas Žilinskas atsto
vauja realistinę tapybą, moderniš
kų vėjų veik nepaliestą. Jo gam
tovaizdžiai pasižymi puikiu pie
šiniu ir patraukliu spalvų deriniu.
Žiūrovų žvilgsniai daugiau nu
kreipti Į portretus, kurie pa
trauklūs tapybinės technikos po-

žiūriu ir vaizduojamų asmenų dva
sinių savybių išraiška.
Paroda bus atdara visą savai
tę iki sekmadienio vakaro, lap
kričio 24 d. Apžiūrėjimo laikas
--3-8 vai. vak. Asmenys, kurie
norėtų susisiekti su dailininku
portretų piešimo reikalu, prašo
mi skambinti telefonu: 541-4696
dienos metu, o vakarais --paro
doje.
Zigmo Žilinsko darbų parodą
globoja dail. Antanas J. Vaikšnoras.
V.B.

Visai naujas, už 3 savai
čių galite keltis apsigyventi.
2 mieg. apatiniame aukšte,
2 — viršutiniame. Moder
niškas namas, netoli naujo
jo kelio.
*
Prie Naujosios parapijos
6 kamb. namas, rūsys, ga
ražas. Labai tvarkingame ir
švariame stovyje.
Prašo tik $16,900.
*
Komercinis pastatas, 17
metų senumo, E. 185 gt.,
2 krautuvės, 3 patalpos
įstaigoms ir gyv. butas.
Gerai prižiūrėtas.
V

Euclid
Erdvus, 3 mieg., 1 šei
mos namas. Didelis salo
nas, valgomasis, rūsys po
visu namu, moderni vonia,
nauji kilimai. Savininkas
persikėlė į kitą miestą.
Raktai mūsų įstaigoje. Ap
žiūrėkite ir duokite pasiū
lymą.
Lietuvos konsulas New Yorke V. Stašinskas buvo atyvkęs į Clevelandą ir dalyvavo ALT suruoštame 1863 m. sukilimo minėjime. Nuotrau
koje iš kairės: P. Balčiūnas, L. Kačinskas, adv. J. Smetona, kons. V.
Stašinskas, J. Jakštas, K. Žiedonis, J. Daugėla.
V. Bacevičiaus nuotrauka
movėnų valdybos narius ir prie
įėjimo.
Lapkričio 24 d. (Sekmadie
nį), 10:30 vai. Šv. Jurgio liet,
parap. bažnyčioje Šv. Mišios už
žuvusius kovotojus dėl Lietuvos
laisvės ir nepriklausomybės. Šv.
Mišias atnašaus ir pamokslą sa
kys kun. Paulauskas, buvęs pasku
tinių Žemaitijos pulkų kapelio
nas. Pamaldose organizacijos
prašomos dalyvauti su vėliavo
mis.
Laukiama gausaus atsilankymo
kaip į šventės minėjimą taip ir į
pamaldas.
L.V.S. Ramovės
Clevelando Skyriaus Valdyba

Žilinsko paroda

Clevelando lietuvių bendruo
menės visuomeniniai kultūrinių
darbų baruose pastaruoju metu
buvo pasigesta dailės meno ap
raiškų. Su įžymiojo mūsų daili
ninko Adomo Galdiko apžvalgine
tapybos darbų paroda, įvykusia
prieš keletą savaičių, atrodo bus
pasinešta tenkinti ir šios sri
ties mūsų dvasinio gyvenimo po
reikius.. Svečio iš Kanados dai
lininko Zigmo Žilinsko tapybos
darbų paroda, atidaryta Čiurlio
nio Meno Ansamblio namuose
lapkričio 17 d., jau yra patiki
nimas, kad dailės parodos --Cle
velande bus nebe atsitiktinės.
Zi. mo Žilisnko darbų paro
dą atidarė dailininkas-skulpto
4 batų apartmentas,
rius Vytautas Raulinaitis trumpu
mūrinis, Wheelock Avė.
žodžiu, pastebėdamas, kad Zig
Prašo tik $18,900.
MULTIPLE REALTY mas Žilinskas esąs ryškus LieIV 1-2799
(135)
PARDUODAMAS BARAS
Geroje vietoje su naujais lei
IŠNUOMOJAMAS dimais
D2, D3 ir D3A. Kaina ne
didelė. Teirautis telef. EN1-8457.
5 KAMBARIŲ

BUTAS
virš Superior Savings
& Loan Assn. patalpų,
East 68 ir Superior Avė.

kampas.
Teirautis telefonu:

HE 1-2497

7,000 dol. — 3 butai
Nagingam asmeniui tek
tų padirbėti prie smulkaus
remonto. Vienas 7 kambarių
butas, du — po 4 kamb. bu
tai.
P. S. MAHON
Broker
ER 1-2543

Norintieji pirkti ar par
duoti namus, prašomi at
vykti ar paskambinti.

EAST SHORE REALTY
.Juozas Mikonis — Realtor
Willowick
United Multiple Listing
Graži gatvė, puikus susi
Service
siekimas, arti mokyklų’. 5
789
E. 185 gt.
metų senumo. 2 mieg. že
IV
1-6900
ar KE 1-2190
mai. 2 pusiau užbaigti vir
šuj. Padalintas rūsys po vi
su namu. $17,800.
E. Cleveland
Į pietus nuo Euclid gat
vės. 11 kamb., su baldais,
gerame stovyje. Pajamos
$235 mėn. plius savininko
butas.

2 šeimų, 5 - 5. du garažai,
gerame stovyje. Palikimas.
Prašo $16,900. Siūlykite.
šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos, 6 kamb., 2 vo
nios, naujas gaso pečius, va
riniai vandens vamzdžiai, la
bai gražus kiemas. Prašo tik
$11,800. Galima pirkti su
mažu įmokėjimu.
1 šeimos, 8 kamb., gasokaršto vandens šildymas,
nauji langai ir durys, du gararažai, sklypas 40 x 124.
2 šeimų, 6 - 5, $10,400.
Investavim ui

4 šeimų. 3 šeimų ir 3 ga
ražai ant 1 didelio sklypo.
Gerame stovyje. Visi butai
išnuomoti. Pajamos apie
$400 mėn. Kaina $28,000.

CHORŲ DĖMESIUI
Pasaulinės Parodos lietuvių
dainų ir taut. šokių festivalyje,
be anksčiau užsiregistravusių
chorų, naujai užsiregistravo: Det
roito šv. Antano parap. choras,
ved. Alb. Mateikos, Scrantono
šv. Mykolo parap. choras, ved.
Elenos Moran ir Bighamtono šv.
Juozapo parapijos choras.
Repertuaro gaidos jau atspaus
dintos ir išsiuntinėtos tiems cho
rams, kurie pranešė reikalauja
mų egz. skaičių. Tad ir kiti cho
rai prašomi neatidėliojant pra
nešti, kiek egz. repertuaro gaidų
reikalinga pasiųsti.
Dainų ir taut. šokių meninės
programos įgaliotinis Chicagoje
ir jos apylinkėse prof. J. Žile
vičius, šiomis dienomis grįžo
į New Jersey ir Muzikų Komite
te padarė pranešimą. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad jo lankytose
lietuvių kolonijose šiuo ruošia
mu lietuvių dainų ir taut. šokių
festivaliu susidomėjimas yra di
delis ir tikimasi, kad šioje šven
tėje lietuviai gausiai dalyvaus.
Prof. J. Žilevičius, lankyda
mas lietuvių kolonijas, ruošia
mos šventės reikalams parinko li
aukų, kurias įteikė muzikų komi
tetui.

2 dviejų šeimų namai
ir 6-6. Reikia remonto.
$9,600.

EAST CLEVELAND—13515 EUCLID AT SUPERIOR

Liet uviai bendradarbiai:
Alg.

Dailidė

13229

ir

John

Superior

Lorenz

Avė.

UL 1 6666
Solistė Juzė Krištolaitytė išpildys dalį meninės programos Pabaltiečių vakare Clevelande lapkričio 27 d. Clevelande, šv. Jurgio para
pijos salėje. Programoje dar dalyvauja O. Mikulskienės vadovauja
mas kanklių orkestras, latvių ir estų dainininkai.
Vyt. Maželio nuotrauka

BALTIJOS AIDŲ RADIJO VAKARAS

Kas lik turi gerą skonį
Viską perka pas Liepom!

Lietuvių Prekybos Namai
IN TDWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

rengiamas

trečiadienį, lapkričio 27 d., šv. Jurgio salėje.

JAKUBS & SON

PROGRAMOJE DALYVAUJA
Vysk. Valančiaus Lituanistinės Mokyklos Kanklių orkestras,
solistai: Juzė Krištolaitytė, Tamara Parn (estė), Anita Stelmane (latvė), estų vyrų oktetas, akordeonistas Sulev Rekas ir
radijo pranešėjos Reeli Meritsu ir Aldona Balčiūnaitė.

ŠOKIAMS GROJA

JOE WENDELL SALONINIS ORKESTRAS

PRADŽIA 7 VAL. 30 MIN. VAK.
Dalyvaukite pirmajam Baltijos Aidų radijo vakare.
NAUJA...

ĮDOMU...

ĮVAIRU...

Bilietai suaugusiems $2.50, studentams $1.50.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue
EN 11763

936 East 185 St.
KE 1-7770

FURNITURE CENTER, INC.
Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje,
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus,
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.
Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE
6211 So. \Vestern Avė., .Marąuette Parke
Tel. PRospect 8 - 5875
3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-1226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai.
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Vliko laisvės kovos dvidešim
ties metų sukakties minėjimo ren
gimo komitetą Chicagoje sudaro
Vliko politinių grupių ir kovos organzacijų atstovai, būtent, Atgi
mimo Sąjūdžio, Darbo Federaci
jos, Krikščionių Demokratų, Ma
žosios Lietuvos Draugijos, So
cialdemokratų, Ūkininkų Parti
jos, Ūkininkų Sąjungos, Valstie
čių Liaudininkų, Vienybės Sąjū
džio, Vilniečių Draugijos. Komi
tetui pirmininkauja advokatasdr,
Kazys Šidlauskas, 2444 West 71st
Street, Chicago 29, III., telef.
GR 6-3500, informacijas teikia
red. Algirdas Kaulėnas, lėšas
išlaidoms padengti telkia adv. Ra
polas Skipitis, politinių grupių
atstovų pareiškimams redaguo
ti komisijon įeina Liudas Šmulkš
tys, prof. Balys Vitkus, Bernar
das Žukauskas.
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* P.L. P.A. Smetonos vardo
Karo Mokyklos 23-os kadro kuo
pos suvažiavimas įvyks Detroi
te, lapkričio 23 d. (šeštadienį)
2 vai. p.p. Lietuvių Namuose,
3009 Tillman gt.

* RYŠIUM SU PADĖKOS DIE
NA lapkričio 28 d., Dfrva nepa
sirodys penktadienį, lapkričio 29
d. Po Padėkos Dienos sekantis
Dirvos numeris išeis gruodžio 2
d., pirmadienį.

A. AUGUSTINAVIČIENE
BOSTONO KULTŪRINIAME
SUBATVAKARY

* LIETUVIŲ GAILEST. SESE
RŲ SĄJUNGOS VALDYBA per
pirmininkę A. Mačiuikienę pri
siuntė Dirvai 10 dol už S-gos pa
rengimo garsinimą Dirvoje. Tai
nebuvo skelbimas, o tik garsi
nimas parengimų kalendoriuje ir
pan. L. G. Seserų S-gos Valdy
bai už tokį šiltą dėmesį spaudai
reiškiama pagarba ir padėka.
Tai įsidėmėtinas gestas ir pa
vyzdys kitų organizacijų balių ir
parengimų rengėjams.

Šio sezono trečiasis kultūri
nis subatvakaris yra rengiamas
lapkričio 23 d., 7 vai. 30 min.
vak., ALT S-gos namuose So.
Bostone. Šį kartą programoj tu
rėsim retai šioj pakrantėj pasi
rodančią viešnią iš Clevelando
p. Aldoną Augustina vi č i enę
Ji kalbės apie naująją liet, dra
minę kūrybą. Tema sava ir įdo
mi, prelegentė Bostone, berods,
dar negirdėta. Subatvakarių ren
gėjai prašo Bostono lietuvius šio
parengimo nepamiršti.

* B. PAKŠTO ORKESTRAS
linksmins svečius ALT S-gos
Chicagos sk. ruošiamam Rudens
Lapų baliuje, š.m. lapkričio 30 d.
8 vai.' v.

LOS ANGELES
VLIK SUKAKTIES
MINĖJIMAS
New Yorke įvykusios Korp! Neo-Lithuania metinės šventės prezidiumas. Nuotraukoje iš kairės: A.
Bitėnas, Giedrė Uselytė, Virginija Sutkutė, Juozas Maurukas, kalba Algis Budreckis, Danutė Maurukaitė ir Giedrė Noakaitė. Prie vėliavos: V. Vykintaitė ir Jonas Sperauskas.
V. Gruzdžio nuotrauka

* VLIKOSESIJOS PROGA pasi
rodys leidinys "20 YearsStruggle
for Freedom of Lithuania", kurį
gaus visi VLIKo nariai ir svečiai.
Leidinį už $1.50 gali užsisakyti
* MIRĖ ANTANAS ZDANYS, visi šiuo adresu: ELTA, 33 West
byvęs clevelandietis, ilgametis 42 St., Rm. 928, New York, N.Y.
Dirvos talkininkas ir bičiulis, ak 10036.
tyvus tautinės srovės ir kitų or
* J. F. GRIBAUSKAS, Cicero
ganizacijų veikėjas. Pastaruoju
metu gyveno Floridoje ir nežiū III, St. Anthony Savings & Loan
rint savo amžiaus, dar dalyvavo banko sekretorius, rezoliucijų
vietos lietuvių chore ir kt. vie pravedimo reikalu parašė eilę
laiškų Illinois valstijos legislatotos organizacijose.
riams Washingtone, ragindamas
duoti
eigą Lietuvos bylos reikalu
* VLADISLAVOS GRIGAITIE
NĖS, Lietuvos Valstybinės Ope įneštoms į JAV-bių Kongresą re
Priėmusi Korp! Neo-Lithuania spalvas filisterė E. Čekienėtaria žo
ros primadonos vardui įamžinti zoliucijoms. Kiti lietuvių parei
,
V. Gruzdžio nuotrauka
komisija praneša Chicagos lie gūnai turėtų pasekti finansininko dį naujų filisterių vardu.
tuvių organizacijoms, kad 1964 m. J.F. Gribausko pavyzdžiu.
kovo 8 d. JaunimoCentre rengia
* J. JURKUS, inž. J. Laukai
mas velionės akademinis minė tis, A. Malsauskienė, H. Žeme
* MYKOLAS ŽILINSKAS, gyv.
Nepamiršk laiku at
jimas - koncertas.
lis ir inž. E. Vasiliauskas suda
Berlyne,
Vokietijoje, užsiprenu
naujinti DIRVOS pre
Chicagos lietuvių organizaci ro Rezoliucijoms Remti Komite
meravo prezidento A. Smetonos
jos prašomos tą dieną neužimti to Rochesterio (N.Y.) skyriaus
numeratą.
monografiją, užsisakė Dirvoje
kitokiems parengimams.
darbo komitetą.
visą eilę knygų ir užsakė Dir

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS BALTIMORĖJE
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Lapkričio 23 d., kaip tik Ne
priklausomos Lietuvos Kariuo
menės šventės dieną, Baltimorėje bus minimos 45 metų Liet.
Kariuomenės atsteigimo sukaktu
vės.
Minėjimas pradedamas malda,
žuvusių už laisvę pagerbimu. Rū
tos choras sugiedos maldą už Tė
vynę ir abu himnus.
Koncertas. Rūtos Ansamb
lis su savo choru, solistais, due
tu ir akompaniatorium išpildys
programą iš mūsų gražiųjų liau
dies, kariškų dainų ir kitų kom
pozicijų. Ansamblį vadovauja mu
zikas Alg. Kačanauskas.
Po koncerto -- pobūvis su bu
fetu, ponių skanėstų stalu, or
kestru, šokiais ir dovanų paskirstymu. Pelnas skiriamas Liet, ka
ro invalidams šelpti. Tam tikslui
priimamos ir aukos.
Tai paskutinis prieš Adventą
pasilinksminimas, todėl visibaltimoriečiai ir washingtoniečiai
kviečiami atsilankyti į minėjimą
ir tuo paremti lietuvišką reika
lą ir mūsų karo invalidus. Bi
lietai: suaugusiems 2dol.,moks
leiviams 1 dol. Šeštadieninei mo
kyklai ir Tautinių Šokių grupei -nemokamai.
(kp)

vą Martynui Reišiui Vokietijo
je.

VLIK sukakties
minėjimas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto laisvės kovos dvi
dešimties metų sukaktis ruošia
masi iškilmingai paminėti 1963
m. gruodžio mėn. 29 d., sekma
dienį, 4 vai p.p. Jaunimo Centre,
Chicagoje. Programoje prof. dr.
Domo Krivicko iš Washingtono,
D.C. paskaita ir visų Vliko po
litinių grupių atstovų trumpi pa
reiškimai išlaisvintosios Lietu
vos santvarkos pagrindinių poli
tinių, ūkinių ir kultūrinių dės
nių reikalu.
Pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės bus laikomos tą pat
dieną 11 vai. ryto katalikų ir evan
gelikų bažnyčiose. Po pamaldų
uždėjimas vainiko prie paminklo
žuvusiems, Jaunimo Centre. Lie
tuvių organizacijos kviečiamos
gruodžio 29 d. nuo savų parengi
mų susilaikyti.

VLIKo dvidešimtmečiui atžy
mėti minėjimas įvyks š.m. gruo^
džio 1 d. 12 v. dieną Šv. Kazi
miero parapijos salėje.
Paskaitas apie VLIKo sudary
mą ir jo atliktus darbus, skai
tys dr. Pranas Raulinaitis ir buv.
VLIKo Vykd. Tarybos Pirmininkė
Alena Devenienė. Sveikinimo žo
džius tars Konsulas dr. J. Biels
kis ir Californijos ALT pirminin
kas J. Motiejūnas. Savo kūrybos
paskaitys rašytojas J. BalčiūnasŠvaistas.
Minėjimo išvakarėse S. Paltus
kalbės apie VLIKą per vietos lie
tuvių radijo valandėlę.
Minėjimas žada būti turiningas
ir įdomus. Laukiama vietos lietu
vių gausiai į ji atsilankant, (a)
* JUOZAS ANDRIUS, dr. Zig
mas Brinkis, Juozas Kojelis ir
Alfa Latvėnas padarys įvadą po
litinėms diskusijoms, kurias or
ganizuoja Rezoliucijoms Remti
Komiteto centro vadovybė 1963
metų gruodžio mėn. 14 d., šešta
dienį, 7 vai. vakare, LB Centro
salėje, 4415 Santa Monica Blvd.,
Los Angeles mieste. Diskusijų
tema: "Naujų kelių ieškojimas
Lietuvos laisvinimo kovoje". Dis
kusijoms moderuos Stasys Pal
tus.

Jaunimo Centre Chicagoje gruodžio 1 d. 5 v.v. įvyksta tradicinė vakarienė, kurios pelnas skiriamas
Centro
išlaikymui. Visa lietuviškoji visuomenė kviečiama iš anksto rezervuotis vakarienei sta
lus Jaunimo Centre (tel. PR 8-7227 ar PR 8-9121). Savo atsilankymu paremsite Jaunimo Centrą, kurio
patalpomis naudojasi visos lietuviškos organizacijos. Viršuj vaizdas iš praeitų metų vakarienės. Kai
rėje Chicagos neolituanų stalas.
V. Noreikos nuotrauka

GRAŽI LIETUVIŠKA KALĖDINĖ DOVANA
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖ

LIETUVOS KANKLĖS
Keturiolika mėgiamų lietuviškų melodijų: Pas močiutę augau, Supinsiu dai
nužę. Sveikas .Jėzau. Sėjau rūtą, Stoviu aš parimus (Partizanų daina) ir kt.

Kaina (USA) : Stereo $4.95; Hi-Fi $3.95
Užsisakant prašome pinigus siųsti:

Tautinis Kanklių Ansamblis
1971'0 Renvvood Avenue, Euclid, Ohio 44119
Clevelande plokšteles galima Įsigyti Dirvoje

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS

RUDENS LAPU BALIU
Š.m. lapkričio 3o d. 8 v.v. B. Pakšto salėje
28ol W. 38th St. Chicago, 111.

Rūtos choras, vad. A. Kačanausko, lapkričio 23 d. koncertuos Baltimorėje, kariuomenės šventės
minėjime.
Vyt. Maželio nuotrauka

ĮDOMI PROGRAMA, TURTINGAS BUFETAS
Įėjimas su vakariene $4.oo

