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ŪKININKŲ STREIKAI EUROPOJE
^VAKARŲ EUROPOS ŪKINĖ BENDRUOMENĖ TURI PRADĖTI SPARČIAI
ŽENGTI PRIE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ KAINŲ IŠLYGINIMO, KAS REIKŠ
TŲ MIRTIES SPRENDIMĄ DAUGELIUI SMULKIŲ NEPRODUKTINGŲ ŪKIŲ.
- GREITAS KITO VERSLO SURADIMAS MILIJONAMS ŽMONIŲ
PRIVERS
DIDINTI SOCIALINIAMS REIKALAMS SKIRTAS BIUDŽETUOSE SUMAS.
Paskutinėmis dienomis padau
gėjo pranešimai apie ūkininkų ne
ramumus bei streikus Vokietijoje
ir Prancūzijoje. Būtų keista, jei
tokių Įvykių nebūtų, nes Euro
pos žemės ūkis stovi prieš re
voliuciją, kuri turėtų pakeisti
jo pobūdį ir milijonus žmonių
priversti pasieškoti kito verslo.
Reikia atsiminti, kad įsteigto
ji Europos Bendroji Rinka ar gra
žiau sakant -- ūkinė bendruome
nė, iki šiol palietė tik pramonę.
Šešios tą rinką sudarančios vals
tybės: Vokietija, Prancūzija, Ita
lija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas sumažino tarpusavio
muitus 60% ir greitu laiku visai
panaikins muitus pramonės ga
miniams. Tuo tarpu žemės ūky
je tokios pažangos nepadaryta.
Ilgą laiką buvo kalbama apie iš
lyginimą kainų ir muitų palaips
niui, tačiau praktiškai nepajudė
ta. Priežastis glūdi tame, kad
Vokietijos vyriausybė bijojo pa
judinti savo ūkininkų luomą, o
kitų kraštų vyriausybės, kurios
laimėtų iš kainų sulyginimo, ne
labai spaudė vokiečius, nes turė
tų stambiom sumom padėti Vo
kietijai be didesnių skausmų per
tvarkyti savo žemės ūkį, kuris
visą laiką ir visų režimų buvo
smarkiai remiamas. Dėl tos pa
ramos vokiečių Ūkininkai inves
tavo daugiau kapitalo į savo ūkius
negu kiti kraštai. Tai ryškiai įro
do traktorių skaičius. 1.000 hek
tarų naudojamai žemei traktorių
atitenka: V. Vokietijoje -- 68,
Olandijoje -- 33, Belgijoje ir
Luksemburge -- 30, Prancūzi
joje -- 26, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse -- 12, SovietųSąjungoje -- 2. Palyginus tuos skai
čius ir prisiminus, kad JAV pa
gaminama daugiau maisto negu
kur kitur, toks didelis vokiečių
turimas traktorių skaičius atro
do dirbtinai išpūstas ir ūkiškai
neduoda naudos. Aplamai imant,
daugumas vokiečiu Ūkių, kaip
ir N„ Lietuvos, yra per smulkūs,
kad pelningai ūkininkavus. Dėl
to ūkių skaičius V. Vokietijoje
smarkiai mažėja paties gyvenimo
verčiamas. Ten 1949 metais bu
vo viso 1.947.315 ūkiai, o 1962 m.
tik 1.583.860. Įdomu, kad didelių
ūkių skaičius išsilaikė toks pat
ar net padidėjo. Mažėjimas ypač
ryškus 10 - 5 ha kategorijos ūkiuo
se, gi smulkių ūkių nuo pusės iki
2 ha sumažėjo beveik trečdaliu.
Pagal Bendrosios Rinkos pla
nuotojų norus, jau 1964 metų sau
sio 1 d. turėtų būti nustatyta vie
na kaina kviečiams ir pašari
niams javams. Dabar kviečiai
kaštuoja: Vokietijoje -- 475 DM;
Italijoje -- 454 DM; Belgijoje --

Vytautas. Meškauskas
418 DM; Olandijoje -- 393 DM;
Prancūzijoje -- 397 DM už toną
(1 dol. - 4 DM). Siūloma bendra
kaina būtų apie 400 - 425 DM,
kitaip sakant vokiečių ūkininkai
turėtų gauti žymiai mažiau ne
gu dabar, o prancūzai daugiau.
Savaime suprantama, kad vokie
čiai dėl to protestuoja, bet ir pran
cūzai labai nesidžiaugia, nes to
kiu atveju jie turėtų padėti vokie
čiams susitvarkyti su jų nuosto
liais žemės ūkyje, kurie turėtų
siekti netoli bilijono markių, o be
to kviečių kainos pakėlimas galė
tų infliaciniai paveikti į visą ūkį
-- pakelti visas kainas. DeGaul
le vyriausybė, kuri labai sunkiai
sustabdė infliaciją, dabar to labai
bijo. Prancūzų ūkininkai dar būkš tauja, kad tolimesni žingsniai
prie bendro žemės ūkio privestų
prie jų daržovių ūkio bankroto,
nes italai pagamina daržoves pi
giau.
Aplamai imant, Europoje vis
dar per daug žmonių dirba žemės
ūkyje, nors tokioje Prancūzijoje
po karo žemės ūkius apleido per
1,8 milijoną žmonių. Žemės ūkiu
dabar verčiasi iš 100 darbingų
žmonių: Belgijoje --8, Olandi
joje — 10; Vokietijoje --13;Pran
cūzijoje — 24; Italijoje --net28.
Ir visur žemės Ūkis yra valsty
bės remiamas. Iš tikro gi viena
žmogaus darbo jėga žemės ūkyje
gali pagaminti maisto net 23 žmo
nėms. Toks rezultatas pasiekia
mas JAV ir Olandijoje. Tuo tar
pu Sovietų Sąjungoje 1 žemės
ūkio darbininkas aprūpina mais
tu tik 5 žmones, Italijoje --7,
Prancūzijoje -- 10. Bendrosios
Rinkos planuotojai nori pasiekti,
kad Vakarų Europoje 1 žemės
ūkio dabininkas galėtų aprūpinti
maistu apie 20 žmonių. Kitaip
sakant, milijonai ūkininkų Pran-

cūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje
turėtų susirasti darbo miestuo
se. Taip planuojant prieš akis
turimas JAV pavyzdys.Čia prieš
karą žemės ūkyje dirbo 25% gy
ventojų, tuo tarpu dabar tik 8%,
ir vistiek pasiekiamas maisto
perteklius. Maisto produkcija ir
Vokietijoje, palyginus su 1938-39
m., dabar yra dvigubai didesnė,
nepaisant dirbančiųjų skaičiaus
sumažėjimo.
Tuo tarpu, kai ūkišku požiūriu
visai aišku, jog žmonių skaičių
žemės ūkyje reikia sumažinti
ir kad tai vienintėlis kelias prie
ūkininko pragyvenimo lygio pakė
limo, tokio problemos sprendi
mo laukia nemažai kliūčių iš po
litinės ir socialinės pusės. So
cialinis solidarumas verčia pa
dėti iš ūkių išsikėlusiems, kas
sudaro papildomas išlaidas vals
tybės biudžetui, politiškai - ūki
ninkai sudaro gana didelį balsuo
tojų skaičių. Vokiečių ūkininkų
organizacijos, nors iš principo
neprieštarauja Bendrajai Rinkai,
siūlo prie kainų suvienodinimo
eiti palaipsniui ir lėtai, kad tokiu
būdu ūkių skaičiaus mažėjimas
būtų ne toks skausmingas. Tačiau
Bendrosios Rinkos planuotojai su
tuo nesutinka, nurodydami, kad
reikia tuojau turėti bendrą frontą
derybom su Jungtinėm Amerikos
Valstybėm. Kainos javams Euro
poje neturinčios būti tokios, kad
paskatintų jų gamybą. Europie
čiams esą apsimoka pirkti javus
iš JAV, nes taip pigiai jie ne
galį patys pagaminti, ir užtai par
duoti JAV savo pramonės gami
nius.
Dėl viso to naujasis Vokieti
jos kancleris Ludwigas Erhardas atsidūrė prieš nemažą gal
vosūkį. Sprendimą jis turi pada
ryti greitai, nes 1965 m. Vokie
tijoje įvyks rinkimai. Dabar pada
rytas sprendimas iki to laiko ne
bus toks skaudus, kaip kad būtų, jį
padarius prieš pat rinkimus.

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* PO DIDŽIULĖS LĖKTUVO
NELAIMĖS MONTREALYJE, ku
rios metu žuvo ir vienas lietuvis,
šiomis dienomis JAV nukritęs
Pan American World Airways
jetinis lėktuvas vėl pareikalavo
81 gyvybę.
Bet to negana. Šalia lėktuvų
nelaimių, amerikiečiai turi bė
dos tiek su vietos banditais, tiek
su komunistais užsieniuose.
Prieš porą dienų įkaitu buvo pa
grobtas Frank Sinatra, jr., žino-

mo lengvosios scenos dainininko
ir filmų aktoriaus Frank Sinatra
sūnus. Bolivijoje komunistai lai
ko įkaitais4 amerikiečius, reika
laujant paleisti Bolivijos vyriau
sybės suimtus komunistų va
dus. Prieš kurį laiką komunistų
pagrobtas pik. Chenault Venezueloje buvo paleistas.
*
KOMUNISTŲ PARTIJOS
CENTRINIO KOMITETO posėdy
je, Maskvoje, N. Chruščiovas pa
reiškė turįs planą, pagal kurį 7

— Aštuoni šimtai milijonų žmonių nešioja tokius švarkus... Ar tai nėra geriausia rekomendacija?!

Lietuvių Studentų Sąjungos tryliktasis suvažiavimas New Yorke, lapkričio 28 - gruodžio 1 d., gal ne
pasižymėjo gausiomis paskaitomis ar giliomis kultūrinio pobūdžio diskusijomis, bet buvo darbingas
administracinėje plotmėje. Nuotraukoje dvi studentės suvažiavime atidžiai klausosi pranešimų.
Vyt. Maželio nuotrauka

LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Taip kaip miela po eilės metų
aplankyti savo seną draugą, lygiai
taip pat buvo malonu Liet. Stud.
Sąjungos veteranui dalyvauti šios
sąjungos tryliktame suvažiavi
me, kuris vyko lapkričio 28- gruo
džio 1 d.d. Statler Hilton viešbu
tyje, New Yorke. Tas apsilanky
mas buvo įdomus dėl to, kad čia
galėjai pajusti šių dienų studenti
jos nuotaikas, jų interesus, jų or
ganizacinius ir intelektualinius
sugebėjimus, jų pažiūras lietu
viškais klausimais, lietuviško
sąmoningumo laipsnį --ir paly
ginti šias apraiškas su ta mūsų
studentijos karta, kuri veikė
prieš dešimtmetį.
Jei būtų Įmanoma susumuoti
viso suvažiavimo įspūdžius, tai
teigiami reiškiniai yra žymiai
svaresni negu neigiami. Ir todėl
bendras suvažiavimo įspūdis tei
kia džiaugsmo.
Nepasižymėjo šis suvažiavi
mas gausiomis paskaitomis ar
giliomis kultūrinio - intelektuali
nio pobūdžio diskusijomis. Atro
do, kad naujoji valdyba pirmoj
eilėj rūpinasi "suvesti galą su
galu" administracinėj plotmėj,
kelti narių tautinį sąmoningumą,

metų bėgyje būsią pastatyti keli
šimtai naujų chemijos fabrikų
dirbt, trąšoms gaminti ir pakel
ti smunkantį Sov. Sąjungos der
lių.
Prisipažinęs, kad dėl menko
derliaus turėjęs pirkti javų už
sienyje, N. Chruščiovas įspėjo
nespekuliuoti Sov. Sąjungos ūki
niu silpnumu ir nereikalauti že
minančių sąlygų parduodant kvie
čius.
Tąja proga dar kartą buvo ap
kaltintas Stalinas su Molotovu,
eksportavę kviečius, kai tauta tu
rėjusi mirti nuo bado.
* POLITINĖSE SPEKULIACI
JOSE dėl artėjančių JAV prezi
dento rinkimų jau iškyla ir vice
prezidento postui pavardės. De
mokratų sąraše minimos Californijos gub. Ed. Brown ir senat.
Abraham Ribicoff pavardės.
* ROBERT KENNEDY esąs nu
sistatęs likti kabinete, jei pre
zidentas Johnsonas to įsakmiai
pageidaus.
Jo planuose buvusi mintis vis
tiek atsistatydinti sekantį pava
sarį ir aktyviai jungtis į brolio J.
F. Kennedžio rinkiminę kampa
niją. Dabar gi jo vienintėlistiks
las esąs likti viename iš vyriau
sybės postų ir būti krašto tarny
boje.
* FBI PARUOŠĖ.ir įteikė spe
cialiai prezidento paskirtai ko
misijai raportą apiej.F. Kennedy
nužudymą, be jokių abejonių ap
kaltinantį Lee Harvey Oswaldą,
kaip žudiką.
Viešumai dar neskelbiamos tos
raporto detalės, tačiau tiek jau
žinoma, kad tarp Oswaldo ir Rubensteino nebūta jokio ryšio.
Vyr. Teismo pirm. Earl Warren vadovaujama komisija yra
nusistačiusi raporto neskelbti
viešumai tol, "kol nenusistatysianti dėl tinkamos akcijos".
Kiek anksčiau buvo skelbiama,
kad visuomenei būsią pateikti,
visi buv. prezidento J.F. Kenne
džio nužudymo faktai.

R. KEZYS
aktyviau įsijungti į Lietuvos
laisvės kovą. Susidarė įspūdis,
kad šios sritys buvo gerokai ap
leistos praėjusių kelių metų są
jungos veikloje. Dabartinė są
jungos centro valdyba, atrodo,
rimtai imasi šias ir eilę kitų
veiklos sričių energingai išju
dinti. Čia bene didžiausias nuo
pelnas tenka dinamiškam centro
valdybos pirmininkui Algiui Zaparackui iš Detroito.
Kalakutų Dienos vakare atski
ros ideologinės organizacijos tu
rėjo savo pobūvius - pasilinks
minimus.
Penktadienį suvažiavimą pra
dėjo rengimo komisijos pirmi
ninkas ir New Yorko skyriaus
pirm. Algis Rimas. Tylos minu
te buvo pagerbtas žuvęs prez.
Kennedy. Perskaityti sveikini
mai. Toliau sekė standartiniai
suvažiavimo organų rinkimai.
Pirmininkai -- A. Idzelis ir E.
Sužiedėlis; Sekretoriatas -- D.
Briedytė, R. Mockutė, D. Orantaitė ir J. Venckauskaitė; Man
datų Komisija -- K. Gaižutis, G.
Noakaitė, I. Sandanavičiutė ir
E. Remeza; Rezoliucijų Komisija
-- B. Augustinavičiūtė, A. Zaparackas, A. Rimas, D. Mockapetrytė ir L. Bražėnaitė.
Pietų metu kalbėjo CCNY an
tropologijos profesorius dr. Bernard Aglinsky apie užsieny gimu
sį Amerikos studentą. Prelegen
tas pastebėjo konfliktą, kurį iš
šaukia užsienyje gimusio studen
to prisirišimas senajai tėvynei ir
pamilimas naujosios. Jis pabrėžė
kad mūsų protėvių kultūrinis pa
likimas išskiria mus nuo tipiško
Amerikos studento. Ši savybė
įgalina užsieniečius studentus
geriau suprasti kitų tautų žmo
nes ir artimiau su jais bendra
darbiauti.
Vilius Bražėnas iš Stamfordo,
pasižymėjęs savo ryžtinga anti
komunistine veikla, kalbėjo tema
"Tremties studentija ir komunis
tiniai mitai". Jis pabrėžė tremti
nio studento, kaip savo tautos ka
rio, pareigą kovoti prieš mūsų
tautos priešus.
Dr. Vytautas Vygantas, tarp
tautinės katalikų studentų orga
nizacijos Pax Romana pirminin
kas, kalbėjo apie žymesnių tarp
tautinių ir tautinių jaunimo orga
nizacijų veikimą ir struktūrą.

Simpoziume, kur dalyvavo K,
Skrupskelis, S. Šimoliūnas, B.
Augustinavičiūtė ir L. Šileikytė, buvo diskutuota tema "Liet.
Stud. S-gos veikla už S-gos ri
bų". Čia buvo pasisakyta, kad
studentų veikla turėtų reikštis
politinėje, antikomunistinėje sri
tyje, remiantis mūsų pačių patir
timi. Buvo pabrėžta reikalas
reikštis kultūrinėje veikloje, kad
palikti savo pėdsakus Amerikos,
o gal net ir pasaulio kultūros lo
byne. Lietuviai akademikai turi
ieškoti būdų reikštis už sąjungos
ribų savo organizacine, asme
nine, profesine ar moksline veik
la.
Penktadienį vakare tame vieš
butyje įvyko susipažinimo šokiai.
Meninę dalį atliko smuikininkė
Brigita Pumputytė ir pianistė Al
dona Kepalaitė.
Šeštadienis buvo pradėtas po
sėdžiu... kuriame dalyvavo visų
ideologinių organizacijų atsto
vai, Kanados studentų atstovai ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Centro Valdybos atstovas. Posė
dį vedė Liet. Stud. S-gos CV na
rys Algis Bublys. Čia buvo tei
giamai pasisakyta už Amerikos
lietuvių jaunimo sąskrydį Lietu
vos laisvės kovai propaguoti. Šis
sąskrydis vyktų 1964 m. birželio
mėn. drauge su ALT-bos suva
žiavimu Nashingtone. Studentai
buvo raginami pasinaudoti S-gos
Šalpos Fondu, kuris teikia pasko
las. Posėdžio dalyviai pasidžiau
gė, kad CV numato skirti stipen
diją tiems studentams, kurie sie
kia aukštojo mokslinio laipsnio
ir savo darbe koncentruojasi ku
rioje nors lituanistinėje srityje.
Posėdis pritarė Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės CV organizuoja
mam pasaulio lietuvių jaunimo
kongresui, kuris vyktų 1965 ar
1966 metais. Buvo išreikšta viltis
kad CV imsis iniciatyvos apjung
ti viso laisvojo pasaulio lietuvių
studentų organizacijas ir suda
rys Pasaulio Lietuvių Studentų At
stovybę. Y ra dedama pastangų,
kad Kanadoje esą du studentų sky
riai įsijungtų į JAV studentų s-gą.
Aktyviai buvo diskutuota studentų
spaudos klausimai, ieškant kelių,
kaip patobulinti Studentų Gairių
turinį ir apimtį. Ideologinės or
ganizacijos buvo kviečiamos ak
tyviau dalyvauti bendrosios stu
dentų s-gos veikloje. Bendruo(Ntikelta į 2 psl.)

Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo pirmininkas E. Sužiedėlis
kalba. Gale stalo sėdi Lietuvių Studentų Sąjungos pirmininkas A. Zaparackas.
Vyt. Maželio nuotrauka
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Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo dalyviai New Yorke giedant himną. Iš kairės: Laima Šileikytė, Ramunė Vilkutaitytė, Giedrė Noakaitė ir Virg. Gerdvilytė. Toliau matyti Šetikas, Gedeika, Vai
nius.
V. Maželio nuotrauka

Studentų suvažiavimas...
nus žurnalo tobulinimui ir ad
ministracinio aparato sustiprini
se posėdžiuose buvo išklausyti mui. Tam reikalui bus įsteigta
S-gos skyrių pranešimai. Šal Lituanus Foundation, kuri bus
pos Fondo, Lituanus, Centro Val inkorporuota Illinois valstybėje
dybos pranešimai. Studentų vado ir rūpinsis visais žurnalo reika
vybė daug dėmesio skiria Litua lais. Laikinąjį šios fundacijos ko(Atkelta iš 1 psl.)

GREET1NGS and BEST W1SHES
To Ali the Lithuanian People

GRABLER MFG.

COMPANY
6565 BROADWAY
- MIchigan 1-9260

mitetą sudaro vyr. redaktorius
dr. T. Remeikis, A. Zaparackas,
V. Dudėnas, G. Gedvilą ir A. Lu
kas. Žurnalo naujasis administra
torius yra V. Dudėnas, meninį
apipavidalinimą tvarkys dail. A.
Kurauskas, spausdins A. Morkū
no spaustuvė Chicagoje.
S-gos pirm. A. Zaparackas
savo paskaitoje iškėlė S-gos stei
gėjų ir praėjusios studentų kar
tos nuopelnus lietuvių studenti
jai ir visai lietuvių tautai. Jis
išreiškė viltį, kad dabartinė ir
ateinanti studentų karta savo už
simojimais ir atliktais darbais
pralenks savo pirmtakūnus.
Šeštadienį vakare Statlerio
viešbutyje buvo koncertas ir šo
kiai. Programą atliko mūsų iš
kilieji dainos menininkai išChicagos -- Stasys Baras ir Dana
Stankaitytė. Akompanavo muz.
Aleksas Mrozinskas. Koncertas
sutraukė tūkstantinę nevyorkiečių minią. Salė ir visa aplinka
buvo labai puošni, tik gaila, kad
salė buvo visai netinkama kon
certui dėl prastos akustikos.
Daug klausytojų, ypatingai salės
gale, negalėjo pajusti išpildytų
dainų grožio. Šį koncertą studen
tai rengė drauge su Lietuvių Bend ruomene.
Sekmadienį Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje buvo specialios
pamaldos suvažiavimo proga, o
po pamaldų -- suvažiavimo už
darymas. Buvo priimtos kelios

Maloniu metu . . . kiekvienu metu . . . skanus trigubai
dengtas sumuštinis . . . šaltas stiklas Stroh’s alaus. Ra
gauk, ką ugnimi darytas alus teikia skoniui. Joks kitas
alus nebus toks lengvas ar toks gaivinąs. Gerėkis Stroh’s
švelnumu, vieninteliu Amerikoj ant ugnies daromu alum.
THE STROH BREWERY COMPANY, DETROIT 26, MIC.HICAN

rezoliucijos: Studentai prisidės
prie ALTo organizuojamo sąskry
džio sekančiais metais Washingtone; aktyviai dalyvaus PLB ren
giamame pasaulio lietuvių jau
nimo sąskrydyje; išreikšta padė
ka tėvams pranciškonams ir dr.
V. Vygantui už nuopelnus Litu
anus žurnalui; pritarta Lietuvių
Jaunimo Organizacijų Federaci
jos tikslams. (Ši Federacija ban
do išjudinti jaunesniąją kartą
aktyviau dalyvauti Lietuvos lais
vės kovoje); Padėkota suvažiavi
mo rengėjams už gerai atliktus
suvažiavimo organizacinius dar
bus.
Suvažiavimo rengimo komisiją
sudarė Algis Rimas -- pirm.,
Rimas Gedeiga -- vicepirm.,
Lyvia Bražėnaitė -- sekr., ir
Giedrė Noakaitė -- ižd. Suvažia
vimo registraciją tvarkė Studen
tų Ateitininkų Draugovė, susipa
žinimo vakaro komisiją sudarė
Korp! Neo-Lithuania, o BaroStankaitytės koncerto rengimą-pravedė Akademinio Skautų Są
jūdžio nariai.
Šis suvažiavimas teikia vilčių,
kad mūsų studentija nežada ka
pituliuoti lietuviškos veiklos ba
re. Priešingai --buvo galima pa
justi renesansą, užsidegimą nau
jiems darbams ir bandymą ieško
ti kelių tiems darbams įgyvendin
ti. Mūsų studentų vadovybei tenka
palinkėti sėkmės jų ryžtingus už
simojimus atsiekti.

PAŽINKIME SAVO

Kas tik turi gerą skonį
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
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. Western Avė., Marųuette Parke
Tel. PRospect 8 - 5875
3207 So. Halsted St., Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

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.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

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

DIVIDENDUS KAS 9(1
4>/2% PRISIUSIME
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARUI
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

BROLIUS
Blezdingėlė prie Torrenso
Ir ši knyga skirta nebe vienam
asmeniui ar kokiai siaurai jų
grupei, bet visai tolimais atstu
mais išsiskirsčiusiai Australijos
lietuvių giminei. Bet jos tikslas
yra tas pats ir bendrai lietuviš
kas: susipažinti su mums toli
mų brolių gyvenimu, jų bėdo
mis ir džiaugsmais, jų sunku
mais ir pasisekimais, o pažinus
juos geriau suprasti, įvertinti ir
gal pasimokyti sumanumo, ti
kėjimo, drąsos ir vilties. Taigi,
Australijos lietuvių gyvenime
būta visos eilės dramatiškų
pasikeitimų ir nuotykių. Juos
mums pažinti verta ir įdomu.
Iš jų labai ryškiai matyti, ką
žmogui reiškia ryžtingumas, iš
tvermingumas, drąsa ir tikėji
mas. Visai svetimame krašte,
neturėdami pradžioje nei pini
gų, nei pažįstamų ar draugų,
net nei pilnų teisių pasirinkti
sau gyvenimo vietą ir darbą,
jie pagaliau per dešimtmetį su
gebėjo įsikurti ganėtinai gerai,
kai kur pavyzdingai ir puikiai
— ne tik asmeniškai, bet ir vi
suomeniškai.
Knyga didelio formato 72 pusi,
su labai daug nuotraukų. Kai
na $2.00. Kita knygelė dr. J.
Griniaus — Mano Viešnagė
Amerikoje, kaina 50 centų. Abi
knygos už $2.00. Kalėdų dova
na Jums arba Jūsų draugams.
Gaunama — J. J. Bachunas,
Sodus, Mich.

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.
sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

Paraginki savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRV4

Mutual Federal Bendrovės
rekordas
MOKAME

10/
2/O
metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
INSURED

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2202 W. CERMAK ROAO — CHICAGO 0, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747

PftEMIUM ęUALITY ALWAYS...POPULAR PRIGIS EVERYWHERE

John J. Kazanauskas, Pres.
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LIETUVOS KVIEČIAI IR AŠAROS
"Nežinau, ar mano šis laiškas Jus pasieks"... rašo sesuo iš
Lietuvos Dirvos bičiuliui.
Bet tokių laiškų viens kits prasmunka. Jie mūsų nestebina. Juose
atvaizduojamas realus gyvenimas, kurį daugelis pažįstam. Tačiau
nekenkia juos karts nuo karto pakartoti ir priminti tam, kad minutę
paskyrę savo krašto žmonėm, jų gyvenimo tikrąjam vaizdui, galėtu
me palyginti su tais vaizdais, kuriuose stengiamasi pakišti kita de
koracija, kitos tendencijos.
Leiskime kalbėti atvirai sesutei.
"Mes čia gyvenam po senovei. Po gražios vasaros atėjo šalta žie
ma. Vasara buvo graži, derlius neblogas, užaugo gražūs kviečiai, de
ja, mums už darbą jų nedavė, davė tik rugių -- už darbadienį po J ki
logramą. O kviečius išvežė valstybei, girdi, kraštas nukentėjęs nuo
kaitros ir ten reikia padėti.
Pas mus krautuvėse niekur nerasi baltų bulkų, miltų irgi niekur
nėra. O duona su visokiom priemaišom, kukurūzų, miežių, sako,
ir lubinų ten pridėta. Kai mano skrandis nesveikas, negaliu valgyti
tokios duonos. Bet gi valgo ją visi. Kitoniškos nėra.
Broleli, džiaukitės, kad jums nereikia valgyti tokių skanumy
nų. Aš suprantu, visur dirbti reikia, bet jeigu reikia dirbti veltui, už
300 darbadienius dviem žmonėm gaunant 300 kg. metams, pragyventi
mums sunku."

Pradžioje buvo žodis, kad su
kaktuvinėje sesijoje būsiąs kon
solidacijos komisijos pirmininko
dr. J. Puzino pranešimas. Paaiš
kėjus, kad jis turįs tai dienai ki
tų įsipareigojimų, dienotvarkėn
buvo įrašytas komisijos atstovo
pranešimas.
Ta proga buvo susiprasta, kad
tokį pranešimą Vlike geriau ir
tinka daryti kam iš paties Vliko
narių, o ne dr. Puzinui, kuris nei
Vliko narys, nei jo atstovas ko
misijoje, nei netgi jos pirminin
kas pilna to žodžio prasme, o
greičiau PLB valdybos paskirtas
moderatorius. Tad jam visai de
rėjo ex officio pranešti, kas de
dasi komisijoj, PLB seimui To
ronte, o Vlikui geriau tiko nau
dotis savo pranešėju.
Iš tikrųjų pranešėjai turėjo bū
ti ir buvo net du, kadangi šįmet
toj "iškankintoj" dirvoj darbavosi
dvi konsolidacinės komisijos:
viena pernai paties Vliko išrink
toji (Chicagoje), kita --PLB val
dybos sušauktoji (New Yorke).
Be to, kaip jau minėta pereitą
kartą (žr. Dirvos 140 nr.), ir
pats Vliko pirmininkas prane
šė Vlikui itin optimistiškai skam
bėjusių pranašavimų, iš kurių at
rodė, kad konsolidacijos srity pa
daryta didžiulė pažanga, kad tau
tininkai jau esą kaip ir Vliko prie
angyje, tik dar stabtelėję, kol juos
prisivys frontininkai, kad nereik
tų dukart durų varstyti.
Vienos komisijos vardu kalbėjo
dr. K. Šidlauskas. Ta Chicagoje
veikusi komisija, sudaryta iš-

Ir štai, tokioms sąlygoms esant, okupanto "prekybos ministeris" A. Mikutis komjaunimo Tiesoje, skaitlinėmis manipuliuodamas,
kitų išvadų negali padaryti, kaip nurodant, kad ateityje maisto gami
nių paskirstymas didžiumoje priklausysiąs nuo -- kolchozų ir sovchozų darbininkų pastangų...
Kuria kryptim, kokiomis moralinėmis ir fizinėmis jėgomis žmo
gus pavergtoje Lietuvoje privalo kovoti už egzistenciją, gal geriau
nupasakos Dirvos bendradarbis Vokietijoje V. Alseika.
Kai paskaitai apie realiuosius gyvenimo vaizdus ir faktus, pra
eina noras ieškoti "tiesos kur nors vidury"... kaip kad perša Vieny
bės Girnakalis.
(j.Š.)

tizaniškai", t.y., bendraminčių
neįgaliotas ir nepretenduojąs už
kuliški sakiniai: tenenusimena juos kalbėti. Jis apgailestavo, kad
patriotai, kad vienybės dar teks Vlike stokoja naujų metodų, todėl
palaukti; tenesidžiaugia priešai, esą ir nerandama kitų išeičių,
kaip tik uždarinėti tas ar kitas
nes vienybė bus.
Už pranešimo viltingumą, ori veiklos šakas, kai stinga lėšų.
ginalumą, gal ir už trumpumą pra Siūlė įsigilinti į V. Čižiūno min
nešėjui buvo apysmarkiai paplo tis Aiduose. Itin džiaugėsi M.
ta, bet baigdami ploti daugumas Brako pranešimo viltingumu,
ėmė dalintis su kaimynais savo kvietė turėti kantrybės, ištver
pastabomis, iš kurių viena, pus
mės siekiant vienybės, kurioje
balsiu ištarti ir tik salės daly
ir lėšos padidėsiančios tiek, kad
je nugirsta, bene bus buvusi vi neteksią nieko uždarinėti, o tek
sų taikliausia išvada: visiškai
sią greičiau atidarinėti.
į tai, kiek vėliau, atsiliepė A.
aišku, kad niekas neaišku.
Dėl to aiškaus neaiškumo vė
Kasiūlaitis iš Clevelando, vienas
liau kilo ir stipresnių vėjų. Pir iš krikščionių demokratų "rūs
masis pūstelėjo dr. D. Krivic čiųjų jaunuolių", ir prabilo ele
kas (buv. tarptautinės teisės pro gantiškai, bet rūsčiai. M. Brako
fesorius, bet Vlike -- Ūkininkų pranešimas jam nieko nepasakęs,
Partijos atstovas). Jis tiesiai ir o B. Radzivano pasigėrėjimai juo
aiškiai pareiškė, kad praneši nieko nepaaiškinę. Aš, sako, esu
mais apie konsolidaciją esąs ne Vliko narys, ir manęs nebereikia
patenkintas. Kodėl neatskleista, raginti mylėti Lietuvą ir jai tar
koki gi ten buvę nesusipratimai nauti. Žiūrėkit, sako, -- grupė,
tarp Chicagos Komisijos ir Vliko išėjusi iš Vliko jau 10 metų, da
prezidiumo? Antroji komisija gy bar kviečia mus vienybėn! Mes,
venanti viltimis, bet vilčių gi per- dešimts grupių, jus kviečiam, o
maža, reikia spręsti. Jei susi čia štai dabar mus ragina nenusi
durta su kokiais formalumais, vilti! Turim žinoti, kas gi čia
tai jie neturėtų turėti reikšmės.
dedasi, kur čia kabliukas. Pinigų
Mums, sako, reikia satisfakci
surinkti galim, bet jūs -- į savo
jos, reikia kad apsijungimas įvyk kasą! Ir vis -- turėkim viltį!
tų. Sveikinam LAS-ą, bet ir to
Kada gi ji išsipildys --už 20, už
maža, nes dar dvi grupės tebė
50 metų? Kam mums čia šiandien
ra už Vliko ribų. (Ir dr. Krivic
klausyti Vasario 16-tosios kalbų?
kas sielojosi tik dėl dviejų gru
Čia klausimai turi būti svarsto
pių, tuo, planuotai ar neplanuo
mi konkrečiai. Kokios čia gali bū
tai, paryškindamas Vliko sluoks ti paslaptys? Turi būti smulkiai
niuose prasitariamą tendenciją
išdėstyti visi duomenys. Ir Vliko
"pamiršti" LLK ir ypač LRS).
prezidiumas esąs netvarkoj. LAS
jau seniai pa rodęs gerą valią (t.y.
siūlėsi į Vliką), bet net kai susi
tarta, tai dėl Vliko prezidiumo
dar ilgą laiką neįsijungęs. Dabar,
sako, girdim tik gražias prakal
bas, o kas praktiškai? -- Nieko!

V. RASTENIS

Humoras
— Kodėl tu išeini į balko
ną, kai aš dainuoju? -- klau
sia solistė savo vyro.
-- Kad kaimynai nemanytų,
jog aš tave mušu...
♦

-- Vakar mūsų kaimynė sa
kė, kad tu panaši į raganą.
-- O ką tu atsakei?
-- Kad negalima apie žmo
nes daryti sprendimą iš pa
viršutinės išvaizdos...
♦

-- Tėte, leisk mamytei vai
ruoti automobilį.
— Kodėl, ar aš blogai vai
ruoju?
-- Ne, bet kai mamytė vai
ruoja ; būna daugiau juoko...
Nedideliame provincijos
miestelyje policija rado netik
rų pinigų spaustuvę. Šerifas
gavo iš Washingtono įsakymą
rastus pinigus kuo greičiau
siai pristatyti į FBI centrą.
Šerifas pasiuntė telegramą:
"Įsakymas išpildytas. Rasti
netikri pinigai pasiųsti paš
to perlaida".
♦

-- Jonai, gal tu man paaiš
kinsimą tai reiškia?
-- Ką nori žinoti, brangio
ji?
-- Mano horoskope pasa
kyta, kad aš turėsiu du vai
kus, o tavo horoskope sakoma,
kad tu turėsi keturis?!...
♦

-- Nėra jokio pavojaus. Jūs
pagysite. Aš pats turėjau šią
ligą ir pasveikau, -- ramina
gydytojas pacientą.
-- Tuo pilnai tikiji, bet jūs
turėjote kitą gydytoją.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES
To All the Lithuanian People
imtinai iš Vliko įgaliotinių, šių
metų pradžioje kontaktavusi ati
tinkamų sambūrių veikėjus Chi
cagoje. Greit paaiškėję, kad New
Yorke centrus turintieji esą lin
kę kalbėtis tiesiog su Vliko va
dovais, ne aplinkiniu keliu per Chi
cagą. Tenai tad belikę konkrečiau
tartis su LAS, su kuriuo po kiek
laiko ir sutarta dėl jo įėjimo į
Vliką. Galutinai tas susitarimas
tačiau įvyko tik vėliau, tiesiogiais
kontaktais su Vliko prezidiumu.
Pranešėjas užsiminė buvusius
nuomonių skirtumus dėl tos da
lykų eigos, tačiau tiek diplomatiš
kai, kad neatrodė nei ryšku, kas
ten iš tiesų buvo, nei svarbu į tai
gilintis. Prabėgomis prasitaręs
apie Bendruomenės į Vliką stoji
mo idėją (kurią, atrodė, vertino
nepalankiai), pranešėjas nurodė,
jog tolesni pasitarimai prasidėjo
PLB iniciatyva sudarytojkomisi
joj, ir Chicagos komisija laikiusi
savo darbą baigtą. Tad svarbes
nis atrodė antrosios komisijos
atstovo pranešimas. Šios atsto
vas buvo M. Brakas. Jo praneši
mo esmė -- tik du trumpi ora-

CHIEF JUSTICE

Augusi Pryatel
CLEVELAND

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES
ROCKEFELLER GARAGE
621 Frankfort

Gali CH 1-9612

Bernard J. Conway
MUNICIPAL COURT
Dr. D. KRIVICKAS, tarptauti
nės teisės profesorius, praneši
mais apie konsolidaciją nebuvo
patenkintas...
Vyt. Maželio nuotrauka
Dr. Krivicko nuomone, kelias į
konsolidaciją užgožėtas formalu
mais. Reikalavo atvirai pasakyti,
kas sukliudė susitarimą.
Tada prabilo B. Radzivanas,
frontininkas, čia išstojęs "par-

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY
SUPPLY COMPANY
1260 West 4th St,

VIESĖUAMI CHICACUE PIRKITE V4l.IO.IE MOIIERMOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

PARAMA

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer, Import. from Italy.... 5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška.. 5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.
from France.................................................... 5th
4. Popular GERMAN VSOP Brand................ 5th
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine............ 5th

<55.75
$3.98
$1.19
$4.69
$ .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.

SUperior 1-8460

GREETINGS and BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

JIM CONNELL
CHEVROLET INC.
14481 EUCLID AVĖ.
UL 1-3300

1963 m. gruodžio 11 d.

DIRVA

Nr. 141 - 4

AKIMIRKOS

Bronys Raila

Spalis ir kovo mėnuo
Romualdas Spalis (Giedraitis),
deja, nebėra jaunosios kartos ra
šytojas, kaip dar neseniai. Ir ne
dėl to, kad kiekvienam gyviui me
tai vejasi metus, bet kad jis yra
jau tiek prirašęs ir išspausdinęs,
kiek padoriai pritinka ir "senam"
rašytojui.
Feljetonų rinkinys "Trylika
nelaimių", paskui novelių rinki
nys "Didžiosios atgailos", trijų
stambių romanų serija: "Gatvės
berniuko nuotykiai", "Ant ribos"
ir "Alma Mater", kurie mūsų
spaudoje vis dar nebuvo išsamiau
panagrinėti, ypač pastarasis,
vertas didesnės mūsų akademi
nės jaunuomenės ir filisterių
atidos.
Gi šiais metais Londono Nida
vėl išleido dar vieną R. Spalio
novelių rinkinį iš senų atgailų
srities, vardu --"Angelai ir nuo
dėmės". Rašytojas turi aiškų pa
linkimą į dvasininko klausyklos
kėdę, nors iš tikrųjų šiame pi
kantiškai užvardintame rinkinyje
nuodėmės nėra tokios "smertelnai" baisios ir angelų begalinis
šventumas nesistengiamas fak
tais įrodyti.

Gerai nežinočiau, kodėl Spalis
vis dar lyg tebėra mūsų litera
tūrinio gyvenimo nuošalėje, tarsi
apsigyvenęs šio viešnamio ilgo
koridoriaus gale. Žiūrint iš Ame
rikos, gal Anglijoje įsikūręs mū
sų rašytojas yra tikrai nutolęs
kitus draugus, neturi progos už
minti jiem ant kulnų, kaip ir mes
jo puspadžių nepasiektume pra
durti. Bet gal greičiausia, kad
Spalis savo kūryba, kaip turbūt ir
savo gyvenimo būdu, yra ramus,
saikingas, geras, nepiktas, hu
maniškas, skautiškas, prie nieko
nekimba ir pats nevaikščioja api
varus paleidęs. Jis tik ramiai
sau vis rašo laisvalaikiais apie
vaikus, gimnazistus ir studentus,
apie angelus, nuodėmes ir atgai
las, -- ir ką tu jam padarysi?...
Jis turėjo vesti mūsų Alę Rūtą,
-- ot būtų ideali rašytojų pora!

★
Beskaitant apie Spalio angelų
nuodėmes, man aiškiai krito akin
viena jų dorybė. Mūsų novelistų
ir apysakininkų literatūroje reta,
bet vertinga ir dar labai, labai

DIRVOS NOVELĖS KONKURSUI
rankraščiams paskutinė data
1964 m. kovo 31 d.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, praleidžiant vie
ną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų ilgesnė, kaip 50 ma
šinraščio puslapių, tačiau toleruojamos išimtys, atsižvelgiant į
novelės siužetą ir meninę vertę.
LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1964 metų kovo
mėnesio 31 d.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIUSTI: Dirva, Novelės Konkur
sas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 44103.
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai pri
valo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašomi slapyvar
džiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridedamo voko,
kuriame užlipinamas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde,
adresu ir telefono numeriu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant
jo bus pažymėta: nelaimėjus -- neatplėšti.
SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija bus
įteikta 1964 m. Dirvos pavasario šventėje. Konkurso skelbėjas
turi teisę premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje, atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Autorius ga
li premijuotąją novelę spausdinti antruoju leidimu arba jos siu
žetu rašyti dramą, poemą ar romaną.
NE PREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų autoriams
arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui atskirai sutartomis
sąlygomis.
JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, ką premijuoti ir
ką rekomenduoti spausdinti. Jos sudėtis ir vieta bus paskelbta
Dirvoje vėliau.
Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS

reikalinga. Bemaž kiekvienam
mūsų rašytojui daug reikalinges
nė, negu šiaip jau visos kitos
jų puoselėjamos gero piliečio,
drausmingo pasaulėžiūriečio ir
nuoširdaus krikščionio dorybės.
Nežinau, ar pats per save, ar
pasinaudodamas studijom ir ati
tinkamais vadovėliais, Spalis —
aiškiai matyti! — rimtai ir rū
pestingai kultivuoja novelės ra
šymo amatą. Geros novelės pa
rašymas nėra tik užsispyrimo,
įkvėpimo, didelio noro ar net vi
dutinio talento reikalas. Tai vi
sai specialus amatas, kurio rei
kia ilgai ir kantriai mokytis.
Tik Spalis, man rodos, labai
apleidžia kalbą ir stilių, kadan
gi jis, kaip ir daugelis mūsų
miesčioniukų , Kūrėjo buvo apdo
vanotas lietuvių kalbos neturtin
gumo ar skurdžiažodiškumo nuo
dėme. Viešpatie, kaip jam dar to
li, pavyzdžiui, ligi tokio Mari
jaus Katiliškio! Na, bet bepigu
pastarajam, kada šis be jokio
atskiro mokslo savo žodžius ir
priežodžius ir mąstymo manie
rą galėjo atsinešti tiesiai iš šiau
rės Aukštaitijos iškalbingų miš
kų ir balų. Šančiuose, Kaune,
Šiauliuose ar net Panevėžy toks
kalbos poezijos turtas ant gat
vių nesimėtė. Mūsų kalba čia
dažnai būdavo sudilusi, bekrau
jė, žargoniška, laikraštinė arba
tik sausai "taisyklinga" ir "gra
matiškai literatūrinė".
Bet Spalis už tat atsigriebia
kitur. Jo novelės struktūriškai
geriau sutaisytos, negu dauge
lio mūsų kitų apysakininkų. Jos
neperkrautos veiksmo eigai ne
reikalingais
gamtovaizdžiais.
Jos vaizduoja nesudėtingą pro
blemą ar įvykį, bet jį aiškiai iš
baigia. Jos turi daugiau ar ma
žiau patrauklią intrigą, o kai ku
rios ir staigmenišką atomazgą.
Tokios šio rinkinio novelės, kaip
"Prakeiktoji" arba "Josneapmo
kėta sąskaita", beveik galėtų bū
ti pavadintos maupassantiškom
(prancūzas Guy de Maupassant
daugelio laikomas vienu iš pa
vyzdingiausių novelės klasikų pa
saulyje). Visa tai lietuvių apysa
kininkui vis dar retos dorybės.
Ko Spalio novelistikai dar trūks,
ta ligi "tikro Maupassanto"?
Jis yra gerame kelyje, bet
trūkstą, deja, dar daug. Pirmiau
sia, kaip minėjau, sodresnės kal
bos ir poetinio stiliaus. Po to,
daugiau drąsos ir temperamen
to, kas jį paskatintų įvykius ir
ypač konfliktus traktuoti žymiai
dramatiškiau, vietoj dabar daž
nai pasitaikančio skiedimo. Šių
laikų novelėse lyriškas, komiš
kas ar tragiškas elementas pri
valo būti ryškiai įtampingas,

idant jos išlaikytų skaitytojo dė
mesį. Pagaliau, kai Spalis mėgs
ta amžinai visiem tebeįdomius
erotinius siužetus, savo hero
jam jis privalėtų įpūsti daugiau,
kaip mano draugas A.J. Greimas
sakydavo, "lytingumo". Tada kai
kurios jo novelės, žinoma, nebe
patektų į mokyklines chrestoma
tijas, bet mes vargšai suaugusie
ji jas kaip tik dėl to noriau skai
tytume.
Keliais žodžiais sakant, Romu
aldo Spalio novelės turbūt šį tą
laimėtų, jeigu jų autorius savo
filosofijoe būtų mažiau angelas,
o daugiau "nuodėmingas"...

★
Spalio novelės, kurios be abejo
prisidėjo prie 1963-čių metų mū
sų beletristikos derliaus, man
primena ir kitą mėnesį, būtent -1964 metų kovą.
O tai yra antrojo Dirvos nove
lės konkurso data, kuri jau artė
ja, kai kuriem rašytojam ir nove
lių skaitytojam keldama susido
mėjimą.
Ta proga prisimename praėju
sių metų novelės konkursą ir jo
davinius. Ar jais galėjome būti
patenkinti. Sunku pasakyti, pir
miau neapkaltinus Dirvos, kad
daugiau konkursinių novelių neišspausdino. Tik pirmąją premi
ją laimėjusi, aišku, mūsų losangeliškio rašytojo J. Gliaudos no
velė buvo Dirvoje išspausdinta ir
daugeliui skaitytojų patiko. Kaip
eilė R. Spalio novelių, taip ir
Gliaudos novelė byvo "ne iš že
mės ūkio šalies " temų, bet vaiz
davo Amerikos miestuose vyks
tančių ankstyvesnės lietuvių imi
gracijos patriarchų dramą --gy
vą, tikrą, ir šiurpią, ir skaudžią,
kasdien tebevykstančią po mūsų
akim.

Taigi, Gliaudos tema buvo ge
ra, reikalinga, svarbi. Tuo at
žvilgiu konkursas davė naudos.
Betgi, atrodo, novelė buvo para
šyta skubotai, sutaisyta daugiau
apysakiškai ir atoki nuo gerai no
velei būtino technikinio tobulumo.
Bet tai yra bendras mūsų novelistikos trūkumų bruožas, tebe
trunkantis dar nuo Žemaitės Laz dynų Pelėdos, Vienuolio ir kitų
veteranų.
Man labai būtų nesmagu čia
tuščiai vaidinti mokytojo, politruko ar kokio įsakinėtojo parei
gas. Bet novelių rašytojam, kaip
ir Dirvos konkurso dalyviam,
man vis maga atkreipti dėmesį,
jog Amerikos knygynai, viešosios
bibliotekos ir profesiniai rašyto
jų žurnalai yra stačiai užversti
labai gerais straipsniais, gerom
knygom ir studijom apie rašyto
jo amatų techniką - novelisto,
romanisto, dramaturgo. Pvz., ką
tik buvo išleista ypač paranki ra
šytojos F.A. Rockwell studija
"Modern Fiction Techniques", ir
taip pat yra eibės kitų naudingų,
atskiriem žanram specifikuotų
studijų.

Aišku, vieni vadovėliai tavęs
dar nepadarys geru rašytoju.
Pirmiausia reikalinga angeliška
kantrybė, bitės darbštumas, lak
štingalos talentas, įgimtas "de
monas". Daugelis išmoksta rašy
ti patys, daug skaitydami ir sek
dami geruosius klasikų ar dabar
ties rašytojų pavyzdžius, atras
dami savo originalųjį "genijų".
Bet ne visi gali tiek daug skai
tyti, ne kiekvienas pajėgia tin
kamai pasimokyti. Tad kodėl ne
pasinaudoti kitų atliktom studi
jom, patyrimais, išvadom? Mū
sų gi daugelis vis taip teberašo,
lyg ieškotų skaitytojų devyniolktame šimtmetyje ar net karaliaus
Mindaugo laikais...

Gal jūs jaučiatės, kad esate jau
taip nagingi ir kad jokia "techni
ka" jum nebereikalinga? Deja,
deja, mūsų novelių ir romanų
konkursai rodė ką kita. Darbai
būdavo atlikti mėgėjiškai ir jie
tikrai nieko nelaimėtų jokiame
aukštesnio lygmens tarptautinia
me konkurse.
Beveik neabejoju, kad kovo mė
nesį pasibaigiantį antrąjį Dirvos
konkursą laimės tasai rašytojas,
kuris ne tik turės vežimą kil
niausių idėjų ir sunkvežimį gra
žiausių gamtos vaizdų, bet bus
giliau išstudijavęs ir moderninės
novelės rašymo techniką. Šioji
labai pagelbsti techniškai paša
linti visokį balastą.
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mane ir paklausė: "Kur ponas Raidas? Man reikia tuojau jį pamatyti.
Tegu jis nesirodo namuose." Aš jam atsakiau: "Kodėl? Sakyk man vis
ką. Pono Raido čia nėra." Kalias stypčiojo nuo vienos kojos ant ki
tos. Jo veidas visas išbalęs. Šiandien prieš pat 10 vai. atvyko NKVD
šeši vyrai. Jie nuėjo tiesiog į Raidų butą -- nežinau, ką jie ten vei
kė, bet po kelių valandų jie išėjo išsinešdami ponios Raidienės
lavoną ir jį įmetė į sunkvežimi. Tada išvažiavo. Ji buvo tikrai ne
(IŠTRAUKA Iš KNYGOS ”WENN DIE RUSSEN
gyva. Lavonas buvo įvyniotas į skarą, bet benešant skara atsismau
KOMMEN”)
kė ir aš mačiau jos veidą. Ji buvo tikrai negyva. Du enkavedistai pa
siliko bute. Vėliau butas buvo užantspauduotas, bet vienas jų pasi
ROBERT RAID
liko ant laiptų ir laukė. Aš negalėjau eiti tiesiai pas poną Raidą į
komisariatą -- perdaug tas kristų į akis. Tad norėjau jį pakeliui pa
- Kokia padėtis mieste, Herbertai?
sitikti ir jo laukiau. Jis negali eiti į namus. Suims ir jį". Tada aš
- Suėmimai ir net šaudymai tebevykdomi. Naikinamieji batali
pasakiau
Kalias, kad tu esi jau suimtas. Herbertas prisiliečia mano
onai siautėja, komunistai dreba, šiaip nieko būdingesnio.
alkūnės.
"Klausyk -- tavo motina buvo sunkus ligonis. Jos širdis
Aš atsitoju.
neatlaikė.
Ji tikriausiai nesikankino."
-- Kur mama ir Elfi?
Visai
ryškiai mačiau Herbertą priešais save, visą kambarį su
Valvė pasižiūri į Herbertą, ir šis papurto galvą.
kiekviena dėme sienose. Viskas buvo taip aišku, taip nepaprastai
-- Ar negalėtumei, Robertai mums papasakoti, kaip tau pavyko
ryšku!
pasprukti? Aš buvau įsitikinęs, kad jie tave nudėjo. Tau tik išvykus
— Robertai, valdykis. Laikykis...
pas Reiningą, tuojau Hoffas padiktavo raštą, kad Helė paskiriama
— Viskas tvarkoj, Herbertai!
įstaigos administratyvinio skyriaus viršininke, būtent tavo vietoje.
-- Klausyk, juk vistiek jau būtų buvę per vėlu, net jeigu aš tik
Vadinasi, jam buvo aišku, kad tu jau nesugrįši.
tave suėmus būčiau...
-- Kas atsitiko su mama ir Elfi?
— Suprantu, I lerbertai. Ne tavo kaltė.
-- Tada priėjęs pasižiūrėjau pro durų plyšį. Vos tik pamatęs,
-- Baisiai skaudu, Robertai. Anksčiau tėvas, dabar ir motina.
kad tave NKVD išsiveda...
Bet juk nelikai vienas, Robertai. Dar turi Elfi.
-- Kur mama? Kur Elfi?
Atsisuku i Herbertą. Mano judesiai tokie nenatūraliai lėti.
Herbertas atsistoja uždedamas ranką man ant peties.
-- Kur yra Elfi?
-- Eikš, Robertai, sėskimės kur kertėje.
--Ji saugi. Robertai. Tikrai ji saugi.
Mudu pritūpiam ant Silvijos guolio. Pamažu visi kiti pasišalina.
-- Km- ii" .tdėl jos nėra čia?
Herbertas paduoda man cigarečių ir laukia, kol užsirūkysiu.
Herbe
liai atsidūsta ir patraukia dūmą.
-- Vos tik pamačius, kad tu išvedamas, man buvo aišku, kad
-- Matai
egalėjau tiesiog jai skambinti į įstaigą mano telefo
jau nesugrįši. Tą įrodė ir Hoffo raštas. Taip pat buvo aišku, kad tu
buvai visą laiką sekamas. Kliaudija stovėjo prie lango ir matė, kaip nas taip pat buvo nuklausomas. Vėlai vakare pasiekiau jos namus. Aš
rusai tave įgrūdo į mašiną. Ji kvatojosi sakydama: "Pagaliau tuo jai pasakiau, kad tu suimtas. Jos akys tik išsiplėtė taip klaikiai, Ro
Raidų atsikratėme". Atsižvelgdamas, kad tavo motina turi silpną šir bertai. Heino taip pat buvo drauge ir jis tuojau pašaukė tėvus.
-- Kur gi Elfi?
dį, nedrįsau telefonu perspėti, kad tu suimtas. Net ir aš negalėjau
Tik dabar pastebiu, kad laikau Herbertą sugriebęs už alkūnės.
tiesiog pas ją skubėti, nes savaime suprantama, ir as buvo seka
mas. Suprask, Robertai, aš negalėjau išdrįsti teisiog skubėti į jūsų Herbertas pasitaiso.
--Aš pasakiau Elfi, kad ją pristatysiu į Šią vietą.
butą. Norėjau vakare tavo motiną ir Elfi apie padėtį painformuoti ir
-- Toliau!
nakčia jas atgabenti čia. Netrukus po to, kai tave išvedė, pasirodė
Heino pasipriešino sakydamas, kad rusai vistiek ją čia suras.
Kruugas klausinėdamas Valentino. Pamatęs mane jis tik paklausė:
Jis pasiryžęs vykti su savo draugu -- rodos, jis vadinasi Ervinas
"Na, kaip pats jautiesi? Niežti nugarą, ką?" Ir jis nuėjo.
Po tarnybos išėjau su Hele iš komisarijato. Netolieseant kampo -- pas dėdę užmiestyje. Elfi turėjo vykti su jais drauge.
-- Bet jie neišėjo?
stovėjo jūsų namų sargas. Jis mane atpažino ir priėjo. Bandysiu at
pasakoti tau tiksliai, ką jis^man sakė. Taigi, jūsų Kalias sustabdė
(Bus daugiau)
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KUR SUTARIMAS - TEN LAIMĖJIMAS
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Chicagos skyrius nuo
pat savo gyvavimo pradžios pa
sižymi dviem vertybėm: toleran
cija ir sutarimu. Šios dvi savy
bės yra neįkainuojamai brangios,
išplaukiančios iš asmenų aukšto
kultūrinio subrendimo.
'Organizacinėje veikloje nere
tai iškyla nuomonių įvairumas
ir skirtingos pažiūros, tačiau tai
reiškiasi ne skaldymo ir asmeni
nio užsispyrimo sumetimais, o
ieškojimu geriausio sprendimo.
Užtat skyriaus narių savitarpinis
sugyvenimas buvo ir yra tikrai
draugiškas ir malonus. Kartais
labai opūs dalykai siekiama iš
siaiškinti objektyviai ir draugiš
koje nuotaikoje. Šitokiai dvasiai
viešpataujant, nenuostabu, kad
Chicagos Skyriaus gyvenimas yra
ramus ir broliškas.
Tokioje nuotaikoje skyriaus
valdybos randa palankias sąlygas
darbui ir laimėjimams, nes žino,
kad bus ne tik pritarimas, bet ir
talka. Pav. tradicinis Rudens La
pų balius, įvykęs lapkričio 30 d.,
pavyko labai gražiai. Labai įdo
mią ir originalią programą iš
pildė aktoriai Eglė Vilutienė, Ro
mas Stakauskas ir grakšti šokėja
Aldona Valeišaitė. Svečiai, atsi
dėkodami menininkams, entu
ziastingai plojo. Tikrai, visi esa
me jiems širdingai dėkingi. Po
programos visi skubėjo vaišin
tis. Pasirinkimas didžiausias,
valgis labai skoningai paruoštas

ir patraukliai išdėstytas, ir imk
kiek tik nori.
O iš kur gi tos gausios gė
rybės atsirado?Maistą paruošė ir
paaukojo skyriaus narės: B. Kalvaitienė, S. Rudokienė, E. Velbasienė, E. Strikienė, O. Daraškevičienė,
E. Matutienė, B.
Blinstrubienė, G. Puniškienė, O.
Biežienė, E. Zubrienė, V. Jurkūnienė, B. Paplėnienė. O Sky
riaus iždininkė E. Stankuvienė,
kaip prityrusi ekonomistė-kulinarė, vadovavo visai šiai talkai.
Gi darbščioji skyriaus sekretorė
B. Paplėnienė sukvietė ir suor
ganizavo visas maisto aukauto
jas. Visi būsime neužmirštamai
dėkingi šioms visoms ponioms
ir nekantriai lauksime kito pa
našaus bankieto, kuriame gal bus
ir gervės pieno, kurio tik ir
trūko.

Linksmai besivaišinant, buvo
pravesta dovanų paskirstymas.
Dovanas aukojo: S. Juškienė -vaisių pintinę, F. Braunienė —
didžiulį tortą, E. Stankuvienė —
jos pačios megztą labai puošnią
skarą, O. Biežienė -- ypatingą
šepetį. Ponia Matutienė ėjo ka
sininkės pareigas. Rūpestingoji
Skyriaus sekretorė B. Paplėnienė tikrai meniškai buvo papuošusi stalus. Vyrų troškulį rami
no K. Ramanauskas ir Y. Vinčiūnas, o valdybos narys K. Rožanskas rūpinosi, kad šis gai
vinantis ir gerą nuotaiką kelian

tis šaltinėlis neišdžiūtų. Gi Sky
riaus valdybos vicepirmininkas
A. Janukaitis buvo visas šeimi
ninkas ir autoretitingas tvarkdarys<
Šitokie ir panašūs įvykiai ne
įmanomi be "įamžintojo" V. Rač
kausko gražių nuotraukų ir jo
įdomių aprašymų. Nors jis at
vyko fotografuoti, bet kiek pas
tebėjau, rado užtektinai laiko pa
sisvečiuoti ir pakartotinai pasi
šokti, iš ko jo šiaučius turės
nemenko pelno už naujų padų
prikalimą.
Šis Rudens Lapų balius buvo
tikrai sėkmingas. Atrodė, lyg
tai būtų viena taikingai sugyve
nanti šeima. Tikrumoje, ALT
Sąjungos Chicagos Skyrius ir yra
vienos minties, vienų siekių di
delė šeima, mokanti draugiškai
ir sutartinai dirbti ir laimėti.
Tai kartu buvo socialus laimė
jimas su skoninga menine dali
mi. Pademonstravimas nuo
širdaus sutarimo ir tikra išraiš
ka pasišventimo ir aukojimosi
bendriems siekiams.
Man, kaip ALT Chicagos Sky
riaus pirmininkui, ypatingai ir
nepaprastai buvo malonu, džiu
gu ir įsptrdinga pabuvoti tokia
me nuotaikingame subuvime.
Skyriaus ir savo vardu širdin
giausiai dėkoju visoms ponioms,
aukojusioms maistą ir laimėjimų,
programos dalyviams, priebufeto dirbusiems, šokių orkestrui,

maloniems svečiams ir visiems,
kurie kuo nors prisidėjo prie šio
taip sėkmingo parengimo. O Sky
riaus valdybai, tiek daug ir taip
rūpestingai dirbusiai, mano ypa
tinga padėka.

Dr. Steponas Biežis
ALTS Chicagos Skyriaus
Pirmininkas

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ

♦

Už vieną dešimtuką perkate

laikraštį... 2 plyteles saldumyną...

ar keturiasdešimt valandą

Tūkstantis valandų prabėgo,
kaip Lietuvos Atsiminimų Radijo
valanda, kuriai vadovauja prof.
Jokūbas Stukas, kiekvieną savai
tę oro bangomis siunčia lietu
višką žodį, lietuvišką dainą ir
muziką.
20 metų, nors pats tos valan
dos direktorius beveik nepasikei
tė, vis dar tebėra jaunas, bet
New Yorko lietuvių gyvenime
daug naujo įvyko. Daug programos klausytojų ir rėmėjų atsiskyrė su šiuo pasauliu, apie kurių mirtį ir užuojautą artimie
siems draugai ir pažįstami iš
girdo taip pat šio radijo bango
mis.
Priaugo naujų klausytojų, ku
rių gimimo datą tomis pat radi
jo bangomis esame girdėję.
Šiandien jų pačių jauną balsą iš
girstame pranešinėjant žinias,
mažesnius jaunuolius deklamuo
jant ir tos valandos rėmimui
suorganizuotame Rūtos ansam
bly, kuriam šiuo metu vadovau
ja muz. A. Kačanauskas, dai
nuojant.
New Yorke, tūkstančiais skai
čiuojamoj lietuvių kolonijoj buvo
ne viena mūsų radijo valandėlėj
tačiau, tiktai ši viena sulaukė
1000-sios valandos. Nuopelnus,
aišku, tenka priskirti Lietuvos
Atsiminimų Radijo valandos di
rektoriui J. Stukui, kurio pas
tangomis . šalia radijo buvo su
organizuotos New Yorke kelios
ir lietuvių televizijos programos.
Radijo bangomis siunčiamas
lietuviškas žodis, pasiekdamas
tūkstančius newyorkiečių, New
Jersey ir Connecticut valstijų,
daugeliui klausytojų padėjo ug
dant jaunimą lietuviškoj dvasioj,
ne vieną tautietį, dingusį tarp
svetimųjų, sugrąžino lietuviškai
bendruomenei, ne vienam tėvynės
ilgesį nuramino.
Tūkstantis valandų, be abejo,
pareikalavo iš J. Stuko labai
daug pastangų ir sugebėjimo iš
laikyti lietuvišką radijo valandą
materialiniu atžvilgiu ir nei kiek
ne mažiau skirti rūpesčių ir lai-

Prof. J. STUKAS, Lietuvos At
siminimų Radijo Nevv Yorke di
rektorius.
G. Peniko nuotrauka
ko programos paruošimui bei
išpildymui, kurioje neliko nepas
tebėti per 1000 -savaičių ne tik
New Yorke, bet ir viso pasaulio
lietuvius palietę žymesni gyve
nimo įvykiai: politiniai, kultūri
niai, socialiniai ir kt. Per tą
laiką perėjo visa eilė žinomų
lietuvių vardų, mielai talkinu
sių J. Stukui šiam didžiame lie
tuviškos kultūros ir lietuvybės
išlaikymo darbe.
Ta proga Lietuvos Atsiminimų
Radijo valandai, o ypač jos va
dovui, tenka palinkėti stiprinti
ir plėsti, nenuilstamai toliau sėk
mingai dirbti lietuvybės baruose.
(eč)
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šviesos su 100 vatų lempute!
Saldumynai suteikia greitos energijos.
Laikraščiai informuoja.
Ir šviesa — ką gi, niekas nenori, valgyti ar skaityti
tamsoje.
Elektra'yra būtinybė. Bet elektra kartu yra ir nereikalinga antis.
Kas mėnesi sąskaita ateina Į namus. Jūs žiūrite
kaitą, spaudžiate tarppirštyje, skaitote Įvairius
menis.
Bet ji yra,
Nuolatinis priminimas, kad kažką pirkote.
Bet ką?
Tai ir yra trintis su elektra.
Negalite jos matyti, girdėti, užuosti ar ragauti.
Su ja neįslinksi į namus gražioje dėžutėje ir nesakysi:
"Žiūrėk, brangioji, nupirkau naują elektrą. Ar kaimy
nai nepavydės?”
Viena šeimininkių pasakojo mums, kaip ji domėjosi
elektros sąskaita ir rado, kad "mes naudojame TV pra
eitą mėnesį ištisas 74 valandas. Skalbiau ir džiovinau
21 kartą skalbinius, kepinau 175 riekes duonos, siuis
biau dulkes 18 minutes į dieną. Gi vonios kambaryje
šviesa degė 67 valandas ..
Įskaitant lemputes, elektros priemones ir pan., ji tu
rėjo 63 elektrinius pagelbininkus savo namuose.

LIETUVOS ATSIMINIMU RADIJO
TŪKSTANTOJI VALANDA

Elektra taip pat suteikia jėgą jūsų elektriniams in
dams. Šviečia jūsų šviesai. Dirba ilgas, sunkias valan
das jūsų namuose.
O vis til<, elektros vienetas miesto gyventojams tikru
moje kainuoja 11U žemiau, nei tai buvo 1946 metais.
Tai kodėl gi jūsų bendra elektros sąskaita nėra 11U
žemesnė nei buvo 1946?
Jūs mėgstate elektrą.
Jūs mėgstate elektrines skalbimo, džiovinimo, šaldymo,
šildymo, valymo mašinas ir TV.
Jūs Įgyjate vis daugiau ir geresnes priemones, daugiau
ir geresnės šviesos.
Ir jūs naudojate daugiau.
Jūs naudojate dvigubai daugiau elektros, nei 1946.
Elektra yra .jūsų geriausiu pirkiniu jūsų šios dienos
biudžete.
Šiandien jūs galite pirkti daug elektros vienu plonu
dešimtuku.
Tikrumoje, jūs jau perkate >’ž dešimtuką ją šiuo metu.

ZtelLLUMINATING6W^
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TO OUR FRIENDS and PATRONS

DAIRYMEN’S
DAIRY PRODUCTS
AT YOUR STORE OR AT
YOUR DOOR
3068 West 106th St.

OR 1-2300
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ANTHONY CARLIN 00.
230 HANNA BLDG.

PR 1-3302

1963 m. gruodžio 11 d.

DIRVA

Nr. 141 - 6

• L.S.T. Korp! Neo-Lithua
nia ir Lietuvių Tautinis
Akademinis Sambūris Chi
cagoje ruošia tradicinį Nau
jųjų Metų sutikimą naujoje,
erdvioje ir puošnioje Ferrara Catering salėje, 5609-21
W. North Avė.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

RABB JOSKA S GYPSY CEILAR
11123 BUCKEYE RD.
WE SPECIALIZE IN CHICKEN, PAPRIKASH
AND HUNGARLAN STEAK BROUGHT TO YOU
ON A WOODEN PLATTER

Call GA 1-9220

Svarbus pranešimas siuntinių

į Lietuva 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.

Svečiai bus vaišinami šal
tais ir šiitais valgiais, veiks
baras, šokiams gros Chica
gos Neo-Lithuania 14 asme
nų orkestras. Pradžia 9 vai.
vakaro.
Automobiliams pastatyti
yra dvi aikštės prieš salę,
kitoje gatvės pusėje.
Staliukai užsisakomi pas
filist. Mečj Šimkų (Šimkus
Real Estate), 4259 So. Maplewood Avė., nuo 9 v. ryto
iki 3 vai. p. p. ir nuo 5 iki 8
vai. vak., telef. CL 4-7450.
L.S.T. Korp! Neo Lithuania ir L.T.A. Sambūris kvie
čia visus savo narius su jų
draugais
ir bičiuliais į šį
O. ir A. Saldukai kasmet šalpai skiria nemažą auką. Šiais metais A. Saldukas Balfo vajaus komi
Naujųjų
Metų
sutikimą at
tetui įteikė 200 dol, čekį. Nuotraukoje iš kairės: Balfo vajaus vykd. komiteto pirm. Valerijonas Šimkus,
silankyti
ir
draugiškoj
nuo
O. ir A. Saldukai, Balfo direktorė Nora Gugienė ir vajaus iždininkas V. Tallat-Kelpša.
B. Lungio nuotrauka taikoj sutikti ateinančius
Naujuosius Metus.

BALFO PINIGAI LAPKRITYJE

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.

GREETINGS and BEST W1SHES

Ten pat didžiausias pasirinkimas, urmo sandėlio kainomis visų
medžiagų ir prekių kurios tinka siuntimui.

GAZELLE RESTAURANT

Cosmos įgaliotu atstovu Chicagoje yra Edvardas Žukauskas.

SERVING THE FINEST FOODS

Šitoje firmoje pradėjo taip pat dirbti, ilgą laiką toje srityje
dirbęs ir siuntinių siuntėjams žinomas Vytautas Žukauskas.

Taigi visais siuntimo ir informacijų reikalais kreipkitės pa
minėtu adresu 2439 W. 69 St., tel. 'WA-5-2737 arba 3212 So.
Halsted St., tel. CA 5-1864. Būsite tikrai kuo geriausiai ap
tarnauti ir pilnai patenkinti.

1132 Euclid Avė.

CH 1-4540

GREETINGS and BEST W1SHES

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪROS IŠMIERAS,
PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALŪS RŪŲAI • UNIFORMOS

EUCLID IGNITION COMPANY
1062 East 185th St.

Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj
„SIMPSON”Companijos siuvyklose.
Didelis pasirinkimas — vietinių ir
užsieninių medžiagų.

* JOANA KARIENĖ, Bridgeport, Conn., surinko Rezoliuci
joms Remti Komitetui $43.00 au
kų. Savo laiške ji rašo: "... Vi
sokiems reikalams jau esu rinku
si ir daug.kam įkyrėjusi. Tačiau
jūsų dideliam tikslui drįsau lys
ti vėl žmonėms į akis...” Po
$5.00 aukojo: A. Gruzdys, P. Ras
tas, O. Ramanauskienė, dr. P. Vi
leišis, J. Butkus. Kiti --po ma
žiau. Visos aukos šiam tikslui
siųstinos: Mr. G. A. Petrauskas,
3442 Madera Avė., Los Angeles,
Calif. 90007.

Daug vilčių dedame į Chica
gos Balfo rėmėjus; Elgine, III.
susirikiavo keliolika daktarų į
Balfo skyrių ir jau suaukojo tūks
tantinę,

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

GEORGE

LUIKART INSURANCE
AGENCY

JONAS H. AKŠYS

* REZOLIUCIJOMS REMTI
KOMITETO biuletenio (News
Bulletin) naujas numeris jau ruo
šiamas ir netrukus bus išsiunti
nėtas. Jame bus įdėta visa galima
informacija rezoliucijų pravedimo reikalu. Biuletenis siuntinė
jamas nemokamai visiems, kurie
tik nori jį gauti. Norintieji tą biu
letenį gauti, rašo: Mr. R. Bureika, 4109 Tracy Street, Los Ange
les, California, 90027.

pinigais dar išsiuntinėta 435 do
leriai.
Tuo būdu ir lapkričio mėnuo
buvo "sausas" Balfui, nes reikė
jo išleisti net 2,504 dolerius
daugiau, kaip kad buvo gauta.
Nuo šių metų pradžios Balfo
organizacija išleido net 17,565
dolerius daugiau nei buvo turė
ta pajamų. Šį nedateklių tikima
si išlygins visur sėkmingai vyk
domi Balfo rudens vajai.
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NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

6645 S. WINCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL.
Telefonas 925 - 5179
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.
Rainos: Paltai nuo 880 iki , , , Kostiumai nuo $85 iki . . .

Call IV. 1-2222

Balfo Centro įstaiga (105 Grand
St., Brooklyn, N. Y.
11211)
š. m. lapkričio mėnesyje gavo
6,719 dolerių, iš kurių 2,730 bu
vo aukoti bendrai šalpai, 3,317
dol. Vasario 16 gimnazijai, 520
dol. Saleziečių gimnazijai ir 152
dol. gauti kitiems reikalams.
Lapkričio mėnesyje Balfo iš
laidos pasiekė 8,094 dol. Vokie
tijos lietuviams pasiusta pinigais
1,018 dolerių, Vasario 16 gimna
zijai 3,467 dol., Saleziečių gim
nazijai 520 dolerių. Už siunti
nius į Lietuvą ir Sibirą apmo
kėta 2,217 dolerių; taip pat su
mokėta paštui uš siuntinius Len
kijon ir į kitus kraštus 438 do
leriai. Įvairių kraštų lietuviams

McCARTHY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avė
KE 1-4770

MAY’S

BflSEMENTS

Kartojame savo
sensacingąjį
antklodžių išpardavimą

EAGLE STAMPS
ŽENKLAI KAIP
PINIGAI VISOSE
KETURIOSE MAY
CO KRAUTUVĖSE

šaltinis
Ir vėl 1800, dvigubo audinio, žiemos svorio
antklodės nepaprastai taupiomis kainomis!
PASIRINKIMAI IŠ:
o Ružavų
o Rusvų
o Žalių
o L iiijavų

BEST WISHES

NELSONS
FAMILY STYLE
RESTAURANT

72x84 INCĮĮ DYDŽIAI VIENGUBOMS IR DVIGUBOMS LOVOMS

Private Parties
— Banųuets
Wedding Anniversaries
Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 P. M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

DĖMESIO!
* VIEŠBUČIAI * MOTELIAI
* NUOMOJAMI KAMBARIAI
Kad neprarastumėte, užsitikrinkite
šį taupymo įvykį!

Dvigubų audinių, ypatingai šiltos! Pradžiai gamintos
tačiau užblokuoti kanalai neleido įjungti elektros laidų.
mai apsaugos už mažą dalį tikrosios kainos. Dirbtinio
mišinys šilimai ir skalbimui. Nealergiški, saugūs nuo
tato dirbtinio šilko satino kraštais.

kaip elektrinės antklodės,
Pirkite 42 kv. pėdų žie
šilko, akryliko ir nylono
kandžių. Pritaikytais ace

Priimami užsakymai paštu ir telefonu. Nurodykite antrą pasirinkimą spalvai
Telef. CH 1-3070
BASMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, D0WNT0WN AND BRANCHEg

L. .

muzikai su skoninga lieuviška
žodine interpretacija.
Pobūvio metu oktetas patiekė
keletą dainų iš ruošiamos antro
sios plokštelės repertuaro.
Į okteto dalyvių ponių gražiai
paruoštas vaišes Čiurlionio An
samblio namuose buvo atsilankę
St. Barzdukas, A. Mikulskis, Juo
zas Stempužis, V. Pociūnas, J.
Čiuberkis, V. Plečkaitis su po
niomis ir okteto vadovo R. Ba
bicko sesutė ir švogeris, Gintra
ir Pranas Nariai su sūnum Aldu
iš Chicagos.
Pobūvis parodė ne tik okteto
pastangas prasiveržti plokštelių
pagalba į platesnius dainos mėgė
jų sluoksnius, bet ir tų vyrų dar
nią veiklą, jų gražias ir sveikin
tinas pastangas organizuotai ir
darniai kelti lietuviškos muzikos
ir dainos kultūrą mūsų visuome
nėje.
J. Pm.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
* LINA DUNDURAITE - aktyvi
Clevelando veikėja, Padėkos Die
noje susituokusi su Stasiu Slaboku iš Toronto, šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, gruodžio 8 d.
surengė povestuvinį priėmimą,
kuriame dalyvavo gausus būrys
giminių ir artimų draugų.
Jaunajai porai buvo palinkėta
daug laimės naują šeimą sukūrus.
* JUDITA ŪSELYTE gražiai
reiškiasi The Andrews School
of Girls, Nilloughby, Ohio, mo
kykloje, kurioje mokinasi naš
laitės ar save išlaikančios mer
ginos.
J. Ūselyte yra aktyvi tos mo
kyklos būsimų slaugių ir dramos
klubų narė.

* ROBERT TAFT, Jr. PRA
NEŠA KANDIDATUOJĄS I JAV
SENATĄ. Savo pranešime spau
dai R.T.,Jr. sako, kad pagal tu
rėtą patirtį politiniame darbe jis
jaučiasi ne tik įgyjęs pakanka
mo patyrimo, bet kartu galvoja,
kad yra atėjęs laikas jaunesniems
ir lankstesniems savo galvosena.
Paskelbęs savo kandidatūrą, R.
Taft, Jr. žada plačiau, pasisakyti
dėl savo programos, kurion, ša
lia eilės vidaus problemų, įei
na ir griežtesnės politikos ko
munistinės ekspansijos atžvil
giu.
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Nepamiršk laiku at
naujinti DIRVOS pre
numeratą.

J. P. MULL-MULIOLIS
REALTOR
East Cleveland

K. Žiedonis, Alto Clevelande pirmininkas, po sėkmingos medžiok
lės...
J. Garlos nuotrauka

CLEVELANDO VYRŲ OKTETAS
IŠLEIDO PLOKŠTELĘ

2 šeimų, 5-5, rūsys po vi
su namu, 2 gazo pečiai, 2
garažai, palikimas, prašo
$16,900. Duokit pasiūlymą!
1 šeimos, 4 mieg. kamba
riai, geras gazo pečius. Ne
toli Show High mokyklos.
$13,500.

SUSIDOMĖKIM SOC. DRAUDIMO TEISĖMIS
"Daugelis žmonių Clevelando
apylinkėje nežino, kiek jie galė
tų gauti iš socialinio draudimo",
pasakė J. R. Pederson, sociali
nio draudimo apylinkės vedėjas
Clevelande.
"Daugelis stačiai nežino," sa
ko Pederson, "kad socialinis
draudimas reiškia daugiau negu
senatvės pensiją, kad socialinis
draudimas numato mokėjimus
darbininkams ir jų šeimoms, jei
gu dirbantįjį ištiktų nelaimė, ar
jis mirtų. Socialinis draudimas
suteikia apsaugą visam gyveni
mui pajamų netekimo atveju".
Pederson sako, kad daugelis
žmonių netenka dalies jiems pri
klausančio socialinio draudimo.
Jis pastebėjo tačiau, kad mokė
jimai nėra automatiški, o rei
kia paduoti pareiškimą sociali
nio draudimo įstaigai. Kas turi
klausimų, turi susisiekti su
Soc. Draudimo Įstaiga. Peder
son iškėlė aikštėn, kad jo ištai
ga neseniai turėjo keletą atsi
tikimų, kur vietos gyventojai be

veik neteko jiems priklausančių
socialinio draudimo mokėjimų,
manydami, kad socialinis drau
dimas tai tik "kaž koks pensijos
planas seniems žmonėms".
Pederson ragina vietos gyven
tojus skambinti, rašyti, arba at
vykti į socialinio draudimo įstai
gą 10613 Euclid Avė., Cleveland,
Tel.: SW-1-6050 ir sužinoti dau
giau apie socialinio draudimo
apsaugą.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys su virtuve

Vieta automobiliui pasi
statyti. Netoli E. 185 gt.
Skambinti KE 1-4301

Išnuomojami 4 kamb. ir
vonia. Kaina 35 dol. mėne

siui.
6901-03 Superior Avė.
(141-142)
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UPTOVfN PRESCRIPTION
DRUG STORES
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY

10543 Carnegie Avė.

RA 1-2700

10431 St. Clair Avė.

MU 1-3600

18599 Lake Shore Blvd.

IV 1-9252

Nottingham

BEST WISHES
FROM
BENJAMIN D.

NICOLA
JUDGE OF THE
COMMON PLEAS

COURT

Lietuvių dainos kolektyvų ir
pavienių solistų garsai sklinda ne
vien tik koncertų salėse, bet ir
mūsų visų namuose. Tai gausiai
pasirodžiusių plokštelių dėkabesivystąs reiškinys.
Su nauja savo dainų plokštele
pasirodė ir, palyginti, dar jau
nas meno vienetas -- Clevelando
vyrų
oktetas, vadovaujamas
Čiurlionio Ansamblio chormeis
terio Ryto Babicko.
Šis dainos meno vienetas yra
susilaukęs nepaprasto populiaru
mo ir savo koncertais yra aplan
kęs visą eilę lietuvių kolonijų.
Oktete be vadovo R. Babicko,
kuris paruošia ir harmonizuoja visą repertuarą,dainuoja: Algirdas
Gylys, Mindaugas Motiejūnas,
Petras Kudukis, Gytis Motiejū
nas, Mečys Aukštuolis, Džiugas
Staniškis, V. Žiedonis ir Vytau
tas Raulinaitis.
Pirmoji šio okteto plokštelė,
Jono B. Ralio techniškam api
pavidalinime ir Jono Karvelio
platinimo globoje, jau pasiro-

Ją matysite Tautinių šokių šventes filme Lietuvių
salėje, šeštadienio vakare, gruodžio 21

dė rinkoje ir turi ne mažo pa
sisekimo.
Gražiai susidainavęs ir darniai
susipratęs oktetas, sudarytas iš
aktyvių Čiurlionio Ansamblio na
rių, gruodžio 7 d. suruošė sa
vo kūrinio "krikštynas", kurių
metu paaiškėjo tų vyrų meilė dai
nai ir muzikinei kultūrai.
Veik visų jų prisidėta vienu ar
kitu būdu prie darbo, kur reikia
ne vien tinkamo balso, bet mūsų
sąlygose tenka būti ir vertėju,
ir žodinio meno mėgėju ir 1.1.
V. Raulinaitis sukūrė plokšte
lės voko meninę išorę, P. Kudu
kis ir Dalia Staniškienė prisi
dėjo prie populiariųjų dainų žo
dinio sulietuvinimo ir sukūrimo,
tiek esamame tiek būsimame re
pertuare tenka pasimankštinti ir
solo partijomis A. Gyliui, G. Mo
tiejūnui, F. Kaminskui ir kt.
Žodžiu, oktetas reiškiasi ne
vien padainavimu kelerių dainų,
bet ir aktyviu tų dainąpritaikymu mūsų publikos skoniui, lietu
viškosios lengvosios muzikos žan
ro meniniam lygiui ir kt. dar
bams, reikalingiems tinkamai
reprezentacijai išėjus į viešąją
muzikos estradą.
Reikia pripažinti, kad pobūvio
metu Ryto Babicko suteiktieji
paaiškinimai sudarė pakankamą
vaizdą, kad įsitikinti, jog oktetas
sudaro dėmesio vertą kolektyvą,
išėjusį plokštelių rinkon ne pasi
pelnymui, bet su skoniu ir su mei
le tiek lietuviškai liaudies dainai,
tiek ir moderniškai pramoginei

1 šeimos, 8 kambariai, 2
vonios, naujas rūsys po vi
su namu, moderni virtuvė,
sklypas 40 x 160, $14,800.
Šalutinė rami gatvė is Not
tingham Rd. Geras susisie
kimas.
Šv. Jurgio parapijoje

2-jų šeimų, 5 -J5. Rūsys
po visu namu. 2 geri gazo
pečiai. E. 71 gt. arčiau St-

GREETINGS and BEST W1SHES
EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO
AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė.

HE 1-1822

Clair. $11,700.

GREETINGS and BEST WISHES
3 šeimų, 3-3-5, 2 nauji ga
ražai, gerame stovyje. Mė
nesinės pajamos $170. Pra
šo $12,500.

2 šeimų, 5-6, 2 geri ga
zo pečiai, variniai vandens
vamzdžiai, 3 garažai. $9800.
Galite pirkti su $500 imokėjimu. Paskaičiuokite! Jums
duos daug kartų daugiau
nuošimčių, kaip banke.
Geras, mūrinis pastatas
su 2 krautuvėm ir 3 butais
ir Šalia dar 2 kraut. Puikia
me stovyje. Apie $5,000
Įmokėti.

Lietuviai bendradarbiai:

ST. CLAIR BUILPERS
& SUPPLY C0.
BUILDERS SUPPLIES - BRICK CEMENT - LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ
KE !-6OOO

GREETINGS and BEST WISHES
REESE PAPER COMPANY
3184 West 32nd St.’

OL 1-6300

Alg. Dailidė ir John Lorenz
13229 Superior Avė.

UL 1 6666

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON

ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES
A TA Z PLUMBING CO.
IN TDWN OFFICE—6712 SUPERIOR AT E. 6BTH

YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Filmų ir televizijos aktorė Rūta Lee-Kilmonytė grakšti, ta
rytum balta gulbė, eina užimti programos pranešėjos vietą laike
tautinių šokių šventės Chicagoje.
Tautinių šokių šventės liepos 7 d. Chicagoje filmo rodymą
rengia LB Clevelando Į Apylinkė, su Įdomia programa ir Įžy
miais svečiais, su kuriais norėsite susipažinti. Programos pra
džia bus 7 vai. vakare. Jaunimui įėjimas bus nemokamai, suau
gusiems tik po $1, rengimo kaštų padengimui.

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuoto.jai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

EX 1-8052

GREETINGS and BEST WISHES

M. VOLK SUPPLY COMPANY
Wholesale distributors
Heating, roofing, shut metai suppliers
12904 KINSMAN Rd.
LO 1-2066

CHICAGO
1863 M. SUKILIMO šimtmečio
minėjimas ruošiamas š.m. gruo
džio m. 14 d., šeštadienį, Jaunimo
Centre.. Organizacijų vėliavos
renkasi Jaunimo Centro rūmuose
6 vai. 30 min. vakare. Trumpos
iškilmės prie žuvusių paminklo
prasidės 6 vai. 45 min., o po to,
7 vai., Jaunimo Centro didžioje
salėje iškilmingas aktas su me
nine programa.
Sekmadienį, gruodžio m. 15 d.
10 vai. ryto, šv. Kryžiaus baž
nyčioje įvyks iškilmingos pamal
dos už žuvusius sukilėlius. Šį
minėjimą rengia Chicagos lietu
vių organizacijos, vadovaujamos
Lietuvių Bendruomenės Chicagos
Apygardos Valdybos.
Mūsų tautos garbė reikalauja,
kad šiame minėjime kuo gausiau
siai dalyvautų mūsų visuomenė,
lietuviškas jaunimas ir visos or
ganizacijos su savo vėliavomis.

1963 m. gruodžio 11 d. ,

Nr. 141

KAS IR KUR?

DR. J. MOTIEJŪNAS, iš Highland, Ind., užsiprenumeravo pre
zidento A. Smetonos monografiją
* JAV LIETUVIŲ BENDRUO ir įsigijo LNF išleistas Nepri
MENES TARYBOS rinkimai įvyks klausomybės Kovų Dainas.
1964 m. gegužės mėn. 9-10 die
Šventėms artėjant, kas kart
nomis. Rinkimai bus pravedami daugiau Dirvos skaitytojų naudo
rinkiminėmis apygardomis. Jau jasi proga įsigyti vertingą Kalė
baigiamos ruošti rinkimų taisyk dų dovaną -- lietuvišką knygą.
lės ir artimiausiu laiku bus iš
siuntinėtos apygardų ir apylinkių
valdyboms bei paskelbtos spau G. VASILIAUSKIENĖ. PAKELY Į
doje. Vyriausia Rinkimų Komisi AUSTRALUI
ja sudaryta Clevelande, pirm.
Iš laivo "Oršova" ji rašo komp.
Pranas Karalius, 3406 Beech- J. Žilevičiui, kad "... tik dabar
wood Avė., Cleveland 18, Ohio. laive šiek tiek atsikvėpiau nuo vi
sų koncertų ir priėmimų ir pra
* JAV LB DARBUOTOJŲ su
dedu rašyti... Man asmeniškai
važiavime Chicagoje, kuris pra
buvo labai smagu aplankyti Ame
sidės gruodžio mėn. 14 d. 11 vai.
rikos lietuvių kolonijas, pažinti jų
ryto ir tęsis iki gruodžio 15 d.
gyvenimą, na, ir per dainą pa
popietės i bus svarstomi du pa
bendrauti su jais. Išsivežiau gra
grindiniai klausimai: JAVLBor
žiausius įspūdžius iš Amerikos,
ganizaciniai reikalai ir tautinės
kur patyriau daug nuoširdumo ne
gyvybės išlaikymas išeivijoje.
tik menininkų tarpe, bet ypatingai
Chicagoje suvažiavime kvie
koncertų metu lietuvių kolonijočiama dalyvauti visų LB Chi
cagos apygardos ir Detroito, Cle
velando, Columbus, Omahos,
Daytono apylinkių ir tose vieto
NAUJA L.S.S. VADOVYBĖ
vėse veikiančių lituanistinių mo
kyklų mokytojų, tėvų komitetų ir
Gruodžio 1 d., suskaičiavus
visų lietuviškų organizacijų at balsus, paaiškėjo nauja Skautų
stovai. Suvažiavime dalyvauti at Sąjungos vadovybė:
skiri kvietimai nebus siuntinėja
Tarybą sudaro: Dundzila, Palmi.
čiauskas, Saulaitis, Kėželis,Ma
Suvažiavimas įvyks Jaunimo tonis, Avižienis, Bobinienė, Vil
Centre, 5620 So. Claremont Avė., kienė, Kurgonienė, Gudauskienė,
Chicago, III.
Remeikis, Cijūnėlis, Gurėnas,
Raškys, Kor zonas, Gimbutas,
* LIETUVIŲ FONDO pagrindi Mikūnas ir Petrauskas ar Vitėnio kapitalo pajamos šiais me nas (gavo balsų po lygiai).
tais sieks arti $3,000. Šių pini
'Garbės teismas: Kamantas,
gų paskirstymas lietuvybės iš- Barmienė, Naujokaitis.
laikymo-ugdymo tikslams, kaip
Brolijos vadas: Juodelis, pa v.
numatyta LF įst. 1 str., bus pa Bružinskas.
darytas ateinančių metų pradžio
Seserijos vadė: Zailskienė,
je. Paskirstymą padarys komisi pa v. Jonikienė.
ja iš trijų LF narių ir trijų na
Seserijos garbės gynėja: Kodarių, pakviestų komisijonLB. Siū tienė, Brolijos garbės gynėjas:
lymus ir prašymus pinigų skirs
Karalius.
tymo reikalu (LF įst. 30 str.)
JAV Vidurio rajono vadas: Taisiųsti LF Valdybai šiuo adresu:
lat Kepša, Atlanto rajono vadas:
7243 So. Albany Avė., Chicago,
Kezys, Australijos rajono vadas:
III. 60629.
Neverauskas.
Kontrolės komisija: Užubalienė, Toliušis, Povilaitis.

Aukos Dirvai

P. Drabišius, Cleveland........ 1.00
J. Jurkūnas, Chicago............. 4.00
P. Dalinis, Detroit................. 4.00
B. Pupalagis, Chicago............ 1.00
G. Vidmantas, Rochester...... 1.00
A. Tveras,Chicago................5.00
J. Stempužis,Cleveland......4.00
St. Vaškys, So Ozon Pk.......... 1.00
M. Dalinkevičius, Phila........ 4.00
J. Daniliauskas, Springdale 4.00
P. Janulaitis, Chicago.......... 4.00
J. Juška, Warren................... 2.00
L. Kerulis, Chicago................1.00
J.Z., Toronto........................ 5.00
M. Mozūras, Detroit............. 1.00
P.Steikūnas, E. Chicago.......5.00

Dainy šventės repertuaro gaidos jau siuntinėjamos chorams. Nuotraukoje Cibas, Cibienė, Mamaitis,
Kačanauskas ir Visminas paruošia gaidas siuntimui. ‘
Vyt. Maželio nuotrauka

TORONTO LIETUVIU ŽINIOS

BENDRUOMENĖS VEIKLA
Lietuvių Bendruomenės To
ronto apylinkės Tarybos ir orga
nizacijų posėdyje lapkričio 29 d.
pirm. dr. J. Matulionytė savo
pradedamojoj kalboj trumpai nu
sakiusi didžiuosius šių metų val
dybos rūpesčius ir darbus, da
vė sugestijų ir ateičiai. Būtent:
valdyba yra numačiusi suruošti
DLK Mindaugo minėjimą, Nau
jų Metų sutikimą ir Vasario 16sios minėjimą. Mūsų Nepriklau
somybės šventėje pagrindiniu
kalbėtoju yra pakviesta Aldona
Augustinavičienė iš Clevelando.
Aukoms telkti paliekama praėju
sių metų tvarka. Prie įėjimo -bendruomenei ir minėjimo metu
vokeliais Tautos ir Lietuvos Ne
priklausomybės fondams. Toliau
ėjo A. Rinkūno pranešimas apie
bendruomenės veiklos sritis.
Atskirai tas sritis naginėjant dis kusijos užsitęsė iki pačios vėlyviausios nakties. Ypatingai aš
trios kritikos susilaukė bendruo
menės veiklai priklausanti švie
timo sritis. Nemažai pylos teko
švietimo tarybai, kuri keičian
tis kas metai jos pirmininkams,
iškeičia, kartais, ir gerai pasi
ruošusius mokytojus į jaunus ir
net mokyklą tebelankančius mo
kinius. Posėdis įvyko šv. Jono
* JAV LB KULTŪROS FONDAS Kr. parapijos salėje, kur visi
Centro Valdybai pritarus visų sa susirinkusieji kun. klebono P.
vo leidinių (išskiriant Aleksan- Ažubalio buvo pavaišinti kavute.
dryną) po 160 egz. paskyrė Pietų
Amerikos ir kituose neturtinguo SKAUTŲ VEIKLA
se kraštuose gyvenantiems lietu
Skautų tėvų ir rėmėjų susirin
viams. Daugumą Kultūros Fondo
leidinių sudaro vadovėliai, todėl kimas buvo sukviestas gruodžio
bus didelė parama tų kraštų litu 1 d. Prisikėlimo parapijos patal
anistinėms mokykloms. Visi pa pose, kuriame apžvelgta jau at
skirti leidiniai bus perduoti PLB likti ir netolimoj ateityj numato
Valdybai, kad ji, kaipo Ameri mi darbai. Tėvų komiteto pirmi
kos Lietuvių Bendruomenės do ninkas J. Stanionis darydamas
vaną, leidinius paskirstytų rei veiklos apžvalgą pažymėjo, kad
praeitieji metai yra davę našių
kalingiems kraštams.
vaisių. Metai buvę neblogi. Įsi
gyta stovyklavietė — 40 akrų

Nors žmonės sako, kad laikas — geriau
sias gydytojas, tačiau gilią žaizdą palikusi

STASIO MISIŪNO mirtis
nėra užgijusi. Po kurio laiko norėčiau iš
reikšti nors mažą, bet gib'ą padėką visiems
bičiuliams už man suteiktą paguodą sunkioje
valandoje.
Norėčiau padėkoti mūšy visiems kuni
gams, seselėms už maldas ir suteiktas malo
nes. Taip pat Omahos ramovėnams, skautams
bei skautėms, tautininkams ir visiems, kurie
taip gausiai prisidėjo ir dalyvavo, palydint
Stasį į amžino poilsio vietą.
Širdingas ačiū!

Elena Misiūnienė ir vaikai

Dr. KLEMAS LIUTKUS, Ka
nados lietuvių veikėjas, neseniai
sukūręs šeimą su Julija Cirušyte.
M. Pranevičiaus nuotrauka

žemės plotas, kuris kainavo apie
4000 dol. Kelias taipgi pavykęs
sutvarkyti. Buvo pastatytas pa
gal inž, Kulpavičiaus projektą
pastatas, kainavęs virš 8000 dol.
Šį rudenį patvarkyti sanitariniai
reikalai. Ryšium su stovyklavie
tės įsigijimu pasidaryta nema
žai ir skolų, bet jos visu rū
pestingumu yra mažinamos. Vien
iš suruošto bazaro, kuris gra
žiai pavyko, įnešta į stovykla
vietės fondą 1000 dol. Iš liūdnų
įvykių buvo paminėtas skilimas,
kurio pasėkoje įsisteigė Nerin
gos tuntas.
Revizijos komisijos vardu pra
nešimą padarė M. Abromaitis.
Jis pažymėjo, kad revizija buvu
si padaryta tik už 1961 ir 1962
metus. Knygos vedamos tvarkin
gai, visi įrašai turi pateisinamus
dokumentus. Stovyklavietės kasi
ninkas Sendžikas suminėjęs visas
pajamas ir išlaidas pranešė, kad
šiuo metu dar turima skolų virš
5000 dol.
Tuntininkas V. Skrinskas da
rydamas pranešimą Rambyno
tunto vardu padėkojo tėvams-rėmėjams, parapijoms ir bendrai
visiems už bendradarbiavimą ir
rėmimą, nurodė negeroves atsi
randančias skautijoj. Ragino do
mėtis spauda -- Skautų Aidu ir
kartu davė trumpą veiklos ap
žvalgą. Šatrijos tunto vardu pra
nešimą turėjo daryti p. Vasi
liauskienė, tačiau, ji negalėjo at
vykti ir įgaliojo O. Gailiūnaitę,
Diskusijose dėl pranešimų da
lyvavo p. Baltaduonis, P. Bastys,
T. Placidas OFM, p. Žolpys,
O. Gailiūnaitė, dr. Yčas, E. Jur
kevičienė, M. Abromaitis ir kt.
Ypatingai jautriai kalbėjusieji
reagavo skautijos skilimo klau
simu. Buvo pageidauta ir prašy
ta daryti visa, kad tas skilimo
griovys nebūtų didinamas, bet
ieškoma kelių sueiti ir bendrai
dirbti. Skautų idėja yra. viena
ir priemonės jų įgyvendinimo
siekti yra bendros, belieka tik
vadovautis gera valia nedarant
toli einančių išvadų.
Į Tėvų ir Rėmėjų Komitetą
ateinantiems veiklos metams pu
siau slaptu balsavimu išrinkta:
M. Abromaitis, Adomavičius,
Baltaduonienė, P. Česėkienė, Gaputienė, Geležiūnienė, Yčienė, E.
Jurkevičienė, Mačiulis, V. Nakrošius, Pacevičienė, B. Saplys
ir J. Stanionis. Revizijos komisijon -- Baltaduonis, P. Bastys
ir J. Česėkas.
>
Susirinkusių tylos minutės su
sikaupimu pagerbtas lapkričio 29
d. lėktuvo
katastrofoj prie
Montrealio žuvęs inž. Slapšys.
Priimta padėkos rezoliucija
Tėvų ir Rėmėjų komitetui, skau
tų ir skaučių vadovams, visoms
organizacijoms ir bendrai vi
siems lietuviams, parėmusiams
skautų veiklą. Taipgi linkėjimai
naujai išrinktam komitetui ir va
dovams sėkmės jų tolimesniame

darbe. Susirinkimą pravedė B.
Saplys ir sekretoriavo E. Jur
kevičienė.

* Toronto skautų tėvų ir rė
mėjų naujai išrinktas komitetas
gruodžio 4 d. turėjo pirmąjį sa
vo posėdį, kuriame aptarė atei
nančių metų parengimo ruošimo
klausimą ir pasiskirstė pareigo
mis. Adomavičius -- pirm., B.
Saplys -- pavad., Geležiūnienė sekr., E. Jurkevičienė -- kasi
ninkė ir L. Česėkienė -- paren
gimų komisijos vadovė. Komi
sijos nariai: M. Abromaitis,Bal
taduonienė, Gaputienė, Yčienė,
Mačiulis, V. Nakrošius ir Pace
vičienė.

DETROIT
KALĖDŲ EGLUTĖ

Dr. Vinco Kudirkos lituanisti
nė mokykla Detroite gruodžio
22 d. 4 vai. p.p. Lietuvių Ve
teranų salėje, 16003 W, Warren
St. ruošia Kalėdų eglutę. Kalė
dinę programą išpildys tos mo
kyklos mokiniai. Kalėdų senis
vaikams dalins dovanas. Šia pro
ga tėvų komitetas primena tė
vams, kurie pageidautų, kad jų
vaikai kalėdines dovanas gautų
iš Kalėdų senio, susisiekti su
Vizgirda, 24024 Joy Rd.

PHILADELPHIJA
JANUŠO PARODA
Dail. Č. Janušo, gyv. New Yor
ke, dailės darbų paroda atidaro
ma gruodžio 14 d. 5 vai. p.p.
Liberty Federal and Loan Association salėje, 202 North Broad
St., Philadelphijoj.
Dail. Č. Janušas išstato nema
žą skaičių jūros ir lietuviškos
gamtos motyvais paveikslų.
Kaip žinoma, dail. Č. Janu
šas yra keletos amerikiečių dai
lininkų sąjungų nariu ir dabar
su savo darbais dalyvauja American Artist Profesional League
ruoštoj parodoj Smithsonian Institution -- Nationail Collection
of Fine Arts -- Washington įr
keliose kitose amerikiečių dai
lininkų parodose New Yorke ir
kitur.
Parodą, kuri tęsis nuo gruo
džio 14 d. iki 22 d., ruošia Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Philadelphijos skyrius.
Vietos lietuviams bus puiki
proga įsigyti mūsų iškilaus dai
lininko darbų.
v. V.

BROOKLYN
CĮDOMUS PAŠNEKESYS
Sekmadienį, gruodžio 15 d. 12
vai. 1.5 min. Apreiškimo par. sa
lėj, Brooklyne, Rezoliucijoms
Remti Komiteto rengiamas paš
nekesys, kurį praveš V. Bra
žėnas iš Stanfordo. Kviečiama
lietuvių visuomenė gausiai atsi
lankyti.

Brooklyne gruodžio 14 d. 7 v.v. Apreiškimo parapijos salėje,
Detroito Dramos Mėgėjų Sambūris, vadovaujamas Z. ArlauskaitėsMikšienės, kviečiamas Vasario 16 Gimnazijos Kalėdų eglutei parem
ti komiteto, suvaidins H. Ibseno "Nora", 3 v. dramą. Komitetas tikisi,
kad lietuviai ir šį kartą išties savo duosnią ranką ir atsilankys ^vaidi
nimą. Nuotraukoje detroitiškiai aktoriai Rasa Lišauskaitė, V. Zebertavičius ir Irena Laurus vaidinimo metu.

A. L. Dailininku Sąjunga
1963 m. gruodžio 14-22 d. įvyksta metinė
sąjungos narių

DAILĖS DARBU PARODA
JAUNIMO CENTRE, Čiurlionio galerijoje
Dalyvauja dailininkai ir iš kitu kontinentų.
Atidarvnias šeštadienį. 6:30 valandą vakaro.
SĄJUNGOS VALDYBA

CHICAGOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS, VADOVAUJAMOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS CHICAGOS APYGARDOS VALDYBOS/RENGIA

1863 METŲ SUKILIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ
Šeštadienį, gruodžio mėn. 14 d. 6 vai. 3o min. vakare, orga
nizacijų vėliavos renkasi Jaunimo Centre. 6 vai. 45 min. trum
pos iškilmės prie žuvusiųjų paminklo. 7 vai. Jaunimo Centro
didžioje salėje iškilmingas aktas su menine programa.

Sekmadienį, gruodžio 15 d. lo vai. ryto šv. Kryžiaus bažnyčio
je iškilmingos pamaldos už žuvusius sukilėlius, kurias laikys J.E.
vyskupas V. Brizgys.
Į minėjimą kviečiama gausiai atvykti mūsų visuomenė, jaunimas
ir visos organizacijos su savo vėliavomis.

