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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

GERAI AR BLOGAI
DIDŽIOJI KOMUNISTŲ OTENZYVA VIETNA
ME SUSILAUKĖ ĮVAIRIŲ ĮVERTINIMŲ. — OP
TIMISTAI, IKI ŠIOL DAŽNAI SUKLYDĘ:. LAI
KOSI SANTŪRIAI. O PESIMISTAI TRAUKIA 

SAVO SENĄ giesmę:...

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Didžiausias laimėji

mas, kurį komunistai pa 
siekė savo generaline

IŠ VISO PASAULIO

• PRANCŪZŲ ATSARGOS ka
rininkai, savo laiku dalyvavę 
pralaimėtame Dien Bien Phu 
mūšyje Vietname, užklausti kaip 
jie dabar žiūri | amerikiečių 
padėtj ir Khe Sanh bazės reikš
mę, atsakė, jog dabar padėtis 
yra skirtinga. Anuo metu pran
cūzai neturėjo susidurti su au
komis Saigone, Hue ar kituose 
miestuose. Amerikiečiai šiuo 
metu neturi deryboms bazės.iš- 
einančios iš jų didesnio pajėgu
mo. Taktiškaiamerikiečiųpozi- 
cija Khe Sanh yra tvirtesnė, nes 
artimiausias aerodromas nuo 
Dien Bien Phy buvo už 300 km. 
Dabar gi Khe Sanh neturi tokios 
strateginės reikšmės, kuri nu
lemtų visą karo eigą. Ir tada 
iš Dien Bien Phu reikėjo pasi
traukti, nes buvo išsemti visi 
rezervai, kai tuo tarpu ameri
kiečiai toje bazėje gauna visą 
reikalingą paramą.

Prancūzų nuomone, komunis- 
ums šiuo metu ne tiek svarbu 
užimti paskiras tvirtoves, kiek 
Įsigalėti P. Vietnamo gyventojų 
tarpe. Tai ju ne strateginis, o 
revoliucinis karas.

• 400 MARINŲ laivais išsi
kėlė Hue mieste ir iš kito šono 
apsupo miesto tvirtovėje tebe
silaikant) priešą. Šiuo metuHue 
mieste jau kovoja 1.000 mari
nu šalia vietnamiečių dalinių, I

• GUB. ROCKEFELLERIOin- 
intervencijos dėka New Yorke bu 
vo baigtas šiukšlių vežėjų strei
kas. Burmistras Lindsayprotes
tavo prieš gubernatoriaus in
tervenciją, kuri esanti pavojin
gu precedentu visiems Ameri
kos miestams. Lindsay nenorė
jo nusileisti unijos reikalavi
mams, bet augančios atmatų krū
vos New Yorko gatvėse jau buvo 
pasiekę gyventoju sveikatai pa
vojingą padėtj.

• 8 RUSŲ GAMYBOS MIG ! 
kariniai lėktuvai skraidė virš 
Pueblo laivo, kuriu 2 apšaudė 
deni, kapitonui M. Buclier ban
dant laivą išmanevruoti j sau
gesnę poziciją. Be tų lėktuvų, 
keli š. Korėjos torpediniai lai
vai jau buvo apsupę Pueblo. Ir 
taip tą laiva korėjiečiams pa
ėmus, vistiek lieka neatsaky
tas klausimas, kur gi tuo metu 
buvo amerikiečių lėktuvai, kad 
pavojun patekusi laivą išgelbė
ti.

• P. KORĖJOS spauda pra
neša, kad laivo Pueblo įgula 
perkelta j Kaesong miestą prie 
P. Korėjos sienos, matomai ruo 
šiantis ją perleisti amerikie
čiams. JAV oficialūs pareigūnai 
tą žinią atsisako patvirtinti ar 
paneigtu
• MILWAUKEE miesto kata

likų kunigas James E. Grippi 
teismo buvo pripažintas kaltu 
priešinęsis policijai jj areštuo
ja n. Kun. Groppi praeitą vasa
rą vadovavo negrų protesto de
monstracijoms ir eisenoms rei
kalaujant teisių pirktis ar nuo
moti jų pasirinktuose baltųjų 
rajonuose nekilnojamą turtą.

Kun. Groppi gręsia metai ka
lėjimo ir 500 doL pinigais.
• NEGRŲ JAUNIMAS vyks | 

Izraelj, atsiliepiant i preziden
to Eshkol kvietimą Amerikos 
jaunimui dalyvauti Izraelioatsta 
tymo darbuose. Negrų organi
zacijos vadas dr. Th. W. Ma- 
thew pareiškė, jog grupė neg
rų jaunimo vyksianti "dalinai 
atsilyginti už Amerikos žydų 
kontribuciją kovai už negrų tei
ses". 

ofenzyva, buvo pasiek
tas ne Vietname, o... Chi
cagoje. Čia senatorius 
Robert F. Kennedy (dem.
N.Y.), kalbėdamas auto
rių konferencijos pusry
čiuose, tyčiojosi iš pre
zidento Johnsono pasi- 
džiaugimo, kad komunis
tams nepasisekė sukelti 
visuotino sukilimo:

‘Kaip ironiškai skam
ba — sakė Bobby — kai 
mes džiaugiamės perga
le dėl to, kad žmonės, 
kuriems mes davėm 
16.000 gyvybių, bilijonus 
dolerių ir dešimtmetį 
laiko apsigynimo pasi
ruošimui, nesukilo prieš 
mus.”

Iš pirmo žvilgsnio 
toks teigimas gali pasi
rodyti teisingas, tačiau 
kiek giliau pagalvojus iš 
lenda paprasčiausia de
magogija. Iš tikro gyvy
bės ir doleriai nebuvo 
duoti vietnamiečiams, 
bet išleisti savo intere
sų apgynimui, antra — 
miestuose sukelti riau
šes gali palyginti visai 
mažos žmonių grupės, 
įrodymą tam patiekė ne 
Vietnamas dabar, bet 
Amerikos didmiesčiai 
vasarą. Tą atsiminus, 
lengva suprasti kaip bū
rys partizanų, įsiveržęs 
į kurią nors miesto dalį, 
gali ją ilgesniam supara- 
ližuoti, ypač jei jie buvo 
savo vadų įtikinėjami, 
kad jų veikla būsianti da
lis bendro sukilimo. 
Prieš tokios rūšies iš
daigas gali pasipriešinti 
tik totalinis režimas, 
kur kiekvienas kiemsar
gis yra slaptosios polici* 
jos tarnautojas, /steigti 
panašią sistemą Vietna
me neleido dabartinio 
senatoriaus brolis prezi
dentas J. F. Kennedy, pa
ragindamas nuversti pre 
zidentą Diemą, kuris bu
vo pradėjęs organizuoti 
masines organizacijas 
kaip tik tokiam pasiprie
šinimo reikalui. 

Tuo, žinoma, nenoriu 
idealizuoti vadinamo fa
šistinio režimo, bet tik 
pastebėti, kad yra mo
mentų, kad jis vienas ga
li atsilaikyti prieš ko
munistinį sąmokslą. Yra 
momentų, kada demo
kratinės laisvės turi bū
ti laikinai suspenduotos 
jų pačių išgelbėjimui. 
Tai yra įprasta daryti 
karo metu, kada visos 
krašto jėgos turi būti 
sutelktos kariniam lai
mėjimui.

Ar jos nori ar nenori 
— JAV yra įsivėlusios į 
karą, kurį turi laimėti 
nes tik pastebėjęs tokį 
pasiryžimą priešas ras 
reikalo ieškoti ne laimė 
jimo, bet palankiausio 
pasitraukimo.

Kitaip susidaro tra
giškai - komiška padė
tis. Pavyzdžiui, Šiaurės 
Korėjos komunistai pa
griebė amerikiečių lai—
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vą. Washingtono adminis 
tracijos pareigūnai iš 
pradžių padarę griež
tus pareiškimus ilgai
niui pakrypo į nuolaidų 
pusę, kad tik išgelbėjus 
laivo įgulą. Plaukioję ne
toli Korėjos lėktuvnešiai 
pasuko į kitą pusę... Ką 
gi daro Š. Korėjos dik
tatorius? Jis pareiškė, 
kad karas gali kilti kiek 
vienu momentu ir 12 mili
jonų pavargėlių tautos 
valdovas sukėlė paniką 
New Yorko biržoje!

Galimas daiktas, kad 
tokia Washingtono poli
tika šiuo atveju buvo tei
singa — antras frontas 
šiuo metu būtų neparan
kus, kada visos jėgos rei
kalingos Vietname, ta
čiau tai vistiek būtų iš
imtis iš bendros taisyk
lės, kurios, deja, nesi
laikoma.

Ką gi siūlo senatorius 
Kennedy? Kadangi patys 
vietnamiečiai nenori ko
voti, reikia ieškoti komp
romiso, nors jis būtų ir 
skaudus amerikiečiams, 
atseit, būtų tik kapitulia
cija.

New York Times, ku 
ris irgi yra prieš ameri
kiečių įsivėlimą į Viet
namą taip samprotavo:

'•Faktas, kad žmonės 
neįspėjo valdžios įstaigų 
apie padidėjusią parti
zanų infiltraciją į mies* 
tus, dar neliudija jų pa
lankumo komunistams. 
Vietkongo viltis, kad 
žmonės stos jų pusėn, 
neišsipildė.

Tai tik rodo, kad Viet
namo miestai negali būti 
apibudinti ’pribrendu- 
siais revoliucijai’, ar 
kad jie palankiai nusi
statę Saigono vyriausy
bės atžvilgiu. Dvi gink
luotos grupės ten varžo
si dėl valdžios, kas iš 
esmės yra civilinis ka
ras, nepaisant Šiaurės 
Vietnamo ir JAV inter
vencijų... Abi tos grupės 
atstovauja mažumas vi
suomenėje, kurios dau
guma yra apatiška ir nuo 
karo pavargusi".

(Nukelta į 2 psl.)

lną Nenoftienfc demdnstruoja lietuvių tautodaile, kuri bus rodoma Bostono televizijos programoje 
\VBZ-TV 4 Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukakties proga. Kairėje stovi programos vedėjas J. 
Nottonson,

New Jersey Lietuvių Tarybos delegacija pas Newarko burmistrą Hugh J. Addonizio, kuris Įteikė pa
sirašytą prokalamaciją, skelbiančią Vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės Diena. Stovi iš kairės: M.H. 
Stoniutė, kun.J.Schernus,burmistrasHJ.Addonizio,IevaTrečiokienė ir Frank Vaškas. Vasario 16 prie 
Newarko miesto rotušės bus iškelta Lietuvos vėliava ir užrašas "50-th Anniversary of Lithuanian Inde- 
pendence 1918-1968”.

LIETUVIŲ TAUTA NIEKAD

NESUTIKS SU PAVERGIMU
Vyriausias Lietuvos 

Išlaisvinimo Komitetas 
vasario 16 d. proga, mi
nint Lietuvos valstybės 
atkūrimo 50-ties metų 
sukaktį, sveikina paverg 
tuosius lietuvius, trokš
damas jiems kantrybės, 
ištvermės ir ryžto nuož
maus okupanto prie
spaudoje, ir laisvuosius 
lietuvius, primindamas 
jų pareigą savo tautai ir 
kviesdamas remti Lie
tuvos laisvinimo pastan 
gas.

Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės šven
tė išreiškia patį svar
biausią lietuvių tautos 
naujosios istorijos įvy
kį, — Vasario 16 d. Ak
tą, kuriuo lietuvių tauta 
Lietuvos Tarybos lūpo
mis pakartotinai paskel 
bė visam pasauliui sa
vo politinę valią, pa
grįstą tautų apsispren

dimo teise — atstatanti 
nepriklausomą demokra 
tiniais pamatais sutvar 
kytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir ją 
atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, buvusių su 
kitomis tautomis. Vasa
rio 16 d. Aktas, prieš 50 
metų atkūręs senąją Min 
daugo, Gedimino, Algir
do, Kęstučio, Vytauto Di 
džiojo Lietuvą, vėl įri- 
kiavo ją į laisvųjų tautų 
ir suvereninių valstybių 
bendruomenę ir sudarė 
sąlygas 
politinei 
tautinei 
pažangai 
rybai.

Laisva lietuvių tauta, 
švęsdama savo šventę, 
ženklinančią Lietuvos 
valstybės atkūrimą, 
džiaugdavosi ir didžiuo 
davosi savo praeities žy
giais ir ypač laimėji

lietuvių tautos 
brandai, tarp- 
veiklai, ūkinei 
ir kultūrinei ku

mais, pasiektais lais
vos tautos savo nepri
klausomoje valstybėje. 
Dabar, kai lietuvių tau
ta yra sovietinėje prie
spaudoje ir kai jos su
vereninių teisių vykdy
mas okupanto sutrukdy
tas, Vasario 16 d. Aktas, 
prieš 50 metų atkūręs 
nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, įgyja kiek ki
tonišką pobūdį. Dabar 
džiaugsmą pakeičia lais 
vės ryžtas, o pasididžia
vimą — laisvės kova.

Pavergtoje Lietuvoje 
okupantas stengiasi vi
sais jam įmanomais bū
dais suniekinti Lietuvos 
valstybės nepriklauso
mybės mintį lietuvių, 
ypač jaunosios kartos, 
širdyse ir iškeisti ją į 
neva palaimų priklauso
mumą Sovietų Rusijos 
imperijai. Laisvųjų lie
tuvių tarpe tas pats oku 
pantas sėja nesantaikos 
sėklą, piršdamas sau (ne 
lietuvių tautai) naudin
gus vadinamo bendradar 
biavimo būdus, siekian
čius panaikinti Lietuvos 
valstybės tarptautinį pri 
pažinimą ir sumenkinti 
lietuvių tautos išsilais
vinimo lūkesčius.

šie nepriklausomos 
Lietuvos valstybės su
kaktuviniai metai yra pa 
skelbti Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais, vieningai 
siekiant išlaisvinti Lie
tuvą iš sovietinės okupa
cijos ir atrenkant sėk
mingesnei laisvės kovai 
paveikiausius būdus. 
Mes, naudodamies lais
ve ir turėdami pareigą 
byloti ir veikti už pa
vergtą savo tautą, pri
valome Laisvės Kovos 
Metais pasirūpinti, —

* kad pavergtuosiuo
se lietuviuose Lietuvos 
nepriklausomybės sam- 
protis savo vaiskumu įs
tengtų praskrosti oku- 

(Nukelta į 2 psl.)
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LOS ANGELES BANKELIS VĖL ANT GERŲ BĖGIU
Stambiausias Los An

geles lietuvių savaran
kaus ekonominio pobū
džio stambusis - kredi
to kooperatyvas - š.m. 
vasario 4 d. turėjo vi
suotinį metinį narių su
sirinkimą, kuriam pir
mininkavo bankelio val
dybos pirmininkas A. 
Kiršonis. Susirinkimas 
dalyvių skaičiumi buvo 
mažiau gausus ir daug 
mažiau triukšmingas,ne
gu praėjusiais metais. 
Grupė, anksčiau kėlusi 
protestus ir net siekusi 
sustabdyti bankelio vei
kimą, jau aprimo ir įsi
tikino, kad tuo nieko ne
bus galima pasiekti.

IŠ valdybos pranešimų 
paaiškėjo, kad per 1967 
metus bankelis veikė nor
maliai ir saugiai. Visas 
apyskaitas užgyrė revi
zijos komisija ir susirin 
kimas. Bankelis šiuo me
tu turėjo 433 narius, iš 
kurių pusė su viršum 
smulkūs šėrininkai (apie 
63 procentai) su maž
daug 4,000 dol. indėlių. 
Likusieji 37 procentai

Lietuvių tauta...
(Atkelta iš 1 psl.) 

panto brukamąją priklau
somumo tamsą, o lais
vės kovos ryžtas visada 
išliktų stingrus, ištver
mė priespaudoje kieta ir 
tikėjimas Lietuvos ne
priklausomybe tvirtas;

* kad laisvieji lietu
viai, bendraudami su pa
vergtaisiais lietuviais, 
savo santykiavimą ap
spręstų tautine draus
me, juomi stiprintų ne
priklausomybės sampro- 
tį, bet vengtų tokių veiks
mų, kurie pažeistų ne
priklausomos Lietuvos 
tęstinumą; ir

♦ kad ilgaamžis Lie
tuvos valstybingumas 
būtų išryškintas, iškel
tas į reikiamą aukštumą 
ir išgarsintas laisvaja
me pasaulyje. Šie mūsų 
veiklos būdai turi suda
ryti tvirtus jos pagrin
dus, kuriais dabar ir 
ateityje galėtume remtis 
Lietuvos laisvinimo kely
je. Mūsų laisvės kovos « 
ginklai —ilgaamžis vals
tybingumas ir teisė — 
yra patvaresni už oku
panto smurtą ir klastą. 
Jais pasikliaudami ir 
naudodamiesi, nugalėsi* 
me okupanto priespau
dą ir laimėsime lietuvių 
tautai laisvę ir Lietu
vos valstybės nepriklau
somybę.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo penkias
dešimt metų sukakties 
proga lietuvių tautos var
du pareiškia visai žmoni
jai, lietuvių tautos drau
gams ir priešams, kad 
lietuvių tauta niekados 
nesutiks su Lietuvos pa
vergimu, kad Vasario 16 
d. Aktas, atstatęs nepri 
klausomą Lietuvos vals
tybę, yra šventas, galuti
nis ir neatšaukiamas ap- 
siprendimas laisvam ir 
savarankiškam valstybi
niam gyvenimui ir kad 
Lietuvos valstybinė ne 
priklausomybė yra pa
grindinė lietuvių tautos 
gyvasties ir kūrybingu
mo sąlyga.

Ir šviesa ir tiesa mūs 
žingsnius telydi!

Vyriausias Lietuvos 
Tšlaisvi 'mo Komitetas 

stambesnių ar stambių 
indėlininkų su 247,715 
dol. suma. Bankelis yra 
išdavęs 128 paskolas 
234,124 dolerų sumai. 
Iš savo operacijų per 
praėjusius metus banke
lis turėjo 16,182 dol. pel
no, kurio didžioji dalis 
dividendų pavidalu iš
mokėta indėlininkams.

Trijų bankelio admi
nistracinių organų na
rių kadencijai pasibai
gus, susirinkimas juos 
vėl išrinko tolesniam 
darbui. Buvo kritikos ir 
iškelta eilė sumanymų 
valdybos tolimesnio 
darbo dėmesiui.

Pusę diskusijų laiko 
dar be reikalo gaišino bu
vusios opozicijos atorū- 
gos, kurios reikia tikė
tis, ateityje išnyks. Per
skaičius praėjusio susi
rinkimo protokolą, vie
nas iš jos vadų nekiln. 
turto pardavėjas iš San
ta Monikos A. Markevi
čius pareikalavo prie jo 
prijungti dviejų punktų 
pareiškimą, kurių pirma
me teigiama, kad "dabar
tiniai valdomieji organai 
yra neteisėti ir visi jų 
padaryti aktai nele
galūs'^!). J. Kutrai pa
siūlius, pareiškimas bu
vo priimtas ir svarsty
mui nukeltas į einamuo
sius reikalus, tada dar 
diskutuotas ir atmestas, 
kaip nerimtas ir nieku 
nepagrįstas.

Antras A. Markevi
čiaus pareiškimo punk
tas lietė nebe bankelio 
reikalus, bet... Dirvą. 
Pažodžiui: "Lietuviško
je spaudoje (Dirvoje) til— 
pusios negatyvios ir fal
sifikuotos žinios apie 
šią kredito uniją... yra 
nusikaltimas, baudžia

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skinasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

mas pagal California 
Credit Union Law, Divi- 
sion 5, Financial Code, 
Chapter 1, paragraph 
14005"...

Ką pareiškimo pa
reiškėjas norėjo su tais 
paragrafais pareikšti, 
nelengva atspėti. Jis taip 
pat nepaaiškino, kaip 
Kredito Unijų Įstatymas 
baus Dirvą už "nusikal
timus"... Tiesa, kai ku
rioje kitoje lietuviško
je spaudoje yra buvę ne
gatyvių, prasimanytų ir 
savaip suvarstytų ko
respondencijų apie Los 
Angeles Liet, kredito Ko
operatyvo vadovybės 
veiklą. Dirvoje kolkasto 
pastebėti neteko. Kiek 
jūsų korespondentas Dir
voje apie bankelį yra ra
šęs, tai visuomet tik po
zityviai yra vertinęs kre
dito kooperatyvų idėją ir 
ko teigiamiausiai pasi
sakydamas dėl Los Ange
les lietuvių ryžtingumo 
tą idėją praktiškai įgy
vendinti, kuo jie JAV-se 
yra pionieriai.

Korespondentas, aiš
ku, turėjo nepalankiai 
atsiliepti apie vienos gru
pės ar bent kelių asme
nų, jo įsitikinimu, nesvei
kas ir žalingas pastan
gas drumsti normalų ban
kelio veikimą, tuo ken
kiant bankelio augimo 
idėjai, ir ypač dėl kai 
kurių tos grupės asmenų 
nekultūringo laikymosi 
ir triukšmavimo susirin
kimuose, kurio atorūgų 
dar buvo matyti ir šia
me susirinkime.

Šis korespondentas 
Dirvoje nėra "įtalpinęs" 
nė vienos falsifikuotos ži
nios apie liet, kredito 
uniją. Priešingai, kelis 

praėjusių metų nemalo
nius ir negatyvius faktus 
jis pateikė laikraščiui 
kiek galima labiau su
švelninta forma. Lygiai 
kaip ir šį kartą nesisten
gė griežčiau komentuoti 
daugiau negu keistą p. 
A. Markevičiaus pareiš
kimą, kad daugumos bal
sais išrinktų bankelio or
ganų veiksmai, kontro
liuoti bankelio revizijos 
komisijos ir Kaliforni
jos valstijos atitinkamų 
organų, trukę visus me
tus, tvarkingai ir pagal 
įstatymus atlikę daugelį 
darbų, esą buvę tik... 
"nill and void".

Laimei, ant gerų bė
gių einančiam lietuviš
kam bankeliui tokios dar 
pasitaikančios nesąmo
nės yra "nil and void".

- m.m.

Gerai ar blogai?
(Atkelta iš 1 psl.)

N.Y. Times iš to pa
sidaro išvadą, kad nei 
viena pusė negali laimė
ti nei kariškai, nei poli
tiniai — vienintelė al
ternatyva karui palieka 
politinis kompromisas 
tarptautinėje priežiūro. 
je.

Kiti stebėtojai yra dau
giau optimistiški. Ko
munistų ofenzyva, nuo 
kurios taip smarkiai 
nukentėjo niekuo nedėti 
gyventojai, galinti būti 
seniai lauktas posūkis 
amerikiečių ir jų sąjun 
gininkų naudai — teigia 
Chicago Daily News Sai
gono korespondentas 
Keyes Bech. Komunistai 
netekę daug savo gabiau
sių ir atkakliausių orga
nizatorių. Sykį pamokyti 
žmonės nenorės tų pačių 
įvykių pasikartojimo. Pa 

liepsna daryto skonis

prastai žmonės stoja lai
minčio pusėn, paisydami 
savo pačių išsigelbėjimo 
reikalavimų.

Ir Joe Alsopas teigia, 
kad reikia pažiūrėti, ko 
gi komunistai savo ofen
zyva norėjo pasiekti ir 
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DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

8 priežastys, kodėl Podarogifts, 
Ine. pritraukia tūkstančius nau

jų klijentų, kurie siunčia 

DOVANAS įUSSR
1. Jiems nereikia gaišti laiko, superkant ir ne

šant siuntinius į persiuntimo įstaigas.
2. Jie neturi spėlioti dėl-dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muito, įpakavimo ir per

siuntimo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, 

motociklą, televizijos priimtuvą, radijo apa
ratą, šaldytuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, 
su kuriuo jų giminės jiems patinkamas pre
kes gali įsigyti Vnešposyltorg’o

DOLERIŲ-KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, 

audeklų, drabužių ir avalynės tinkančius 
jų skoniui ir pritaikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabeni
mo per Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ-KRAU
TUVĖSE prekės yra laibai žemomis kaino
mis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke. 
Siųskite savo užsakymus ar klausimus į 

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Aye. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 — 228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: 215 — WA 5-3455 
arba į bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

45 VVest 15 Street. New York, N. Y. 10036 
Tel.: 212 — CI 5-7905 
arba j bet kurį jų skyrių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broaduav, New York, N. Y. 10019
Te!.: 212 — 581-6590, 581-7729 

arba j bet kurį jų skyrių

kokie jos rezultatai? Jo 
nuomone, įvykių balan
sas kalba amerikiečių 
naudai.

Jei taip, vienintėlisko 
munistų laimėjimas kol 
kas palieka senatoriaus 
Kennedy ir co. kalbos.
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ŽVILGSNIS LIETUVIU MUZIKOS RYTOJUN
Pokalbis su prof. Vytautu Marijošium

Lietuviškojo gyvenimo 
skolininkai

Jau nuo pradžios mokyklos suolo vaikai pra
dedami auklėti savigarbai, respektui kitiems, pa
stovumui ir savarankiškumui išugdyti besikeičian- 
čiančiose aplinkybėse, tolerancijai ir pozityviam 
klausimo supratimui. Gal paprasčiau išsireiškiant, 
gyvenimiškesniais pavyzdžiais iliustruojant, 
vaikas vistiek mokinamas augti pozityviu individu, 
kad jis išaugtų naudingu ne tik sau, bet ir visuo
menei.

Negana mokyklos suolo. Yra net specialių te
levizijos programų, kaip "Misterogers", kuriose 
papildomai vaizdžiais ir vaikams suprantamais 
pavyzdžiais žengiama į jaunųjų pasaulį,patraukiant 
jų dėmesį, pasitikėjimą, meilę ne tik sau, bet ir 
aplinkai.

Iš tų vaikų išauga vyrai ir moterys, kurių vie
ni daugiau, kiti mažiau įsisąmonina čia keliamus 
jiems klausimus. Daugiau ar mažiau todėl, kad 
gyvenimas savaime išsijoja tuos, kurie teoriją 
pritaiko sau, o praktikos reikalauja iš kitų. Buvo 
ir bus kietaodžių, kurie kažin kokius mokslus be
išeitų, bet kurie sugebės naudą sau atskirti nuo 
naudos visuomenei, pirmenybę atiduodami, aišku, 
sau.

Tokios išimtinos, bet kartu ir gana skaitlin
gos asmenybės sudaro nemažą problemą bet kurio
je visuomenėje.

***
Vis labiau automatizuojama atskaitomybės si

stema įmonėse palengvino joms kredito kortelių 
tvarkymo sistemą. Jei tik jūsų kreditas geras, 
skolon galite įsigyti ne tik dantų šepetuką, bet ir 
kelionę į Europą. Ir taip Amerikoje žmonių įsi
skolinimas pasiekė 95 bilijonų dolerių sumą. Ži
noma, tai neišvengiama Amerikos ūkinio gyveni
mo sistemos dalis, į kurią įvelta didelė daugu
ma šeimų, be kredito negalinčių turėti nei savo 
pastogės, nei rūbų, nei automobilio bei kt. reik
menų.

Rūpestį kelia ne pati kredito sistema, kiek 
neapgalvotas jos išnaudojimas ar, geriau sakant, 
jos pernaudojimas. Tokiu būdu daugelis ''įklimps
ta", kai kas bankrutuoja, kiti gi permoka kredito 
nuošimčius. Bet — visa tai jau kita problema, 
nes įmonės, davę kreditan prekę, pakankamai ap
sisaugoję, kad pinigus atgauti.

Kitaip yra su skolininkais lietuviškame gyve
nimo sektoriuje. Pavyzdžiui, laikraščio prenume
rata, skelbimo sąskaita ar kiti įsipareigojimai vi
sad lieka paskutinėj vietoj. Mat, daugelis žino, jog 
dėl prenumeratos ar skelbimo sąskaitos laikraščio 
leidėjai nesiims visų tų teisinių skolos išieškojimo 
priemonių, kurių gali imtis ir imasi prekybos įmo
nės. Todėl šitie reikalai ir nustumiami į paskutinę 
eilę, nes "ką gi jie man padarys" lieka tuo atsaky
mu, kuriame nėra nei sąžinės, nei duoto žodžio ir 
įsipareigojimo, savigarbos ir respekto kitiems 
ženklų.

Daugelis sugeba iškelti savo reikalavimus ir 
laikraščiui ir organizacijų vadovybėms. Bet ne
daugelis supranta, kad daug kam reikalingas me
džiaginis pagrindas, ant kurio galėtum statyti įgy
vendinamas idėjas. Pavyzdžiui, laikraščiui leisti 
reikia nemažai medžiagos, kurią gamina įmonės, 
ne vien tik savanoriai patarėjai, kaip laikraštįreik- 
tų tvarkyti. Už tą medžiagą reikia apmokėti ūkinia
me gyvenime įprasta ir įstatymais numatyta tvar
ka. Čia gi dar įeina ir mokesčių ir pašto išlaidos.

Anom dienom, kai 
Lietuvoj mūsų kultūri
nių darbų niekas iš sve
tur nekomandavo, Vy
tautas Marijošius buvo 
populiari asmenybė.
1938 m. Prahoj baigęs 
dirigavimo studijas, 
Valst. Operos Teatre jis 
iškilo į meno vadovo pos
tą, naujai statė ar atnau 
jino šiuos operų veika
lus: G. Verdi Rigolettą, 
Trubadūrą ir Otella, G. 
Puccini Toską ir Bohe
mą, Massenet Verterįir 
Manon, Rimskio-Korsa- 
kovo Carą Šaitaną irKi- 
težą, R. Wagnerio Lo- 
hengriną, St. Šimkaus 
Pagirėnus ir kt. Kauno 
konservatorijoj jis buvo 
operos klasės vadovas, 
Valst. Teatre dirigavo vi- 
są eilę simfoninių kon
certų.

Trumpas buvo Vyt. Ma- 
rijošiaus veiklos laiko
tarpis (1938-44 m.) nepr. 
ir jau okupuotoj Lietu
voj, bet jis paliko ryš
kius pėdsakus anuometi
niame mūsų muzikos gy
venime.

1948 m. Vytautas Ma
rijošius su šeima atvy
ko į JAV, porą metų bu
vo New Britain'o, Conn. 
lietuvių parapijos var
gonininkas, o 1950 m. 
pradėjo dirbti Hartt var
do muzikos kolegijoj, ku
ri yra Hartfordo (Conn.) 
universiteto padalinys.

Šiuo metu toj aukštojoj 
mokykloj Vyt. Marijo
šius yra dirigavimo ir 
muzikos teorijos pro
fesorius, Taikomosios 
muzikos departamento 
ir Dirigavimo fakulteto 
pirmininkas. Jau eilė 
metų, kai Hartforde, 
Conn., kasmet jis di
riguoja keletą simfoni
nių koncertų. Be to, kaip 
lektorius 1967 m. kurį 
laiką jis skaitė paskai
tas Delaware universi
tete, tais pat metais bu
vo New Yorke surengto 
muzikos festivalio diri
gentas, keleris metus 
pastoviai dirba su Man- 
chesterio, Conn., simfo
niniu orkestru.

Kalbos nėra, apsikro
vęs tokia daugybe dar
bų, Vyt. Marijošius nė
ra dažnas svečias liet.

muzikinio gyvenimo įvy
kiuose. Tačiau jis nė
ra nuo mūsų kultūrinių 
rūpesčių atitrūkęs, kur 
pakviestas — visuomet 
atvyksta koncerto padi-

iki šiol nesiima mūsų 
muzikinio gyvenimo pla
nuoti bei organizuoti. Aš 
bandau galvoti realiai, 
ir man rodosi, kad lie
tuvių muzikiniame gyve

Prof. Vytautas Marijošius, Hartford University, Hartt College of 
Music, Conn.

riguoti ar paskaitos pa
skaityti.

Sausio 27 d. vakare 
L.B. Kultūros klube, 
Bostono Internacionali
nio Instituto patalpose, 
jis kalbėjo apie meninę 
kdrybą ir jos interpre
taciją. Ta proga Dirvos 
bendradarbis ir sumez
gė pokalbį su prof. Vy
tautu Marijošium.

— Kai esi taip sun
kiai darbais apsikrovęs, 
prof. Vytautai, ar atsi
grįžti kada nors į lietu
vių muzikinio gyvenimo 
rūpesčius?

— Kiekvieną laisves
nę valandą grimstu įtuos 
reikalus. Ir vis man vai
denasi, kad nepadarom 
to, ką galėtumėm padary
ti. Turime daug organiza 
cijų, tik nei viena iš jų

Lietuvių būde, turbūt, jau yra įgimta ypatybė, 
pagal kurią reikalauti yra lengviau negu duoti. Ir 
gauname reikalavimų, ir skundų, ir pabarimų. Bet 
iki šiol nei karto dar neskelbėme mūsų skolininkų 
sąrašų. Jų įsiskolinimo sumos,atvirai kalbant,tu
rėtų būti žymiai mažesnės. Jose yra perdaug apsi
leidimo ir nesiskaitymo žymių. Nesiskaitymo su 
tais, kurie sąžiningai ir laiku atsilygindami už 
savo įsipareigojimus tempia vežimą, kuris jų dė
ka riedėdamas pagelbsti ir tiems, kurie nori ne
mokamai pasivažinėti. Nemokamai ne dėl to, kad 
nepajėgūs apsimokėti, bet dėl to, kad apsileidę 
arba neturi jokio respekto atsiskaitymui su tais, 
kurie dirba lietuviškam reikalui.

nime, Amerikoj, galėtų 
būti žymiai daugiau ak
tyvumo, žymiai daugiau 
galimybių naujiems kom
pozitorių kūriniams pa
rodyti, dirigentams ir 
solistams pasireikšti.

— Kokiu būdu lietuvių 
muzikinį gyvenimą Ame
rikoj būtų galima suakty
vinti?

— Man regis, inicia
tyvos turėtų imtis Lietu
vių Bendruomenė, jos 
centro, apygardų ir apy
linkių valdybos. Jei "me 
nedžeris" atsirastų, bū
tų galima kas dveji ar 
treji metai surengti lie
tuvių muzikinės kūrybos 
festivalius didesnėse 
mūsų tautiečių kolonijo
se, pvz., Chicagoj, Bos
tone, New Yorke, Phila 
delphijoj, Clevelande, 
Detroite ir Los Angeles. 
Aš neabejoju, kad tokioj 
Chicagoj, kur tiek pasi
šventimo parodo chorai, 
solistai ir dirigentai, tik 
rai atsiras gerų norų 
daugiau dėmesio skirti 
ir lietuvių muzikinei kū 
rybai.

— Kas turėtų sudary 
ti tokių festivalių pro
gramas? Ir ar turime pa 
kankamai kūrinių to
kiems muzikos festiva 
liams rengti?

— Prie L.B. centro 
valdybos reikėtų suda-

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už vienu metu taupy- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS. President

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL 60608 

OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

ryti trijų ar keturių mu
zikų komitetą. Tas komi 
tetas ir rūpintųsi festi
valių programų sudary
mu bei pačių festivalių 
rengimu. Jei būčiau kvie 
čiamas, ir aš neatsisa
kyčiau tokiame komite
te padirbėti.
Muzikos kūrinių tokio 

pobūdžio festivaliams tu 
rime apčiuopiamą kiekį 
-- smuiko sonatų, stygi 
nių kvartetų, instrumen- 
tuotų vokalinio meno kū
rinių, veikalų mažam 
simfoniniam orkestrui, 
o taip pat ir pučiamie
siems muzikos instru

mentams. Antra vertus, 
muzikos festivaliai būtų 
nemenkas paskatinimas 
kompozitoriams dau
giau kamerinės muzikos 
kūrinių kurti.

— Kas galėtų būti to
kių muzikos festivalių at
likėjai?

— Maži simfoniniai or
kestrai (35-40 asmenų 
sąstato),virtuozinio lygio 
instrumentalistai, tokio 
pat lygio kameriniai an
sambliai, lietuviai solis
tai.

Dideli simfoniniai or
kestrai sudarys nepake 
liamą išlaidų naštą net 
ir didesnėms lietuvių ko
lonijoms, o kamerinį 
orkestrą galima nusam 
dyti maždaug už 2600 
dolerių. Perpus pigiau 
galima gauti styginių ar 
pučiamųjų mažus an
samblius (kvartetus, sep 
tetų s ir pan).

Atseit, tokio festivalio 
surengimas didesnėj 
lietuvių saloj neturėtų 
būti didelė rizika. Tuo 
tarpu nauda būtų dvejo
pa — a) parodytumėm 
liet, kompozitorių nau
juosius veikalus, b) po 
truputį gal jais sudomin 
tumėm ir nelietuvius mu 
zikus. Pagroję tuos kūri 
nius mūsų festivaly, be 
abejonės, jie turės pro
gų su jais ir kituose kon 
certuose pasirodyti.

Tas pats komitetas ar 
muzikos meno sekcija 
prie L.B. Valdybos galė
tų paplanuoti ir mūsų vo. 
kalistų koncertus, indi
vidualius ar grupinius. 
Taupumo sumetimais 
viena išvyka turėtų ap
rėpti nors du ar tris 
koncertus surengtus 
pavz., New Yorke, Hart 
forde ir Bostone. Šių 
koncertų programose de 
rėtų akcentuoti naujus 
liet, kompozitorių kūri
nius, kiek įmanoma, jų 
didesnį kiekį, o ne karto 
ti tuos, kuriuos jau šim
tą sykių girdėjom. Žino
ma, šiuose koncertuose 
dainininkai galėtų padai 
nuoti ir svetimų arijų bei 
dainų, bet koncerto esmi 
nė dalis būtų skiriama 
savų kompozitorių dar
bams.

Netenka abejoti, pla
ningai rengiami vokali
nio meno koncertai bū
tų šioks toks atpildas mū 
sų dainininkams, iki šiol 
tedalyvaujantiems tik 
atsitiktinio pobūdžio kon
certuose, o drauge tie 
koncertai sudarytų pro
gas naujiems mūsų kom 
pozitorių kūriniams su
skambėti.

— ką galėtumėt pasa
kyti apie didžiąsias mū
sų Dainų šventes?

— Reikėtų iš anksto 
planuoti ir jau kitos Dai
nų šventės proga pakel
ti jos reikšmingumą.

Aišku, tuoj paklausi, 
o kaip tą padaryti? Ma
no išmanymu, Dainų 
šventės išvakarėse rei
kėtų rengti stipresnių 
chorų varžybas. Tų var
žybų repertuaras netu
rėtų ribotis tik lietuvių 
muzika, reikėtų sudaryti 
sąlygas skirtingų stilių 
ir kompozitorių veika
lams išgirsti. Toks re
pertuaras būtų regimos 
galimybės atskiriems 
chorams ir jų dirigen
tams stipriau pasireikš
ti.

Chorų varžybų verti
nimo komisijon reikėtų 
kviesti amerikiečius mu
zikus, nes tik tokiu bū-

(Nukelta į 4 psl.)
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Žvilgsnis lietuvių 
muzikos rytojum...

(Atkelta iš 3 psl.) 
du juos sudominsim sa
vo muzika ir muzikine 
veikla.

— Daugumas mūsų 
kompozitorių veikalų te
bėra tik rankraščiai, 
laiko perspektyvoj galį 
nuo žemės veido prading
ti. Žinia, kad tokio po
būdžio leidiniams mes 
neturime rinkos. Kaip 
Jums atrodo liet, kompo
zitorių kūrinių leidyba?

— Jaučiu klausimo 
reikšmę ir svarbą. Mū
sų sąlygos, kuriose taip 
sunku muzikos veikalą 
išleisti ir išplatinti, ver
čia praktiš kai į da
lyko esmę žvelgti. Kol 
kas nors tų kūrinių lei
dybą suorganizuos ar vi
sai jos neorganizuos, jau 
dabar reikėtų mūsų 
kompozitorių darbus šva 
riai perrašyti ( o tas nė
ra taip brangu kaip iš
leisti), padaryti jų foto 
statines kopijas ir iš
siuntinėti suinteresuo
tiems asmenims ir įstai
goms, kaip tą daro dau
gumas Amerikos kom
pozitorių. Šis būdas savo 
muzikinės kūrybos vei
kalams platinti yra žy
miai pigesnis bei prak
tiškesnis, o, be to, tai ir 
šioks toks laidas, kad tie 
veikalai nedings mūsų ke - 
lionių vingiuose.

— Ar turi, mielas Vy
tautai, kokių nors įsipa 
reigojimų mūsų visuo
menei artimoj ateity?

— Kaip žinai, šių me
tų rudenį New Yorke 
įvyksta Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės sei
mas. Esu kviečiamas 
Lincolno Centre padiri- 
guoti lietuvių muzikos 
koncertą. Mano sąlyga 
tebuvo tik viena: koncer
to programą turi suda
ryti nau ji liet, kom
pozitorių veikalai. Sei
mo rengėjai, kaip atro
do, mano sąlygos neat
metė.

Sunkesnis reikalas bu
vo tuos naujus veikalus 
gauti. Kelionė į Bostoną 
man buvo palaiminga: 
kompozitoriai Jul. Gai-

DIRVA

Grandinėlės šokėjai čekų baliuje Clevelande.

Garbė lietuviams
Čękoslovakų dienraščio 

Novy Svet, leidžiamo Cleve
lande, 1968 vasario 6 buvo 
atspausdinta vedamąsis, pa
vadintas ”Garbės lietu
viams”. Vedamojo autorius 
Vaclav Hyvnar yra Čeko
slovakijos respublikos sei
mo nario sūnus, baigęs Pra- 

delis ir Jer. Kačinskas 
pažadėjo tam koncertui 
sukurti naujus kūrinius. 
Tikiuosi, ką nors gauti 
ir iš komp. VI. Jakubė- 
no. Visa tai teikia vil
čių, kad Bendruomenės 
seimo koncertas New 
Yorko Lincoln'o centre 
bus įdomus ir pras
mingas.

Tačiau tas koncertas 
tai daugiau mano asme
niškas rūpestis. Man bus 
didelė paguoda, jei lie
tuvių veikėjų tarpe atsi
ras vyrų, kurie atkreips 
rimtą dėmesį į mano min
tis, keliančias rūpestį, 
kaip geriau suorgani
zuoti mūsų muzikinį vei
kimą, kaip jįpadaryti pla - 
ningesnį ir veiksminges
nį.

O tai juk ir būtų 
žvilgsnis lietuvių muzi
kos rytojun, —baigė po
kalbį prof. Vytautas Ma- 
rijošius.

St. S. 

bos universitete teisę, bu
vęs Laisvosios Europos ra
dijo redaktorius ir taip pat 
dienraščio Novy Svet re
daktorius, gyvenąs Cleve
lande, yra čękoslovakų ra
dijo programos vedėjas ir 
Tautybių Sąjūdžio ge
neralinis sekretorius.

žemiau spausdiname ve
damojo vertimą.

Tai buvo geras ir girti
nas sumanymas pakviesti į 
Sakalų salę lietuvių šokėjų 
grupę — Grandinėlę. Mums 
pravartu pažinti folklorą, 
meną ir, apskritai, bendruo
meninį gyvenimą ir istorinę 
praeitį tos tautinės grupės, 
kurios likimas panašus kaip 
ir mūsų.

Mano giliu įsitikinimu, 
lietuvių šokėjų pasirody
mas buvo toji "auksinė vi
nis” visoje Prahos Nakties 
programoje. Už tai jauniem 
ir temperamentingiem šo
kėjam spontaniškai sprogo 
ilgos ir karštos ovacijos. Į 
kiekvieną nejučiomis veržė
si mintis, koks gaivus ir 
akis žavintis grožis slypi 
tautiniuose šokiuose, jeigu 
jie yra atliekami šokėjų, 
kuriems kiekvienas žings
nis ir judesys yra tarytum 
d ž i a ugsmingas jaunystės 
žaismas.

Choreografas savo indi
vidualiu išradingumu su
jungęs atskirus šokius į 
pynę, pasiekė tokios slink
ties, kad visas spektaklis 

atrodė lyg nepertraukiama 
daugiaspalvė porų ir grupių 
srovė. Pabaigoje šokėjai 
linksmai sukėlė bendram 
šokiui visus svečius ir visa 
salė siūbavo lietuviško šo
kio žingsniu.

Grandinėlės šokėjai yra 
moksleiviai ir studentai lie
tuviai. Grupės vadovu ir 
choreografu yra puikusis 
liaudies šokių žinovas Liu
das Sagys. Jų orkestro ve
dėju yra Jonas Pažemis. 
Šokėjai repetuoja regulia
riai kiekvieną savaitę, mo
kydamiesi naujų šokių ir 
naujų variantų. Grupė sie
kia profesinio lygio, o tai 
galima pasiekti tik regulia
riu darbu ir pačių šokėjų 
asmenišku ryžtu. Grandinė
lė turėjo sėkmingų pasiro
dymų Amerikęj ir Kanadoj. 
Plain Dealer meno kritikas 
yra labai aukštai įvertinęs 
Grandinėlę.

C u y a hogas apskrityje 
yra apie 12,000 lietuvių. Jie 
gyvena susikonce n t r a v ę 
dvejuose Clevelando miesto 
rajonuose. Superior ir E. 
66-tos gatvės rajone yra 
lietuvių šv. Jurgio parapi
ja, lietuvių salė, spaustuvė 
ir lietuvių laikraštis Dirva, 
leidžiamas tris kartus sa
vaitėje. Dirva savo laikraš
tine medžiaga ir techniška 
išvaizda laikytinas geriau
siu tautybių laikraščiu 
JAV. Dirvos redaktorius 
yra Jonas čiuberkis, turė
jęs artimų ryšių su buvu
sia Čekoslovakija.

Naujoji lietuvių kolonija 
kuriasi Lake Shore ir Neff 

Road rajone, čia jų centru 
yra Nepaliaujamos Pagal
bos bažnyčia su mokykla ir 
sale. Abejose parapijinėse 
mokykloje šeštadieniais vei
kia lietuviškos mokyklos, 
kurias bendrai lanko 250 
moksleivių. Jie yra mokomi 
ne tik lietuvių kalbos, bet 
taip pat geografijos, istori
jos, literatūros, dainavimo, 
tautinių šokių ir tautodai
lės.

šalia laikraščio kultūri
nis, muzikinis ir visuomeni
nis gyvenimas telkiasi apie 
Lietuvių radijo programą, 
kuriai vadovauja buvęs lie
tuviškos mokyklos vedėjas 
Juozas Stempužis, plačiai 
p a g arsėjusiame Čiurlionio 
ansamblyje, kuriame yra 
apie 60 dainininkų. Vaikai 
ir jaunimas turi savo chorą 
ir kanklių orkestrą.

Politinė veikla reiškiasi 
per Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrių 
(panašiai kaip čekų Tauti
nė Taryba), gi kultūriniam 
gyvenimui vadovauja Ame
rikos Lietuvių Bendruome
nė. šios organizacijos drau
ge apjungia apie 60 Cleve
lando lietuvių organizacijų. 
Jaunųjų kolonijos veikėjų 
tarpe yra iškilęs inž. R. 
Kudukis, kuris yra Tauty
bių Sąjūdžio sekretorius.

Lietuva yra pietiniame 
Baltijos jūros krante. Ji 
apima 25,213 kvadratinių 
kilometrų ir turi 3 milijo
nus gyventojų. Lietuvos is
torija yra nuspalvinta nuo
latine kova savo tautinei 
gyvybei išlaikyti. Po antro
jo Pasaulinio karo Lietuva 
yra vėl kietos Sovietų ver
gijos auka.

Masaryko Čekoslovakija 
turėjo artimus ir labai 
draugiškus ryšius su Lie
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tuva. čekoslovakai visada 
turėjo gilią simpatiją vi
soms trims Baltijos valsty
bėms.

Vasario 16 lietuviai mi
nės 50-ją Lietuvos Respub
likos sukaktį. Sovietų oku
pacijos juodasis šešėlis 
temdo jos sostinės Vilniaus 
padangę, bet mes tvirtai ti
kime, kad greitai ateis die
na, kai Lietuva gyvens, dai
nuos ir šoks laisva. Tai yra 
būtinybė, kurios nusipelnė 
Lietuva savo turtinga isto
rija ir drąsių Lietuvos duk- 
ter ų ir sūnų nemirtinga ti
kėjimo viltimi į laisvę.

HELP VVANTEI) MALĖ

WANTED EXPERIENCED 
STRUCTURAL LAYOUT MAN 

Steady work. Fringe benefita. Apply 
VULCAN IRON & WIRE WORK. INC. 

I3OJ5 Hillview Avė.
Fenkell — Myers Area 

Detroit, Mich.
313 — VE 8-0810 

After 6 — 313 ■ - Ll 3-2849 
(15-21)

ENGINEER
PRODUCTION ENGINEER

Gas diacharge tube and vacuum tube 
production. 3 to 5 yeara experience 
in production engineering of glaait to 
metai and/or cėramic to metai elec- 
tron tubea desirable. Complete res- 
ponaibility for products, cost reduc- 
tions and coordination wth sales and 
Q. A. Two long range programa in- 
volving new commercial end ūse dev- 
ices utilizing ceramic to metai and 
xlass to metai sealing techniques on 
automatic equipment have been 
started.
Aggressive men with ideas and abili- 
ty can grow to group leader and 
higher aa Severai other products will 
be programmed onto this šame equip- 
ment. Company growth rate in ex- 
cess of 30'{ annually and division 
growth has been almost a factor of 
3 in 26 months, wilh another factor 
of 2 targeled fdr the next 2 years 
B. S. in E. E.; I. E., M. E. or Physics 
preferred. Salary open. Write or call: 

SIGNALITE, INC.
1933 HECK AVĖ. NEPTŪNE, N. J. 

(201) 775-2490
(12-16)

NIJOLĖ JANKUTĖ-l žUBALIENĖ

MĖLYNAS MĖNUO
_ _ _ _ _ _ _  NOVELĖ - - - - - - - - - - - - -
(6)

— O ko tau dabar? — kimiais šūktelėjo, koja 
paspyrė duris ir, įėjęs vidun, atsirėmė staktos.

Motinos kambaryje ant naktinio staliuko pa
mažėl! svyravo lempa, lyg norėdama nusivožti 
savo baltą mezginiuotą gaubtą. Vincas jautė, kad 
visai netikėtai į taktą svyravo ir jo galva.

— Nori nusivožt... -- atėjo juokinga mintis. 
Vincas prunkštelėjo.

— Vaikeli, — sėsdama lovoje, pradėjo Šilė- 
nienė. Ji lėtai sunėrė rankas ant gėlėta flanele 
apdengtos krūtinės ir vėl pakartojo:

— Vaikeli!
— Taip, mama. Aha, mama, — atsiliepė Vin

cas iš tarpdurio ir, pakėlęs V.O. butelį užsiver
tė.

— Vajėzau! Vincai! Kas čia et; "7 -- šūkte
lėjo motina.

— Bonka, mama. Ir aš. Tavo v... v... vaikas. 
Su bon...kyy...te... Ha-ha-ha!

Vincas kvatojo storai, arkliškai, atmetęs gal
vą. Atkištoje jo rankoje, lyg pritardamas, kliuksė
jo butely s.

— Nustok! Nustok tuoj pat, begėdi! Padėk bon- 
ką, sakau! — šaukė Šilėnienė.

Lovoje tarp pagalvių, po melsvo satino apklo
tu ji atrodė, kaip įtūžusi prancūziškų rūmų dama, už 

(r urJ -‘tikėto padiktuotus žodžius ir grėsminga.

Bet Vincą ėmė juokas. Kažkur širdies kampu
ty taip ilgai tūnojęs kipšiukas pakėlė ragus ir ėmė 
augti. Jis Vincą kratė, kaišiojo jam erzinančius žo
džius ir nepaliaudamas švytavo lempos gaubtu 
prieš peršinčias akis.

— Tavo vaikeeelis... Su bonkyyyte, — krize
no Vincas, — vaikui reikia bonkos, mama... Tu 
gi žinai... Tu taip ilgai mama...

— Padėk! Tuojau padėk! — šnypštė Šilėnienė, 
— ir eik gult. Girdi?

— Nenooriu! — lingavo Vincas tarpdury, — 
nenoooriu gult. Passsakyt noriu. Aha. Passsakyt, 
kad man per anksti gult... Matai?

— Vajėzau, už ką? — staiga sudejavo Šilėnie
nė, — šitaip auginau... Mokslan leidau... Per nak
tis nemiegojau...

Jos sausas, monotoniškas kūkčiojimas Vincą 
baisiai erzino. Jis vos laikėsi nenusikeikęs.

— Nu ką jau čia, mama... — pagaliau nenoro
mis sumurmėjo, — vienas gurrr...kšnelis. Kad ge
riau miegočiau... A? Mano draugai vargšeliai — 
neišmiega... Vaikai rėkia per naktis. O man kas?

— Nei vaikų, nei p...p...pačios, o kas mane 
pabuučiuos!! — uždainavo Vincas ir vėl užsivertė. 
Stiklinėmis akimis jis žiūrėjo į kažkur plaukiantį 
butelį. Kažkieno ranka jį laikė. Visas kambarys 
suposi lyg valtis, o tas prakeiktas lempos gaub
tas vis vožėsi ir vis nenusivožė.

— l...s...sJ..Veikatą! — murmėjo Vincas, — 
į...s...s...veikatą!

Šilėnienė sėdėjo lovoje susigūžusi. Ji verkė. 
Tyliai šį kartą. I z lango šlamėjo sausi lapai, o 
kambary — popierinės nosinės, kurias ji nervin
gai pešė iš mėlynos ”Kleenex” dėžutės.

Atsirėmęs statkos, Vincas dar tebemurmėjo. 
Šilėnienė žiūrėjo į jį, išplėtusi akis. Ar tai jos 
vaikas? Vincukas? Jo kakta blizgėjo. Ant sulamdy

tų marškinių pusiau atrištas kabalavo kaklaryšis. 
O paausiai buvo žili. Kaip gi iki šiol ji nepastebė
jo? Taip aiškiai žili. Apšarmoję.

— Tu klau...sssyk, mama. Girdi? — kažkur 
pro šalį žiūrėdamas, kalbėjo jai tas girtas praži
lęs vyras, — buvo toks po...etas. R...rilke, ma
ma. Tai ž...žmogus...Man eilėrraštį parrašė! Ne
tiki? Klaussyk!

Jis įsikibo rankenos ir pradėjo.
—Ver...noch...a...lein ist wird es...lange... 

bleiben... \\ ird...wach...en, lessen, lange Brriefe... 
schreib...en... Blue moon! Keine... Brriefe... Alone! 
— lalėjo svyruodamas, tačiau savęs negirdėjo. Jam 
tik rodėsi, kad lempos gaubtas pagaliau nusivo
žė ir ėmė riedėti grindimis. Vincas pasilenkė su
gaut, bet susvirduliavęs, visu ūgiu išsitiesė tarp
dury ir pradėjo knarkti.

Šilėnienė išlipo iš lovos. Ją kratė drebulys. Ji 
žiūrėjo žemyn į knarkiantį sūnų, į išvirtusį butelį, 
į skaidriu klanu blizgančią degtinę... Kažkas atsiti
ko, ko Šilėnienė negalėjo suprasti. Kažkas buvo ne
gera... Ją suėmė baimė. Ji dairėsi aplink, lyg norė
dama pabėgti, kol akimis užkliuvo už nublukusios 
senojo Šilėno nuotraukos.

— Ar, manai, nesistengiau? Ar mokslan ne
leidau? Ar neprižiūrėjau? Vajėzau! Sakyk, ką blo
gai padariau? — drebančiu balsu kalbino ji savo 
vyrą blizgančiuose rėmeliuose. — Manai lengva 
buvo? O dabar už viską — aš kalta — kaip gi...

Ir, prispaudusi "Kleenex" dėžutę prie minkš
tos flanelės naktinių, Šilėnienė vėl pradėjo raudo
ti.

Kieme tebečežėjo sausi platano lapai. Atrodė, 
kad vėjas bandė savo laimę barškančiais kauliu
kais.

— Vienas! Vienas! Tik vienas! — įkyriai 
skelbė svirpliai lošimo rezultatus.
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IR APYLINKĖSE
JAUNIMO VAKARAS

Vasario 11 Naujosios 
parapijos salėje įvyko 
bendra abiejų Vysk. Va
lančiaus ir Sv. Kazimie
ro mokyklų jaunimo po
pietė — Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su
kakties proga.

"Aukuro” ansamblio 
kanklininkės pradėjo pro
gramą su Lietuvos Him
nu, kuris, vedėjos Onos 
Mikulskienės žodžiais, 
pirmą kartą kanklėmis 
ir buvo skambintas. Pir
miausiai kanklininkai 
(daugiausia mergaitės) 
himną atliko ištisai kan
klėmis, paskui publikai 
giedant. Toliau, kanklė
mis buvo išpildyta kele
tas A. Mikulskio sukom
ponuotų lietuviškų melo
dijų.

Programos eigoje bu
vo įjungta. įvairių vaiz
dų, kuriuos atlikinėjo su
grupuoti būreliai. Jaunie
ji gabiai išpildė keletą 
tautinių šokių. Buvo sce
na su paminklu žuvu
siems už tėvynę, antra — 
prie kryžiaus.

Programą baigė Šv. 
Kazimiero mokyklos cho
ras nuo pačių mažiausių 
iki augesnių, kuris vado
vaujant Juliui Kazėnui, 
pianinu ir akordeonais 
akomponuojant sudaina
vo keletą dainų.

Programos suruoši
mui daug pastangų padė
jo abiejų mokyklų vedė
jai, ir gražu kad suda
rė tokią progą plataus 
Clevelando jaunimui
pabendrauti. k.

• Broniui šiupiniui ir jo 
šeimai Dirvos redakcija dė
koja už bičiulišką 10 dol. 
auką laikraščiui paremti.

• LB Clevelando II Apy
linkės Valdyba išsiuntinėjo 
vokus solidarumo mokesčio 
sumokėjimui už 1967 metus. 
Maloniai prašome narius 
šią tautinę pareigą atlikti 
kaip galint greičiau sugrą-

žinant vokus su įnašu val
dybos iždininkui paštu arba 
įteikti II apylinkės valdy
bos nariams.

• Europietiškojo futbolo 
mėgėjams pranešama, jog 
ir šiemet Clevelandas turės 
savo Cleveland Stokers fut
bolo komandą, daugumoje 
sudarytą iš buv. Philadel
phijos Spartans žaidėjų. O 
pastarieji buvo atrinkti iš 
geriausių P. Amerikos ir kt. 
valstybių futbolo žvaigž
džių, kaip R. Navarro, Ar
gentinos rinktinės žaidėjo 
ir kt.

Naujame Stokers sąstate 
žais vengrai J. Kuzman ir 
Tibor Szalay, profesionalai
virš 10 metų. Iš Argenti
nos dar bus H. Zerillo. Po
ra žaidėjų bus iš Anglijos. 
Neužilgo bus galutinai su
darytas Stokers sąstatas.

• Arijas iš populiarių ope
rų Carmen, Samsonas ir Da
ilia, Orfeo, Cavaleria Rusti- 
ęana dainuos Aldona Stem- 
pužienė Clevelando Filhar
monijos orkestro koncerte, 
kovo 3 d., sekmadienį, 3 v. 
p. p. Masonų auditorijoj. 
Koncertą diriguos dirigen
tas Zoltan Rozsnay.

FILMAS APIE 
VIETNAMO KARĄ

Vasario 16 d., penktadie
nį, 8:30 v. v., Union Sav
ings and Loans patalpose, 
Richmond ir Montecello 
kampe, bus demonstruoja
mas įdomus filmas ”Vietna- 
mo kibirkštys” ir po to bus 
diskusijos. Vakarą rengia 
Lietuvių Konser v a t o r i ų 
Klubas. Lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti,

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Vasario 24 d., šeštadienį, 

Lietuviams Budžiams rem
ti valdyba ruošia tradicinį 
metinį Užgavėnių vakarą- 
balių, šv. Jurgio parapijos 
salėje. Pradžia 8 vai. vaka
ro. Meninę programa atlie
ka solistė J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė.

Pakvietimus galima gau
ti pas valdybos narius: A. 
Jonaitį, telef. 531-4608, dr. 
K. Pautienį, tel. ER 1-4168, 
EI. šarkauskienę telefonu 
731-0844 ir Ig. Visockį tel. 
371-9796. Šokiams groja 
patyręs orkestras.

Pakvietimus malonėkite 
įsigyti iš anksto, nes prie 
įėjimo nebus galima gauti.

(Sk.)

Koks jūsų gydytojo 
telefono numeris? 

...jūsų policijos departamento? 
...jūsų gaisrininkų departamento?

Kai jų prireikia, jų reikia greit. 
Taigi, tuos numerius turėkit užsirašę ... 

viduriniame telefono knygos voko puslapyje. 
Ten kaip tik jiems padaryta 

vieta ... ir dar daugiau nuolat 
reikalingų numerių. Naudinga 

knyga, jūsų telefone knyga. 
Naudokite ją, kiek tik galite.
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LIETUVOS VALSTYBES ATSTATYMO 
50 METI SUKAKTIES MIŪM1S

SEKMADIENĮ, VASARIO 18 NAUJOS PARAPIJOS SALĖJE
Pradžia 4 vai. p. p. 18022 Neff Road

ĮŽANGA po $1.50, $3.00. Keletas vietų po $5.00. Jaunimui su tėvais ir studentams nemokamai. 
Bilietai gaunami lietuvių parapijos bažnyčiose tuoj po liet, pamaldų.

VELYKINIAI ATVIRU
KAI GAUNAMI DIRVOJE

Kaina: 10, 15, 25 c. Taip 
pat yra atvirukų Motinos 
Dienai, Vardo Dienai ir 
gimtadieniui.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

REIKALINGA MOTERIS 

bendram namų ruošos 
darbui. Arti autobuso. 
Shaker.

Tel. 464-0841
(17-19)

REIKALINGAS 
BRAIŽYTOJAS, 

prityręs pagal užsakymą 
gaminamų baldų projekta
vime. Pastovus ištisiems 
metams darbas puikioje ap
linkoje ir plačiomis per
spektyvomis ateičiai.

Tel. 292-7970.
(18-20)

GERAS MŪRINIS NAMAS 
GERAM RAJONE

Richmond Hts. 3 miega
mieji, garažas, gražus kie
mas, geras susisiekimas. 
Mokesčiai metams tik $334. 
Prašo $25,900.

MR. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate

KE 1-4080 — namai;
MU 1-6100 — įstaiga 

(17-19)

MINTYS IR 
ŽVI16SNIAI

AMERIKIEČIŲ SPAU
DOJE randant vis dau
giau žinių, kiek milijo
nų dolerių numatoma 
skirti kovai su neturtu, 
kyla kartu ir klausimas 
kiek tas neturtas (pover- 
ty) turi ryšio su riaušė
mis Amerikos miestuo
se. Tas ryšys daug kam 
pradėjo atrodyti toks na
tūralus, jog turėjo įsikiš
ti net evangelistas Billy

PARENGIMAI 
_ CLEVELANDE -

VASARIO 17 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimas jaunimui ir studentams 
Čiurlionio Ansamblio namuose. 
Pradžia 8 v.v. Bus trumpa pro
grama ir šokiai. Rengia Akade
minis Skautų Sąjūdis.

VASARIO 18 D. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras Sv. Jurgio para
pijos salėje.

KOVO 2 D. ALT S-gos Cle- 
vlenado skyriaus tradicinis Va
sario 16 minėjimas. Bus įdo
mi paskalų ir koncertinė da
lis.

KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongir- 
daitė. Rengia šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas.

KOVO 17 D. Maldos ir aukos 
diena už pavergtą Lietuvą.

KOVO 24 D, Kaziuko Mugė.
BALANDŽIO 20 D. Vysk. 

M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Putname sta
tybai paremti.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1 
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės 
koncerus Slovėnų salėje.

LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė Clevelando sk. rengia Ka
riuomenės šventės minėjimą.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835. 

Graham, pareikšdamas, 
jog "depresijos metu, ka
da žmonės tikrai buvo ne
turtingesni, nebuvo nei 
tokių riaušių, nei plėši
kavimų, nei žudynių".

Tikrumoje, įstatymų 
ir viešosios tvarkos lau
žymas ir nepaisymas 
daug kam yra svarbiau, 
nei desperacija, išplau
kianti iš neturto. Respek- 
tas įstatymamas išplau
kia iš žmonių būdo, ne iš 
jų padėties. O žmonių bū
do nei doleriais, nei di
džiuliais pašalpų projek 
tais nenupirksi ir ne
pataisysi. Tikrumoje, 
didesnės pašalpos ir no
ras jomis nenuoramas 
papirkti yra ne kas kita, 
kaip pilstymas alyvos 
ant ugnies.

JAU DABAR pradėti 
pardavinėti bilietai į lat
vių dainų šventę, kuri 
įvyks šią vasarą Cleve
lande. Šventei užsiregis
travo JAV ir Kandos lat
vių chorai — viso 1800 
dainininkų. Šventės metu 
vyks visa eilė kitų pa
rengimų, kaip meno pa
rodos, tautinių šokių fes
tivalis, bus statomas dra
mos veikalas, įvyks rašy
tojų pagerbimas, na, o 
pabaigai dar ir banketas. 
Į šventę kviečiami ir 
aukšti valdžios pareigū
nai. Ryšium 50 metų 
Latvijos nepriklausomy
bės sukaktim ruošiamos 
šventės rengėjai tikisi

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: ’*o»
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 ■ 7770

CLEVELAND, Ohio

suplauksiant didelių ma
sių.

* ♦♦

RUSIFIKACIJA Esti
joje yra pasiekusi tokių 
ribų, dėl kurių susirūpi
nimą pradeda rodyti net 
patys estų komunistų boru 
zos Taline. Pvz., Nar
vos mieste, Sov. S-gos 
pasienyje, belikę tik 200 
estų. Penktadalyje Esti
jos teritorijos estai jau 
sudaro gyventojų mažu
mą. Rusai stengiasi sa
vo žmonėmis apgyvendin
ti pasienį ir pajūrio ra
jonus, girdi, krašto vidu
rys jau savaime privalės 
surusėti.

HELP WANTED MALĖ

GRINDERHANDS
ALL AROUND 

Job Shop experience only 
DAY SHIFT 

Alpha Press Machine, Ine. 
9281 Freeland 
Detroit, Mich.

(13-19)

FREIGHT BROKERS 
With late-model tractors to haul 
freight trailers. For information call 
Mr. L. Suzor, Detroit, Mich., 313 — 
842-3000, Exts. 211 or 212.

An Equal Opportunity Employer 
(13-19)

\VANTED AT ONCE
EXPER1ENCED SKILLED HELP 
MACHINE MA1NTENANCE, DIE 

REPAIR, LATHE HAND, 
BENDER REPAIR.

Mušt have experience working on 
Moulding & Stamping Dies.

ROMEO METAL PRODUCTS 
80380 Scotch Settlement Rd. 

Romeo, Mich.
(19-28)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Pranas Šidlauskas (kairėje) su Bostono WBZ-TV 4 programos 
vedėju J. Nottonsonu ruošiant programą apie Lietuvą, kuri bus 
perduota Vasario 16 proga.

SPECIALI TELEVIZIJOS 
PROGRAMA BOSTONE
Bostono lietuviai užgirtai 

išsirūpinę specialią televizi
jos programą WBZ-TV sto
tyje Lietuvos nepriklauso
mybės 50 m. sukakčiai pa
minėti.

Programa bus rodoma 4 
kanale šeštadienį, vasario 
17 d. nuo 3 iki 3:30 vai. p.p.

Specialiai pavadinta ”Li- 
thuania” programa įeina į 
"Here and Now” savaitinę 
seriją.

Ira Nottonson bus spe
cialiu svečiu — pranešėju. 
Kalbės Fr. Šidlauskas, ša
lia kultūrinių Lietuvos lai
mėjimų iškėlimo žodžiu ir 
pavyzdžiais, pasirodys ir O. 
Ivaškienės vad. tautinių šo
kių grupė.

♦ Inž. Valdas Adamkavi- 
čius pareiškė kandidatuo
siąs į Cook County Sanita- 
ry District patikėtinio 
(trustee) pareigas respub
likonų sąraše.

Inž. Valdas Adamkavičius

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

CHICAGO

• Lietuvių Foto Archy
vas ruošia seselės Mercedes 
kūrybos skaidrių popietę 
(komentarai dail. Bronės 
Jameikienės) ir Kastyčio 
Izokaičio spalvotų nuotrau
kų parodą, sekmadienį, 1968 
m. vasario 25 d., 3 vai. po 
pietų Jaunimo Centre, 203- 
204 kambariuose.

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti,

t Dramos studija, kurią 
organizuoja LB Kultūros 
Fondas, šaukia steigiamąjį 
susirinkimą vasario 23 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro, 
6804 S. Maplevvood Avė., 
Chicagoje, įėjimas iš pietų 
pusės (degs mėlyna šviesa). 
Registracija ir susipažini
mas su lektoriais, tada lais
vas pasikalbėjimas prie ka
vos stiklo. Susirinkime da
lyvaus Dramos studijos me
ninis vadovas komp. Darius

LIETUVI, LIETUVE!
Penkiasdešimtą kartą minime Lietuvos Nepri

klausomybės Šventę. Dvidešimt aštuntą kartą mini
me ją nelaisvės ir priespaudos ženkle. Minime su 
širdgėla, skausmu, ryžtu ir ilgesiu laisvų dienų pa
vergtiems savo broliams ir viliamės, kad greitai 
jos ateis, kad laisva ir nepriklausoma Lietuvos 
valstybė bus vėl atkurta.

Tai mūsų viltis.
Istorija ir gyvenimo patirtis byloja, kad lais

vė dar niekam niekada nebuvo veltui duota. Lais
vė visuomet turėjo būti iškovota ir išpirkta krau
ju ir aukomis ją mylinčių tautos vaikų. Ne išimti
mi yra ir pavergtoji lietuvių tauta, visuomet už 
laisvę atkakliai kovojusi ir tebekovojanti su šim
teriopai gausesniu pavergėju. Nuo tos laisvės ko
vos nėra atpalaiduota nei lietuviškoji išeivija.

Nedidelė mūsų tauta, jėgų neperdaugiausia ir 
jos kasdien retėja tai rusifikacijos padarinių įta
koje pavergtame krašte, tai išeivijos didžiajame 
tautų virinimo katile. Mes tam neturime pasiduoti. 
Turime išsaugoti ir išlaikyti kiekvieną lietuvį savu 
ir tautiniai susipratusiu, dirbančiu ir kovojančiu, 
kad amžiais gyvastinga, gaji ir kūrybinga liktų lie 
tuvių tauta. Tad visas jėgas ir žinias, patirtį ir 
energiją, mokslą ir kūrybą turime skirti praras
tos Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui ir lie
tuvybės išlaikymui.

Tai mūsų pareiga.
Laisvės kovai laimėti mums yra reikalinga 

kaimynų ir draugų parama. Mes negalime būti už
sidarę. Visam pasauliui turime atskleisti savo 
tautos tragediją ir jos siekimus. Valstybininkai, 
mokslininkai, kultūrininkai, visuomenininkai, aka
demikai ir visi kiti svetimų tautų intelektualai turi 
būti pirminė mūsų darbo dirva. Spauda, radijas, 
televizija, kongresų, senatų, akademijų, suvažiavi
mų ir konferencijų auditorijos turi būti mūsų lais
vės siekimo priemonės.

Šeima, lituanistinė mokykla, jaunimo organi
zacija, stovykla, knyga, laikraštis, mokslas, me
nas ir lietuviškoji kūryba turi būti lietuvybės iš
laikymo tvirtovės.

Tai mūsų darbo metodas.
Jubiliejinės Nepriklausomybės Šventės proga 

nuoširdžiai sveikindami visus lietuvius išeivijoje 
ir pavergtoje tėvynėje, linkime niekada nenustoti 
vilties, kviečiame sąžiningai ir uoliai atlikti savo 
pareigą, išmintingai ir tiksliai renkantis darbo me
todus visuomet siekti lietuvybės išlaikymo išeivijo
je ir laisvos nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimo.

JAV LB CENTRO VALDYBA

Lapinskas, rež. Zita Keva- 
Jaitytė-Visockienė, akt. Da
lia Juknevičiūtė-šimoliūnie- 
nė, rež. Algimantas Dikinis 
ir kt. Kviečiame visus at
vykti, kurie nori studiją 
lankyti. Kas negalės tą die
ną užsiregistruoti ar norės 
gauti platesnių informacijų 
žodžiu, prašomi skambinti 
Kultūros Fondui tel. HE
6-5151.

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, 111., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

CICERO

TAUTODAILĖS PARODA
50 metų Lietuvos Nepri

klausomybės atstatymo pro
ga Cicero LB Apylinkės 
v-bos iniciatyva yra įruošta 
tautodailės parodėlė Cicero 

Public Library — Viešosios 
Bibliotekos patalpose, Cer- 
mak Rd. (2200 S.) prie La- 
ramie Avė. (5200 W.).

Tarp kitų eksponatų yra 
išstatyta Lietuvos pinigų 
kolekcija ir Lietuvos pašto 
ženklai. Parūpinta propa
gandinių leidinių anglų kal
ba skaitytojų ir lankytojų 
pareikalavimui.

Cicero lietuviai kviečiami 
paraginti savo pažįstamus 
amerikiečius parodą apžiū
rėti. Lankymo laikas darbo 
dienom nuo 9 v. r. iki 9 v. 
v., šeštadieniais nuo 9 v. r. 
iki 3 v. p. p.

Rengėju yra pakviesta Z. 
Juškevičienė. Jai talkina T. 
Pautieniūtė.

Parodos pristatymas Ci
cero miesto ir spaudos at
stovams įvyks vėliau.

E. CHICAGO

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo jubiliejuje, 
kuris bus minimas š. m. va
sario 18 d.. 6 vai. vak.. vie
tos parapijos salėje, East 
Chicagoje. pagrindi n i a i s

BRAZILIJA
JAUNIMO STOVYKLOJE

Sao Paulo apylinkės eže
ro pakrantės stovyklavietė
je apie šimtas lietuvių da
lyvavo jaunimo stovykloje 
— studijų savaitėje nuo 
sausio 27 — vasario 4 d. Iš 
Argentinos atvyko apie 40, 
Urugvajus atsiuntė 2 atsto
vus, likusieji iš Brazilijos 
miestų, iš š. Amerikos vie
nas.

Programa įvairi: paskai
tos, diskusijos, vakarienė 
programa. Savaitės pirmo
mis dienomis kalbėjo A. 
Saulaitis SJ temomis "Lie
tuvių emigracija”, "Lietu- 
vių bendruomenė”, "Lietu
vio ateitis”, H. Mošinskienė 
"Lietuvių Literatūra”, prel. 
P. Ragažinskas "Kultūra — 
tautinio gyvavimo sąlyga”, 
kun. J. Šeškevičius "Atsa
komybė”, Jonas Valavičius 
"Jaunimo vaidmuo laisvės 
kovoje".

Meniškų gabumų ne
trūksta. Vakarus, pašvęstus 

kalbėtojais sutiko būti se
natorius Birch Bayh iš In
dianos ir Dalia Tallat-Kelp- 
šaitė iš Chicagos.

Meninę dalį išpildys so
listas J. Vaznelis, akompo- 
nuojant prof. V. Jakubėnui. 
Taip pat dainuos T. D. Ma- 
son.

Minėjimas pradedamas š. 
m. vasario 16 d., 9 vai. ryto 
vėliavos pakėlimu prie East 
Chicagos miesto rotušės. 
Kalbės miesto majoras John 
Nikosia ir ALB Centro Val
dybos pirm. Br. Nainys. Bus 
filmuojama.

Gautas visas pusvalandis 
nemokamai naudotis vietos 
radijo stotyje. Radijo pus
valandį pravesti pakviestas 
prof. Tomas Remeikis. (aj) 

• Aldona Vitkutė nese
niai baigė Rochesterio Tech
nologijos Institutą baka
lauro laipsniu.

Pažymėtina jos graži vei
kla visose lietuvių jaunimo 
organizacijose. Ji, kaip ir 
jos sesutė Živilė, šiuo metu 
studijuojanti New Yorke, 
skaito "Dirvą”, "Draugą" ir 
kitus liet, laikraščius. Jos 
tėvelis — žinomas Roches
terio lietuvių veikėjas, šiuo 
metu ji dirba General Hos- 
pital chemijos laboratorijo
je.

DETROIT

SPECIALI RADIJO 
PROGRAMA

A. L. Balso Radijo Klu
bo išlaikoma radijo valan
dėlė "Lietuvių Balsas”, va
sario 16 d., penktadienį, nuo 
7 iki 8 vai. vakare, anglų 
kalba perduos specialią ju
biliejinių metų radijo pro
gramą iš WQRS-FM radijo 
stoties, banga 105.1 Mc.

Detroito ir apylinkių lie
tuviai prašomi pasiklausyti 
patys ir pakviesti ar para
ginti pasiklausyti specia
lios jubiliejinių metų radi
jo programos anglų kalbo
je. draugus, bendradarbius 
ir kaimynus amerikiečius.

susipažinti, sekė įdomus 
laužas, talentų vakaras su 
orkestrėliu, akordeonu, gi
tara, tautiniais šokiais, dai
nomis ir eilėraščiais, links
mesnis atskirų gyvenamųjų 
namukų vakaras, numaty
tas literatūros vakaras V. 
Mykolaičio - Putino garbei. 
Stovykloje ruošiamasi ir 
baigiamajam vakarui, bei 
vakarui, kurį ruošia Sao 
Paulo lietuviai stovyklos 
dalyviams priimti.

Štoyyklautojų amžius — 
maždaug nuo 16, daugelis 
studijuoją ar studijas bai
gę. 1966 metais Jaunimo 
Kongrese dalyvavusiųjų 8, 
virš pusė 1967 buvo IV Pie
tų Amerikos Lietuvių Kon
grese ir jaunimo studijų 
savaitėje, ruoštoje Argenti
nos jaunimo, ši stovykla — 
studijų savaitė ruošta Sao 
Paulyje, vadovaujant prel. 
P. Ragažinskui, iš jaunimo 
ir R. Tijūnėliui.

Ne tik pašnekesių metu, 
bet ir neformaliose diskusi
jose iškyla kalbos apie jau
nimo stovyklas Pietų Ame
rikoje, kurių vyksta net ke
lios Argentinoje ir numato
ma jų toliau Brazilijoje. 
Svarstoma ir stovykla su
augusiems ar šeimoms, rū
pinamasi lituanistinių va
dovėlių klausimu, nes turi
mieji vadovėliai seni. Stu
dentai domisi pagalba stu
dijuoti šiaurės Amerikoje, 
nes ypač Brazilijoje sunku 
dėl lėšų ir varžytinių pa- 
teti į universitetą. Domima
si ir tolimesniais Kongre
sais bei tarptautiniais sąs
krydžiais, kad lietuvių jau
nimas kilęs iš tėvų, atvyku
sių čia 1927 metais ar pa
našiai, ir kurie atvykę tu
rėjo labai sunkiai dirbti, 
kad įsikurtų. Stovykloje 
beveik visi supranta lietu
viškai, dauguma susikalba, 
kai kurie neseniai per veik
lesnį dalyvavimą išmokę ar 
pramokę labai gražiai kal
bėti, suprasdami, kad kal
ba yra pagrindinis ryšys 
tarp įvairių kraštų lietuvių.

A. Saulaitis
NAUJA PARAPIJA

Sausio 31 d. Sao Paulo 
arkivysk. kardinolas Agnel- 
lo Rossi suteikė liet, tėvų 
jėzuitų misijai Brazilijoje 
asmeninės (t. y. viršterito- 
rinės) parapijos teises ap
tarnauti lietuvių dvasios 
reikalus visoje arkivysku
pijoje, pagal Exul Familia 
nuostatus, Tėvų jėzuitų 
koplyčia gavo visas parapi
jinės bažnyčios teises: ga
lės krikštyti lietuvių vai
kus, tuokti, laidoti, vesti 
metrikų knygas, išduoti ati
tinkamus liudijimus ir t.t.

Pirmuoju šios grynai lie
tuviams įkurtos parapijos 
klebonu paskirtas misionie
rius T. Jonas Bružikas, S.J., 
o jo asistentais tėvai Jonas 
Kidykas, S.J. ir Leonas Za
remba, S.J.

AUKOS DIRVAI
A. Vėsa, Rochester......... 2.00
ALB E. Chicago Apyl. ... 15.00
V. Thomas, Baltimore .... 2.00
M. Gegevičius, Cicero .... 1.00
J. VinciOnas, chicago..... 2.00
M. Manomaitis, Boston .. 10.00
X.Y„ Cleveland ..............  2.00
J. Kiaunė, Jamaica .........  6.00
J. Musteikis, Rochester .. 2.00
A. Griauzdė, Boston........5.00
V. Matulionis, Cleveland.. 2.00
J. Juodikius, Cleveland ... 2.00
V. Kalytis, Great Neck .... 7.00
R. Vaišnys, New Haven ... 2.00
P. Švarcas, Mascoutah .... 7.00
E. Vengianskas, Chicago .. 7.00

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo 'vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

S. Mankus, Chicago...........2.00
L. Kronas, Lyons............. 2.00
V. Janušauskas, Montreal 1.00
J. Saulėnas, Providence ... 1.00
J. Laurinaitis, Pananla .... 5.00
J. Sidagis, Detroit........... 4.00
N. Miškinis, Detroit......... 7.00
J. Grigaitis, Chicago........ 5.00
J. Laskus, Chicago......... . 1.00
D. Penikas, Woodhaven .... 2,00 
č. šadeika, Farmington ....5.00
E. Balceris, Chicago........5.00
F. Gaudušas, Chicago.......2.00
V. Končius, Chicago......... 2.00
K. SiliOnas, Flushing........2.00
F. Sutkus, Homewood.......2.00
K. Žukauskas, Santa Ana .. 2.00
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