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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MONROE IR BREŽNEVAS
DVIEJU DOKTRINŲ PANAŠUMAS IR SKIRTUMAS

Maskvinė Pravda rug
sėjo 25 d. paskelbė sam
protavimus apie kitų ko
munistinių valstybių
statusą, kuriuos mes čia 
pavadinome 'Pravdos
doktrina'. Juos kiek ki
tokia forma pakartojo So 
vietijos užsienio reikalų 
ministeris Gromyko sa
vo spalio 3 d. kalboje 
Jungtinėse Tautose. Jų 
esmė yra ta, kadkiekvie* 
na valstybė, turinti ko
munistinę valdymosi for
mą, negali jos atsisaky
ti ir ją keisti savo nuo
žiūra. "Kiekviena komu
nistų partija — išvedžio^ 
jo Pravda — yra atsakin
ga ne tik savo krašto liau
džiai, bet ir visom kitom 
socialštinėm (suprask, 
komunistinėm) partijom 
bei visam komunisti
niam sąjūdžiui!" O kas 
gera ar negera komunis
tiniam sąjūdžiui spren
džia, aišku, tik Krem
lius.

Toji doktrina, kuri da
bar pradedama vadinti 
Brežnevo vardu, nes jis 
kaip sovietų komparti
jos sekretorius turėjo ją 
pirmas aprobuoti, buvo 
sukurta specialiai Če
koslovakijos okupacijai 
pateisinti. Šiandien toji 
okupacija jau baigia pa
niekti savo tikslą. Čeko
slovakija yra suskaldyta 
į dvi beveik visai sava
rankiškas valstybes Če
kiją ir Slovakiją. Čeki
joje visa galia, atrodo, 
yra sukaupta sovietų pa
tikėtinio Lubomir Strou- 
gal rankose. Tas Lubo
mir — 'taikos mylėto
jas' — Stalino laikais 
buvo Čekoslovakijos sau-, 
gurno valdovas. Tai pa
aiškina ir paryškina 
viską.

Nepaisant to, Ameri
kos viešosios nuomonės 
kūrėjų tarpe yra nema
ža tokių, kurie aiškina, 
kad Pravdos, Gromyko 
ar Brežnevo — kaip ją 
bevadintumėm — doktri
na faktinai nieko nesi
skiria nuo JAV prezi
dento Monroe doktri
nos. Iš tikro skirtumas 
tarp jų yra milžiniškas.

Savo pranešime kon
gresui 1823 m. gruodžio 
mėn. prezidentas Mon-

_ Pagaliau, dabar visko turiu: smėlio, cemento ir vandens...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

roe paskelbė 4-ius savo 
užsienio politikos dės
nius:

1. Amerikos kontinen
tas negali būti Europos 
valstybių kolonizuoja
mas;

2. Europos politinė sis
tema yra skirtinga nuo 
Amerikos ir kiekvienas 
bandymas ją įsteigti va
kariniame pusrutulyje 
sudaro grėsmę taikai ir 
JAV saugumui.

3. JAV nesikiša į jau 
esančias Europos vals
tybių kolonijas;

4. JAV nesikiša į Eu
ropos karus, jei jie veda
mi tik dėl jos liečiančių 
reikalų.

Toji doktrina buvo pa
skelbta dėl to, nes bijo
ta, kad Europoje susida
riusi valdovų taip vadi
nama "Šventoji sąjunga" 
gali bandyti padėti Ispa
nijai atgauti jos buvu
sias kolonijas Lotynų 
Amerikoje, kurios apie 
tą laiką jau visos buvo 
pasiskelbusios nepri
klausomom valstybėm. 
Be to atrodė, kad ir Ru
sija nori savo valdomą 
Aliaskos teritoriją pra
plėsti iki Oregono. (Fak
tinai tos doktrinos kūrė
jas buvo ne pats prezi
dentas Monroe , bet jo 
valstybės Sekretorius 
John Quincy Adams, ku

PAKELTAS Į JAV ARMIJOS KAPITONĄ...

Algirdas B. Makaitis, tarnaująs JAV armijoje Vietname, neseniai 
buvo pakeltas f kapitonus. Algis yra baigęs Harvardo universitetą ir 
atlikęs karinę tarnybą planuoja sielai aukštesnio mokslo laipsnio ta
me pačiame universitete. Nuotraukoje plk.TaroKatagirisegaA. Ma 
kaičiui kapitono ženklą.

rio pažiūros ne visai su
tapo su prezidento. Ta
čiau, kadangi tai buvo pa
skelbta prezidento pra
nešime, tie principai is
torijoje liko surišti su 
Monroe vardu.)

JAV tuo metu pačiom 
būtų labai sunku privers
ti kitas valstybes skai
tytis su Monroe doktri
na, tačiau susidėjusios 
sąlygos buvo jom palan
kios. Rusija greitai atsi
sakė nuo savo planų ko
lonizuoti Aliaską, o Is
panija nebuvo pati pajė
gi vėl užkariauti savo 
kolonijas. Tik JAV pilie
tinio karo metu Napole
onas III bandė pasodinti 
Austrijos did. kunigaikš
tį Maksimilianą į Mek
sikos sostą, bet nuo tos 
idėjos atsisakė pasibai
gus JAV pilietiniam ka
rui.

Iš esmės Monroe dokt
rina siekė užtikrinti kitų 
Amerikos valstybių 
laisvę, kas, aišku, atiti
ko ir JAV-bių intere
sams. Tuo tarpu Brež
nevo doktrina tą laisvę 
atima ir net užkerta ke
lią vadinamam 'tauti
niam komunizmui' — vi
są valdžią atiduodant 
Maskvai.

Žinia, visos doktrinos 
kaip ir visi teisės nuos
tatai galioja iki yra re
miami jėga. Brežnevo 
doktrina būtų laikoma

Sukaktuvininkas Erdmonas Simonaitis jam suruoštose vaišėse. Nuotraukoje iš kairės: A. Lymantas, 
A. Žolynas, E. Simonaitis ir dr. P. Karvelis.

PAGERBĖ MAŽOSIOS LIETUVOS 
VEIKĖJĄ ERDMONA SIMONAITĮ
Lapkričio 2 d. buvo 

švenčiama Mažosios Lie
tuvos veikėjo Erdmono 
Simonaičio 80 metų am
žiaus sukaktis. Nors su
kaktuvininko gimtadie
nis buvo spalio 30 d., 
bet minėjimas buvo nu
keltas į savaitgalį.

Lietuvos valstybei ir 
lietuvių tautai didžiai 
nusipelniusio vyro su
kakties minėjimas pra
sidėjo 2 vai. p.p. Va
sario 16 gimnazijos iškil
mių salėje, kuri prigū
žėjo rinktinės publikos, 
pagerbti didįjį sukaktu
vininką.

Ne kiekvienam lemta 
susilaukti tokio gražaus 
amžiaus! Visi minėjimo 
dalyviai galėjo su pasi
tenkinimu konstatuoti, 
kad sukaktuvininkas tiek 
fiziškai, tiek dvasiškai 
yra pasigėrėtinai gero
je formoje. Iškilmėse 
gimnazijoje taip pat da
lyvavo būrys mokslei
vių, nors didelė jų dalis 
tuo metu buvo išvykę 
atostogų.

Iškilmes atidarė E. Si
monaičio sukakčiai pa
minėti komiteto pirmi
ninkas, gimnazijos mo
kytojas F. Skėrys. Jis 
pranešė, kad per komi1 
tetą gauta su viršum 70 
sveikinimų raštu. Maž
daug tiek pat sveikini
mų gavo sukaktuvininkas 
tiesiogiai pats. Jau tas 
faktas rodo, kokia pa
garba yra apsuptas su- 

puskvailio kliedėjimu, 
jei Čekoslovakijoje ne
būtų sovietų kariuome
nės. JAV būtų galėjusios 
Monroe doktriną pritai
kyti Kubos atsitikimui 
iki Castro režimo paša
linimo. Vietoje to jos pa
sitenkino tik sovietų ra
ketų atitraukimu iš tos 
salos. Amerikoje pasi
girdo aiškinimų, kad 
Monroe doktrina iš vi
so yra atgyvenusi savo 
amžių. Įvykiai Čekoslo
vakijoje ir Brežnevo 
doktrina tačiau parodė, 
kad iki visuotinos visų 
tautų laisvės dar labai 
toli.

kaktuvininko asmuo ir 
kiek jis yra populiarus 
lietuvių visuomenėje.

Erdmonas Simonaitis
Perskaitęs ilgą svei

kinimų sąrašą pirminin
kaujantis suteikė žodį 
sveikintojams, atvyku- 
siems į minėjimą. Kal
bėjo PLB Vokietijos val
dybos pirmininkas inž. 
Valiūnas, gimnazijos di
rektorius Natkus, tėvas 
Bernatonis, Dr. A. Ge
rutis, pasveikinęs Dip
lomatinės Tarnybos šefo 
ministerio S. Lozoraičio 
ir savo vardu, J. Glem- 

Gimnazijos sodelyje buvo pasodintas E. Simonaičio ąžuolas. Duo
bę kasa E. Kavolis, buv. mokytojas iš Klaipėdos krašto. Dešinėje 
stovi sukaktuvininkas E. Simonaitis.

Gudelis, mokytojas An
tanaitis, S. Vykintas ir 
dar kiti kalbėtojai. Moks
leiviai padeklamavo mo
mentui pritaikintų eilė
raščių ir, mokytojo Mot* 
gabio vadovaujami, pa
dainavo kelias dainas.

Sveikinimų skaitymas 
ir sveikinimai žodžiu pa
reikalavo tiek laiko, jog 
deja, nebeliko laiko pa
grindiniam referatui, ku-- 
rį apie jubiliatą turėjo 
skaityti Ansas Lyman
tas, specialiai su žmo
na atskridęs iš Montre-- 
alio. Dėl to tenka labai 
apgailestauti, nes Ly
mantas yra surinkęs 
apie Mažosios Lietu
vos veikėjus, jų tarpe 
ir apie E. Simonaitį įdo 
mios medžiagos.

Vėliau gimnazijos so
delyje buvo pasodintas 
Erdmono Simonaičio var
do ąžuolas. Per sodini
mo iškilmes žodį tarė 
dr. P. Karvelis.

Į pavakarę iškilmių da
lyviai nuvyko į Hems- 
bachą, kur E. Simonai
tis gyvena. Čia Her- 
mannshofo salėje buvo 
surengtos vaišės.

Pats jubiliatas širdin
gais žodžiais padėkojo 
sveikintojams ir ypač 
ragino jaunimą tęsti 
toliau lieuvybės dar
bą.

Pačios iškilmės vy
ko pakilioje nuotaikoje. 
Visi dalyviai reiškė vil
tį, kad jubiliatui būtų 
lemta susilaukti dar 
daug gimimo dienų su
kakčių.
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GENEROLAS KVIEČIA 
PASIKALBĖTI...

Tarnyboje diena praė
jo ramiai, nors Inokenti- 
jus Volodinas jaudinosi. 
Bet jis žinojo, kad blo
giausia bus naktį. Vaka
re jis tikėjosi pasislėp
ti teatre, kad nereikėtų 
bijoti dėl kiekvieno pa
sibeldimo prie durų.

Kaip tik jam ir žmonai 
ruošiantis vykti į teat
rą suskambėjo telefo
nas. Doty jau baigė reng
tis. Inokentijus sustojo, 
kaip įbestas, žiūrėda
mas į telefoną ir paskui 
pasakė:

— Doty, atsiliepk. Jei 
kas manęs klaus, sakyk, 
kad išėjęs ir nežinaika- 
da grįšiu. Tegu jie eina 
po v...! Aš nenoriu pra
rasti malonaus vakaro.

Doty priėjo prie tele
fono.

— Alio?... Jo nėra... 
Kas? — ir staiga jos vei
do ekspresija pasidarė 
draugiškesnė. — Labas 
vakaras, drauge genero
le.... Taip, aš pažiūrė
siu... ir uždengusi ran
ka ragelį pasakė: — tai 
generolas, jis atrodo pui
kioj nuotaikoj.

Volodinas sudvejojo. 
Generolas telefonuoja 
vakare asmeniškai... ir 
geroj nuotaikoj... Žmona 
pastebėjusi jo dvejoji
mą, tęsė:

— Vieną minutę... Aš 
girdėjau duris darant, 
gal tai jis grįžta. Taip, 
tai jisl Ini, nenusiimk 
palto, ateik greit, gene
rolas nori su tavim pa
kalbėti.

Volodinas paėmė rage
lį. Generolo balsas buvo 
malonus. Jis jam prane
šė linksmą žinią, kad pa
skyrimas į užsienį pa
tvirtintas ir trečiadienį 
galės skristi į Paryžių, 
rytoj turės oficialiai per
duoti savo pareigas, o da
bar turėtų pusvalandžiui 
atvykti pas generolą pa
sitarti kai kuriais smul
kiais reikalais. Gene
rolas net jam pasiuntė 
savo automobilį.

Volodinas padėjo rage
lį ir giliai atsikvėpė, lyg 
nuo pečių būtų nukritusi 
sunki našta.

— Ar tu įsivaizduoji, 
Doty, trečiadienį aš sė
du lėktuvan, o dabar pus
valandžiui turiu nuvykti 
pas generolą aptarti kai 
kurias smulkmenas.

— Ar tu nemanai, kad 
tos "kai kurios smulk
menos" liečia mane?

— Galimas dalykas. 
Aš noriu ir tave pasiim
ti į Paryžių. Dabar ne
skubėk rengtis, nes vis- 
vien nespėsime pirmam 
veiksmui... Pamatysime 

antrąjį veiksmą. Aš tau 
paskambinsiu iš ministe
rijos.

Jis skubomis baigė ap - 
sivilkti uniformą, kai 
prie durų suskambėjo 
skambutis. Tai buvo ne 
Viktoras, kuris nuolat 
jį vežiodavo. Tai buvo 
ir ne Kostia. Naujas šo
feris buvo liesas, bet in
teligentiško veido. Jis 
linksmas leidosi laiptais 
šalia Volodino, sukda
mas rankoj automobilio 
raktais.

— Aš neprisimenu, 
kad būčiau jus sutikęs 
ministerijoje, — pasa
kė Volodinas segioda
masis paltą.

— O aš net atsime
nu jūsų laiptus. Du kar
tu buvau atvykęs jūsų 
ieškoti.

— Drauge patarėjau, gal jis galėtų Salia jūsų atsisėsti?

Šoferis turėjo paslap
tingą šypseną, bet tai ga
lėjo būti dėl to, kad jis 
turėjo malonumo važi
nėti automobiliu. Volo- 
dinas atsisėdo užpakali
nėje sėdynėje. Šoferis 
bandė su juo juokauti, 
bet jis neatsakinėjo. Stai
ga automobilis sustojo 
prie šaligatvio, kur jau
nas vyras, susisupęs į 
paltą, stoviniavo. Jis 
ranka davė šoferiui ženk
lą.

— Tai mūsų garažo 
mechanikas, — paaiški
no šoferis bandydamas 
atidaryti priekines du
ris. Bet jos nesidavė, 
matyt užraktas buvo pa
gedęs. Šoferis nusikei
kė ir kreipėsi į Volo- 
diną:

— Drauge, patarėjau, 
ar jis negalėtų šalia jū
sų atsisėsti? Tai ma
no viršininkas ir man 
būtų nepatogu jo nepa
imti.

— Gerai, — atsakė 
Volodinas, pasitraukda
mas, kad būtų kur atsi
sėsti. Jis buvo susijau
dinęs dar dėl savo gali
mos kelionės, ir nekrei
pė dėmesio į jokius gali
mus pavojus.

Mechanikas su ciga-

DIRVA

rete lūpose atsisėdo ša
lia Volodino ir automobi 
lis tuoj pat pajudėjo iš 
vietos. Volodinas vėl pa 
skendo savo mintyse ir 
nekreipė dėmesio į ke
lią, kuriuo važiavo. Me
chanikas rūkydamas 
greit automobilį pri
pildė dūmais.

— Ar jūs negalėtumė 
te nuleisti stiklą ir grą
žinti švarų orą.

Bet mechanikas nesu
prato ironijos ir neati
darė lango. Priešingai, 
ištraukęs iš savo kiše
nės lapą, ištiesė Volo- 
dinui.

— Skaitykit, drauge, 
aš jums truputį pašvie
siu.

Automobilis dabar va
žiavo tamsia gatvele ir 
šalia Volodino sėdėjęs 

vyras pašvietė žibintuvė 
liu.

"Aš pasirašęs SSSR 
vyriausias prokuro
ras..."

Volodinui buvo sunku 
greit susiorientuoti ir ne - 
suprato, kas gali būti tas 
mechanikas. Ar tai buvo 
analfabetas, ar jis nesu
prato dokumento reikš - 
mės, ar būdamas girtas 
norėjo užmegsti pasi
kalbėjimą?

"Arešto nutarimas... 
perskaitė jis, vis nesu
prasdamas ką skaito... 
Volodino Inokentijaus Ar- 
tenivičio, gimusios 1919 
metais..."

Tik dabar per visą jo 
kūną nudiegė skausmas. 
Jis atidarė burną, bet ne
galėjo nieko ištarti ir 
ranka su popieriaus 
lakštu bejėgiai nukrito 
ant kelių. "Mechanikas" 
suėmė jį už pečių:

— Nusiraminkit! Jo
kio judesio, arba aš jus 
vietoj nudėsiu! — sušu
ko jis nukreipdamas į 
Volodino akis savo ži
bintuvėlį ir papūsdamas 
į veidą dūmus.

Nors Volodinas ir per
skaitė nutarimą savo 
arešto, bet negalėjo pa-

1968 m. lapkričio 22 d.

Montessori vaikų namelių auklėtiniai patys išmoksta surasti ko ieško... J, Juknevičiaus nuotrauka

LIETUVIŠKOJO ATŽALYNO

UGDYMO PENKMETIS
Išeivijos gyvenimeturime aps

čiai {vairios paskirties ir apim
ties organizacijų, tai kultūros 
pažymys, mūsų tautinis pasidi
džiavimas! Bet vis dėlto, tenka 
pasakyti, pripažinti, kad ta or
ganizacija, kuri rūpinasi vaiko 
- žmogaus asmenybės pagrin
dais, jo asmenybės formavimu, 
yra pati reikšmingiausia žmo
gaus ir žmonijos gyvenime, 
ypač šiandieną dvasinio nuos
mukio, žmonijos dvasinės anar
chijos metu. Viena tokių orga
nizacijų, kaip tik ir yra A.L. 
Montessori draugija, įsteigta 
1958 m. spalio 21 d., Chicago
je. O šios draugijos įkurti - ve
dami Montessori Vaikų name
liai pradėjo darbą 1963 m. rug
sėjo mėn. Tad šiemet sueina 
jau penkmetis, kaip veikia na
meliai -- vaikų darželis. Šia 
proga tebūna leista, bent trum
pai mesti žvilgsnį į organizaci
jos nueitą kelią, vaikų namelių 
organizavime.

Buvo daugelio žmonių ir dau
gel pastangų padėta, kad žodis, 
planai ir viltys taptų kūnu, — 
kad Montessori sistemos Vaikų 
nameliai būtų įsteigti ir veiktų 
lietuvio vaiko džiaugsmui ir jo 
laimei. Nežiūrint visų gerų no
rų, praktiškai reikalas nepaju
dėjo nė iš vietos, kolei į esa
mą pedagogų ir idealistų būre
lį neįsijungė dr. Leonas ir Ire
na Kriaučeliūnai. Jie gerai su
prasdami sistematingą ir me
todingą vaiko ugdymo reikšmę, 
įrengė vaiko reikalui pritaiky
tas patalpas ir jas pavedė Mon
tessori draugijai. Kaip tik drau
gija gavo pastogę, tuojau ir su
organizavo - įsteigė senai sva
jotus vaikų namelius -- vaikų 
darželį Chicagoje. Pirmoji šių 
namelių vedėja buvo mok. St. 
Vaišvilienė, o to meto draugi
jos pirmininkė -- J. Grybauskie- 
nė. Gi nuo 1966-jų metų name
liams vadovauja, motiniškai, pe
dagogiškai mažuosius ugdo mok. 
J. Juknevičienė. Dabartinė drau-

kęsti, kad taip su juo elg
tųsi.

— Šoferi! Paaiškin
kit man kastaiperprovo- gerbė ir kaip veiklią energin- 
kacija? — sušuko Volo - gą draugijos pirmininkę, įtei-
dinas agresingai.

— Aš tarnauju Sovietų 
Sąjungai, drauge patarė
jau! — atsakė šis per 
petį taip pat agresingai.

(Bus daugiau) 

gijos pirmininkė — Irena Kriau- 
čeliūnienė vadovauja draugijai 
jau keli metai iš eilės.

A.L. Montessori valkų name
lių sėkmingos veiklos penkme
čio paminėjimas įvyko spalio 
12 d., puošniame Beverly Woods 
restorane. Dalyvavo virš šim
to asmenų, daugumas darželio 
vaikučių tėveliai, visuomenės 
atstovai.

Šventės oficialią dalį atida
rė draugijos pirmininkė, Ir. 
Kriaučeliflnienė. Draugijos ir 
vaikų namelių veiklos apžvalgą 
pateikė L. Narbutis, jis pasi
gėrėtinai gražiai pravedė ir vi
są oficialią paminėjimo dalį. 
Kalbėjo namelių vedėja mok. 
J. Juknevičienė. Ji padėkojo sa
vo auklėtinių tėveliams už tie
sioginį darželio rėmimą --vai
kučių leidimą lankyti darželį. 
Padėkos jausmui išreikšti, ve
dėjai buvo įteikta didžiulė puokš
tė rožių. LB Chicagos apygar
dos pirmininkas, A. Juškevičius 
sveikino dr. Leoną ir Ir. Kriau - 
čeliūnus ir jiems dėkojo už jų 
gausią ir pastovią paramą vai
kų nameliams. Pastebėjo, jog 
ponai Kriaučeliūnai tuomi pa
čiu prisideda ir prie viso iš
eivijos tautinio švietimo užda
vinio sprendimo. Gana ilgą ir 
gilios minties kalbą pasakė dr. 
H. Fleege, Montessori siste
mos mokytojų parengimo mo
kyklos direktorius. Jis pasi
džiaugė lietuvių tautiniu soli
darumu, sveikino besirūpi
nančius priešmokyklinio am
žiaus vaiko metodingu, siste- 
matingu ugdymu. Pasakė, kad
A. L. Montessori Vaikų name
liai yra vedami pavyzdingai ir 
kad Chicagos miesto švietimo 
organų atstovai, vizitavę name
lius eilę kartų rado juos pavyz
dingiausiai vedamus, užlaiko
mus. Žodį tarė ir pats mece
natas dr. L. Kriaučeliūnas, L.
B. Tarybos narys, jis akcen
tavo būtiną reikalą sudaryti są
lygas lietuviukui vaikui augti 
lietuviškoje aplinkoje, tautinių 
tradicijų dvasioje. Draugijos val
dyba pareiškė nuoširdžią padė
ką dr. Leonui ir Irenai Kriau- 
čeliūnams, kaip pastoviems 
vaikų namelių mecenatams, o 
Ireną Kriaučeliūnienę dar pa-

kiant dail. Paukštienės pa
veikslą.

Žvelgiant į M. Draugijos 
veiklą, gaunasi įspūdis, kad tai 
yra didelė, kultūringa šeima, 
gyvenanti viena idėja, ir iš vi
so vakaro -- paminėjimo nuo
taikos buvo malonios, kultūrine 
gos, jungiančios. Tenka tik lin
kėti šiai darniai šeimai plėstis, 
vaikų nameliams augti skaičiu
mi pačių vaikučių laimei, tė
vų džiaugsmui ir mūsų tautinės 
grupės pasididžiavimui.

A. BERŽIENE

DON’T COME HERE!
IF YOU

AREN’T L00K- 
1NG FOR A 
CHALLENCE 
DON’T WANT'- 
TO STUDY & 
W O R K 
HAVEN’T A 
DES1RE.

A SCHOOL 
OF OPl’OR- 
T U N I T Y 
FOR A BOY 
WITH HIGH- 
ER THINGS 
IN MIND.

ST. JOSEPH SCHOOL 
FOR BROTHERS 
franciscan friars

PULASKI, 1VISCONSIN 
414-822-5422

(110-114)

HELP WANTED MALĖ
1NSPF.CTOR: quality control expri- 
enced in sheet metai lay out, tem- 
plales and competent with all com* 
mon inspection lools; plant manufac- 
tures electro mechanical assembly, 
(packaging machines) which mušt be 
given performance check; mušt keep 
accurate neat records; salary com- 
mensurale with experience and skili 
paid holidays and vacation benefits. 
See Mr. Pickering, Bcseler Corp., 1634 
E. Elizabeth Avė., Linden, N. J.

(112-115)

EXCELLENT 
OPPORTUNITY 

For Ex-Servicemen 
Many Fringe Benefits 

Small Plant. Steady Work 
PRINTER

For oflset letter-press and typeselting
DIE-CUTTF.R

For Heidelberg-platen. Mehle verlical 
V-50

HANDYMAN
Lighl assembly work. fabricnting 
sigris, decor, framing, etc.

SHAW & SLAVSKY; INC.
I 3B2 I Elniira, Detroit, Mich.

(I10-I16)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
ĮUOSTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Maskva nerimauja 
dėl opozicijos...

Sakoma, kad dramb
liai turi nuostabią at
mintį ir neužmiršta to, 
kas jiems blogo padarė 
net prieš daugelį metų. 
To negalima pasakyti 
apie žmogų, kuris sten
giasi iš atminties pa
šalinti viską, kas jam su
kelia nemalonius prisi
minimus.

Štai, kad ir rugpiūčio 
21 buvo ne taip seniai, 
bet Vakaruose žmonės 
pradeda priprasti prie 
Čekoslovakijos okupaci
jos ir ima tikėti sovietų 
komunikatams, kur kal
bama apie sovietų-čeko- 
slovakų santykių "nor
malizaciją", aiškindami 
paraidžiui, o užmiršda
mi, kad ta normalizaci
ja reiškia įvestų Čeko- 
slovakijon sovietų armi
jos dalinių "normų" pri
pažinimą...

Bet ne taip lengvai 
Maskvai sekasi pas save 
žmones priversti už
miršti "Prahos pavasa
rį". Opozicija sovietų in
tervencijai Čekoslova
kijoje tebėra gyvai dis
kutuojama ir nesibaimi
nama kritikuoti dabar
tinį režimą.

Paskutiniu laiku ten 
išsivystė nauja kovos 
priemonė, dėl kurios 
Maskva labiausiai neri
mauja. KGB ir milici
ja jau kelios savaitės 
kai užsiėmę "naujo sti
liaus agentų" medžiok
le. Šį kartą persekioja
mi ne įprasti "defetis- 
tai revizionistai" ar "im
perialistų šnipai", bet 
slapti radijo siųstuvai, 
kurie kursto opoziciją.

Ypatingai tų slaptų ra
dijo siųstuvų yra daug 
Ukrainoje. Kiek mažiau 
Pabaltijo kraštuose. Uk
rainoje, kur pasiprieši
nimas Maskvos centrali
zacijos tendencijoms nie
kad nebuvo visiškai su
naikintas, po to, kai Če
koslovakijoje prasidėjo 
socializmo demokratiza
cijos procesas, iš naujo 
priminė ukrainiečiams 
jų nepakenčiamą padėtį. 
Tie slapti’ radijo siųstu
vai skleidžia ne tik 
"karštą" muziką, bet 
taip pat duoda politinius 
komentarus ir žinias,ko
kių žmonės niekad ne
išgirs iš valdžios kon
troliuojamų radijo sto
čių. Tų siųstuvų atsi
rado tiek daug, kad spe
cialūs armijos ir avia
cijos daliniai padeda 
KGB ir milicijai. Spe- 
calūs detektavimo auto
mobiliai, kurie buvo nu
siųsti Čekoslovakijon su
rasti čekų slaptus siųs
tuvus, dabar skubiai su
grąžinti Sovietijon ir, 

kaip nseniai Pravda Uk- 
rainy prisipažino, Kri- 
voj Rog rajone esama 
net 500 tokių slaptų siųs
tuvų. Iki šiam laikui 
KGB ir milicija surado 
tik apie 100. Bet vieną 
siųstuvą nutildžius, jo 
vietoj pradeda veikti du 
nauji.

Kompartijos centro ko
mitetas visomis jėgomis 
stengiasi sustiprinti kon
trolę, susigrąžinti be- 
slystantį iš jo rankų jau* 
nimą ir užslopinti ide
ologinę opoziciją užuo
mazgoje. Šiuo metu ne 
tik slapti radijo siųstu
vai, bet ir slapta litera
tūra sovietų vadams ke
lia vis didesnio nerimo.

Ukrainoje, Pabaltijo 
kraštuose ir net Centri
nėje Azijoje, vis daugiau 
pasigirsta balsų už di
desnę nepriklausomybę, 
pripažįstant, kad Mask
vos centralizacinė siste
ma jau atgyvenęs daly
kas. Maskva nebegali vi
sai užslopinti etninių gru
pių nacionalinius jaus
mus trėmimais arba ma
siniais areštais, kaip tai 
buvo daroma Stalino lai
kais, nes nuo to nukentė
tų ne tik krašto ekonomi
ja bet ir valstybinė struk
tūra, tad sovietų vado
vams lieka tik viena iš
eitis — gintis ideolo
giniai, kartu įvedant vis 
griežtesnę žodžio kon
trolę.

rašo
KIEKVIENA PUŠIS 
SAVO ŠILUI OŠIA

Perskaičius rašytojo 
V. Alanto straipsnį, pa
rašytą Korp! Neo-Lithu
ania stovyklavimo pro
ga, kilo mintis, būtent: 
kodėl geri straipsniai 
spaudoje retai kada gvil
denami, užgiriami ir vi
suomenė skatinama juos 
perskaityti ir įsisavin
ti? Kai tuo tarpu silp
nesnius ar turinčius pa
klaidų keliamu klausimu 
griebiasi spaudoje narp
lioti, priekaištauti ir net 
neapykantą užtraukia ra
šytojui - žurnalistui.

Antraštėje minimas 
V. Alanto straipsnis 
tiek įdomus, tiek vertas, 
kad reikėtų jį komen
tuoti visoje lietuviškoje 
išeivijos spaudoje dėl iš
keltų labai ir labai tei
giamų minčių. Šis 
straipsnis turėtų būti 
perspausdintas ir komen
tuotas spaudoje. Jisturė 
tų būti atspaustas atski
ru 2 ar keturių lapų 
spaudiniu ir išplatintas

Lietūkiu paviljonas derliaus šventėje Chicagoje. Akordeonu groja Ed. šilkaitis. Kairėje parodos lan
kytojams teikę informacijas budėtojai Valteris Endriulaitis, Lidija Jadviršytė ir Aldona Kelmelytė.

CHICAGOS LIETUVIAI
DERLIAUS ŠVENTĖJE
Kiekvienų metų rude

nį Chicagos mieste ren
giamas visų tautų pasi
rodymas, vadinamas der
liaus švente. Tautinės 
grupės čia rengia kul
tūrinius pasurodymus, 
pasirodo menmėje pro
gramoje ir dalyvauja su 
savo maisto gaminiais, 
pardavinėjant tarptau
tinėje kavinėje.

Šventę įvedus prieš de
vynerius metus, lietuvių 
atstovavimu rūpinasi 
JAV Lietuvių Bendruo
menės Chicagos apygar
dos valdyba. Šiais me
tais visais šventėje da
lyvavimo reikalais rū
pinosi valdybos vicepir
mininkas Donatas Šu- 
kelis. Jam talkininkavo 
valdybos nariai: Irena 
Smieliauskienė, Bronius 
Macevičius, Antanas Bū 
ga ir Valdimaras Sa
dauskas.

Galime drąsiai teigti, 
kad lietuvių kultūrinis pa
viljonas buvo pats gra
žiausias. Taip pat ir pa 
viljono užrašas "Lithu- 
ania" buvo patrauklus. 
Po "Lithuania" užrašu 
stambiomis raidėmis, 
buvo užrašyta "1940 - 
1941, 1944- 1968" occu-
pied by U.S.S.R.

Paviljone buvo labai 
skoningai iškabinta ir iš
dėstyta: audiniai, juos
tos, gintarai, medžio dro
žiniai, lėlės, lietuviški 
pinigai ir pašto ženklai. 
Taip pat buvo išstatytos 
reprezentaciniai išleis
tos knygos (Lietuvių En
ciklopedija, Krėvės raš

ne tik tarp neolituanų, 
bet taip pat tarp skautų 
ateitininkų ir jų susirin
kimuose išdiskutuotas 
jo idėjos — istorinės, 
tautinės, valstybinės — 
įsisavinamos. Kada mes 
pradėsime kalbėti tau
tine — vienybės idėja? 
Kada mes rasime bend
rą lietuvišką kelią tie
siantį į Lietuvos kovos 
laisvės idėjas? Meski
me antigrupinius prie
kaištus, politinį ar pa
saulėžiūrinį fanatizmą. 
Pasaulis taip greit kin
ta, jog nėra nei laiko 
nei vietos nelietuviška 
idėja kalbėti.

V. Alanto straipsnis 
yra įdomus ne tik jau
nuoliui, bet jis pritrau* 
kia skaitytoją iki ga
lo be pertraukos ir se
nimą.

A. Musteikis 

tai, Antologijos ir kt.)ir 
po vieną egzempliorių 
JAV leidžiamų lietuviš
kų laikraščių ir žurnalų.

Paviljoną rengė Zuza
na Juškevičienė, Kaspe- 
ras Radvila ir Jonas Vai
čiūnas. Per abidvi paro
dos dienas paviljone bu
dėjo mergaitės apsiren
gusios tautiniais rūbais. 
Jos buvo šokėjų grupės 
GRANDIES, Chicagos 
aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos, skautų 
ir Pedagoginio lituanis
tikos instituto atstovės.

Meninėje programoje 
Irenos Smieliauskienės 
vadovaujama tautinių šo
kių grupė pašoko: Malū
ną, Aštuonytį., Audėjė
lę ir Ketvirtainį. Šo
kiams akordeonu grojo 
Edmundas ir Raimondas 
Šilkaičiai. Programą 
pravedė Jūratė Jasai- 
tytė.

Paviljonas ir progra
ma buvo daug pranašes
ni už kitų tautų paviljo
nus ir programas.

Tarptautinėje kavinė
je lietuvių skyrius, jei ir 
nebuvo originalus tauti
niais valgiais, tai pasi
žymėjo turtingumu ir 
gražiu sutvarkymu. Ša
lia raguolio rikiavosi 
įvairių įvairiausių pyra
gų ir pyragaičių eilės.

Daug gaminių buvo par
duota ir tuo būdu papil
dyta apygardos valdybos 
kasa. O pinigai šiais me
tais apygardos valdybai 
labai reikalingi. Kas 
metai apygardos valdy

Lapkričio 13 d. Detroite buvo atidaryta lietuvių tautodailės paroda, kuri tęsis iki gruodžio 24 d. Nuo
traukoje parodos rengimo komitetas apžiūri eksponatus. Stovi iš kairės: j’. Baublys, St. Kaunellenė, 
A. Musteikis ir D. Mante. J. Gaižučio nuotrauka

ba gaudavo pašalinių pa
jamų (Kultūros Fondo va
jus, Dainų Šventė) arba 
specialiai pravesdavo va
jų litauanistiniam švie
timui remti. Šiais me
tais Bendruomenę įjun
gus į bendrą finansinį 
vajų Jungtiniam Fon
dui, apygardos valdybai 
nėra kaip savo reika
lams lėšų sutelkti.Opa- 
ramos lituanistinėms 
mokykloms reikia kas 
metai.

JAV LB Chicagos apy. 
gardos valdyba (A. Juš
kevičius, Br. Macevi
čius, Ir. Smieliauskienė, 
D. Šukelisį A. Būga, V. 
Sadauskas, S. Jonynienė 
ir K. Avižienis) puikiai 
reprezentavo lietuvius 
šiemetinėje derliaus 
šventėje, kurią aplankė 
apie 50.000 asmenų, de
ja, tarp jų lietuvių buvo 
gal tik koks šimtas. O 
rengėjai laukė,laukė ne 
tik didesnio lietuvių skai

Pakeltas Į paskautininkus Vytautas Rėklys detroitiečiy skautųVy- 
tauto Baukio, Kęstučio Barčaus ir AnatolijausViskantokeliamasvis 
aukščiau... R. Selenio nuotrauka

čiaus, bet ypatingai Bend
ruomenės vadovybės na
rių. (kj)

DETROIT
SKAUTAI BAIGĖ 

JUBILIEJINIUS METUS
Detroito skautai jubilie

jinius metus baigė bendra 
abiejų tuntų sueiga. Iš Chi
cagos buvo atvykęs vidurio 
rajono vadeiva s. Modestas 
Jakaitis.

Sueigos metu buvo pa
sveikintas i paskautininko 
laipsnį pakeltas Vytautas 
Rėklys. Į vyr. skiltininko 
laipsnį pakeltas Antanas 
Peškus. į skiltininko — Al
gis Kaunelis, Antanas 
Strakšys, Raimondas Kil- 
monas, Vytautas Kaunelis. 
Į paskiltininko — Robertas 
Arlauskas, Kęstutis Atko- 
čaitis, Ričardas Jonynas, 
Kastytis Karvelis, Robertas 
Leonavičius, Jonas Naujo
kaitis, Robertas Palaikis, 
Ramūnas Savickas, Arvy
das šepetys, Algis Tumas ir 
Edmondas Zablockis.

Tuntininkas s. Česlovas 
Anužis paskelbė naują tun
to štabą: tuntininko pava
duotojas s. Leopoldas Hei- 
ningas, tunto adjutantas si. 
Algis Kaunelis, tunto iždi
ninkas ps. Alfonsas Valavi
čius, skautų sk. vedėjas fi
listeris Jonas Asminas, Kęs
tučio draugovės drauginin
kas filisteris Jurgis šenber- 
gas, Mindaugo draugovės 
draugininkas s. v. vyr. si. 
Ramutis Bulota, Algimanto 
draugovės draugininkas ps. 
Vytautas Rėklys, Geležinio 
Vilko skautų vyčių būrelio 
vadas ps. Arūnas Vaitiekai- 
tis ir tunto spaudos sky
riaus vedėjas si. Robertas 
Selenis.

Sueigos metu suruošta 
stovyklinių nuotraukų pa
roda turėjo didelį pasiseki
mą. Jos metu iš kavutės 
gauto pelno ir surinktų au
kų pasiųsta 275 doleriai 
tautinės stovyklos spalvo
tam filmui gaminti.
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (70)

SUGRIOVUS, -
Dalykas, kuris jau ilgesnį laiką kėlė ir tebe

kelia ginčų, iššaukė gausybes pykčių, diskrimina
cijų ir iškeikimų, kuris buvo pagrįstas geriausiais 
norais, bet gyvenime nieko neišsprendė, buvo už
sienio lietuvių stambiųjų politinių ir visuomeninių 
organizacijų atstovų konferencijos nutarimai Cle
velande 1966 m. sausio 22 d. Tų nutarimų dingsti
mi vėliau pasekė ir rezoliucijomis sakėsi kitos ma
žesnės išeivių organizacijos bei draugijos, o taip 
pat nestigo ir pavienių asmenų, noriai pradėjusių 
eiti tautinės drausmės policijos pareigas.

Įstatymai reikalingi, tvarkos palaikymas la
bai geras dalykas ir policija būtina. Bėda tik, kad 
ir nepaklusnumo būta nemažai, o mūsų padėtyje sa
ve apsiskelbę policininkai irgi nieko nevalios pa
daryti. Mums nėra kito kelio, kaip vieni kitus 
gražiuoju įtikinti, svariais argumentais nugalėti, 
pasikliauti tautiečio sąžine ir gerais norais, pasi
tikėti jo lietuviška ištikimybe ir sutikti, kad pati 
didžiausia tragedija dar nekyla vien dėl to, kad ne 
visi visais klausimais galim vienodai manyti ir 
jausti.

Bendrauti reikia ir nereikia
Nelaimės gemalas, man rodos, jau glūdėjo 

pačiame mūsų problemos išeities taške.
Maždaug visi principe sutiko ir sutinka, kad, 

tariant Clevelando konferencijos pasisakymo žo
džiais, "savo dvasiniam, kultūriniam bei tautiniam 
tapatumui su savo tauta išlaikyti laisvieji lietuviai 
privalo ko glaudžiau bendrauti su Lietuva". Bet 
kai tik bendravimo plyšiai truputį praplatėjo, kai 
atsirado sąlygų su Lietuva bendrauti viešai, ofici
aliai ir daugiau mažiau saugiai, tai mus apėmė 
nerimas ir įtarimas, kad toks bendravimas nieko 
doro negalės duoti, o tik gresia didžiuliais pavo
jais ir laisvųjų lietuvių demoralizavimu.

Ir tada prasidėjo labai keistas "kelias atgal". 
Laisvės kovos metai buvo paskelbti, ko stipriau
siai pabrėžiama, kad reikia kovoti už lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje ir už Lietuvos išlaisvinimą. 
Bet užuot "ko glaudžiau bendrauti su Lietuva", 
pirmiausia ieškoma priežasčių ir argumentų įti
kinti, kur ir kaip negalima bendrauti, kodėl 
nereikia bendrauti, pagaliau, kad būtų daug 
"idealiau" visai išvengti bet kokio bendravimo, 
nes Lietuva tebėra okupuota, ruso akyse aneksuo
ta ir su ja ryšių palaikymas mus gali tik greit nu
vesti į ankesijos pripažinimą ir išlaisvinimo kovos 
išdavimą.

Taigi, praktiškai mes pradėjom "bendravimą" 
iš neigiamos pusės, iš negatyvinės pozicijos. Prin
cipe reikia bendrauti. Tai yra prieštaravimų kupi
nos tezės, kurios nieko aiškiau negali išspręsti, ir 
tai negatyvinė pozicija, kuri vien jau psichologiškai 
nėra nei įkvepianti, nei kūrybiška, nei politiškai 
tiksli. Ji tik be reikalo kitai pusei pigiai duoda pro
gą veidmainiškai vėgroti: na, matot, mes ieškom 
ryšių ir norim arčiau bendrauti su užsienio lietu
viais, bet jų vadai nenori, gąsdina savuosius, gra
sina, draudžia, jie bijo...

Privačiai galima, praktiškai 
negalima

Deja, tokių negatyvinių elementų ir prieštara
vimų turėjo ir Clevelando konferencijos nutarimų 
tezės.

Jos nebuvo tinkamai paruoštos, išmąstytos ir 
todėl gyvenimiškai nepritaikintos ir maždaug nieko 
nesutvarkiusios. Gal net galima būtų sakyti, kad jos 
beveik tik pagilino mūsų tarpusavio rietenas ir 
davė progos daugybei grubių diskusijų spaudoje, dar 
daugiau piktybės draugijų ir privatiniuose santy
kiuose. Visuomeniniame gyvenime sveikėjimo ir pa
gydymo ženklų menkai pastebėta, bet tautinių san
tykių gadinimo ir žaizdų pagilino — tikrai. Supran
tu, kad nesinorėtų daugeliui su tuo sutikti, labai ne
smagu tai pripažinti, nes mes kone visi mėgsta
me arba nesmagius dalykus užglostyti, arba rėks
mu savo oponentus "įtikinti". Tačiau tiedu metodai 
gal nėra patys iš geriausių...

Štai Clevelando konferencija, pabrėžusi ko 
glaudžiausio laisvųjų lietuvių bendravimo su Lietu
va reikalingumą, galutinoje išvadoje jįlabai susiau
rina ir apriboja: - "Tautinė drausmė reikalauja, 
kad tol, kol Sovietų Rusija Lietuvą laikys okupuotą 
ir pavergtą Sovietų Sąjungos dalimi, laisvieji lie
tuviai ribotųsi privačiu bendravimu". O kitu re
zoliucijos dėsniu čia pat nukerta ir to siauro pri
vataus bendravimo plyšį, pareikšdama: - "Laisvų
jų lietuvių bendravimas su vadinamos "LTSR" pa
reigūnais, įstaigomis ar organizacijomis būtų toly
gus Lietuvos Respublikos tęstinumo ir Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Rusiją nepripažinimo atsisaky
mui"...

Ypač nenusisekęs mintimi ir stiliumi yra antro
jo dėsnio, turbūt, nerūpestingas ir per skubotas 
formulavimas, kuris paneigia pirmojo dėsnio kad ir 
siaurutėlį "leidimą" bendrauti su Lietuva. Argi kiek
vienas, kuris pastaraisiais laikais nuvyko Lietu
von giminių aplankyti ar šiaip sau "po Vilnių pasi
dairyti", tuo pačiu jau paneigė Lietuvos Respublikos 
tęstinumą ir pripažino Lietuvos įjungimą į Sovietų

BRONYS RAILA

VĖL STATYTI...
Rusiją? Išskyrus išeivijos lietuvių komunistų tu
ristų vieną kitą padžiūgavimą dėl sovietinės Lietu
vos dabartinės buities, jokių naujų "pripažinimų" 
nebuvo girdėti. Pagaliau, ir privatiškiausiais tiks
lais vykstant į Lietuvą pabendrauti su jos žeme ir 
žmonėmis, yra neišvengiamas bendravimas ne tik 
su LTSR, bet ir su SSSR pareigūnais ir įstaigomis, 
gaunant vizas ir sutvarkant kitus kelionės reikalus.

Taigi, nuosekliai galvojant būtų reikėję sakyti, 
kad joks viešas bendravimas su Lietuva yra neleis- 
tingas, nes jis neišvengiamas be bendravimo su 
LTSR ir okupanto pareigūnais bei įstaigomis, kas 
reikštų, jog pertai bus paneigtas Lietuvos Respu
blikos tęstinumas ir pripažintas Lietuvos įjungi
mas į Sovietų Rusiją...

Partijų saviveikla ir jos padariniai
Kaip šitaip galvojama, tai suprantama, kad to

kios paprastos ir net techniškai trivialios proble
mos V. Vaitiekūno brošiūroje pasidaro labai svar
bios ir principinės. Kad tik nebūtų pažeisti teisi
niai Lietuvos titulai ir turtai, kokiu nors būdu, 
santykiaujant su Lietuva ir jos žmonėmis! - grau
dena jis per puslapių puslapius, vis surasdamas 
ženklų bei įtarimų, kad užsienio lietuviai jau vis 
daugiau atsisaką Lietuvos nepriklausomybės prin
cipo ir silpniną jos teisinius argumentus kovoje už 
Nepriklausomybės atstatymą.

Tiesa, kokio nors naujo ir realaus sustiprėji
mo šioje srityje nematėm, bet taip pat patriotinė
je iėivijos visuomenėje dar nematome ir teisinių 
mūsų ginklų arsenalo paneigimų. Man dar neteko 
girdėti naujų rimtesnių balsų bei pareiškimų, kad 
teisės vaidmuo neturėtų jokios reikšmės Lietuvos 
nepriklausomybei atstatyti ar kad tektų nebepai- 
syti Lietuvos Respublikos tęstinumo principo.

Priešingai, tas Lietuvos Respublikos tęstinu
mo išlaikymas mums daugeliui kaip tik labai rūpė
jo, ir dėl to ėjo grubi kova jau ilgiau kaip du dešimt- 
mečiu.Dalis politinių pabėgėlių buvome už tai, kad 
Lietuvos Respublikos valstybinis tęstinumas viso
mis įmanomomis priemonėmis turėtų būti išlaiky
tas, remiant Respublikos diplomatines pasiuntiny
bes ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos sąrangą už
sienyje, kaip lygiai ir nepriklausomosios Lietuvos 
legalios vyriausybės- galvos patvarkymus naujos ne
paprastos būklės laikotarpiu.

Tačiau kai kurių dešiniųjų ir kairiųjų partijų 
išbėgę ar kitaip užsieny susiradę veikėjai ypač pir
muoju pokariniu laikotarpiu piestu stojosi prieš tęs
tinumo palaikymą, berods, galvddami, kad tai dabar 
bus geriausia proga įvykdyti revoliuciją Lietuvos 
santvarkai pakeisti. O reikalas ėjo ne apie režimo 
pakeitimą, bet buvo teisinio Lietuvos tęstinumo liki
mo klausimas. Partijų politikai naiviai galvojo, kad 
jiems atsidūrus karo pabėgėlių DP stovyklose ir tu
rint "teisinį DP statusą", yra galima sudaryti Lie
tuvos egzilinę vyriausybę, įsteigti seimą ir "blo
gą" konstituciją pakeisti "geresne", ir kad tokia sa
viveikla užsienio valstybėms imponuos ir bus jų 
pripažinta.

Taip nebuvo ir negalėjo būti. Tik savo tarpe tu
rėjom laimėtojus ir pralaimėtojus, o rezultate dau
giausiai pralaimėjo Lietuvos Respublikos tęstinumo 
išlaikymas.

Nušlavus, pradėt nuo pradžios
Clevelando veiksnių konferencijospasisakymai 

ir V. Vaitiekūno išvedžiojimai tęstinumo klausimu 
mane, kaip ir daugelį, galėtų tik žavėti. Deja, jie la
bai pavėluoti. Kaip tik V. Vaitiekūnas ir jo fron
to bičiuliai buvo labai narsūs pirmuoju pokariniu de
šimtmečiu kovoje prieš Lietuvos valstybinio tęsti
numo principo išlaikymą, kurį jie nuolat painiojo ir 
sutapatino su "diktatūrinio ir totalistinio režimo" 
tęstinumu.

Vadinamieji "Kybartų aktai", pagal kuriuos pas-, 
kutinis Lietuvos Respublikos prezidentas A. Smeto
na buvo paskyręs naują ministrą pirmininką S. Lo
zoraitį, kairiųjų ir dešiniųjų partijų bei jų "užsie
nio delegatūrų" buvo šiurkščiai atmesti ir vėliau 
atvejų atvejais išjuokiami. Net administracinis Lie

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYT! ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

in 11 TI
mvtval FFDEM«- SMHĮEL—■

MUTUAL Federal SAVINGS
S AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
UtJiį2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BLTLDING JOHN J. KAZANAUSKAS. Prestdent

tuvos vyriausybės užsienių reikalų ministro pa
tvarkymas, skiriantis užsienyje veikiančios Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos šefą, ilgai buvo ginči
jamas, maitojamas ir net svetimiems skundžiamas, 
kaip neturįs galios, ir išeivių "tautos" pritarimo.

"Kybartų aktų" ir Diplomatijos Šefo instituci
jos pilnas pripažinimas ir įgyvendinimas iš mūsų 
pusės, aišku, nebūtų pašalinęs sovietinės okupaci
jos, bet Lietuvos Respublikos valstybinio tęstinumo 
principui būtų buvęs didžiai naudingas tiek politinei 
išeivijos sanacijai, tiek ir santykiuose su tomis vals
tybėmis, kurios nepripažino Lietuvos aneksijos Ru
sijai. Keista šiandien klausyti, kad po to, kai patys 
sugriovėm kai kuriuos reikšmingus teisinius ak
tus mūsų byloje, dabar vėl esame raginami kruopš
čiai saugoti Respublikos tęstinumo principą. O sau
goti jį reikėjo nuo daug anksčiau, visą laiką ir vi
somis priemonėmis.

Kai daug kas savo rankomis sugriauta, tai 
šiandien V. Vaitiekūnas pasireiškia, kaip radika
liausias. Savo brošiūroje jis primygtinai siūlo vėl 
pradėti nuo pačios pradžios: — nuo Vasario 16 Ak
to atstatymo...

Licenzijuotą lietuviu Įmonė, registruota 
U. S. Department of .Justice

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.

Priimami užsakymai automobilų, šaldytuvų, 
televizijos aparatų ir t.t.

KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun- į 
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI \

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1968
Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris 

specialiai sudarytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie 
labiausiai yra reikalingi ir būtų naudingi Jūsų gimi
nėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 

megztukas, itališkas vyriškas arba moteriškas nai
loninis lietpaltis, 3*2 jardo vilnonės angliškos me
džiagos vyriškam kostiumui, 3 jardai labai gražios 
medžiagos moteriškam kostiumėliui, vilnonė medžia
ga sijonui, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, ar
ba nailoninė bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių. 
20 angliškų geriausios rūšies cigarečių. $90.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
Komplektas moteriškų labai gražių nailoninių 

apatinių rūbų (labai ten reikalingi ir naudingi), gė
lėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai' 
cremplene medžiagos moteriškam kostiumui, gražus 
moteriškas megztukas, 3 jardai vilnonės medžiagos 
paltui, 2* 2 jardo vilnonės medžiagos suknelei. $90.00.

MAISTO SIUNTINYS 1968.
1 2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rū

šies baltų miltų, 2 sv. ryžių, 1 , sv, pipirų, 1 į. sv la
pelių, ' 2 sv. geriamo šokolado, 1 dėž. Nesccafes, 3 
sv. geriausios rūšies kiaulinių taukų. 1 sv. šokola
dinių saldainių. $30.00

Taip pat Į bet kurį siuntinį galima dadėti že
miau išvardinti dalykai visad naudingi ir laukiami 
Lietuvoje:

Vilnonė skarelė $4.00, nailoniniai lietpalčiai 
$10.00, vyriški arba moteriški megztukai $12.(H), nai
loniniai marškiniai $7.0,). vyriškos arba moteriškos 
nailoninės arba vilnonės kojinės $2,00. labai geras 
parkeris firmos ’Tarkvr" $7.00. šveicariški laikro
džiai $30.(10.

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 
siuntėjas pats sudaro iš mūsų kainoraščio ir taip 
pat, persiunčiame .Jūsų pačių sudarytus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos duoda Jums teise gauti lncome Tax 
sumažinimą.

BALTIC STORES LTD.,
121 HACKNEY RD.. LONDON, E. 2. ENGI.\NI)

TELEF. SIK) 8731.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S5.000.00 nr dauginu. įdedant po £500.00)
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PAŠNEKESYS APIE
DRAMOS TEATRAc

teatro festivalis, 
iki šiol žinoma,

Padėkos dienos savait
galį Chlcagoj pradeda
mas lietuvių išeivių dra
mos 
Kiek 
festivaly dalyvaus ir dėl 
"laurų" varžysis keli mū
sų dramos vaidintojų 
sambūriai. Festivalio 
sumanytojas bei organi
zatorius — dabartinis 
Kultūros fondo pirminin
kas dramaturgas Anato
lijus Kairys.

Dramos teatro festi
valis, turint prieš akis 
itin sunkias teatrinio 
darbo sąlygas, turėtų bū
ti reikšmingas ir pras
mingas įvykis. Jo pasi
sekimą lems du veiks
niai: Chicagos lietuviai, 
festivaliui parodydami 
mažesnį ar didesnį dė
mesį, ir teatrinis pajė
gumas tų dramos sam
būrių, kurie ryžosi fes
tivaly dalyvauti.

***
Buvo eilė metų, nubė

gusių į netolimą praeitį 
kada Amerikos lietuvių 
dramos teatras turėjo 
pagrindo nors kurį laiką 
klestėti. Atvyko įšįkraš- 
tą nemenkas būrys talen
tingų ir prityrusių akto
rių, greta jų buvo ir kitų 
teatrinio meno žmonių. 
Reikėjo tik sutelkti juos 
į vieną vietą, reikėjo 
dramos teatrą suorgani
zuoti. Atsimenam, buvo

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
Seniausia firma JAV oficialiai autorizuota 

V O Vneshposyltorgo priimti

DOVANŲ SIUNTINIUS

Į LIETUVĄ IR USSR IŠ ANKSTO APMOKANT MUITĄ. 
Mūsų prityrusių tarnautojų štabas garantuoja klijentams: 

TIKSLŲ IR NEKLAIDINGĄ PATARNAVIMĄ. 
GREITĄ IR SAVO LAIKU SIUNTINIŲ 
IŠSIUNTIMĄ.
VISI SIUNTINIAI APDRAUDŽIAMI PAGAL 
VISĄ SIUNTINIO VERTĘ.
IŠRŪPINAME GAVĖJO PARAŠĄ APIE 
SIUNTINIO GAVIMĄ.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
yra autorizuota firmos PODAROGIFTS, INC. pri
imti dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms 

jr piniginiams certificatams.

UŽSAKYMAI PAGAL PASIRINKIMĄ. 
ĮSITIKINKITE PATYS!

Aplankykite bet kurį mūsų skyrių JAV didesniuose 
miestuose, kur klijentų patogumui yra didelis prekių 

pasirinkimas.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 WALNUT STREET 

PHILADELPHIA, PA. 19106. Tel. (215) 925-3455

SKYRIAI:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St. WA 5-8878 
BALTIMORE, M<1. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue, FR 6-6399 
CHICAGO, Iii. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788 
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH, N. J. 07206, 956 Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138 ,- 6405 Bišcayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, 5524 So. 32nd Street, 731-8577 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,............. ...749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712 
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981 
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853 
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113 
SPRINGFIELD, Mass. 01103, 1840 Main Street, 736-9636, 

RE 4-8354 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Hanison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

CENTRINĖ ĮSTAIGA: 
NEW YORK, N. Y. 10003

220 PARK AVENUE SOUTH. Tel. (212) 982-8410

STASYS SANTVARAS

šauksmų, buvo apeliaci
jų, taikomų stipriosioms 
šio krašto lietuvių orga
nizacijoms, bet, deja, 
niekas "piršto nepajudi
no", o šiandien jau ir mū
sų dramos teatro žmo
nės žengia į rudenį, kur 
nėra nei šilimos, nei ryž-- 
to aukotis, nei kūrybinio 
entuziazmo. Vargu be
būtų prasmės ir disku
tuoti — šį "olimpinį žai
dimą" mes begėdiškai 
pralošėm...

Rež. Dalila Mackialienė
***

šiemet organizuoja
mas lietuvių dramos 
teatro festivalis Chica- 
goj yra dar viena "žūti

ar būti" pastanga, dar 
vienas bandymas išves
ti į rungtynes, nors sce
nos meno mylėtojus, 
įkvėpti jiems naujų po
lėkių dvasios, kad ži
burys visai neužgestų. 
Mano išmanymu, tai la
bai sveikintina pastanga 
ir labai pagirtinas bandy. 
mas. ***

Visuomenė didelių ir 
graudžių abejonių man 
nekelia: kai pajaučia, 
kad reikalas rimtas ir 
remtinas — ji visuomet 
atsiliepia ir sales pri
pildo. Drįstu spėti, kad 
ir dramos teatro festi
valis Chicagoj žiūrovų 
nepristigs. Žmonės at
eis, su atsidėjimu vai
dinimus žiūrės, kai kuo 
bus patenkinti, o kai kuo 
gal ir nusivils. Tačiau 
jau dabar jie turėtų štai 
ką žinoti: tai ne profesi
nių dramos teatrų festi
valis, tai scenos meno 
mylėtojų sąskrydis! Jei 
profesionalų spektakliai 
nekiekvienu atveju būna 
tobuli, tai spragos tie
siog neišvengiamos mė
gėjų vaidinimuose. Iš 
anksto linkėtina kad fes
tivalio paradas išsilaiky
tų tame statymo ir vai
dybos lygy, kurio Ameri
koj mūsų scenos mylė
tojai pasiekė.

***
Kai žmogus neturi G at

lupo opinijos tyrinėtojų, 
iš karto patenki į netik
ro spėjiko būklę. Mano

. įspūdis tokis: dramos tę^ 
atro festivaly dalyvauja 
ne visi pajėgesnieji mū
sų dramos sambūriai. 
Tai kodėl vieni dalyvau
ja, o kiti tam festivaliui 
nugaras atsuko? Viena 
ar kita ausim nugirsti 
aiškinimai yra arba žmo
giškai išdidūs, arba taip 
pat nepajėgią nuslėpti ir 
žmoniškos silpnybės. Be
veik aišku, kad vieni ne
dalyvauja dėl to, jog ne
turi nieko nauja parody
ti; kiti susilaikė, nes iš 
anksto pabūgo, kad jiems 
gali nei vienas lauro la
pas nenukristi: dar kiti 
kandžiai kritikuoja fes
tivalio idėją, nerasdami 
joje nei reikšmės, nei 
prasmės...

Atsargumas, tiesa, gė<- 
dos nedaro, bet ir susi
laikymas, atskilimas 
nuo bendro bandymo pa
judėti, taip pat ne kiek
vienu atveju yra dorybė. 
Todėl ypač sveikintini
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Pirmojo lietuvių teatro festivalio rengimo komiteto nariai diskutuoja. Iš kairės: pirm. A. Kairys, 
meno reikalų vadovas J. Daugvila ir spaudos reikalams vadovas J. Šlajus. Petro Maletos nuotrauka

D. Mackialienės statyta Los Angeles scenoje J. Gliaudos drama Čiurlionis. Nuotraukoje iš kairės 
aktoriai Juozas Pupius, Vytautas Vidugiris, Ema Dovydaitienė ir Vincas Dovydaitis.

L. Kanto nuotrauka

tie dramos sambūriai, 
kurie festivaly dalyvaus, 
kurių dėka nors Chi
cagos lietuviai turės pro
gos pažvelgti į tą plokš- 
tikalnį ar aukštumą, ku
rioj dabar stovi mūsų iš- 
eivinis dramos teatras. 

***
Pašnekesys apie dra

mos teatrą nebuvo iš 
anksto planuojamas. Ga
lima sakyti, jis yra lite
ratūrinių kelionių atra
dimas, kaip senų draugų 
ir pažįstamų lankymas, 
kaip jų sutikimas po ke
liolikos nesimatymo 
metų. Ir nusipelno jis vie
šo išpažinimo, nes to pa
šnekesio partnerė nu
plieskė jį vidine šilima, 
akivaizdžiu ryžtu dirbti 
teatrinį darbą, pagaliau, 
savo tikėjimu, kad ir be 
mėgėjinio dramos teatro 
mūsų dangus nebebus 
toks mėlynas...

Pašnekesio dalyvė ir 
įkvėpėja — Dalila Mac
kialienė, Los Angeles 
lietuvių dramos vaidin
tojų režisierė, ne kartą 
spaudoj už teatrinius dar
bus pagirta, paglostyta, 
o kai kada ir pabarta. 
Mane stipriai jaudino fak - 
tas, kad ji, savo nuomo
nes reikšdama, nei apie 
vieną žmogų nepasakė 
nei vieno kandaus žo
džio. Ir man beliko tik 
įspūdį susidaryti, kad pa
ti p. Dalila puikiai pa
žįsta seną tiesą: "tiktas 
neklysta, kuris nieko ne
dirba"...

Atvirai ir nuoširdžiai, 
ne be išgyvenimo, ji pa
sakojo man apie neleng
vas darbo sąlygas, apie 
savo sėkmes ir nepasi
sekimus, apie teatrinius 
darbus, kurie daugiausia 
ją žavi ir užburia.

— Nemėgstu kopijuo
ti, nemėgstu matytų vei
kalų statyti, — prasita-
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rė Dalila Mackialienė, 
— nes tada man atrodo, 
kad aš esu bejėgė, ne
pajėgianti nieko sava at
rasti.

Žinoma, ji statanti iš
garsintus ir išbandytus 
dramos veikalus, ji su
prantanti, kad ir šie 
statymai gali būti savai
mingi ir kitokiom var- rė mėgsta, kuriom, lyg 
som sužvilgėti, bet ją 
traukią ieškojimai, trau
kią atradimai, o kartais 
ir nusivylimai...

Nors truputį pažinda
mas teatrinio darbo ru
tiną, pasiklausęs tokių 
išpažinimų, negalėtum 
tarti, kad D. Mackialie
nė neturi drąsos bei pa
sitikėjimo savim ir savo 
vaidintojais, kad jai stim 
ga energijos ir tikėjimo 
kūrybine ugnim. Gal ne
bus per toli į pagyras nu
šokta, jei pasakysiu,kad 
tik tokių tikinčių asmenų 
dėka lietuvių dramos te
atras Amerikoj dar vis 
rodo gyvastingumo ženk
lų, dar vis nesiduoda pa
guldomas į grabą.

Kai atsirėmėm į dra
mos teatro festivalį Chi- 
cagoj, patyriau, kad ren
giasi į jį keliauti ir nuo
šaliausios vietovės — 
Los Angeles — lietuviai 
vaidintojai, D. Mackialie' 
nės vadovaujami. Ir jau 
tada, prieš mėnesį laiko 
jie buvo įkibę į pasiruo
šimo darbus atbėgančiai 
kelionei: vaidintojai rin
kosi į repeticijas, buvo 
daromos dekoracijos ir 
siūdinami drabužiai. Ne
sunku įsivaizduoti, kad 
šiandien losangeliečiai, 
drauge su savo režisie
re D. Mackialienė, jau gy
vena premjeros nuotai
kom, kuri bus vaidinama 
Chicagoj, festivalio me
tu, gruodžio 1 d. 2 vai. 
po pietų (Jaunimo Cent
re).

Šiek tiek susipažinęs 
su p. Dalilos pažiūrom 
apie dramos teatro dar
bus, perdaug nenustebau 
kad festivaliui ji parinko 
dar niekur nevaidintą 
Anat. Kairio veikalą 
"Šviesa, kuri užside
gė". Tai darbas, tai pas
tangos, kurias režisie- 
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smilkalais, pati svaigi
nasi ir trokšta kitus ap
svaiginti.

D.. Mackialienė apie 
Anat. Kairio "Šviesą, ku
ri užsidegė" taip kalbė
jo:

— Mane patraukė vei
kalo idėja. Idėja, įvilkta 
į savotiškai keistą dra
bužį. Įdomu. Nekasdie
niška. Šiurpu.

Lietuviui žiūrovui, ma
čiusiam naujoviškų staty. 
mų amerikiečių sce
nose, šis Kairio veika
las nebūsianti staigme
na. Didžiausias p. Dail
ios rūpestis esąs, tai ko
kia forma ir kaip mestą 
veikalą įkelsim į sceną. 
Veikėjų nesą daug, deko
racijos visiems trims 
veiksmams vis tos pa
čios, bet esą kitų pro
blemų, kurios veikalo 
statytojai esančios ne 
tik medžiaga fantazijai, 
bet ir sunkūs uždaviniai.

— Bet... jau apsi
sprendėm, — pridūrė 
D. Mackialienė, tai 
įtempsim jėgas, viską 
darysim, kad Šviesa už 
sidegtų, ir festivaly tik
rai dalyvausim.

Žinoma, aklas atsitik
tinumas, bet ir man teko 
su šiuo premijuotu, bet 
dar nespausdintu Anat. 
Kairio veikalu susipažin
ti. Toji aplinkybė mano 
dialogą su p. Dalila ge
rokai lengvino. Vienoj ki
toj pokalbio vietoj aš ban
džiau būti skeptiškas, 
bet ji laikėsi atkakliai ir 
savo įsitikinimuose į ša
lis nesvirduliavo. Ir tai 
buvo puiku! Joks režisie-- 
rius veikalo neįveiks, jei
gu jis netikės jo dory
bėm.

Mano nuomonė apie šį 
Anat. Kairio darbą at
spausdinta leidiny, kuris 
ilgesnį laiką buvo kaž 
kur įstrigęs ir tik šiom 
dienom viešumoj pasiro- 
dė (Lietuvių Literatūra 
Svetur, Į Laisvę Fondo 
leidinys, 1968 m.). Čia 
nėra reikalo ištisai tos 
nuomonės kartoti. Atbė
gančiam dramos teatro 
festivaliui gal pravers 
tik viena kita mintis (ži
noma, nepretenduojanti 
į neklaidingumą) kuri gal 
truputį papildys ir D. 
Mackialienės nuomones 
apie jos statomą tragedi- 
jetę.

(Nukelta į 6 psl.)
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PAŠNEKESYS 

APIE TEATRĄ...

(Atkelta iš 5 psl.)
Ant. Kairio "Šviesa, 

kuri užsidegė”, yra at
mosferinis veikalas, pa
rašytas atsirėmus į nau
josios Vakarų dramatur
gijos pavyzdžius, kur mo
derni scenos technika 
gali’būti nemaža lemian
tis veiksnys veikalo sta
tyme. Savaimingas jis 
yra savo užmanymu, 
kompozicija bei perso
nažais, įdomus fantas
tine ekspozicija ir ori
ginaliu konfliktų sukry
žiavimu. Tačiau tik re
žisieriaus darbas ir ak
torių vaidybinė teisybė 
galės atskleisti "Švie
sos, kuri užsidegė" tei
giamuosius bruožus ir 
sušvelninti pasitaikantį 
jos duobėtumą.

Vadinasi, medžiaga 
spektakliui apčiuopiama 
tik reikia nemenkų jė
gų spektakliui iš jos su
kurti. Tą savo nuomo
nę "atvėriau" ir Dailiai 
Mackialienei, bet, jei ma
no įspūdis teisingas, tuo 
ją paskatinau dirbti, bet 
ne rezignuoti. Tad man 
ir belieka tik vienas šū
kis: sėkmės jai ir jos 
vaidintojams!***

Lietuvių dramos teat
ro festivalis, rengiamas 
Chicagoje lapkričio 27 
- gruodžio 1 d. (jis ir bai
giamas D. Mackialienės 
statomu veikalu), kaip vi
si regime, jau skardena- 
si mūsų palangėse. Te
gu jis atneša nors vieną 
kitą pragiedrulį į gęstan
tį lietuvių išeivių teatri
nį gyvenimui Tegu jis bū 
na paguoda Anatolijui 
Kairiui ir jo bendradar. 
biams, kurie teatrinio 
darbo erdvėj dar sykį 
ryžosi pajudinti žemę! 
Ir, svarbiausia, varžybų 
laimėtojams ir pralaimė
tojams tegu jis būna ta 
pati dvasinė atgaiva ir 
stiprybė!
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KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINOTI APIE PROTO
LIGŲ GYDYMĄ IAZT* **“”*■

Lietuvių spauda Ame
rikoje nemažai rašo apie 
žmogaus kūno ligas. Kai 
kurie laikraščiai net tu
ri tam reikalui specia
lius nuolatinius skyrius. 
Proto ligomis spauda ma
žai tesidomi (tik Dirva ir 
Naujienos dažniau tais 
reikalais pasisako). Ga
li atrodyti, kad proto li
gomis JAV lietuviai ne
serga ar susirgti nega
li, arba kad tos proto li
gos nepavojingos. Tai ža- 
linga klaida. Šiandien, 
bendrai paėmus, beveik 
vienas milijonas ameri
kiečių nuolat lanko pri
vačius psichiatrus ir pra
šo jų pagalbos. Daugiau 
kaip pusė milijono Ame
rikos gyventojų naudo
jasi psichiatrinėmis kli
nikomis kaip ateinantieji 
pacientai. Ir per 600.000 
Amerikos žmonių gydo
si būdami proto ligoni
nėse. 1945 metais Ame
rikoje buvo 4000 psichiat
rų. Šiandien jau jų yra 
22.680.

Bet gal tas neliečia 
lietuvių?...Tikros statis
tikos nėr. Niekas tokio
mis ligomis nesigiria — 
dažniausia slepia. Bent 
taip būdavo iki šiol. Man 
tenka dirbti vienoje di
delėje proto ligų ligoni
nėje. Ir deja jau čia te
ko sutikti ir senosios ir 
naujosios kartos JAV lie
tuvius ligonius. Pažymė- 
tina, kad tarp ligonių 
yra ir naujosios kartos 
ateivių vaikų, net su aka
deminiu išsimokslini
mu. Teko net sutikti sa
vo kaimynę iš Kauno, 
kaip ligonę. Ji atrodo ge
rai, puošniai apsirėdžiu
si. Turi jau du JAV iš
mokslintus sūnus. Pa
klausta kodėl ji čia "ap
sistojo", labai ramiai ir 
beveik įtikinančiais at
sakė, kad jos vyras ap-

MOŠŲ SKYRIAI: 

draudęs jos gyvybę di
delei pinigų sumai. Tai 
jis dabar laukiąs jos min 
ties. "Viskas būtų ge
rai" — ji man sako, 
"bet kai aš pareinu iš 
darbo tai mano vyras 
paleidžia tokius nema
tomus spindulius į mano 
širdį, kad kyla tokie 
skausmai ir tokia bai
mė, kad gyvenimas ne
bemielas". Pasiteira
vus pas šios ligonės spe
cialistus apie ją — ga
vau atsakymą, kad ji ken
čia nuo sunkios skizo- 
frenijos (tai, manoma, 
yra pati sunkiausioji pro
to liga).

Sutikau ir vieno naujo 
ateivio dukrą, baigusią 
kolegijos anglų kalbos 
specialybės kursą. Gra
ži, išdidžiai puošni, ne
ištekėjusi. Paklausiau 
kokiais tikslais ji čia 
būvoja. "Matai Tamsta, 
mano motina yra Gedi
mino ainė-bajorė, o tė
vas paprastas kaimietis
— nors ir baigęs Kauno 
universiteto matemati
kos fakultetą. Kas iš to
— tikras mužikas. Tokio
je šeimoje nesunku pro
tą prarasti. Štai kodėl 
aš čia." Jos nustatyta 
diagnozė: sunki skizo- 
frenija. Buvau sutikęs ir 
jos tėvą. "Pervargo, per
daug dirbo studijuodama
— ir mat kas pasidarė"
— sako tėvas.

Ir dar daug tokių ne
laimingų lietuvių teko su
tikti.

Šiandien apie proti
nius susirgimus ir jų gy
dymą JAV svarbiau
sia tektų atsiminti du nau
jus dalykus. Nuo 1955 
metų žmonių skaičius 
patalpinamų įproto ligo
nines didėja. Padidėjo 4 
kartus daugiau negu gy
ventojų skaičiaus augi
mas. Tai vienas įsidė

mėtinas faktas. Antra 
įsidėmėtinas dalykas, 
kad šiuo laiku proto ligo
ninėse yra 20% mažiau 
ligonių negu 1955 metais. 
Kaipgi paaiškinti šitą ta
riamą prieštaravimą? 
Kodėl daugiau ligonių at
vyksta į proto ligonines 
negu pirmiau. Žinoma, 
gali būti daugiau susir
gimų. Bet viena tikra 
priežastis yra ta, kad gy
ventojai "nebebijo" eiti 
į proto ligoninę jei tik 
yra reikalas. Vis labiau 
suprantama, kad juo 
anksčiau prašoma pagal
bos tuo sėkmingesnė ta 
pagalba gali būti. Svar
biausia: tuo trumpesnį 
laiką tenka būti proto li
gų ligoninėje. Tai ir yra 
viena iš priežasčių ko
dėl dabar ligonių skai
čius mažesnis. Jie grei
čiausiai pagydomi — tei
singiau pasakius pakan
kamai apgydomi, gali bū
ti atleisti iš ligoninės ir 
su vaistų pagalba, na
muose tęsti gydymą — 
laikas nuo laiko pasitar
dami su psichiatru.

Antra priežastis tai 
nauji proto ligonių gydy
mo būdai ir bendrai nau
ja pažiūra į proto ligų 
gydymą. Naujas princi
pas: kiek galima trum
piau ligonį laikyti ligo
ninėje. Gydymas turi bū
ti labai sutrumpintas. Ne - 
besiekti galutino 100 pro - 
centinio išgydymo ligoni
nėje. Apgydyti tiek, kad 
ligonis pats, išėjęs iš 
ligoninės galėtų gydy
tis. Ypačiai populiarus 
ir vis labiau populiarė- 
jęs proto ligų gydymas: 
grupinė terapija. Gydo
mas ne vienas, bet visa 
grupė panašių ligonių. 
Čia yra du svarbūs ir 
nauji "pliusai". Neberei
kia tiek daug psichiat
rų, nebereikia kiekvie
nam ligoniui atskiro psit 
chiatro. Juk ligonių yra 
tiek daug, o psichiatrų 
palyginti vis dar perma- 
žai. Bet svarbiausias 
grupinės terapijos pliu
sas yra tas, kad ligonis 
iš karto geriau pasijau
čia būdamas ne vienas, 
o grupėje. Jis pamato, 
kad jis nėra beviltiškas. 
Mato, kad ir daug dau
giau yra tokių pat, su to
kiomis pat problemo
mis, kurias patys ligo
ny s aptaria ir bando
spręsti. Žinoma, toks 
grupinis gydymas yra 
sudėtingas dalykas! Rei
kia gero specialisto jam 
vadovauti. Bet rezulta
tai bent kol kas labai 
daug žadantįs. Žinoma, 
yra dar daug kitų naujų 
gydymo būdų. Bendras 
visų bruožas: trumpiau 
ir greičiau.

WANTED AT ONCE
IST CLASS SKILLED 

TURRET LATHE OPERATORS 
Mušt have job shop ejcperience able 
lo sėt up work from Blue Pnnls & 
Close Tolerance.

NIGHT SHIFT 
also 

TRAINEES 
Steady work for ąualified Kelp. 

BLUE CHIP MFC.
12053 Levan Rd., Livonia, Mich. 

(I14116)

U'ANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MODEL MAKERS 
Mušt be able o sėt up work from 
Blue Prints and Close Tolerance. 
Lon« range program. Sleadv work for 
qualified men. Fringe benefits.

AMERICAN MODEL & PATTERN 
INC.

22926 Induslrial Drive We»t 
St. Cteir Shores, Mich. 

313.778-5450
(114-116)

Vyriausias skautu vadovas v.s. Antanas Saulaitis, dalyvavęs Los 
Angeles lietuvių skautų šventėje lapkričio 3 d. minint 50 metų skau
tų jubiliejų, sveikina skautes, davusias įžodį. L. Kanto nuotrauka

'Vakari; Aidai' los Angeles scenoje
ansamblis veikė labai 
preciziškai, sujungda
mas, moterų, vyrų gru
pes, dainas ir judesius. 
Stebint visą pastatymą 
buvo matyti, kad jau at- 
slkratėm mėgėjiškumo 
ir artinamės daugiau 
prie profesinio lygio. 
Ypatingai pirmoje vaka
ro dalyje, kuriebuvopa- 
ti įdomiausia, bet re- 

A. Metrikio "Gamta nu- žisieriul sunkiausia, bu- 
mylėjo", B. Brazdžionio 
"Pergalė". Visa šio va
karo programa sudary
ta iš naujų arba labai 
mažai žinomų, bet labai 
gražių dainų, kas sutei
kė daug malonumo, nes 
visiems jau nusibodo tos 
pačios dainos dainuoja
mos visų ir visur. Už 
tai reikia dėkoti ansamb
lio muzikinės dalies va
dovei O. Metrikienei.

Moterų grupė: R. 
Aukštkalnytė, J. Čeka- 
nauskienė, B. Dabšienė, 
K. Dambrauskaitė, I. Ma
žeikaitė, A. Narkevi
čiūtė, O. Orlovaitė, J. 
Radvenienė, I. Tumienė 
ir O. Deveikienė, labai 
gražiai susidainavusios 
padainavo: "Aidais gra
žių dainelių" F. Men- 
delssohn, "Berželis* V. 
Baumilas. Kartu suvyru 
grupe sudainavo: "Gam
ta numylėjowir "Pergalė" 
Labai įdomu, kad muz. 
O. Metrikienė lietuviškų 
dainų kūryba susidomė
jo tik 1962 metais, bet jau 
turi gana didelį repertu
arą sudariusi. Baigė ra
šyti ir naują linksmą 
operetę, pagal A. Met
rikio libretą.

Daug dainų ir solo at
likta: R. Aukštkalny
tė "Tulpės", K. Dam
brauskaitė — "Aguonė
lės", B. Dabšienė "Sod
ne žydinčių gėlių”. Due
te B. Dabšienė ir R. 
Aukštkalnytė labai švel
niai ir nostalgiškai su
dainavo "Žvaigždė ma
no". L Mažeikaitė "Vi
sur tyla" ir "Gyvenimo 
aidai". A. Polikaitls: 
"Aukso dienos". Iš visų 
savo gražiu balsu, iš
baigtu dainavinju Ir gra
žia vaidyba išsiskyrė B. 
Dabšienė.

Antroje vakaro dalyje 
buvo duotos ištraukos iš 
Smetanos operos "Par
duotoji nuotaka". Daina
vo K. Dambrauskaitė ir 
K. Dargi s. Daug auten
tiškumo pridavė visam 
pastatymui, tikri čekų 
tautiniai rūbai. Šokius pa
ruošė I. Tumienė. Šoko: 
B. Pinkutė, R. Narkevi
čiūtė, B. Safrončikaitė, 
A. hvanykaitė, K. Dom- 
kus, R. Gurčinas, S. Pin
kus, P. Skabara.

Iš viso šio vakaro pa
statyme buvo galima 
jausti profesinė režisie
riaus A. Žemaitaičio įta
ka. Pirmą kartą visas

Lapkričio mėn. 9 d. 
Los Angeles Balfo sky
riaus vakaro programą 
išpildė jaunas, bet ga
bus ansamblis "Vakarų 
Aidai". Pirmoje vakaro 
dalyje buvo išpildyta net 
3 visiškai naujos O. Met- 
rikienės sukurtos ir dar 
niekur negirdėtos dai
nos: Pr. Lemberto "Dai
nos, muzika ir gėlės",

1968 m. lapkričio 22 d.

vo jaučiama Hollywoodo 
įtaka. Los Angeles lietu
viams tikra palaima tu
rėti savo tarpe A. Že
maitaitį, kuris mėgsta 
savo pasirinktą, kad ir 
nepagrindinį, dramos 
darbą. Dekoracijas, ku
rios buvo naujos, neper
krautos, moderniškos, 
bet visvien lietuviškos, 
padarė: A. Žemaitaitis, 
A. Žaliūnas, R. Motiejū
naitė.

Publika yra dėkinga vi
siems vadovams ir an
samblio dalyviams, ku- / 
rie paaukojo daug savo f 
brangaus laiko repetici
joms, išlaidų kostiu
mams, kad galėtų mums 
duoti tikrai žavingą muzi
kos vakarą. Linkėtina, 
kad jie ir toliau dirbtų 
ir nepavargtų, nes visi 
gabūs, sumanūs ir jau
ni.

V. Iri.

PRANO LEMBERTO 
MIRTIES METINĖS

Praėjusį rudenį Santa 
Monikoje, Californijoje, mi
rusio veiklaus visuomeni
ninko ir poeto Prano Lem
berto mirties metinės bus 
paminėtos Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčioje pa
maldomis sekmadienį, gruo
džio 1 d., 12 vai. 30 min., o 
2 vai. šv. Kryžiaus kapinė
se bus pašventinta pamink
linė kapo lenta. Kviečiami 
atsilankyti visi velionio 
draugai ir pažįstami. Patir
ta, kad ta proga išeis iš 
spaudos velionio žmonos 
Monikos Lembertienės, sū
naus Vitalio ir aukotojų 
pastangomis išleidžiama a. 
a. Prano Lemberto poezijos 
rinktinė "Palūžę lapai”, kur 
sutelkti visi Pr. Lemberto 
spausdinti ir dar nespaus
dinti eilėraščiai, taip pat jo 
biografijos bruožai ir iš
traukos iš rašinių apie jo 
kultūrinę bei meninę veik-

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
prenumeratą
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IR APYLINKĖSE
METINĖS KULTŪROS 
PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Šį šeštadienį, lapkričio 23 

d. Holidąy Inn, Boston Hts. 
(prie 8 kelio tarp Clevelan
do ir Akrono) įvyks Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos metinis susirinkimas, 
kuriame bus įteikta metinė 
kultūrine premija. Be to, 
bus dr. K. Vyšniausko pa
skaita, meninė dalis, išpil
dyta Vitalio Žukausko ir 
vakarienė — pasilinksmini
mas.

Pradžia 6:30 v. v.

RUDENS ŠVENTĖ
Pirmoji Cevelando para

pija šį sekmadienį, lapkričio 
24, rengia metinę Rudens 
Šventę-Festivalį. Laimėtojų 
laukia 100 kalakutų ir 15 
šimtų grynais, kartu su ki
tom dovanom, vaišėmis bei 
žaidimais.

Nuo šios šventės sėkmės 
ar nesėkmės daug priklauso 
šios 1895 vasarų suorgani
zuotos parapijos išsilaiky
mas. Kas nori kad ji nepra
nyktų ir bus laisvas, yra 
kviečiamas su savo šeima 
užeiti į šv. Jurgio parapijos 
salę tarp 3 ir 11 vai. vakaro.

Šiais metais ypatingai lė
tai grįžta laimėjimų bilie
tai.

• Skautai akademikai ir 
skautininkės praeitą sek
madienį suruošė gražias iš
leistuves išvykstantiems į 
Los Angeles nariams Biru
tei ir Adolfui Juodikiams. 

\ Išleistuvės, kuriose dalyva- 
į vo apie 40 asm., įvyko A. ir 

I. Gedrių namuose. Pobūvis 
praėjo gražioje skautiškoje 
nuotaikoje. Prisiminimui 
Clevelande skautavimo die
nų, p. Juodikiams buvo 
įteikta Augiaus monografi
ja.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

• Garsusis Obernkirchen 
vaikų choras koncertuos šį 
sekmadienį, lapkričio 24 d., 
3 v. p. p. Clevelande Music 
Hali. Koncertą rengia Cleve 
land Opera Association. Bi
lietai nuo 3 iki 5 dol. gau
nami Cleveland Opera As
sociation, 2816 Euclid Avė., 
Burrows knygyne, 418 Eu
clid Avė. ir Higbee’s Mu
zikos Centre, arba galima 
rezervuotis telefonuojant 
579-3774.

SKAUTININKĖS K.
KODATIENĖS PARODA
Lapkričio 9-10 dienomis 

Clevelande, Čiurlionio an
samblio namuose įvyko v. s. 
Kunigundos Kodatienės ta
pybos darbų paroda.

Parodą atidarė Skauti- 
ninkių Draugovės vadovė s. 
N. Mockuvienė. Pakviesta 
rašytoja sktn. A. Balašai- 
tienė originaliai apžvelgė 
pačią kūrėją bei kūrybines 
problemas iš esmės. Atsa
kydama K. Kodatienė tarė 
trumpą nuoširdų žodį. Pri
statyme dalyvavo gražus 
būrys svečių.

Parodoje buvo išstatyta 
35 paveikslai, kurių 10 pa
siliko clevelandiečių ranko
se. Paveikslą "Miškas de
ga” burtų keliu laimėjo M. 
Gailiušytė.

Visos parodos metu jau
tėsi nuoširdi ir jauki skau
tiškų vaišių nuotaika, (am)

• Clevelando vyskupas 
netrukus paskelbs privalo
mus parapijos tarybų (ko
mitetų) sudarymo ir veiki
mo nuostatus. Kadangi kle
bonas ir taryba sudaro pa
rapijos viršūnę, nuo keletos

TELEVIZIJOS ĮTAKA JAUNIMUI
Nauji laimėjimai iš

kelia ir naujas gyveni
mo problemas. Dvide
šimtas amžius gali pa
sigirti naujais svarbiais 
išradimais, bet kartu iš 
kyla ir naujos proble
mos. Vienas iš naujų 
atradimų yra televizi
ja, kuri jau tiek įsipi- 
lietino, kad tampa kiek
vienoje šeimoje būtinas 
baldas, prie kurio pra
sėdama daug laiko. Te
leviziją mėgsta vaikai, 
jaunuoliai ir senesnie
ji. Šalia tėvų, mokyklos 
ir knygos televizija įsi
terpia kaip naujas veiks
nys, turįs didelės įtakos 
į žmogaus formavimą.

Žymus semantikos 
mokslo autoritetas S.I. 
Hayakawa, darydamas 
pranešimą Amerikos 
psichologų suvažiavime,

energingų ir socialių lietu
vių (ar nelietuvių) gali pri
klausyti mūsų abiejų para
pijų likimas. Netolimo De
troito ir Toronto parapijos 
čia geras pavyzdys.

Kaip praneša vyskupijos 
savaitraštis, Clevelando Pa
sauliečių Konferenija bei 
Kunigu ir Vienuolių Sena
tai kviečia visas ir visus, 
kurie parapijų tarybomis 
domisi, į studijų vakarą 
Sheraton-Cleveland viešbu
tyje (Gold Room) šį sek
madienį, lapkričio 24 dieną. 
Vakarą atidarys 7:30 vai. 
jo pagrindinis kalbėtojas 
Richard H. Dement, Ameri
kos Katalikų Tarybos (NC 
CM) narys; registracija 
prasideda 6:30.

• Dona čipkus (Gelgotai- 
tė), atidarė nuosavą namų 
pardavimo įstaigą, rytinė
je Clevelando dalyje: CIP- 
KUS — REALTY, 31601 
Vine St., WiHowick, Ohio.

Du įstaigos bendradarbiai 
yra lietuviai, neseniai išlai
kę Ohio valstybinius egza
minus ir įsigiję nekilnojimo 
turto pardavimo leidimus, 
tai IRENA JOHANSONAS 
ir STASYS ČIPKUS.

Dona čipkuvienė mano, 
kad dar per mažai lietuvių 
domisi tos rūšies profesija, 
ypač iš jaunesniųjų. Jei at
sirastų suinteresuotų, ji 
mielai nurodytų, kokiu bū
du įsigyti šios rūšies lei
dimą.

• Katalikų labdaros me
tinis Padėkos šventės pro
ga rūbų vajus pasiuntimui 
j užsienius vargšams ap
vilkti prasidės lapkričio 25 
d. visose Clevelando diocezi- 
jos parapijose.

Vyskupas Clarence C. 
G. Issenmann ragina visus, 
kurie gali dovanoti tinka
mus dėvėjimui rūbus. Rū
bai siunčiami į Vietnamą, 
Vidurinius Rytus, Afriką, 
Pietų Ameriką.

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

PARDUODAMAS NAMAS
CLARKWOOD ESTATES 
\VARRENSVILLE HGTS.

3 miegamų namas, perskil
tas rūsys; 2>-j auto gara
žas. Dideli medžiai už skly
po. Parduoda savininkas. 
Kaina $28,560. Tel. 292-5980

(113-116) 

iškėlė problemą, kad vi
sų tų sunkumų, kuriuos 
turime su šių dienų 
studentais, priežastys 
gali būti dėl to, kad jie 
yra pirmieji žmonės, 
išaugę žiūrėdami tele
viziją visą savo gyveni
mą. Jų riaušės, narko
tikų vartojimas, susve
timėjimas gali būti ne
numatytos pasekmės, iš
einančios iš televizijos 
radikalios aplinkos pa
keitimo.

Hayakawa lygina tele
viziją su galingu raganiu
mi, kuris atskiria vaikus 
nuo tėvų trims ar ketu
rioms valandoms per die
ną, ir sako: "Ar yra 
ko stebėtis, kad tie vai
kai, kada jie išauga li
gi jaunuolio amžiaus, 
dažnai tampa visiškai 
svetimi savo nuliūdu- 
siems tėvams?"

Jis ypač pabrėžė tą 
faktą, kad nėra jokio tar
pusavio bendravimo tarp 
televizijos ir žiūrovo. 
Vaikas, prieš televizijos 
aparatą sėdėdamas ne
gauna jokios patirties 
įtaigoti kitą, ar daryti įta
kos į kito veiksmus, o tik 
vienašališkai jis pats 
yra įtaigojamas. Todėl 
Hayakawa klausia: "Ar 
nėra sąryšio tarp to fak
to ir staigaus pasirody
mo laike paskutiniųjų ke- 
lerių metų didelio skai
čiaus jaunų žmonių iš- 
išsimokslinusios ir vi
durinės klasės šeimų, ku
rie randa sunkumo arba 
visai negali bendrauti 
su bet kuo ir dėlto jie 
nutolsta?... Aš esu tik
ras, kad jūs esate suti
kę, kaip aš esu — jau^ 
nūs žmones, ne būtinai 
iš žemesnės klasės, ku
rie bijosi kalbėtis su jų 
draugų tėvais, ar bent su 
kuo nors kitu ne iš jų 
pačių visiškai artimo bū
rio".

Jaunųjų antimateria- 
lizmas, jo nuomone, gali 
būti perdėtai neigiama 
reakcija įtelevizi jų pra
nešimus, skelbiančius, 
kad materialinė nuosa

vybė yra viskas, kad pra 
bangūs kilimai, naujau-

HELP WANTED MALĖ
M Al NTE.NANCE. Man for metai meil
inu shop. Extensive machine repair 
exper., is easential. Routine electrica] 
repair exper. is desirable. Gas and 
are vvelding exper. Is essential.' Cur- 
renl Dearborn location will movė to 
new facility in Plymoulh Tvvp. in 
Feb. 1969. Hotfme'l Corp. Metai 
Products Div., 53 20 Oakman Blvd., 
Dearborn, Mich. Call 313-581-7200.

An Equal Opportunity Employer
(114-120)

MEDICAL TECHNOLOGIST
ASCP preserred positions open. 
Full arui part-time. Experience<l 
All shifts. Apply: Personnel Of- 

-fice, InĮjham Medical Hospital,
401 W. Greenlavvn, Lansing, Mi- 
chigan. (114-121)

WANTED 
ARC WELDERS 

AND 
laborers 

PerniHnėnl, profit .sharing. Ilospitali- 
zation, life insurance.

STATĖ FABR1CATORS
30550 W. 8 Mile Rd.
' Farmington, Mich.

(110-116)

MOI.DI.HS. < OHI MAKI ILS. I.AIIOR 
I RS at grav iron loiinclry ••>tabh>hrc| 
|'»20. \« w contract ollrrs suirsianti<il 
vvagf incrrHscs, company paid msur- 
anc<* and impfoved prnsion. Plaut- 
wide incentivi*. Apply in person. 
A.MI RK A.\ IOi NDRII.S COMPANY. 
Mdau. Micluuau 48 !<»<). i 115-124)

A
PADĖKA

Nuoširdi ir didelė padėka Čiurlionio 
Ansamblio vadovui ponui Mikulskiui su po
nia, Rytui Babickui, p-lei Grigaliūnaitei, 
Vyrų chorui ir valdybai bei visiems mie
liems čiurlioniečiams už nuoširdų, įspūdin
gą ir gausų dovanomis, giedojimu ir daina

vimu dalyvavimą mūsų vaikų Jūratės Sai
kutės ir Algio Urbonavičiaus vestuvėse.

Urbonavičių ir Saikų 
šeimos

šio modelio mašinos at
neša visokiausius malo
numus. Plėšimai per 
riaušes gali būti kitas 
išsiveržiantis atsaky
mas į televizijos skel
biantį materialistinį pa
saulį. Karingieji jaunuo
liai, kaip jis sako, nėra, 
kaip atrodo, praradę ti
kėjimo į demokratijos 
procesą, bet greičiausia 
nėra jie supažindinti su 
tuo, kadangi apie tai per 
televiziją retai terodo- 
ma, išskyrus tautines 
konvencijas.

Mūsų lietuviškasis 
jaunimas ir vaikai žiū
ri ir klauso televizijos. 
Jie taip pat vienpusiškai 
veikiami to, ką mato ir 
girdi, kaip pasyvūs pri
ėmėjai. Čia vaikas ar 
jaunuolis, sėdėdami 
prieš televizijos apara
tą, negauna jokios pro
gos pats pasireikšti, vie
nu ar kitu būdu reaguoti, 
atsakyti, pasiklausti ar 
padiskutuoti. Tokiu bū
du ugdomas jaunuolio 
ar vaiko pasyvumas: jis 
nesipratina bendrauti 
kalboje ar veikloje, o 
pratinasi tik klausyti ir 
žiūrėti. Jis televizijos 
vaizdų atitraukiamas 
nuo esamos aplinkos ir 
ima gyventi daugiau te
levizijos sukurtoj ap
linkoj. Mums gi rūpi vai
kus išlaikyti savo aplin
koje sąmoningus, akty
vius, veiklius, suprantan
čius, bendraujančius su 
savo šeimos ir visuome
nės nariais. Todėl tenka 
pagalvoti, kaip pašalinti 
neigiamą televizijos įta
ką. Žinoma, pirmiausiai

A. M. D. REALTY
1124 East 78 — parduota. 
7206 Lockyear — parduota. 
6801-03 Edna — parduota. 
8300 Medina — parduota.

Norintieji parduoti kreip
kitės par mus. Turime dau
giau pirkėju.

Alg. Dailidė — Realtor
Bendradarbiai :

Ant. Mikoliūnas ir
Mike Sekara 

112312 Norwood Road 
132-1322 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIŲ KLUBAS

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

tas rūpestis tenka tė
vams. Jiems į pagalbą 
atrodo, galėtų ateiti jau
nimo organizacijos, litu
anistinės mokyklos, mu
zikos ir šokių pamokos, 
išvykos ir sueigos bei su
sirinkimai, sportas, cho
rai, mažesniesiems tė
vų pasakojimai bei pasa
kos ir t.t.

J. Švoba

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

LAPKRIČIO 23 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos meti
nis suvažiavimas.

GRUODŽIO 14 D. Partizanės 
moters paminėjimas. Rengia 
DLK Birutės d-jos Clevelando 
skyr. Čiurlionio Ans. namuose.
GRUODŽIO 15 D. Pietos Nauj. 

Parapijos salėje Šv. Kazimiero 
lit. mokyklai paremti. Rengia 
tėvų komitetas.

GRUODŽIO 29 D. Kalėdų 
eglutė. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla. 

. GRUODŽIO 31 D, Naujųjų 
Metų sutikimas Naujosios pa
rapijos salėje. Rengia LB abie
jų apyl. valdybos.

19 69

SAUSIO 5 D. šv. Kazimiero 
lit, mokyklos Kalėdų eglutė. Ren
gia mokytojai ir tėvų komitetas.

SAUSIO 11-12 D. Prezidento 
Antano Smetonos 25 metų mir
ties sukakties minėjimas.

VASARIO 1 D. Ateities Klu
bo koncertas.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos me
tinis balius.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELP 1VANTED MALĖ
AUTOMATIC TRANSMISSION REBUILDER 

ENPEKIENCED
Call 851-7333 or in Person

626 E. 152 ST.
(ĮI5-II7I



DALYVAUJA :
C H I C A G A. VIVA POESIA, rež. D. Lapinskas ir L. Ba

rauskas, lapkričio 27 d., trečiadienį, 8 vai. vakaro.
CLEVELANDAS, KETURI KELIAUNINKAI, rež. P. 

Maželis, lapkričio 28d., ketvirtadienį, 1 vai. po piet.
DETROITAS, PINIGĖLIAI, rež. Z. Arlauskaitė-Mikšie- 

nė, lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 8 vai. vakaro.
ŠAULIŲ SĄJUNGA, AUŠROS SŪNŪS, rež. A. Brin

ką, lapkričio 29 d., penktadienį, 8 vai. vakaro.
HAMILTONAS, MINDAUGO MIRTIS, rež. E. Daugu- 

vietytė-Kudabienė, lapkričio 30 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
LOS ANGELES, ŠVIESA, KURI UŽSIDEGĖ, rež. D. 

Mackialienė, gruodžio 1 d., sekmadienį, 2 vai. po piet.

PIRMAS JAV IR KANADOS

TEATRO FESTIVALIS
1968 metais lapkričio mėn. 27, 28,
29, 30 d.d. ir gruodžio men. 1 d.

CHICAGOJE
JAUNIMO CENTRE 
5620 South Claremont Avenue

BILIETAI Į VAIDINIMUS po $3.00 ir $2.00, gaunami Mar
giniuose, 2511 W. 69th St., tel. PR 8-4585 arba pas mok. M. 
Peteraitienę, tel. LU 5-7933, prašome įsigyti iš anksto, nes visos 
eilės yra numeruotos. Bilietai į "oskarų” įteikimo banketą gruo
džio 1 d., 8 v. v. $7.50 vienam asmeniui gaunami, be aukščiau 
nurodytų vietų, dar pas V. Jasinevičių, tel. 778-4085 ir pas A. 
Kairį, tel. HE 6-5151. Stalai po 10 vietų. Garbės bilietai, su ku
riais galima įeiti į visus vaidinimus nemokamai, nepardavinėja
mi — jie duodami dovanai kiekvienam, kuris paaukoja Teatro 
Festivalio reikalams nemažiau $25.00; kreiptis pas Z. Juškevi
čienę, tel. OL 2-8546. Aukas malonėkite adresuoti: LB Kultūros 
Fondas, 2955 W. 71st St., Chicago, III. 60629. Teatro Festivalį 
rengia JAV LB Kultūros Fondas.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Philadelphijos lietuvių parama
ALT S-gos Philadelphijos 

skyrius lapkričio 17 d. su
rengė Antano Oiio dešim
ties metų mirties sukakties 
minėjimą, kuriame praneši
mą apie velionį A. Olį pa
darė iš Clevelando atvykęs 
K. S. Karpius.

K. S. Karpius, Dirvos rei
kalų vedėjas ir Vilties Drau
gijos sekretorius, ta pačia 
proga painformavo apie 
Dirvos leidimo rūpesčius ir 
susirinkusieji sudėjo 276 
dolerius tautiniam laikraš
čiui Dirvai paremti.

Aukojo šie asmenys:
Inž. Vincentas

Gruzdys................... $100.00
J. K. Kauliniai ......... 20.00
E. B. Vigeliai ............ 25.00
P. O. Davidoniai....... 10.00

JAU GAUNAMA DIRVOJE!

Knygos kaina 5 dol..kietais viršeliais 6 dol. Norintieji 
įsigyti ją kaip galint greičiau, prašomi užpildyti žemiau 
dedamą atkarpą ir su pinigais ar čekiu tuojau pat atsiųsti 
Dirvai.

Prenumeruokimės Stefanijos "Vergijos kryžkeliuose" 
sau perskaityti ir turėti, įsigykime ją dovanoti savo arti
miesiems Čia ir užsienyje. Skaudžiai išgyventa, vaizdžių 
ir lengvu stiliumi parašyta Stefanijos Rūkienės knyga, 
be abejo, bus daugiausiai ir plačiausiai skaitoma. Ji bus 
geriausia ir kalėdinė dovana, štai jos užsakymo pavyzdys:

DIRVA
6907 Superior Avė. 196 ... m.................................. d.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu..........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

.............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 
(paprastais viršeliais su apianku), kaina 5 dol.

.............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose" 
(kietais viršeliais sū aplanku), kaina 6 dol.

Ta pačia proga prašau atsiųsti .............. egz. Giovannino
Guareschi "Draugas Don Camillo”, kaina 3 dol.

Mano adresas: ..............................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

J. Bubelis ................... 10.00
P. Lihutinas.............. 10.00
Petras Didelis ......... 10.00
ALT S-gos

Philadelphijos sk. 50.00 
Visiems aukojusiems ta

riame širdingą ačiū.

DAIL. V. RATO KORINIŲ 
PARODA 

PHILADELPHIJOJE
Australijoje gyvenančio 

dailininko Vaclovo Rato kū
rinių paroda rengiama Phi- 
ladelphijoje š. m. lapkričio 
24 d. šv. Andriejaus lietu
vių parapijos salėje, 1913 
Wallace St. Paroda atidaro
ma 12 vai., tuoj po pamal
dų, uždaroma 7 v. v., oficia
lus atidarymas — 2 vai.

Jauna dainininkė VioletaBen- 
džiūtė dainuoja Philadelphijos 
Bendruomenės Balso radijo pro 
gramos sukaktuviniam pobūvy
je. K. Cikoto nuotrauka

Apie dailininko kūrybą kal
bės Paulius Jurkus, iš New 
Yorko. Parodą rengia ir 
globoja Philadelphijos skau
tai.

P h i 1 adelphijos lietuviai 
turėjo progos pamatyti ge
rų lietuvių dailininkų paro
das, kurių ten buvo visa ei
lė. ši paroda išsiskiria tuo, 
kad dailininkas gyvena la
bai toli — Australijoje. Tai 
tikrai reta proga pamatyti 
ir susipažinti su jo kūryba.

GASPARO VELIČKOS 
PALIKIMAS

Jau praėjo šeši metai kai 
aktorius ir režisierius Gas
paras Velička atsiskyrė su 
mumis ir, -anot jo pasaky
mo: "Aš išeisiu į kalnus ir 
nebegrįšiu”. Jis išėjo, bet 
jo darbai pasiliko. Yra su
manymas surinkti, kiek tai 
įmanoma,'visus jo parašy
tus veikalus ir išleisti kny-į 
gą, idant jie nežūtų ir pa
liktų ateičiai. Juk tie jo, lie
tuvių folkloru perpinti vai
dinimai, kaip "Nemunas žy
di”, "šianapiūtė" ir kiti, 
Lietuvos okupacijos ir išei
vijos metais džiugino, guo
dė ir stiprino kiekvieną lie
tuvį.

Gasparas Velička mirda
mas Los Angeles paliko dalį 
savo parašytų, net ir ne
baigtų, vaidinimų, bet dalis 
jų dar yra išsiblaškę ir už
silikę gal net nuo stovykli
nių laikų pas buvusius tuo 
metu ansambliečius, ku
riems teko su Gasparu Ve
lička dirbti.

Kalifornijoje (Los An
geles, Santa Monikoje ir 

Glendale) gyvenantieji keli 
Gasparo buvę bendradar
biai nutarė sudaryt komi
tetą, kuris rūpintųsi išleist 
Gasparo Veličkos veikalus. 
Tad kreipiamės į visus Gas
paro buvusius draugus, vai
dintojus, ansambliečius ir 
bendradarbius, ir prašome, 
jei turite, mums prisiųsti ar 
paskolinti Gasparo Veličkos 
veikalus, vaidinimus ar at
siminimus, kuriuos mes ga
lėtume perrašyti ar perfo
tografuoti ir panaudoti.

Prašome visus, kurie ga
lite mums padėti šį suma
nymą įgyvendinti, kontak
tuoti Andrių Mironą adre
su: P. O. Box 5178, Santa 
Monica, Calif. 90405.

Vladas Gilys

• Baltijos studijų pirmo
ji konferencija įvyksta Ma- 
rylando universitete, Col- 
lege Park, Md. nuo lapkri
čio 28 d. iki gruodžio 1 d.

Iš lietuvių konferencijoje 
darys pranešimus ir disku
sijose dalyvaus: S. Vardys, 
J. Puzinas, J. Balys, T. Re- 
meikis, G. Procuta, D. Kri
vickas, V. Trumpa, J. Gim
butas, kun. V. Bagdonavi
čius, kun. K. Pugevičius, 
kun. J. Prunskis, R. Šilba
joris, K. Ostrauskas, A. 
Klimas ir P. Mažeika.

CHICAGO

"VERGIJOS KRYŽKE
LIUOSE” PRISTATYMAS

Lietuvių Tautinio Akade
minio Sambūrio valdyba 
Chicagoje savo posėdyje 
lapkričio 16 d. nutarė 1969 
metais kovo 15 d. surengti 
Stefanijos Rūkienės "Ver
gijos kryžkeliuose" knygos 
pristatymą mūsų skaitan
čiai visuomenei.

Be to, tuo pat metu nu
tarta surengti literatūrinį 
vakarą Sibiro tremtinius 
prisiminti. į minėto vakaro 
programos atlikimą bus 
įtrauktos naujos meninės 
Jėgos ir bus patiekta origi
nalus programos turinys.

(ia)

• Liucijos Tijūnelienės 
gėlių meno paroda įvyks 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 d. 
Jaunimo Centre Chicagoje. 
Parodą rengia Frank Zapo- 
lis.

• Lietuvos gen. kons. dr. 
P. Daužvardžiui praėjusį 
šeštadienį buvo įteiktas Lo
jolos universiteto konsula- 
rinis medalionas. Medalį 
įteikė universiteto rektorius 
kun. James Maguire, SJ, 
universiteto armijos rezer
vo karininkų paruošimo

Šimtinę Vilties draugijai įteikęs dr, Juozas Bartkus tarp pik. Vik
toro Sutkaus (kairėje) ir Dirvos atstovo Kazio Pociaus, korp! Neo- 
Lithuania metinėje šventėje.

korpo baliuje, kuriame da
lyvavo 500 kadetų ir daug 
kitų Svečių.

• Antano Petrikonio ir 
Vlado Vaitiekūno kūrinių 
paroda lapkričio 17 d. atida
ryta Balzeko galerijoje Chi
cagoje. Paroda tęsis iki lap
kričio 30 d.

HARTFORD

• Solistė Violeta čižaus- 
kaitė - Balčiūnienė Dirvos 
jaunųjų dainininkų konkur
so laimėtoja, lapkričio 23 d.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa

tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių 
žmonių visur. Ir ten, kut valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime 
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių 
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštj patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siųsti Dirvą 1 metams (•/» metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto-perlaidą 13 dol. (7 dol. i/> metų).

Ta proga jungiu Dirvai auką ................... dol.

Parašas ...........................................................................

Adresas .......................,......................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų 
7 dol.

Visi padėkime' 
LIETUVOS KANKINIU 

VARDĄ ĮAMŽINTI 
paminklinėje lietuvių 
koplyčioje šv. Petro 
bazilikoje Romoje.

Laiko jau ne daug. 
Neatidėliokite įrašyti 

save ir savuosius 
koplyčios kūrėjų 

tarpe.

Aukoms adresas:

LITHUANIAN 
MARTYRS’ 

CHAPEL FUND 
2701 W. 68 Street 
Chicago, III. 60629

pirmą kartą pasirodys Wor- 
cesterio publikai.

Solistė išpildys programą 
ALT S-gos Worcesterio 
skyriaus rengiamame kon
certe, kuris įvyks Maironio 
Parko salėje.

Worcesterio skyriaus pa
rengimai visuomet pasižy
mėdavo puikia programa. 
Taip pat ir šiemet vvorceste- 
rieeiai turės progos išgirsti 
aukšto lygio koncertą.

Naujai pakeltas | seniorus Kęstutis Kaveckas tarp tėvelio Vytauto 
(kairėje) ir globėjo dr. Jono Juodikio.
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