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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NATO ATSAKYMAS BRONYS RAILA LAUREATAS
ĮVYKIAI PRIVERTĖ SUSIRŪPINTI SAUGUMU

Prieš penkis mėne
sius Šiaurės Atlanto Gy
nimosi Sąjungos 
NATO — ministeriai, sur- 
sirinkę Islandijos sosti
nėje Reykjavike, nepai
sant karo Vietname, jau
tėsi esą tokioje ’deten- 
te' — atlydžio atmosfe
roje, kad į savo posė
džius žiūrėjo kaip į lai
ko gaišinimą. Politinis 
atlydis visą sąjungą, at
rodė, pavertė bepras
me. Sovietai tuo laiku 
jau buvo pradėję ruoš
tis Čekoslovakijos oku
pacijai. Pasiruošimai bur 
vo labai kruopštūs ir il
gi, nes nenorėta duoti 
progos nei mažiausiam 
pasipriešinimui. Tiepa- 
siruošimai nebuvo dide
le paslaptimi, tačiau lo
giškai pradėta galvoti tik 
po Čekoslovakijos okupa- 
cijos ir ’sudrausmini- 
mo’.

Už tat, kai šį mėne
sį NATO ministeriai vėl 
susirinko Briuselyje sa
vo eiliniams posėdžiams 
kurie buvo sušaukti vi
są mėnesį anksčiau ne
gu planuota, nuotaikos 
buvo jau kitokios. Šiaip 
ar taip, sovietai Vokie
tijos pasienyje Čekoslo
vakijos teritorijoje yra 
sutelkę bent 10 naujų di
vizijų. Tiesa, iš Varšu
vos pakto sudėties ku
riam laikui iškrito pa
čios Čekoslovakijos ka
riuomenė, kurią dabar 
sovietai skubiai peror
ganizuoja, tačiau tas su- 
silpninimas nėra ilga
laikis.

"Mes turime laukti,— 
įspėjo britų gynybos mi- 
nisteris Denis Healey sa
vo kolegas iš kitų kraš
tų, — sovietų įtakos sfe
roje kitų netikėtinumų ir 
tam pasiruošti". Valsty
bės Sekretorius Dean 
Rusk ragino kalbėti 'vie
nu balsu’, kas iki šiol 
buvo gana sunku. Atsi
minkime tik de Gaulle, 
kurio atstovai nedalyva. 
vo ir šiuose posėdžiuo
se, kuriuose tarėsi

Dirvos bendradarbiui Broniui Railai lankantis Clevelande, praeitą penktadieni, lapkričio 22 d. gru
pė tautinės srovės veikėju susirinko dr. V.L. Ramanausko rezidencijoje pasikalbėti aktualiais klausi
mais. Nuotraukoje pokalbio dalyviai. Prieky sėdi iš kairės: V. Stuogis, A. Matulionis,V. Blinstru- 
bas Antroje eilėje: K.S. Karpius, Bronys Raila, dr. V.L. Ramanauskas, J. Palukaitis, J. Mockus. 
Stovi: A. Garmus, V. Juodvalkis, arch. J. Augustinavičius, K. Karalis, inž. J. Nasvytis.

V. Gedgaudo nuotrauka

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
NATO ir kraštų užsie
nio, krašto apsaugos ir 
finansų ministeriai kar
tu su apie 200 parlamen
tarų.

Tačiau ir de Gaulle 
laikysena po Čekoslo
vakijos įvykių atrodo 
kiek pasikeitusi. Kiek
vienu atveju Prancūzi
jos užsienio reikalų mi- 
nisteris Debre rado rei
kalo viešai pareikšti, 
kad po Čekoslovakijos 
įvykių "gynimasis vėl 
virto aktualiu. Prancū
zijos pasiryžimas tam 
yra didesnis negu kada 
nors anksčiau. NATO pa- 
deda tautiniam norui sa
ve apginti".

Tai, žinoma, dar ne
reiškia, kad Prancūzija 
vėl pradės aktyviai da
lyvauti NATO, tačiau duo»- 
da vilties. Ir ne tik tie 
žodžiai, bet ir 'neofici
alus* prancūzų dalinių 
Vokietijoje dalyvavimas 
NATO manevruose. 
Mat, prancūzus ieškoti 
Vakarų draugiškumo ver
tė ir vis sunkėjanti jų 
ūkinė būklė, kulminaci
niu punktu buvusi pasku
tinė franco krizė, kuriai 
nugalėti skubiai reikalim 
ga amerikiečių ir vokie
čių pagalba.

Grynai kariškai žiū
rint, eventualus Prancū
zijos grįžimas į NATO 
gali atnešti abejotinos 
naudos. Iš vienos pusės 
Prancūzijos teritorija 
duoda NATO gynimui rei
kalingą užnugarį pasi
traukimui ir persigru- 
pavimui. Iš kitos pusės 
jei to užnugario nėra 
amerikiečiai būtų pri
versti tuoj pat panaudo
ti savo atominius gink
lus, o tai verstų sovie
tus geriau apsigalvoti 
prieš pradedant bet ko
kius žygius. Atominių 
ginklų panaudojimo grės
mė galėtų sumažinti ir 
amerikiečių kariuome
nės Vokietijoje skaičių. 
Tuo atveju užtektų tik 

simbolinio skaičiaus, 
kaip Vakarų Berlyne.

Paliekant tą klausi
mą ateičiai, šiuo tarpu 
NATO ministeriai pri
ėmė Dean Rusk pasiū
lymą 'vienu balsu' pa
reikšti:

1. NATO teritorijos už
puolimas reiškia karą 
ir

2. "kiekviena sovie
tų intervencija tiesio
giai ar netiesiogiai, pa
keičianti situaciją Eu
ropoje ar Viduržemio 
jūros baseine, iššauks 
krizę su sunkiom pa
sėkom.

Tai reiškia, kad Aust
rijos neutraliteto ar Ju
goslavijos nepriklauso
mybės pažeidimas pa
lies NATO interesus. 
Kaip į tai bus iš tikro 
reaguota, lieka neaišku.

Kol kas Olandija ir 
Italija pasižadėjo savo 
išlaidas krašto apsau
gos reikalams padidin
ti 7 nuošimčiais. Dau
giau susirūpinti krašto 
saugumu pažadėjo ir Da
nija su Norvegija. JAV 
pažadėjo Europon per
mesti manevrams dvi 
pėstininkų brigadas ir 
pakeisti F-102 naikintu
vus naujesniais ’Phan- 
tom’ tipo. 88 tų naikin
tuvų užsakė ir Vokieti
ja savo aviacijai. Vokie
tija taip pat įsipareigo
jo savo 12 divizijų laiky
ti paruošties stovyje, pa
šaukiant atsarginius. Be 
to, algų pakilimu nori
ma skubiai sutelkti sa
vanorius liktinių puska
rininkių trūkumui paša
linti. (Jų trūksta 30.000). 
Doleriais verčiant, Vaka
rų Vokietija savo kari
niams pasirengimams 
pasižadėjo išleisti per bk 
Ii joną dolerių daugiau ne
gu iki šiol. Pagaliau bri
tai savo iš Tolimųjų ir 
Artimųjų Rytų atšaukia
mus dalinius žada atga
benti Vokietijon ir jais 
sustiprinti Rheino armi
ją, kuriai pačioje D. Bri
tanijoje neturi kareivinių.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija dvyliktąją kultūrinę premiją paskyrė už žurnalistiką Broniui Railai. 
Nuotraukoje Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos pirmininkas dr. V. Ramanauskas (dešinėje) įteikia Bro
niui Railai premiją. J, Garlos nuotrauka

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija savo dvylik
tąją kultūrinę premiją 1000 dolerių šiais metais 
paskyrė už žurnalistiką Broniui Railai.

Premijos įteikimas įvyko praeitą šeštadienį, 
lapkričio 23 d. Holiday Inn svetainėje, Boston Hts., 
Ohio, metiniame draugijos susirinkime, į kurį atsi
lankė virš 80 asmenų.

Susirinkimą atidarė draugijos pirmininkas dr. 
V.L. Ramanauskas, tolimesnį programos vedimą 
pavesdamas aktoriui Vitaliui Žukauskui ir dr. Jur- 
riui Balčiūnui.

Įteikiant žurnalistui Broniui Railai premiją dr. 
V.L. Ramanauskas pasakė:

1950 m. gruodžio mėn. 31 d. Clevelande, Ohio, 
išdygo mažas diegelis, kuris, bėgant laikui, vėliau 
išaugo į gražų medelį. Jį mes vadiname Ohio Lietu
vių Gydytojų Draugija. Ne ti£ išaugo ir bujojo, bet 
dar paskatino kurtis kitas lietuvių gydytojų draugi
jas ir pačią Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydyto
jų Sąjungą.

Prieš 12 metų draugija yra įsteigusi tūkstan- 
ties dolerių metinę kultūrinę premiją.

Per 11 metų draugija yra pagerbusi visą eilę 
lietuviškų kultūrinių pasireiškimų. Pačia pirmą
ja premija buvo pagerbta lietuviška drama "Penki 
Stulpai Turgaus Aikštėje" ir jos autorius. Kaip 
žinote, ši drama latvių teatro konkurse laimėjo 
U-ą vietą, o prieš keletą savaičių Toronto latvių 
teatro suvaidinta Clevelande. Pagerbtas Lietuvių 
Enciklopedijos redakcinis kolektyvas. Pagerbtas 
dainuojantis lietuviškas ansamblis jo 20 m. sukak
ties proga. Pagerbta lietuviška opera "Jūratė ir 
Kastytis" ir jos kūrėjas. Kaip spauda rašo kla- 
vitūra šiai operai jau visiškai baigiama, o Nadas 
Rastenis libreto puikiai išvertęs į anglų kalbą. 
Pagerbta lietuviška mokykla, padedant išleisti jai 
vadovėlius. Pagerbtas jaunimo literatūros rašy
tojas. Pagerbta lietuviška radijo valandėlė už jau
nimo programas.Pagaliaus, pagerbtas’lietuvių bend- 
ruomenininkas - visuomenininkas ir lietuvis mu
zikas. Štai, dabar mes prieiname prie 12-os meti
nės kultūrinės Premijos. Leiskite man paskaityti 
valdybos protokolo ištrauką:

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija.. Lapkričio 23, 1968 
Cleveland'as, Ohio.

Valdybos protokolo ištrauka.
Lapkričio 9, 1968 Clevelande, Ohio, Valdyba, patikrinusi Draugijos 
narių slapto balsavimo korteles, rado, kad Ohio Lietuvių Gydytojų 
Draugijos 12—ji Metinė, Kultūrinė, Tūkstanties Dolerių Premija pa
skirta lietuviškai publicistikai ir žurnalistikai, o jos atstovas yra p. 
Bronys Raila.

Dr. V.L. Ramanauskas, pirmininkas
Dr. A. Čepulis, sekretorius.

Gerbiamas Bronys Raila prašau priimti laimė
tą metinę kultūrinę draugijos premiją. Draugijos 
vardu Tamstą sveikinu.

Bronio Railos žodis Ohio 
lietuviams gydytojams

Kaip žinoma, Ohio" eilės - paskyrė lietu- 
Lietuvių Gydytojų Drau- viškajam žurnalizmui 
gija savo šiemetinę pre- ir mane parinko ją gau- 
miją - jau dvyliktąją iš ti, kaip vieną iš to žur-

nalizmo atstovų. Už tai 
esu jums, gerbiami ir 
brangūs daktarai, spe
cialiai dėkingas - už jū
sų simpatingą įvertini
mą ir už suteiką man 
kontraversišką garbę, 
kaip lygiai ir už stam
bią finansinę auką.

Reikšdamas savo pa
dėką, aš tik dar abejo
čiau, ar galėčiau kalbė
ti viso laisvųjų lietuvių 
žurnalizmo vardu. Tam 
neturiu nei įgaliojimo, 
nei buvau prašytas, nei 
galėčiau tikėtis būti vi
sų vieningos minties gar
siakalbiu.

Kartais mūsų profesi
joje yra pėdsakų tam tik
ro solidarumo, bet toli 
gražu ne tokio ir ne 
tiek, kiek pvz. dakta
ruose, inžinieriuose ar 
kituose tiksliųjų moks
lų profesionaluose.

Mes labiau individua
listai. Mes neturime ir 
negalime turėti vieno tie • 
sų ir doktrinų kodekso 
visais klausimais, ku
riais užsiimame ir ku
riems skelbti naudoja
mės spaudos tribūna. 
Dažnokai pas mus yra 
taip, kad kas vienam at
rodo skaidri tiesa ir kil
nios misijos vykdymas, 
tai kito sąmonės spekt
re atrodo klaida, obs
kurantiški prasimany
mai, demagogija ar net 
baustini kurstymai. 
Daug nenustebčiau jei 
kas rytoj pareikštų, kad 
ši premija man buvo pa
skirta neapgalvotai ir vi
siškai nepelnytai.

Mes esame nuolati
nio konflikto ir priešta
ravimų žmonės. Kurie 
ilgiau ir kantriau tame 
amate esame iškentę, 
mes greičiau nustebtu
me, netikėtai patyrę, kad 
būtume visuotinai myli
mi, vieningai gerbiami 
ir kad visi skaitytojai 
sutiktų su mūsų minti
mis. Bent man tai būtų 
stačiai nenormali padė
tis ir gal tikro kūrybi
nio darbo galo pradžia.

Šia tokia iškilminga ir 
elegantiška proga tačiau 

(Nukelta į 4 psl.)
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PIRMASIS RATAS (13) ALEKSANDRAŠ SOLZENICINAS Tai liečia visus

PIRMASIS NUŽMOGINIMAS lietuvių laikraščius...
Automobilis įvažiavo 

pro vartus ir sustojokie- 
me.

— Išlipkit ir rankas 
laikykit už nugaros! — 
įsakė šoferis Volodinui.

Kas dabar galėjo at
pažinti įsakymus davinė- 
jantį autoritetingą šofe
rį, kuris prieš akimir
ką juokavo. Volodinas 
išlipo ir pats negalėjo 
suprasti, kodėl klauso, 
bet visvien pildė įsa
kymą ir laikė rankas už 
nugaros.

Visi trys, Volodinas 
vidury, pro duris įėjo 
koridoriun, kurio gale 
buvo kitos durys su už
rašu: "Areštuotųjų pri
ėmimas". Pasirodė su 
žydriais antpečiais pus
karininkis. "Šoferis" 
paėmė iš "mechaniko" 
arešto įsakymą ir jam 
parodė. Šis pasižiūrėjo 
kaip užsimiegojęs vais
tininkas į atneštą recep
tą ir abu įėjo vidun. Vo
lodinas ir "mechanikas" 
pasiliko prie,durų. Gal 
būt Volodinas galėjo pro
testuoti, šaukti, reika
lauti teisingumo? Bet 
jis net užmiršo, kad lai
ko rankas už nugaros. 
Visas jo dėmesys buvo 
sukoncentruotas į užra
šą ant durų: "Areštuo
tųjų priėmimas". Pas
kui atsidarė durys ir 
puskarininkis įsivedė vi
dun. Vos tik Volodinas 
įžengė vidun ir spėjo 
apžvelgti kambarį, kai 
"mechanikas" užlaužė 
jam rankas, o šoferis 
ir puskarininkis iškra
tė visas kišenes.

— Kas tai per gangs- 
terizmas, — silpnai pro 
testavo Volodinas. — 
Kas jums leido tai dary
ti?

Bet kartu jis žinojo, 
kad tai nėra gangsteriz- 
mas ir kad tie žmonės 
tik pildo savo pareigas. 
Tas žinojimas palaužė 
bet kokias jėgas prie
šintis.

Iš jo paėmė auksinį 
laikrodį, plunksnakotį, 
užrašų knygutę ir jų ran
kose pamatė auksinius 
diplomatinės tarnybos 
antpečius, vis dar ne
galėdamas suprasti, kad 
tai jo. Krata buvo tęsia
ma ir "mechanikas" 
grąžino jam nosinę.

— Dabar, kai jūs savo 
nešvariom rankom lie- 
tėte? — sušuko Volodi
nas traukdamasis.

Nosinė nukrito ant že
mės.

— Jums bus išduotas 
pakvitavimas dėl paim
tų daiktų, pasakė vienas 
ir abu išėjo iš kambario. 
Puskarininkis neskubėjo 
išeiti ir žiūrėdamas į 
grindis patarė:

— Jei aš būčiau jūsų 
vietoje, pasiimčiau no
sinę.

Bet Volodinas nesku
bėjo pasilenkti.

Tik vilkdamasis pal
tą, pamatė, kad nuplėš
ti antpečiai. Staiga jį 
pagavo pyktis.

— Rankas už nugaros 
ir eikit pirma! — abejin 
gu balsu pasakė puska
rininkis.

Pasiekus kitą korido
rių, ten duris atidarė mo
teris, kariškoje unifor
moje, kuri irgi turėjo 
žydrius antpečius. Vos 
tik jam peržengus kam
barėlio slenkstį, durys 
užsitrenkė ir išgirdo už« 
rakte pasisukant raktą. 
Reiškia čia jam skirta 
gyventi! Dieną? Mėne
sį? Metus? Tą patalpą 
negalima buvo pavadin
ti kambariu, arba net 
cele, nes kaip aiškina 
literatūra, celė turi tu
rėti langą, net jei ir ne
didelį, ir turi būti už
tenkamai didelė, kad ga
lima būtų vaikščioti iš
ilgai ir skersai. Bet 
čia buvo neįmanoma 
vaikščioti ar išsitiesti, 
net negalima buvo atsi
sėsti. Mažas staliukas 
ir taburetė buvo beveik 
užėmusi visą patalpą. 
Kai buvo atsisėdama ant 
taburetės, negalima bu
vo ištiesti kojų.

Volodinas atsisėdo. 
Prieš dvidešimt minu
čių jis dar svajojo apie 
savo kelionę į Paryžių 
ir kaip ten užims svar
bią vietą. Prieš dvide
šimt minučių jo gyveni
mas atrodė harmonm- 
giausias ir kiekvienas 
įvykis buvo apšviestas 
kito įvykio, koordinuotas 
puikiais pasisekimais. 
Bet tos dvidešimt minu
čių prabėgo ir dabar šil
toj vietoj jo gyvenimas 
pasirodė tik išdava klai
dų.

Kokią klaidą padarė, 
kad neperskaitė savo 
kaltinimo. Gal šis areš
tas neturi nieko bendro 
su tuo fatališku telefo
niniu pasikalbėjimu. Gal 
tai klaida ar tik papras
tas sutapimas? Kokią lai
kyseną jis turi užimti?

Užrakte išgirdo rakto 
pasisukimą. Tarpdury 
pasirodė leitenantas su 
popierium rankoje. Už
pakaly stovėjo puskari
ninkis.

Savo pilkoj diplomato 
uniformoj Volodinas pa
sikėlė.

— Žiūrėkit, leitenan
te, — pasakė jis famili- 
arišku balsu. — Ką visa 
tai reiškia? Parodykit 
man arešto įsakymą. Aš 
jo neskaičiau.

— Pavardė? —paklau
sė leitenantas sausu bal
su.

— Volodinas, — atsa
kė jis, stengdamasis 

Išsiaiškinti savo situ
aciją.

— Vardas ir tėvo var
das.

— Inokentijus Ar- 
tenievič.

— Gimimo data? — 
toliau teiravosi leitenan
tas tikrindamas popie
riaus lape.

— 1919.
— Gimimo vieta?
— Leningradas.
Ir kada Volodinas lau

kė paaiškinimo, leitenan
tas apsisuko ir užtrenkė 
duris.

Volodinas norėjo su
žinoti kelinta valanda ir 
nepagalvojęs patraukė 
rankogalį, bet laikrodžio 
ant rankos nebuvo. Jam 
neleido ilgai galvoti. Du
rys vėl atsidarė ir nau
jas asmuo, plačiais pe
čiais pasirodė.

— Pavardė.
— Aš jau pasakiau 

savo pavardę! — sušu
ko Volodinas užsigavęs.

(Bus daugiau)

rašo
VERTAS DĖMESIO
ORKESTRAS

Kiek teko skaityti 
spaudoje, apie "Gran
dinėlės" pasirodymų ap
rašymus - recenzijas, 
labai pasigedau vieno da' 
lyko, būtent beveik visi 
korespondentai savo 
straipsniuose aprašo tik 
apie "Grandinėlės" įspū
dingai atliktus tautinius 
šokius, gražius rūbus ir 
didelį dalyvių skaičių. O 
kur nepamainomas ir la
bai svarbus "Grandinė
lės" jaunimo orkestras, 
vad. muziko J. Pažemio? 
Be jo ir "Grandinėlės" 
šokių menas nebūtų taip 
efektingas, bei reikšmin
gas. Sukviesti ir paruoš
ti tokį didelį skaičių jau - 
nimo tautiniams šo
kiams, yra didelis "Gran
dinėlės" meno vadovo L. 
Sagio darbas ir sugebė
jimas. Surasti ir išmo
kyti 12-15- jaunuolių groti 
įvairiais instrumentais, 
mano manymu, yra daug 
sunkiau. Tautinių šokių 
grupės veikia veik viso
se žymesnėse lietuvių 
kolonijose, bet kad jos 
turėtų tokį didelį ir dar
nų orkestrą kaip "Gran
dinėlė" neteko girdėti.

Man žinomi lietuviški 
jaunimo orkestrai yra 
du, tai Chicagos neoli- 
tuanų ir "Grandinėlės" 
Clevelande. Muz. J. Pa
žemio asmenyje "Gran
dinėlės" ansamblis turi 
pasišventusį ir pilnai su
gebantį orkestrui orga
nizuoti bei jam vado
vauti asmenį. Man savo 
laiku teko suorganizuo-

kad

Draugo vedamajame 
lapkričio 21 d. J. Pr. pa
minėjęs pasiektus laimė
jimus organizacijų vei
kime, lituanistiniame 
švietime ir kultūrinėje 
veikloje, pastebi, kad vi
sa tai sunkiai būtų atlik
ta be savosios spaudos. 
Bet tos spaudos padėtis 
nelengva ir skaitytojai 
dažnai neįsivaizduoja, 
kokiose sunkiose sąly
gose lietuvių laikraš
čiai leidžiami.

J. Pr. rašot
"Reikia pasidžiaugti, 

plunksną valdančių intelektu
alų, korespondentų, spaudos 
bendradarbių mūsų laikraščiams 
netrūksta. Nestinga taip gi spau
dos mylėtojų, kurie atsisakyda
mi pelningesnių darbų, pasiten
kina kuklesniais atlyginimais, 
užimdami lietuviškų laikraščių 
redakcijų, administracijų pos
tus. Tačiau mūsųperiodinėspau-. 
da atsistoja prieš nelengvą pro
blemą — nuolat didėjančias 
spausdinimo, laikraščio leidi
mo išlaidas.

Maždaug trejų metų laikotar
py laikraštinis popierius pabran
go 30*70. Net karo metu popie
riaus kainos nekilo, o dabar 
jis pabrangintas visu trečdaliu. 
Spaudos dažai pabrango pana
šiai. Pašto išlaidos pakeltos. 
Ir dar įveti nauji reikalavimai 
pašto siuntas smulkiaupaskirs- 
tyti pagal zonas, kas pareika
lauja didesnio skaičiaus ekspe
dicijoje. Spaustuvės mašinų re
montai pasidarė ypatingai bran*- 
gūs. Nors taisytojui reikėtų 
penketą minučių prie mašinos 
pasikrapštyti, be 50 dolerių spe. 
cialistas nevažiuoja. Mašinų 
taisymo mechanikai užmokęsti 
pradeda skaičiuoti ne nuo dar
bo pradžios, o nuo tos minutės, 
kada jie pajuda iš namų ar iš 
savo įstaigos. Ir jiems reikia 
mokėti net po keliolika dolerių 
už valandą. Jeigu išvykus atei
na pietų laikas, tai tenka ir už 
pietus užmokėti, o jeigu antva- 
landžiai, tai susidaro netoli $20 
už valandą. Buvo atsitikimas 
Chicagoje, kad reikėjo spausdi
nimo mašinos taisytoją pasi
kviesti iš Kanados ir už vieną 
tą patarnavimą sumokėti $600.*♦»

Didesnių spaustuvės patal
pų apšildymas ar vėsinimas ir
gi surištas su stambesnėmis 
išlaidomis. Laikraštis turi pa
laikyti platų ryšį su žmonėmis 
tai vien telefono išlaidos įsi
varo į tūkstančius. Klišių gami
nimui ne,tik reikėjo keliasde
šimt tūkstančių kainuojančios 
mašinos, bet reikia ir nuolati
nį žmogų jų gaminimui samdy
ti, nemažas sumas išleisti už 
medžiagą ir už elektrą. O nori-

ti ir vadovauti dviem or
kestrams Kanadoje, tai 
"Aidas" ir "Trimitas". 
Labai gerai žinau, kiek 
tas darbas reikalauja pa
sišventimo, laiko ir su
gebėjimo.

Todėl reikia sveikin
ti muz. J. Pažemį už jo 
pasišventimą ir muziki
nį darbą, suorganizuo
jant tokį gražų ir pajė
gų jaunimo orkestrą Cle
velande.

S. Jokūbaitis 
Toronto, Ont. 

si gi pagal Išgales ir tarnauto
jų atlyginimo neužmiršti.

Todėl didžios pagarbos ver
ti tie, kurie supranta lietuviš
kos spaudos rūpesčius, kurie, 
pvz. pridėdami aukas už kalė
dines korteles, padeda laikraš
tį išlaikyti. Taip pat girtlni- 
tie, kurie, siųsdarr)i nuotrau
kas, laikraščiui prideda dole
rį kitą jų pagaminimo išlaidoms 
apmokėti. Tie skaitytojai, kurie 
nelaukdami raginimo, patys iš 
anksto užsimoka prenumeratą, 
sutaupo administracijai ir lai
ką ir išlaidas ir tas lėšas ga
lima panaudoti produktinges- 
niam reikalui.

#♦*

Nereikia todėl stebėtis, kad 
už garsinimus tų parengimų, ku
riuose būna pajamų, laikraštis 
ima mokestį. Pastebėta, kad pa
garsinimas laikrašty atneša ge
resnius rezultatus negu garsi
nimas kitur. Už tą patarnavimą 
rengėjai neturi gailėtis spaudą 
paremti.

Pagaliau, jeigu, spausdinimo 
medžiagoms, mašinoms, darbo 
jėgai, pašto išlaidoms didėjant, 
laikraščiams tenka pakelti pre
numeratą, reikia tai suprasti. 
Negali išsilaikyti laikraštis, jei
gu, viskam brangstant, neieš
kos gausesnių pajamų, o mūsų 
lietuviškam gyvenimui būtų ne
išpasakyti nuostoliai, jeigu rei
kiamai neremiami mūsų laikraš - 
čiai imtų tik vegetuoti ir nykti. 
Tada pagreitintu tempu nyktų 
ir lietuvybė. Taigi reikia maty
ti nelengvą mūsų spaudos padė
tį, remti savus laikraščius ir 
suprasti, jeigu jiems tektų pa
kelti doleriu kitu prenumeratos 
mokestį. Jeigu leidėjai ui daro, 
ui tikrai gerai apsisvarstę ir 
suprasdami, kad tai neišvengia
mai būtina.”

Liūdnomis spalvomis 
lietuviškąją spaudą 
vaizduoja ir Tėviškės Ži
buriai spalio įvedama
jame:

"Žvilgterėjus praeitin, maty
ti gana platus lietuviškos 
spaudos kapinynas — daug jos 
sunyko lietuviškajame fronte. 
Mirties priežasčių buvo daug. 
Nevieta čia jas gvildenti, nori
si atkreipti dėmesį tikui J vie
ną smūgį, kuris stumia spaudą į 
nykimą. Tasai smūgis lėtais 
žingsniai ateina iš pačių tau
tiečių. Visi laikraščiai turi la
bai įbairaus uolumo skaitytojų. 
Vieni atsilygina reguliariai, 
punktualiai, užsimoka į priekį 
ir nėra reikalingi priminimo. 
Kiti mažiau uolūs — atsilygi
na, bet tik paraginti. Treti at
siliepia po kelių raginimų, o 
ketvirti niekaip neprisirengia 
pasiųsti prenumeratos. Skaito 
jie laikraštį metus, kitus ir tre
čius, gauna paraginimus atsi
lyginti kasmet, bet užsimokėti 
neprisirengia. Administracija, 
pasitikėdama savo tautiečio ge
ra valia, siunčia laikraštį sko
lon, tikėdamasi, kad vieną gra
žią dieną skola bus išlyginta. 
Pagaliau, nebesulaukdama to

HELP WANTED MALĖ 
AUTOMATIC TRANSMISSION REBUILDER 

EXPERIENCED

Call 851-7333 or in Person
626 E. 152 ST.

IMI 

tautiečio atsiliepiant, adminis
tracija sustabdo laikraščio siun • 
tlnfejimą. Kadangi toks skaity
tojas ir šiuo atveju neprislren- 
gia atsilyginti, lieka nesumokė
ta laikraščiui skola pvz. 20- 
30 dolerių. Kai tokių skaitytojų 
per eilę metų susidaro būrys, 
laikraštis pajunta smūgį.

***
Panašiai yra skelbimų srity

je. Ji čia minima, nes yra ne
mažiau svarbi laikraščio egzis
tencijai kaip prenumeratos. Šio
je srityje laikraštis daug pasi
tarnauja įvairiems parengi
mams ir verslams, bet iš kitos 
pusės už tai jis gauna ir atly
ginimą. Visdėlto ir čia pilna 
smūgių. Žiūrėk, organizacijos, 
surengusios kurį vakarą, neap
moka skelbimų sąskaitos, nes 
kažkas uždelsė, o per tą laiką 
pasikeitė valdybos pareigūnai 
ir nebėra kam mokėti sąskai
tos. Yra skelbėjų, kurie, pra
dėdami verslą, plačiai užsimo
ja, įsiskolina laikraščiui, o po 
kiek laiko dingsta be žinios, 
nė negalvodami apie atsilygini
mą. Atsitinka, kad ir pastoviai 
besiskelbianti firma staiga 
dingsta nesumokėjusi skolos. 
Yra patirta, kad tuo būdu kal- 
kurlems laikraščiams padaro
ma apie 2O7<> nuostolių kasmet. 
Tat irgi smūgis, kuris atskirais 
atvejais būna žymiai dedesnis. 
Sudėjus visus smūgius iš prenu
meratorių ir skelbėjų pusės, siu 
sidaro laikraščiui nemaža 
skriauda. Atvirai tariant, tuo 
būdu spauda lieka apvogta. N uos 
toliams išlyginti leidėjai turi 
ieškoti kitų šaltinių, kad galė
tų išsilaikyti ir tęsti laikraščio 
misiją. Didelė paguoda yra ta, 
kad šalia tautiečių, savo neran
gumu silpninančių spaudą, yra 
daug ir tokių, kurie padidintom 
pastangom ją stiprina, drąsi
na. Pastarieji yra tikroji atra
ma, kurios dėka mūsų spauda 
išlieka gyva."

HELP WANTED MALĖ

MAINTENANCE. Man for metai mėlt- 
ing shop. Exten«ive machine repair 
exper., is Essential. Routine electrical 
repair exper. is desirable. Gas and 
are welding exper. Is essential. Cur- 
rent Dearborn location will movė to 
new facility in Plymouth Twp. in 
Feb. 1969. Howmet Corp. Metai 
Products Div., 5320 Oakman Blvd., 
Dearborn. Mich. Call 313-581-7200.

An Equal Opportunity Employer
(114-120)

MEDICAL TECHNOLOGIST 
ASCP preferred positions open. 
Full and part-time. Experienced 
Ali shifts. Apply: Personnel Of
fice, Ingham Medical Hospital, 
401 W. Greenlawn, Lansing, Mi
chigan. (114-121)

WANTED 
ARC WELDERS 

AND 
LABORERS 

Permanent, profit sharing. Hospitali- 
zation, life insurance.

STATĖ FABRICATORS 
30550 W. 8 Mile Rd. 
' Farmington, Mich.- 

(110-116)

MOLDERS, COREMAKERS, LABOR-
1 ERS at graj' iron foundry established 

1920.
wage
ance 
vvįde
AMERICAN FOUNDRIES COMPANY, 
Milan, Michigan 48160. (115-124)

New contract offers substantial 
increases, companj* paid insur- 
and improved pension. Plant- 
incenlive. Apply in person.

<115-117)

I

T

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

K V v.
*

3-

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.

NAROUEm PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 A»e., hi TO 3 2100 9
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Mūsų gydytojai 
pagerbė spauda

Šioje vietoje mes ne
kartą esame pabrėžę ir 
įvertinę tai, su kokiu rim
tumu Ohio lietuviai gydy
tojai savo kultūrinę pre
miją skirdavo. Šiemeti
nis jos paskyrimas nau
jąja tvarka, kada laure
atą parenka ne penki 
valdybos nariai vienbal
siu sutarimu, bet visų 
Draugijos narių daugu
mos slaptas balsavimas, 
laureato atrinkimui duo
da dar platesnį ir vi- 
suotinesnį pripažinimą. 
Ir jeigu tasai atrinki
mas šį kartą atiteko mū
siškei spaudai, tam di
džiajam mūsų gyvenimo 
varikliui ir judintojui, 
mums atrodo, kad Ohio 
lietuviai gydytojai šiais 
metais bus pataikę ska
tinančių vitaminų į- 
švirkštimą ten, kur ta
sai adatos dūris laiky
tinas taikliausiu ir nau
dingiausiu. Jeigu jų di
agnozę mūsiškė spauda 
priims su tokiu pat nuo
širdumu, su kuriuo ji 
daktarų buvo padaryta, 
jeigu ją išgirs ir prak
tiškas išvadas padarys 
tie, kurie mūsų publi
cistikos ir žurnalistikos 
vaisiais naudojasi ir gai
vinasi, mūsų spaudos 
puslapiuose protarpiais 
pasirodą aliarmuojan
tieji pagalbos ir para
mos šauksmai pamažu tu
rėtų retėti. Kitu atveju 
lauksime naujos dakta
rų diagnozės, kuri pa
našiais vitaminais pra- 
sklaidytų mūsiškės vi
suomenės abejingumą.

Šia proga su dėkingu
mu reiškiame pagarbą 
Ohio lietuviams gydyto
jams už įžvalgų ir gyve
nimišką sprendimą. Svei
kiname laureatą, mūsų

Ohio lietuviai gydyto
jai, vieni iš pirmųjų su
siorganizavo į profesinę 
organizaciją, pasivadi
nusią Ohio Lietuvių Gy
dytojų Draugija. Jie ne
užsidarė savybėje, bet 
patys pirmieji panašių 
sambūrių grandinėje 
ėmė tęsti garbingą lie
tuvių. gydytojų tradici
ją, pagal kurią jų profe - 
sijos kolegos jau nuo 
senų laikų, dar prieš 
mūsų tautinio atgimimo 
pradžią, išsilaikydami 
savo profesijos aukštu
moje, skatino visokerio
pą mūsų tautos pasireiš
kimą tiek politiniame, 
tiek kultūriniame, moks
liniame, socialiniame, 
pedagoginiame, literatū
riniame ar pagaliau bet 
kuriame aukštesnius ide
alus skatinančiame lie
tuvių gyvenime.

Vykdydami šią tra
diciją, Ohio lietuviai gy
dytojai sutarė savo tar
pe suorganizuoti kultū
rinę premiją ir ja ženk
linti brandžiausią mūsų 
kultūrinio gyvenimo ap
raišką. Toji kultūrinė 
premija nebuvo vien
kartinis švystelėjimas. 
Ji metai iš metų buvo 
kartojama ir šiemet įtei
kiama jau dvyliktą j į kar
tą. Nekalbant jau apie 
stambią materialinę 
šios premijos sumą, ne
mažiau pabrėžtina jos 
moralinė pusė. Ji reiškė 
ir dar ilgai reikš įver
tinimą, paskatinimą ir 
pripažinimą, o šie daly
kai mūsų kultūrinin
kams, slogiose ir nepa
lankiose šio meto sąlygo - 
se, kartais reikalingesni 
daugiau, negu materiali
nės gerybės, kuriomis 
daug kas pasiekiama, ta
čiau įgyjama ne viskas, 
kas žmogaus gyvenimą 
prasmina ir turtina.

Savo kadenciją Draugi
jos metiniu susirinkimu 
ir kultūrinės premijos 
laureatui įteikimu baig
damas, valdybos pirmi 
ninkas dr. VI. Rama
nauskas praėjusį šešta 
dlenį priminė, jog eilės 
metų bėgyje šia gydyto
jų premija apdovanotų 
laureatų sąrašas jau il
gas ir įvairus. Čia rasi
me ir dramaturgą, ir mu
ziką, ir visuomenininką, 
ir mokslininką ir eilę kl 
tų. Tačiau tame sąra
še betrūko tik mūsiškės 
spaudos atstovo. Ir štai 
šią spragą užpildant, šie
metinė premija, visuoti
niu ir slaptu tos draugi
jos narių daugumos nu
tarimu, paskirta mūsų 
žurnalistikai ir publi
cistikai, o jos laureatu 
parinktas Bronys Raila.

Š. m. spalio mėn. 30 dien
raštis Draugas savo skilty
se patalpino p. Vytauto Vo- 
lerto straipsnį: "Labai ra
miai ir atvirai”. Tame 
straipsnyje gana grubiai ir 
labai nedžentelmeniškai pra
sitarė apie Dirvos laikraštį 
jo redagavimo būdą ir pa
lietė tautinės srovės žmonių 
pasisakymus apie PLB III 
seimo padarinius,, jo eigą ir 
kritiškas pastabas. į jo pa
darytas neišmąstytas min
tis Dirvos adresu, pati re
dakcija davė atsakymą š. 
m. lapkričio mėn. 8 dieną 
savo įžanginiu: "Maištas be 
reikalo”. Skaitau, kad po to 
atsakymo p. Vytautui Vo- 
lertui jau daug neaiškių da
lykų paaiškėjo. Todėl ma
nau, kad nebėra jokios 
prasmės vėl prie tų klausi
mų grįžti. Bet jo straips
nyje vienas išsireiškimas 
man sukėlė keletą neaiškių 
klausimų, dėl kurių Dirvos 
skiltyse ir noriu pasisakyti. 
P. V. Volertas tame straips
nyje rašo: "Nė vienam iš
rinktajam nėra ko prikišti. 
Nepažeista nė viena taisyk
lė. Nauja PLB valdyba su
daryta statutiniu keliu)’ ir 
toliau jis tęsdamas savo 
dėstomas 
"Bet ar 
tenkinti 
įstatais? 
nau, jai 
vės”, šis 
atidengia PLB III seimo kai 
kurių atstovų sveikos nuo
vokos neturėjimą. Nepajė
gumą. Nepajėgumą supras
ti PLB vienybės išsaugoji
mo reikalo, šiuo požiūriu aš 
ir noriu p. V. V. pareikštas 
mintis panagrinėti ir jas 
praplėsti.

Vertinu p. V. V. kaip lai
kraštininko s u g ebėjimus. 
Gerbiu jo rašytojo talentą. 
Bet kai jis mane užkėlęs 
ant tautinės sodybos namų 
stogo taria, kad aš labai 
daug matau, kas vyksta sve
timuose kiemuose, bet pro 
savo pastogės plyšius nesu
gebu įžvelgti, kad tautinės 
srovės darže yra nemažai 
prisiveisę nuosmukio piktžo
lių. šį p. V. V. pareiškimą 
laikau jo lakios fantazijos 
kūrybiniais perlais papuoš-

IGN. ANDRAŠICNAS

tą nelabai talentingą užda
ro žodžio kūrybą. Tebūna 
man leista šitoje vietoje 
priminti romėnų satyriko 
Lukiano pasakojimą apie 
kaimiečio pašnekesį su Ju
piteriu. Kol kaimietis ati
džiai klausėsi Jupiterio dės
tymų apie dangų ir žemę, 
Jupiteris kalbėjo maloniai. 
Bet kai kaimietis vienu mo
mentu suabejojo, Jupiteris 
pradėjo grasinti žaibais. 
”Aha”, sušuko kaimietis, 
"dabar žinau, kad tu, Jupi
teri, meluoji. Tu visada me
luoji, kai tik pradedi gra
sinti žaibais”.

mintis porina: 
LB užtenka pasi- 
vien statutais ir 
Manau, ne. Ma- 

dar reikia santar- 
jo samprotavimas

ištikimąjį bendradarbį 
Bronį Railą, kurio as
menyje iškilmingai pa
gerbta spauda. Kartu 
džiaugiamės ir tuo, jog 
jo pagerbimu netiesio
giai pagerbtas ir mūsų 
Dirvos laikraštis. Ir už 
tai Ohio lietuviams gydy
tojams priklauso gili pa
dėka mūsų spaudos var
du apskritai, o Dirvos 
laikraščio vardu išskir
tinai.

Grįžtant atgal prie mūsų 
diskusijų problemos aš p. 
V. V. turiu atvirai pasaky
ti, kad į mūsų spaudos ir 
bendrai kultūrinio gyveni
mo visuomeninius reiški
nius žiūriu ne pro siaurus 
tautinės sodybos namų pa
stogės plyšius, bet pro pla
čiai atvertus sodybos var
tus ir pro atvirą platų lan

gą.
Su malonia nuotaika su

tinku Lietuvių Fronto Bi
čiulių kultūros fondo pini
ginę rodyklę, kuri kaip strė
lė danguje kyla greitėjan
čiu judėsiu ir rodo tų šau
nių vyrų dinamiškus polė
kius. Su neslepiamu atviru
mu ir džiugesiu pasitinku 
Draugo ir Darbininko re
dakcijos žmonių sugebėji
mus vienuolišku kruopštu
mu telkti lėšas savo spau
dos ir kultūros reikalams. 
Spėju, kad tai yra natūra
lus mūsų visuomeninio gy
venimo reiškinys. Ir to gra
žaus reiškinio polėkių vai
sius, tai sugebėjimas mūsų 
įvairių srovių darbo ir kū
rybos žiedais pinti iš įvai
riaspalvių gėlių dernų ben
drojo darbo ir kultūros kū
rybos vainiką.

PLB III seime atstovų 
tarpe kilusi įtampa turėjo 
neabejotinos įtakos į Dirvos 
laikraščio skaitytojų sąžinę. 
Reikia laikyti gyvu ir daug 
reiškiančiu faktu, kad tas 
įvykis Dirvos skelbiamų rė
mėjų sąrašą kiekybiškai ir 
kokybiškai išplėtė. Ir tai 
yra ženklas, kad Dirvos re
dakcija yra laikraščio reda
gavime užėmusi sveiką ir 
išganingą kryptį. Ta pačia 
proga turiu pareikšti tuos 
mano šiltus padėkos ir dė
kingumo jausmus tiems 
Dirvos skaitytojams, kurie 
Dirvos puslapiuose už mano 
patalpintą straipsnį: "Spau
da ir PL bendruomenė” at
siuntė žodžiu ir raštu nuo
širdžius sveikinimus ir lin
kėjimus. šis Dirvos skaity
tojų gyvas atsiliepimas ma
nyje paskatino ir sukėlė ne
gęstančios vilties skaidrius 
priegiedrulius dar stipriau

prisidėti prie spausdinto 
žodžio darbo. Ir šį uždavinį 
stengsiuos atlikti pagal lie
tuvių tautinės sąžinės jaut
rumą, širdies balsą ir inte
lektualinį pajėgumą. Tai 
bus atviros dvasios, laisvo 
žodžio balsas prieš tuos 
PLB III seimo atstovus, ku
rie padarė skriaudą PLB 
vienybei ir solidarumui. Be 
reikalo p. V. V. graudinasi, 
nervinasi ir grasina Jupite
rio žaibais.

Ryškinant p. V. V. min
tį, kad PLB vadams trūksta 
santarvės, tenka pastebėti, 
kad paragrafe, ar raidėje 
negalima sutalpinti vieny
bės dernos, solidarumo ap
raiškų. šiuos dalykus išug
dyti gali tik gera valia, at
vira dvasia, sveikas inte
lektas ir sugebėjimas jausti 
lietuviško visuomeninio gy
venimo plakantį pulsą. Sta
tutai, paragrafai, kai nebe
atitinka visuomeninio gy
venimo viešajai raidai, tam
pa be gyvos dvasios ąžuoli
nėm lentom, kurios labai 
lengvai gali būti panaudo
tos karstą sukalti, kuriame 
gali būti palaidota bemirš
tanti mūsų visuomeninio 
gyvenimo vienybės dvasia. 
Kad šitokie mūsų visuome
ninio gyvenimo ligos simp
tomai yra pasireiškę, tai 
pats p. V. V. patvirtina š. 
m. lapkričio mėn. 18 dienos 
Drauge savo straipsnyje: 
"Dar truputį apie PLB sei
mą”. Ten jis tai rašo: "Kad 
ir ta nelemtoji valdybų bal
savimo teisė. Ja praeitais 
metais kankinosi JAV LB 
tarybos nariai, šį kartą dėl 
jos vargo PLB seimo atsto
vai. Ir abu kartu panašus 
klausimus buvo skirtingai 
išspręstas” ir toliau jis tei
gia • "Logiškai atrodytų, 
kad valdyba yra vykdoma
sis organas ir jos nariai ne- 
turėtų balsuoti ten, kur kal
bama apie buvusius dar
bus”. Vadinasi, mano opo
nentas pripažįsta bent dalį 
tiesos tai seimo atstovų ma
žumai, kuri bandė seime 
ginti pagrindinius demo
kratijos principus, išlaikyti 
demokratijos vienybę ir so
lidarumo dvasią. Deja, 
jiems nepavyko to padary
ti. Jie nebuvo suprasti ne 
dėl to, kad jie gynė teisingą 
reikalą. Bet dėl to, kad jų 
geros valios noras būtų ga
lėjęs pakreipti PLB valdo-

mųjų organų rinkimus kita 
kryptimi ir kitu sąstatu, 
šitoje vietoje ir yra tas ne
lemtas skaudulys, kuris 
kenkia PLB vienybės ir so
lidarumo dvasiai. Mano su
pratimu PLB III seimo kai 
kurie atstovai paneigė de
mokratijos vertę savo žmo
nių tarpe, nesuteikė lygių 
galimybių kitaip manan
tiems tiek, kad jų nuomo
nės, ar tiesos gynimas būtų 
nepažeistas ir būtų prieita 
prie vieningo ir visiems pri
imtino sprendimo. Kai ne
pakankamai įvertinama tau
tinė savigarba, moralė, pa
dorumas ir žmogaus kilnu
mas, tada prasideda bend
ruomeninio gyvenimo skili
mas, o kartu su juo ateina 
nepageidaujamos ir visiems 
žalingos pasėkos. Manau, 
kad šitokios raidos nenori 
nei tie, kurie pagal įstatų 
raidės dvasią buvo laimėto
jai, bet pažeidė demokrati
nės vienybės sąrangą. Ma
žumos reikalavimai, kurie 
buvo pagrįsti gerais norais, 
teisingos valios pastangom 
ir vedė prie visiems priim
tinos tiesos atskleidimo tu
rėtų rasti mūsų visuomeni
niame gyvenime teigiamo 
įvertinimo. Demokratinėje 
santvarkoje ne visados pa
vyksta aritmetiniais skait
menimis surasti tiesą ir iš
nešti sąžiningą sprendimą. 
Prie aritmetinių skaitmenų 
reikia pridėti gerą dozę ge
rų norų, jautrios sąžinės, ir 
neklastotos valios savybių. 
Gera valia, tai rūpestingoji 
motina visų visuomeninių 
darbų gero pasisekimo. Lai
kas, tas nuostabusis visų 
žaizdų ir nuoskaudų gydy
tojas. šie dalykai yra esmi
niai faktoriai, kurie sudaro 
PLB stiprybės pagrindą.

i Naujoji PLL valdyba, kuri 
gimė uždarosios dvasios še
šėliuose ir kuri pagal savo 
asmeninių metų amžių yra 
reikalinga ilgų atostogų yrą 
pastatyta prieš didelę dile
mą. Nė vienas giliau mąs
tantis bendruomenės narys 
stato klausimą, ar dabarti
nė PLB valdyba sugebės su
prasti ir suvokti pasiimtos 
pareigos apimties dydį ir 
dabarties mūsų visuomeni
nio gyvenimo tėkmės dva
sią ir ar pajėgs pakreipti 
mąstančių žmonių mintis, 
širdis ir protus kūrybos, 
vienybės ir solidarumo link
me? Nuo šių uždavinių sėk
mingo išsprendimo priklau
so PLB likimas ir jos atei
tis.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
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Bronys Raila apie premija 

ir kitus dalykus...
— Ohio Lietuviu Gydyto

ju Draugijos premija, šiais 
metais paskirta už žurnalis
tiką, atiteko .Jums. Kaip su
tikote ir Įvertinote? Ar tai 
pirmutinę premiją savo gy
venime gaunate?

Kaip daugumas 
panašiu atveju, premi
jos paskyrimą sutikau 
gana palankiai ir be abe
jo įvertinau simpatiškai. 
Tokia stambesnė pre
mija man yra pirmuti
nė. Linkstu tikėti, kad 
man ji bus vienintelė. 
Tuomet maloniau ir pri
siminti. Geriau turėti 
vieną ištikimą žmoną, 
negu pvz. keturias, ku
rios nuo tavęs pabėgtų, 
arba tu pats nuo jų pa
bėgtum.

— Kiek metu jau dirbate 
žurnalizme? Gal prisimena
te, kokiose aplinkybėse "gi
mė” pirmasis jūsų straips
nis ir kur jis buvo atspaus
dintas?

— Jei teisingai atsi
menu, pirmasis mano 
rašinėlis buvo išspaus
dintas 1922 m. Rozalimo 
vidurinės mokyklos lei - 
džiamame šapirogra
fuotame moksleivių laik
raštėlyje apie mano tė
vo ūkyje esantį šiokios 
tokios archeologinės 
reikšmės ir padavimų 
turintį Kapmilžių kalną 
(Milžinų kapai...). Tuo 
laiku jau rašydavau ir 
kiek korespondencijų 
Kauno laikraščiams. Pir
mas "tikras straipsnis" 
buvo išspausdintas Kau
no dienraštyje "Lietu
va" 1923 m. rudenį. Kaip 
šiandien man atrodo, tai 
santykiai su spauda pra
sidėjo gal anksčiau, ne

PLANINGAS TAUPYMAS PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5.000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)
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mus ir tt. Už vis daugiau
sia laiko suėda tai skai
tymas ir aplamai pasi
ruošimas, negu pats ra
šymas. Šis pastarasis 
priklauso nuo dviejų ap
linkybių - disciplinos ir 
įkvėpimo. Pats didžiau
sias man sunkumas, ku
rio net artimi mano drau- 
gai gal neįtaria, yra nuo
latinės pastangos atsi
spirti desperacijai. Vos 
vos pasiseka.

— Jūsų paskutinioji kny
ga "Laumių juosta” susi
laukė didelio pasisekimo ir 
buvo bematant išparduota. 
Dabar, kaip regim, daug 
dirbate prie naujos knygos 
"Dialogas su kraštu”, ku
rios atskiros dalys spaus
dinamos Dirvoje. Ji mūsų 
žiniomis turės pasirodyti 
ateinančiais metais. Ar ji 
daug kuo skirsis nuo Dirvoj 
spausdintų akimirkų?

— Aš ligi šiol nesu
pratau, kodėl "Laumių 
juosta", kaip sakot, turė
jo pasisekimo. Nei aš, 
nei leidėjas taip nema- 
nėm. Man rodos, "Dia
logas" turėtų būti žymiai 
svarbesnė ir reikalinges
nė knyga. Daug sunkiau 
ją rašyti. Niekad dar taip 
sunkiai ir įtemptai prie 
rašto tiek nedirbau,kaip 
šiais metais. Ir vis dar 
nebaigiau. Pradėdamas 
ir negalvojau apie atski
rą knygą, o tik šiaip apie 
keliolika akimirkų tuo 
klausimu. Tada buvau pa
kurstytas praplėsti ligi 
knygos apimties. Kai 
silpnybės valandą pasi
žadėjau, tai taip dabar 
ir "pasikoriau". Tuose 
rašiniuose norėjau pa
pasakoti, kuo netikiu ir

gu gimiau. Bet tai tur
būt klaida?

— Koks įvykis žurnalisti
niame gyvenime Jums la
biausiai buvo prisimintinas?

— Nevienas, bet daug. 
Sunku išskirti labiausiai 
prisimintiną. Galbūt, 
prasmės ir pergyvenimų 
daugiausiai skirčiau
straipsnių serijai apie 
kultūrbolševizmą Lietu
voje 1936-37 metais. Tai 
buvo (aišku, tai tik pri
vatinė mano nuomonė) 
teisingiausi mano
straipsniai, kurie tačiau 
anuomet daugeliui atro
dė "demagogiškiausi" ir 
be pagrindo.

— Lietuvoje vertėtės žur
nalisto profesija, bet kaip 
čia dabar išeivijoje suderi
nate savo kasdieninį darbą 
su žurnalizmu? Iš kur dar 
randate tiek valandų pa
švęsti dabar Dirvoje spaus
dinamoms akimirkoms ar 
"Dialogo su kraštu” straips
niams rašyti, dažniausia du
kart per savaitę?

— Kasdieninio darbo 
su žurnalizmu dabar ne
derinu, bet atskiriu vie
ną nuo kito. Jei neatskir- 
Čiau, tai arba "kasdie
nos" nebūtų, arba mano 
rašymų. Rašymas man 
buvo ir tebėra pagrindi
nė "raison d’etre" (bu
vimo prasmė). Aišku, ne 
pats rašymas techniš
kai, bet jautimas, ką ir 
kaip per tokią priemonę 
būtiną pasakyti. Laiko 
rašyti Dirvai retai tetu
riu. Jį reikia pasigrobti 
smurtu iš bėgančio gy
venimo. Reikia mažiau 
miegoti, rečiau baliavo- 
ti, rečiau perdažyti na

kuo tikiu. Gyvenimiškai, 
atvirai, iš širdies, nors 
tai kai kuriems ir labai 
nepatiktų. Knyga iš es
mės bus ta pati, kaip 
straipsniai, tik su kuk
liais papildymais ir ge
rokai paredaguota. Kad 
turėčiau laiko, rašyčiau 
kitu planu iš naujo, nes 
kai kurie dalykai bera
šant kinta. Man visuomet 
skausmas matyti iš
spausdintą darbą su trū
kumais, kurių galėtų bū
ti mažiau, jeigu būtų 
laiko ilgiau ir ramiau 
padirbėti. Bet laikraš
tininkai dažniausiai turi 
išmokti dirbti, kaip čia 
sakoma, "under pres- 
sure". Turiu ir daugiau 
norų ir įsipareigojimų, 
slėgiančių kaip Puntu
kas. Nėr ko daug sakyti, 
- labai blogai!

— Prieš dešimtį metų Jū
sų straipsniuose pareikštos 
nuomonės dabar daug kur 
pasirodė esančios teisingos. 
Ką galvojate apie lietuvių 
išeiviją dar po 20 metų?

— Ačiū už komplimen
tą. Tegu jis eina tiesiai 
į Praamžiaus ausį. Idant 
Jis girdėtų daugiau nuo
monių - ne tik tokių ku
rios Jam mane nuolat 
skundžia ir įtikinėja, kad 
kalbu tik nesąmones. 
Apie mūsų pokarinę iš
eiviją, kokia jis bus po 
20 metų, daug negalvoju, 
nenorėdamas iš anksto 
graudinti nei savęs, nei 
kitų. Tikiuosi, kad josios 
dalis suvaidins daug di
desnį vaidmenį Ameri
kos ir šiek tiek lietuvių 
tautos gyvenime, negu 
bet kurių kitų laikų mū
sų išeivija. Žinoma, tik 
labai maža, elitinė da
lis. Istorija rodo, kad 
lietuviai gali pasidaryti 
kūrybiški ir reikšmingi, 
kai jie dirba tarp sveti
mųjų ir svetimiems. 
Dirbti saviems ir tarp 
savųjų jie arba nebeno
ri, arba būna uždusi
nami, užsmaugiami. Pa*r 
sirinkęs antrąjį kelią, 
aš tą gerai žinau, jau
čiu ir matau aplinkui. Ir 
vis dar bandau pakeisti 
tą likimą, tik nelabai 
paisau, jei nepakeisiu. 
Man vistiek. Mat, negy
venu praeičiai, neper- 
daug ir dabarčiai, o jei 
ką dirbu, tai tik su vil
timi, kad gal kam bus 
naudinga ateičiai. Ir su
prantu, kad tai yra aro- 
gantiškiausia, ką kalbu. 
Bet pūsčiau dūmus ir 
meluočiau, jei kitaip sa
kyčiau. Aš žinau, kad 
dažnai negyvenu su savo 
laiku, o vis pasiskubi
nu ir labai pasiankstinu. 
Todėl nuolat kivirčljuo- 
si su dabartimi. Kas 
dabar aktualu, pvz. san
tykiai su Lietuva, tai 
man buvo išgyventa ir 
išspręsta prieš porą de* 
šimtmečių. Ką dabar, 
kaip atokus kronikinin-

Bronio Railos žodis...
(Atkelta iš 1 psl.) 

jaučiu, kad vistiek turė
čiau mėginti rasti kokį 
nors gal lėkštą ar bana
lų būdą pasakyti keletą 
žodžių apie lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų dak
tarų santykį. Santykis 
yra, ir ne nuo šios die
nos, ir gana turtingas 
praeities tradicijomis. 

Paminėčiau ne pir
mas ir jau dešimtį kar
tų jums girdėtus bent pa
čius žymiausius atve
jus. Dr. Basanius buvo 
pirmojo didžios reikš
mės lietuviško žurnalo 
įkūrėjas. Dr. Kudirka 
antro gangreit dar reikš
mingesnio žurnalo dva
sinis vadas, uolus bend
radarbis, literatūros ir 
įvairių menų puoselėto
jas Dr. Šliūpas taip pat 
tų žurnalų bendradar
bis ir vienas iš žymiau
sių lietuviškos spau
dos kūrėjų ir tautinio at
gimimo pažadinto jų Ame
rikoje. Dr. Pietaris pir
mojo lietuviško romano 
ir kitų literatūrinių dar
bų autorius. Daktarai 
Grinius ir Staugaitis sa
vo reikšmingą politinę 
veiklą nuolat jungė su 
spauda, visuotine ar 
bent profesine.

Greit neišminėčiau to 
dar ilgo ilgo sąrašo. Pri
minsiu tik, kad šie dak
tarai, kaip matėm, dau
giausia gydė lietuvių tau
tą dvasiniais, tautiniais 
idėjiniais, moksliniais, 
literatūriniais vaistais, 
duodami juos už dyką pa - 
cijentams ir nieko neim
dami už ekspertizes ir 
konsultacijas. Ne sykį 
dargi skaudžiai nuo po
licijos nukentėdami už 
šį profesinės drausmės 
laužymą. Tas ir nuosta
bu šiais laikais.

Jūs jau ne kartą gir
dėjot užtarnautus komp
limentus, kad yra pana
šumų tarp šios senos tra
dicijos ir dabarties lie
tuvių daktarų Ameriko
je. Taip, yra. Tospačios 
sūtemos mūsų tautie
čiams, naktis be aušros, 
civilinių teisių stoka, 
pavojus būti sudegintam, 
grėsmė būti ištremtam, 
na, ne į Sibirą, bet į Alas- 
ką ar dar šaltesnius kraš
tus. Tiesiogiai tautinės 
kultūros kūrybai šian
dien daktarams gal la
biau stokoja laiko, negu 
senovėje. Bet jie labai 
sėkmingai pirmininkau
ja pvz. dainų ir šokių 
švenčių paruošimams, 
pusmilijoniams fon
dams, skiria paramą 
mokslo knygoms išleis
ti, tai vėl pavieniui pre
mijas rašytojams, mu
zikams, teatrui, kanta
toms, judriausiems vi
suomenininkams ar bend- 
ruomenininkams, kar
tais pirmininkauja laik
raščių leidykloms, o 
šiais laisvės kovų me
tais prisiminė bene patį

kas rašau, man yra nebe 
dabartis, bet jau istori
ja. Kai kuriuos jos aki
mirksnius stengiuos už
rašyti, kad visai nepra
žūtų. Gaila, nebelieka 
laiko aktualijoms, kur 
dar galėtų būti kiek svar
bios ateityje. Ir baigsiu 
prieštaravimu: - deja, 
nėra laiko ir atsimini
mams rašyti. Atsimini
mai tai poezija tiems, 
kurie nerašo eilėraš
čių... 

judriausią nuolatinių 
mūsų tarpusavio ko
vų sukėlėją - žurna- 
lizmą.

Jeigu tiesa, kaip mes 
patys ir net kai kurie 
svetimtaučiai istorikai 
pasako, kad lietuvių tau
ta atgimė ir laisvę iš
kovojo pirmiausia
plunksna, o tai reiškia 
rašytu žodžiu ir spau
dos priemonėmis, - tai 
šiandien vakarą ši Ro
mos žąsų legenda lyg ir 
sulaukė, tikiuos, dar ne 
per vėlyvo įvertinimo - 
jūsų dėmesio ir simpati
jos kai kurių mūsų pro
fesijai, o daugumos, kaip 
ir .mano, laisvalaikių žai
dimui. Aš nesijaučiu jos 
nusipelnęs, nes savo 
žmogišką ir tautinę pa
reigą taip pat dėl laiko 
stokos tegaliu atlikti tik 
ketvirtadaliu ar dar ma
žiau, negu norėčiau ir 
gal kitomis aplinkybė
mis galėčiau. Bet jeigu 
taip šiais metais burtas 
krito, tai pasiaukosiu 
šios kilnios intencijos 
dingstimi - visų manojo 
likimo kolegų aukojamo 
darbo garbei ir mano ki
šenės labui.

Visa tai yra švelnūs 
ir apčiuopiami santykiai 
tarp daktarų ir žurna- 
lizmo. Jie gana geri ir 
tikiuosi niekada žymiai 
neblogės.

Dar kartą iš visos šir
dies dėkoju jums už šį, 
bent man, labai palankų 
žestą, kartu vildamasis, 
kad didinga lietuviškų 
daktarų tautiškai visuo
meninės tradicijos misi
ja gelbės vikriau slan
kioti mūsų plunksnoms, 
alyvuos mūsų rašomą
sias mašinėles, idant 
dar kartą pridėtų savo 
įnašą kovoje už lietuvių 
tautos laisvę ir naują 
aušrą.

NAUJOS KNYGOS 
ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Gražina Tulauskaitė.

Vakarė banga. Lyrika. Iš
leido "Lietuvių Dienos", 
1968. 128 psl. Kaina $2.00.

Šiame poezijos rinkinyje 
yra 107 eilėraščiai, sureda
guoti antraščių abėcėlės ei
le, — tai yra nuo seno au
torės pasirinktas būdas, ei
lėraščių neskaidyti į atski
rus skyrius, bet pateikti 
juos skaitytojui kaip vien
tisą lyrinį kūrinį.

G. Tulauskaitė yra Nepri
klausomoje Lietuvoje išau
gusi ir subrendusi poetė. Iki 
šiol išleidusi 4 rinkinius. 
1957 m. už knygą "Rugsėjo 
žvaigždės” ji laimėjo LRK 

■ premiją. Pasiekusi gražių 
formos laimėjimų, ir šiame 
rinkiny, nesileisdama j eks
perimentavimus, ji išsiten
ka daugiausia tradiciniame 
keturių eilučių posme; čia 
ji sugeba duoti skambių ly
riškai jautrių, kiekvienam 
jos kartos skaitytojui arti
mų dalykų. Su pagaunančiu 
atvirumu ji daugelyje eilė- • 
raščių atveria moteriškos 
širdies džiaugsmą ir liūdesį, 
prieinančias akimirkas ir iš
liekantį žmogiškosios būties 
turinį, gyvenimo trapumą 
ir amžinybės ilgesį.

• Į Laisvę. 1968 m. rug
sėjo numeris. Lietuvių 
Fronto Bičiulių politikos 
žurnalas, šiame numeryje 
yra pasikalbėjimas su dr. 
A. Maceina ir kitų aktualių 
stripsnių.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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FLORIDOS LIETUVIUS APLANKIUS

"NAŠLIU PASAULYJE”
Šį kartą noriu aprašy

ti vieną miestą St. 
Petersburg, Floridoje, 
kur daugybė lietuvių pa
sirinkę baigti paskutines 
savo gyvenimo dienas.

Jeigu ne lietuviai, ir 
ne tos įdomios apysto- 
vos kokiose jie ten susi
grupavę, apie St. Peters- 
burgą nebūtų daug ko pa
sakyti.

Pavadinant St. Peters- 
burgą "senelių, našlių 
ir našliukių miestu", rei
kia paminėti, kad jis turi 
tą gamtišką įdomumą, 
jog su daugybe salų ir sa- 
lėlių turi įvairaus pasi
rinkimo sąlygas gyveni
mui.

Priemiesčiai ir salo
se esą miesteliai supa 
didmiesčius St. Peters- 
burgą ir Tampa. Abu vie
nas nuo kito atskirti di
dele Y pavidalo įlanka, 
o sujungti tiltais. Ten 
kur dar neseniai buvo 
pelkynai, dabar įsikūrę 
įvairiais pavadinimais 
priemiesčiai, palmėmis 
nusodintose plačiose gat
vėse pristatyta turtinges
nių ir šiaip gyvenamų na
mų. Tarp jų nemažai ir 
lietuvių namų, kuriuose 
gyvena ar sena porelė, 
ar našlė su savo vai
kais, ar vieniša našlė 
ar našlys.

LIETUVIŲ ĮSIKŪRIMO 
PRADŽIA

Kadangi mūsų išeivi
ja apie 100 metų senumo, 
tai ankstyvesnieji atei
viai, prasigyvenę ir pase
nę, I Pas. karo metu pa
sirinko šiltesniu klima
tu St. Petersburgą, ku
ris buvo išgarsėjęs senų 
amerikiečių tarpe, kaip 
turįs seniesiems tinka
mas sąlygas. Iš jų papli
to žinia ir mūsų senuo
lių tarpe.
‘ Jau prieš 20 metų su 
žmona lankydamiesi Flo
ridoj, centrinėse St. Pe
tersburgo gatvėse ma
tėme namus ir viešbu
čius, prie kurių ant suo
lų sėdėjo nusenę, žila
plaukiai vyrai ir mote
rys, vaikščiojo pasirem
dami lazdele. Dabar jau

Lietuviai Iš Clevelando, Chicagos, San Francisco ir net Pietų
Amerikos susitikę Floridoje atostogų metu.

K.S. KARPIUS

nė vieno turbūt nebėra 
gyvųjų tarpe, bet jų vie
tas užpildė kiti ir mies
tas su apylinkėmis au
go, statėsi namai, ku
riuose apsigyveno kiti 
seni žmonės.

Daugėjo čia ir lietuvių 
skaičius. Vieni turtinges
ni iš šiaurės atvažiavę 
nusipirko vilas žiemai 
leisti, kiti važiavo pa
stoviai apsigyventi ir šil
tame klimate amželį 
baigti.

Gal keista, bet pir
miausia Čia organizuotai 
pradėjo reikštis mūsų 
raudonukai, socialistuo- 
jantieji, paskiau ir ko
munistų suklaidinti. Jie 
atsinešė iš šiaurės ir sa^ 
vo fanatišką nusistaty
mą dirbti "darbinininkų 
gerovei", viliodami į sa
vo tarpą ir kitus lietu
vius. Jie steigė klubą, 
savitarpiniam bendravi
mui ir savo propagandos 
skleidimui.

"BALTIEJI" PRALEN
KIA "RAUDONUKUS"

Bet Florida buvo ne 
vien raudonukams. Čia 
pradėjo kurtis ir tauti
nių bei katalikiškų pažiū
rų asmenys, kurie suor
ganizavo: SLA 373 kuo
pą — pirmininkas Pet
ras Ketvirtis; SLRKA44 
kuopą — pirmininkas 
Jonas Raudonis; BALF 
skyrių — vadovauja Po
vilas Karaliūnas; JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
Auksinio Trikampio Apy. 
linkę (centras St. Pe- 
tersburge), pirmininkau
ja naujosios kartos atei
vis Jurgis Gripas.

Kaimyniniame Tampa 
mieste yra patriotinis 
West Coast Klubas, ku* 
riam pirmininkauja Pra
nas Šeštokas.

Svarbiausį vadovaujan
tį svorį turi St. Peters- 
burgo Amerikos Lietu
vių Klubas (American Li
thuanian Clubof Florida, 
Ine.). Jo centras yra 
4880 46th Avenue North.

Klube judėjimas vyks

ta dienos metu, rengia
mi pietūs, ne vakarie
nės, kad lengviau senes
nio amžiaus žmonėms at
važiuoti dienos šviesoje.

Klubas naujas, suor
ganizuotas 1961 metais, 
tikslu sujungti lietuvius 
ir bendromis pastango
mis pasistatydinti savo 
reikalams salę - namus. 
Dabar klubas turi lietu
vių namus, statytus 1963 
metais ir iškilmingai ati
darytus 1964 m. vasario 
1 d. Tuomi "baltieji" pra
lenkė "raudonuosius" ku
rie savo reikalams tebe- 
nuomoja svetimą salę.

NAŠLIŲ "KARALIENĖ"
Kaip tie seneliai-se

nelės, daugumoje naš- 
liai-našliukės savo tar
pe linksminasi ir pra
mogauja?

Lietuvių Klubo pirmi
ninkas, jaunas naujos at- 
eivijos St. Petersburgo 
gyventojas, yra Albinas 
Karnius. Kadangi viešas 
veikimas vyksta lietuvių 
klube, tai klubo vadovy
bė jam ir vadovauja.

Albinas Karnius, brai
žytojas iš profesijos, 
Babcock &WilcoxCo. fir
mos atkeltas iš Chicagos 
su savo žmona, Angele, 
ir berniukais Algirdu ir 
Rimu, rado malonumo 
bendrauti ir dirbti su 
tais senuoliais.

Klubas įsteigtas se
nuolių pastangomis ir jų 
pinigais pastatydintas na
mas. Jie džiaugiasi turė
dami sau talkininku as
menį kuris juos pamėgo 
ir aukoja savo sumanu
mus ir energiją gyveni
mo paįvairinimui.

Klubą organizuojant 
daug prisidėjo, dabar jau 
miręs, clevelandietisKa
zys Štaupas, Clevelande 
veikęs Lietuvių Piliečių 
Klube ir Salės Bendro
vėje; kitas taipgi miręs 
Leonardas Čepelis, su 
jais Petras Pocius ir ki
ti. Čepelis pirmininka
vo tris metus. Antru klu 
bo pirmininku tapo iš
rinktas Albinas Kar
nius.

Greta įvairių asmeniš
kų pramogų, senuomenė 
vasaros metu rengia 
bendrus pietus kas ant
ras sekmadienis. Žie
mos metu viešų pramo
gų esti dažniau.

Praėjusį rudenį, rugp. 
25 d., klubo salėje bu
vo surengtas našliu- 
kėms ir našliams iškil
mingas balius. Greta ki
tko, įvyko ir rinkimas 
"karalienės" ir "kara
liaus" iš našlių tarpo. 
"Karalienė" paskiau pa
ti pasirenka sau "ka
ralių". Išvengimui as
meniškų pataikavimų, 
"karaliene" ir "karaliu
mi" renkami ilgiausia 
našlaujantieji.

Po to prasideda vai
šės, pasipila "midus" 
(čia tik amerikoniška 
degtinė), ką bonkomis su
neša patys dalyviai. Vie
nas ilgas stalas apsodi
namas pakviestų naš
lių ir našliukių kurie su
tinka toje iškilmėje žais
ti. Kiti visi svečiai, naš- 
liai-našlikės dalyvaują 
irgi atneša dovanų po bon- 
ką,ir kartu visi baliuje 
mėgina pasišokti, kaip 
kas moka.

Už pietus dayviai už
simoka po $1.50, gėrimą

St. Petersburgo lietuvių choras, susidedąs iš "jaunuolių" dainavusių įvairių kolonijų choruose sa
vo jaunose dienose. Vidury sėdi Kazys štaupas (jis mirė 1967 m), buvęs clevelandietis veikėjas, vado
vavęs chorui.

turi pirkti paskirai, tuo
mi padarydami klubui ge - 
rų pajamų, api $300 ar 
panašiai.

Rugp. 25 d. rinkimuo
se "karaliene" buvo ap
vainikuota ilgametė naš
lė Marcelė Keturakienė, 
o "karalium" Antanas 
Čelkis, vienas ankstyvų
jų Amerikoje gimusių, 
jaunas su tėvais buvo par
vežtas į Lietuvą, ten au
gęs, mokęsis, grįžęs čia, 
atitarnavęs valdiškuose 
darbuose, veteranas 
pensininkas.

Šiame baliuje dalyva
vo virš 150 asmenų. Be 
vieno kito jaunesnio ar 
vedusių porų, visi buvo 
našliai- našlės. Nors ne 
visi susirinko kiek jų čia 
gyvena, tačiau kurie da
lyvauja padaro klubui - 
salei paramos, o savo 
tarpe turi progą sma
giai pabendrauti. Žie
mos metu jų skaičių pa
didina atvykę iš šiau
rės.

Baliaus programai va
dovavo pirmininkas Kar
nius. Trejetas senelių, 
kitados dainavusių cho
ruose gal Chicagoje, Bos
tone, Brooklyne, padai
navo keletą senų dainų.

St. Petersburgo, Floridoje, lietuvių klubo namas - salė,pastatyta 
senosios kartos lietuvių.

Pirmininkui pasiūlius pa
dainavo ir visi dayviai.

Prasidėjus šokiams, 
našliukės ir našliai pa
sirinkdami sau numaty
tą, pašokdina ir paflir
tuoja...

KLUBAS IR JO ISTO
RIJA

Žiemos metu, ypač at
ėjus Vasario 16-tos mi
nėjimui, kai būna dau
giau suvažiavusių, susi
daro ir choras padainuo
ti. Praeitą žiemą cho
rui vadovavo naujosios 
ateivijos muzikas A. Ma
teika.

Lietuvių klubo steigi
mo ir salės statymo min

tis išplito iš ankstesnio, 
pastovesnio choro, ku
riam vadovavo clevelan
dietis Kazys Štaupas su 
žmona Domicėlė, apsi
gyvenę Gulfport prie
miestyje 1951 metais. Ta' 
da choras rengė progra
mas svetimoje salėje. 
Mokinosi Štaupų gara
že. Įsikūręs Dailės Cho-- 
ras, gyvavo ir augo Štau
pų ir kitų dainos mėgė
jų globoje, savitarpi
niam bendravimui. Na
riais buvo "berniukai" 
ir "mergytės", kurių jau
niausias 70 metų. Pats 
Štaupas buvo apie 75 me
tų amžiaus.

Šio choro narių tarpe 
kilo mintis įsteigti klu
bą. Pasitarimai vyko 
Štaupų namuose ir velio
nis Štaupas buvo vicepir. 
mininku. Pernai metą 
choras tapo klubo dali
mi, bendram klubo ir na
mo išlaikymui. Po Štau- 
po mirties, choro vedė
ju buvo Jonas Zdanis, o 
po jo M. Stanionis ir pa
galiau Albertas Mateika.

Choro nariai - narės 
supirko klubui reika
lingų reikmenų ir indų. 
Rinkime darbavosi D. 
Štaupienė ir kitos. Klu

bą įrengiant, gauta ir pi
niginių dovanų.

KAIP IŠAUGO KLUBAS 
IR SALE

Greta kitokių įvairių 
nuostabumų tų "jaunuo
liu" gyvenime, pažymė
tinas daugelio suprati
mas ir vertinimas lietu
vių klubo ir lietuvių sa
lės statymo reikalas. 
Tam daugelis plačiai ati
darė savo kišenius.

Kai pirmininkas A. 
Karnius nušvietė, pradė
jus lietuvių salės staty
bos darbus, klubui iš
laikyti prisidėjo, greta 
pirmiau minėtų, su žy
miomis pinigų sumomis 
moterys našlės D. Že

maitienė, Veronika Jo
mantienė, Veronika Lau
rinavičienė ir daug kitų. 
Iš vyrų chicagietis vais
tininkas Kazys Blėza 
(jau miręs).

Salės statybos rėmė
jai: Gustavas Juodeikis 
(Holden) įnešė $10,000, 
Emilė Laurinavičienė 
$6,300 (oro vėsintuvų sa
lėje įrengimui). V. Aino- 
rienė $1,500, V. Joman
tienė, $2,000, ji vis dar 
perka salei reikmenų. D. 
Žemaitienė $1,500, Mor
ta Tribulienė $1,400, D. 
ir Ida Grybinai $1,000, 
Marcelė Keturakienė, 
$1,000, Uršulė Lapins
kienė $2,000.

Iš chicagiečio Blezos 
klubas gavo apie $6,000. 
Stasys Rogers davė $1, 
200. Tie patys stambūs 
rėmėjai davė gausias su
mas supirkimui salei 
reikmenų kai salė buvo 
pastatyta. Stambiųjų su
mų aukotojų nuotraukos 
iškabintos salėje ant sie
nos. Greta jų, kiti 40 su
dėjo salės statybai po 
$100 ir daugiau.

Taigi, kaip matome, 
daugelis savo turimais 
tūkstančiais paremia 
darbus reikalingus lietu, 
vių garbei ir malonumui.

Panašus gyvenimas su 
visomis senuomenės sa
vybėmis vyksta ir Mi- 
ami, Floridoje, kur turi 
klubą, salę ir žiemą su
važiuoja daugiau šiau
riečių. Miami yra apie 
260 mylių įpietusnuo St. 
Petersburgo.

PRIVATIŠKA NAŠLIŲ 
GYVENIMO PUSE

Kalbant apie "našlių 
pasaulį" St. Petersbur- 
ge, štai kaip maždaug 
vyksta asmeniški rei
kalai tarpe pasirinkusių 
ten senatvėje baigti 
amželį.

Tarp šiaurėje gyve
nančių, kurie lankosi Flo* 
ridoje (pav. iš Clevelan
do, New Yorko, Chica
gos ir kitur) pašaipos 
formoje St. Petersbur- 
gas yra išgarsėjęs lyg 
senaisiais amžiais bu
vo Rytuose vergų turgai, 
kur buvo galima nusipirk
ti merginas.

Pačių lietuvių tarpe — 
tame našliukių ir našlių 
sūkuryje — eina rimti ir 
pašaipūs vieni kitų ver
tinimai.

Kaip pašiepiančiai vie
ni apie kitus nukalba — 
turtingos našlės važiuo
ja iš šiaurės ten sau vy
rų "pirkti", o vyrai tarp

(Nukelta į 6 psl.)
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našliukių sau laimės ieš
ko. Našlių moterų yra 
daugiau, nes vyrai anks
čiau numiršta.

Jaunesnės moterys se
nus vyrus apibudina, kad 
ir šitaip: "Vienas šlu
bas, kitas nepaeina, o 
ieško sau žmonos..."

Vieni kitus pažinti tu
ri progų tuose bendruo
se rengiamuose pobū
viuose lietuvių namuose. 
Užsimezga susidraugavi
mai — ir apsivedimai.

Tų senuolių apsivedi- 
mų būna ir liūdnų: kar
tais iškyla skandalų, per
siskyrimų, nesusitarus 
dėl turto ir t.t.

Senyvos moterys, su- 
radusios sau vyrą, ima 
gudravoti: užsirašyti
sau vyro turtą, turėda
mos mintyje palikti sa
vo vaikams ir anūkams. 
Pinigingos moterėlės 
gauna sau vyrus, bet kar
tais labai apsivilia. Seni 
jaunikiai vyrai irgi įvai
riai gudravoja savo nau
jos žmonos sąskaiton.

Taip ten privatiškai 
būna visko, greta links
mesnės bendros gyveni
mo dalies. To viso akto
riai yra senukai - senu
kės, po 70 iki 80 metų 
amžiaus, atvykę iš šiau-- 
rės į Floridą, vieni po
ilsiui ir sveikatai šilto 
je padangėje, kiti lai
mių ieškodami.

Daugelis gražiai, rim
tai savo paskutinius-me
telis leidžia. Ten nu
važiavę įsigyja namus, 
kiti net motelius ar apar- 
tmentinius pastatus ir iš 
pelno gyvena. Bet ir jų 
tarpe kartojasi sunašlė- 
jimas vieno ar kito: stai
ga gražiame name pasi
junta žmona viena; arba 
vyras palaidoja savo 
žmonelę. Likusieji vėl 
pradeda naują judėjimą 
— ieškojimą sau poros.

VISA FLORIDA 
PARDAVIMUI

Tie kurie man teikė in
formacijas apie našlių ir 
našliukių gyvenimą, tik
rino, kad visa Florida 
yra pardavimui. Tas, ži
noma, liečia senelių nuo
savybę, namus, bet ne 
tuos kurie iš senelių pra
gyvena.

Seneliai gyvena neil
gai, atvykę baigti amže
lį pietų klimate, ir pa
baigia. Greta jų pasitai
ko ir tokių, kurie nepri
pranta prie klimato, su
grįžta šiaurėn. Namą 
parduoda. Kiti kurie gy
vena, mirus vienam, jei

ii
• ••

gu apsiveda su kitu, vie
nas namas lieka parda
vimui. Kai našlys ar naš
lė miršta, jų namą val
kai arba giminės parduo
da. Ir taip sukasi gyveni
mo ratas.

ST. PETERSBURGO 
ISTORIJA

Miestas nėra senas, 
bet smarkiai išaugęs i s- 
paniškai pavadintame Pi- 
nellas pusiasalyje. Pir
mutinis baltas gyvento
jas ten atsirado ispa
nas 1843 metais. Mies
tas pavadinimą gavęs 
nuo vėliau ten atvyku
sio ruso imigranto, ku
ris turėjęs mintyje Ru
sijos St. Peterburgą, pra
dėjo savo vietovę taip 
vadinti.

Su St. Petersburgu kar
tu augo ir visa Florida. 
Iš 4 miijonų gyventojų 
prieš 20 metų, dabar 
yra arti 6 milijonų.

Visa Florida yra du
kart didesnė negu Lie
tuva. St. Petersburgą su
pa dideli vandens plotai, 
kur neleidžiama jokiam 
laivui maišytis, kad van
duo būtų švarus gyvento
jų ir svečių malonumui. 
Čia vanduo daug šiltes
nis negu Atlanto pakraš
ty.

Gulfporto paplūdimyje 
nutiestas į vandenį tiltas 
panašiai kaip Palangoje, 
ant kurio vakarais lietu
viai mėgsta pasivaikš
čioti.

WANTED AT ONCE
IST CLASS SK1LLF.D 

TURRET LATHE OPEBATORS 
Mušt have job shop experience able 
to sėt up work from B!ue Prints & 
Ciose Tolerance.

N1CHT SHIFT
also 

TRAINEES 
Steady work for quaiified help. 

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

(114-116/

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MODEL MAKERS 
Mušt be able o sėt up work from 
Blue Prints and Ciose Tolerance. 
Long range program. Steady work for 
ęualified men. Fringe benefits.

AMERICAN MODEL & PATTERN 
INC.

22926 Industrini Drive West 
St. Clair Shores, Mich. 

313-778-5450
(I14-116)

EXCELLENT 
OPPORTUNITY 

For Ex-Servicemen 
Many Fringe Benefits 

Small Plant. Steady Work 
PRINTER

For oflset letter-press and typesetting 
DIE-CUTTER

For Heidelberg-platen. Mehie vertical 
V-50

HANDYMAN
Light assembly work. fabricating 
signs, decor, framing, etc.

SHAW & SLAVSKY, INC. 
13821 Elmira, Detroit, Mich.

(I10-116)

Detroito Centrinėje Bibliotekoje lapkričio 13 d. buvo atidaryta lietuvių tautodailės paroda. Bibliote
kos associate direktorė Mrs. M. Mitchel perkirpdama kaspiną atidaro parodą. Salia stovi J. Urbonas. 

J. Gaižučio nuotrauka

BOSTON
VYDŪNO ŠIMTASIS 

GIMTADIENIS
Kultūrinių subatvakarių 

rengėjai savo metinių dar
bų plane buvo įsirašę rašy
tojo Vydūno 100 metų gi
mimo sukakties minėjimą. 
Paskaitos apie Vydūno kū
rybą skaityti buvo pakvies
ta p. Aldona A u g u s ti
na v i č ie n ė iš Clevelan
do. Minėjimas turėjo įvykti 
lapkričio 16 d. ALT S-gos 
Bostono sk. namuose.

Tačiau tą patį vakarą Li
tuanistinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas rengė savo meti
nį pobūvį, kurio pelnas pa
prastai yra skiriamas mo
kyklos išlaikymui. ”Du gry
bai" šį kartą būtų gerokai 
apgadinę bendrą "viralą”. 
Tai buvo sudaryta "sąjun
ga” — Vydūno pagerbimą 
Bostone surengė Lituanisti
nės mokyklos Tėvų Komite
tas ir Kultūriniams subat- 
vakariams rengti komisija. 
Minėjimas įvyko lapkričio 
16 d. vakare Lietuvių Ame
rikos Piliečių Draugijos III 
a. salėj. Minėjime ir pobū- 
vy dalyvavo daugiau negu 
du šimtai tautiečių.

Iš tikro tai buvo jau ant
ras Vydūno prisiminimas 
šioj lietuvių saloj. Vasaros 
metu, atskridęs iš Austra-

OPPORTUNITY
The Detroit office of Deluxe Check 
Printers, Ine.,: will hire several peo
ple this month. Applicants should be 
alert, dependable, and have on inter- 
est in learning bank check .printing. 
No specific skills or specialized know- 
ledge required,: we require only in- 
terest and ambition. We will train, 
through classroom sessions and on- 
the-job courses, to the point where 
you can proceed confidently on your 
own chosen job.

Our employee benefits include:
• Profit sharing
• Merit inereases
• Weekly salary plan
• Educational program
• Paid vacations
• Blue Cross-Blue shield
• Major medical insurance
• Life insurance
• Free checking account
• Cafeteria
• 9 paid holidays

Monday thru Friday, 8:00 A. M.- 
4:30 P. M., plūs overtime. Ply- 
mouth-Telegraph area, on Capi- 
tol, just west of Dixie.

APPLY IN PERSON

DELUXE 
CHECK 

PRINTERS, INC.
24900 CAPITOL 

Kedford Township 
Michigan

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

tflEHH'S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

WEDDING CAKES OUR SPECIALTY

704 EAST 185 th St. 531-0650

Ii jos į PLB seimą, Ant. 
Krausas buvo užsukęs ir į 
Bostoną, kur negausiam bū
reliui klausytojų paskaitė 
Vydūno biografijos san
trauką, paryškino jo asme
nybę, beveik neliesdamas 
velionio kūrybos. Kas tų da
lykų nežinojo, ypač vienas 
kitas jaunesnės kartos klau
sytojas, tai ir iš Ant. Krau- 
so pasakojimų apie tą įdo
mų ir savaimingą žmogų 
galėjo susidaryti apčiuopia
mą įspūdį.

Prof. Aldona Augustina- 
vičienė savo gražbylioj pa
skaitoj pasinėrė į Vydūno 
filosofiją, į jo raštus bei 
draminę kūrybą. Ir prieš 
mūsų akis iškilo gyvasis 
Vydūnas, nes toks jis išli
ko savo kūryboj. Išgirdom 
apie jo besąlyginį tikėjimą 
j lietuvių tautą, apie jo eru
diciją, apie jo požiūrį į vals
tybę ir jos vadus, apie lie
tuvį sau žmogų, apie roman
tinį ir nuostabą Vydūno te
atrą. A. Augustinavičienės 
paskaita buvo ne tik su
glaustas rašytojo darbų api
būdinimas, bet ir groži do
vana tiems Bostono lietu
viams, kurie atėjo paskai
tos apie Vydūną paklausyti.

Po A. Augustinavičienės 
paskaitos, kurią klausyto
jai palydėjo ilgais ir karš
tais plojimais, pradėjo įsi
siūbuoti Lituanistinės mo
kyklos Tėvų Komiteto reng
tas pobūvis. Keletas valan
dų prabėgo malonioj nuo
taikoj, reikia tikėti, ir mo
kyklos išlaikymui sutelkda
mas daugiau negu "našlės 
skatiką". St. S.

C LEVELAND

PATARIA BŪTI 
ATSARGIEMS

žiemai atėjus ir tamsos 
valandoms padaugėjus, gat
vėse matymas vakarais blo
gėja, ypač pasitaikius lietui 
ar sniegui.

Artėjant šventėms, gat
vėse bus daugiau pėsčių ir 
važiuotų, tad Sam C. Ske- 
rotes, Clevelando Saugumo 
Tarybos generalinis reikalų 
vedėjas, įspėja mažamečius 
saugotis automobilių, ypač 
tarp 4 ir 6 vai. po pietų 
darbo dienomis.

Jis įspėja ir senesnio am
žiaus žmones, vaikščiojan
čius gatvėmis, prisilaikyti 
visų saugumo taisyklių, eiti 
skersai gatvę tik prie kam
pų ii’ vakarais dėvėti švie
sesnius rūbus.

EXPERIENCED
Bolt and Nut 
Warehouse 

Men
F.XPF.R1ENCED ORDF.R FILLERS 

APPLY

APEX FASTNER CORP.
5780 Federal, 825-1600

Detroit, Mich.
(116-120)

WANTED
IST CLASS SKILLF.D 

BORING M1LL OPERATORS 
For new Cincinnati Gilbert 

BORING MILL. 
NIGHTS 

also
F.XTERNAL GRINDERS 

Mušt have tooling experience. 
DAYS.

JOB SHOP.
55 to 60 hours per week. Top rates, 

numerous fringe benefits. 
Apply call or wrile to 

W. J. Purtlebaugh 
CITY MACH1NE TOOL «< DIE CO. 

INC.
132 E. Washington St.. Muncie, Ind. 

317 — 288-4431
(116-120)

1968 m. lapkričio 27 d.

Jūratė Saikutė ir Algirdas Urbonavičius, lapkričio 16 d. sukūrė 
lietuvišką šeimą. Vestuvėse dalyvavo gausus būrys artimųjų ir pa
žįstamų. J. Garlos nuotrauka

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

DRAGIN PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

1 1/2 BLOCKS FROM INNERBELT 
WILLIAM WEISS, PROP.

3414 PROSPECT AVĖ 881-9333

Dalyvauk savo Bažnyčioje ir melskis 
PADĖKOS DIENOJE

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARULES

LIVE FRESH AND DRESSEI) POULTRY

Call KE 1-8187
549 EAST 185th ST.

Howard and Louis Baker

Dalyvauk savo Bažnyčioj ir melskis 
PADĖKOS DIENOJ 

SMITH’S 
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices! 
Private parties and įvedding. receptions 

are a specialty.

LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.
RE 2-9900

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
PARTIZANĖS MOTERS 

MINĖJIMAS
D.L.K. Birutės Draugijos 

Clevelando skyrius praneša 
visuomenės žiniai, kad par
tizanės moters minėjimas 
iš gruodžio 8 d. perkeliamas 
į gruodžio 14 d., 6 vai. v. v., 
punktualiai, Čiurlionio an
samblio patalpose.

Maloniai yra kviečiama 
visuomenė dalyvauti, jubi
liejinių nepriklausomy b ė s 
metų minėjime.

Bus turininga A. Augus- 
tinavičienės paskaita, Skau
čių tunto montažas ir biru- 
tiečių vaišės.

Įėjimas ir vaišės nemo
kamai.

Mišios bus atlaikytos už 
partizanę moterį gruodžio 8 
d., 10:30 vai. šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje. Birutie- 
tes, ramovėnai ir visuome
nė kviečiama gausiai daly
vauti. Valdyba

• Dr. A. Klimas, LB Kul
tūros Tarybos pirmininkas, 
iš Rochesterio lapkričio 23 
d. buvo atvykęs į Clevelan- 
dą dalyvauti PLB valdybos 
posėdyje. Ta proga, dr. A. 
Butkaus, PLB vicepirminin
ko, lydimas lankėsi Dirvos 
redakcijoje ir apžiūrėjo 
spaustuvę, kur šiuo metu 
baigiamas paruošti spaus
dinimui "Pasaulio Lietu
vis”.

• Kompozitoriaus Vikto
ro Banaičio kūrinių koncer
tas įvyks gruodžio 7 d., šeš
tadienį, 8 v. v. Cleveland 
Music School Settlement sa
lėje.

Koncerte dalyvauja: pia
nistė Aldona Kepalaitė, so
listė Juzė Krištolaity tė- 
Daugėlienė, pianistė Birutė 
Smetonienė, solistė Salomė
ja Nasvytytė - Valiukienė. 
Bus išpildytas Viktoro Ba
naičio Trio su smuikininke 
Edith Roberts ir klarnetis
tu Gorlon Bobett.

Po koncerto arbatėlę pa
ruoš toje pačioje salėje Cle
velando Akademikės skau
tės.

Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti tame įspūdinga
me kultūriniam vakare.

Auka 2 doleriai. Bilietus 
galima gauti pas platinto
jus ir prie jėjimo.

Pelnas skiriamas kompo
zitoriaus Viktoro Banaičio 
kūriniams išleisti.

Koncertų globoja LB Cle
velando I apylinkė.

Rengėjai

• Izabelė Jonaitienė, Ve
ronika Nagevičienė, Alek
sandra Mikoliūnienė ir p. 
Leknickienė, lapkričio 23-24 
d. dalyvavo Chicagoje DLK 
Birutės Draugijos suvažia
vime, kuris įvyko lygiagre
čiai su L.V.S. Ramovės su
važiavimu.

• Vaclovas Kasakaitis 
persikėlė gyventi į naujų 
vietų. Jo dabartinis adre
sas: 134 E. 293 St., Willow- 
ick, Ohio 44094. Telefonas 
943-2130.

• Regina Orintienė, prieš 
porų savaičių sužeista auto
mobilio nelaimėje, pablogė
jus sveikatai, paguldyta li
goninėn.

• Violeta žilionytė. Vai
dilos teatro aktorė, praeita 
sekmadienį susižeidė auto
mobilio nelaimėje.

MILŽINIŠKAS
KALĖDINIS PARADAS 

rengia bendrai May Compa
ny su WIXY-1260. To įvy
kio šūkis bus: "Kuomet pa
saulis buvo jaunas”. Daly
vaus daugelis žymių asme
nų iš meno pasaulio, dirb
tiniai gyvuliai ir daugybė 
išpuoštų vežimų.

Tų paradų remia ir mies
to burmistras Carl Stokes, 
kuris kviečia tai dienai su
sirinkti į Clevelandų žmo
nes iš plačių apylinkių.

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

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Zip-atida

(Gaunamas 6 pakete)

Nusukamas

PATENKINĄS VIRS ŠIMTMEČIO

’»wx<

fTURN’ 
į OFF 
X.CAPJ

romas 
paketas

DIRVA

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

PARDUODAMAS NAMAS
CLARKW00D ESTATES 
WARRENSVILLE HGTS.

3 miegamų namas, perskir
tas rūsys; 2% auto gara
žas. Dideli medžiai už skly
po. Parduoda savininkas. 
Kaina $28,500. Tel. 292-5980 

(113-116) 

PARDUODAMAS NAMAS
Gerai įrengtas, 2 šeimų, 

Cleveland Hts. tarp Noble
ir Taylor Rds. Parduoda lie
tuviai.

Telefonas MU 1-1593.
(116-117)

Naujoji Ohio Lietuvių Gydytojų Draugijos valdyba, išrinkta lapkričio 23 d. metiniame susirinkime^ 
Nuotraukoje iš kairės: dr. JurgisBalčiūnas.dr. Alfonsas Kisielius, dr. Vladas Adomavičius ir dr. Adol
fas Baltrukėnas. Nuotraukoje trūksta dr. Juozo Šontos. Gydytojų Žmonų pagelbinis komitetas j naują va
dovybę išsirinko J. Stankaitienę ir M. Matulionienę. J. Garlos nuotrauka

Nauju metiniu Kalėdiniu 
paradu bus atidarytas šven
čių sezonas Clevelande šeš
tadienį, lapkričio 30, mies
to centre.

Tų nepaprastų paradų
The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LIETUVIU MOTERŲ KLUBŲ 
SUVAŽIAVIMAS

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo leidžiamą, dr. 
A. Geručio suredaguotą vei
kalą "LITHUANIA” jau 
užsiprenumeravo; Amerikos 
Lietuvių Taryba 100 egz., 
Lietuvos Laisvės Komitetas 
3 egz., dr. Birutė Paprockie- 
nė 5 egz., dr. J. Dauparas 3 
egz. ir sekantieji po vieną: 
J. Pažemėnas, L. Virbickas, 
dr. V. Avižonis, O. Kanau- 
kienė, A. Kuolas, J. Ekele- 
vich, S. Kontrimas, K. Tre
čiokas, Martin Thomas 
Realty Co., A. Musteikis, A. 
Jančys, J. Krivis, J. Pupi- 
ninkas, J. Stankus, J. Jur
kus, P. šlapelis, K. Miški
nis, J. Musteikis, J. Dačys, 
L. Šmulkštys, J. Janulaitis, 
V. Prižgintas.

žemės Ūkio Akademijoje 
veikusią studentų korpora
ciją "Jaunoji Lietuva” įam
žino šimtą dolerių suaukoję 
šie agronomai: dr. J. Dau
paras, I. Andrašiūnas, Jur
gis ir Elena Sirusai po 25 
dol., dr. A. Verbickas, 10 
dol., dr. J. šumskis, dr. A. 
Šeštokas ir J. Kriščiūnas po 
5 dol.

šį veikalą per LNF valdy
bos narius iš anksto užsi
prenumeruojant kaina 10 
dol., per Manyland Books 
Ine. leidyklą bus 12 dol. 
Prenumeratą prašome siųs
ti šiais adresais:

EMILIJA ČEKIENĖ — 
Pirmininkė, 87-80 96 St., 
Woodhaven, N. Y. 11421.

A. A.

VANDAI JANAVIČIENEI

mirus, Jos sūnums KAZIUI ir STA

SIUI su šeimomis reiškiame nuoširdžią 

užuojautą bendrame mūsų visų liūde

syje

Marija Grušnienė ir 
Dr. Arnoldas Grušnys

Larned, Kansas.

V. s. KAZIUI JONAIČIUI,

jo mylimai mamytei mirus, gilią užuojautą reiš

kiame

Worcesterio "Neringos” Tuntas 
Worcesterio "Nevėžio” Tuntas 
Worcesterio ASS Skyrius

A. A.

VLADUI MASLAUSKUI 

mirus, užuojautą reiškia p. EUGENIJAI MAS- 

LAUSKIENEI

Jurgis ir Aleksandra
Sakas

A. A.

MARCELEI TAMOŠAITIENEI
Lietuvoj mirus, Jos dukterį A. PUTERIENĘ, se

serį O. PLIENAITIENĘ ir brolį PRANĄ BASTĮ 

giliai užjaučiame

J. Vaitkus, 
J. Stanaitis

JURGIS KIAUNĖ — Vi
cepirmininkas, 18 0-24 
Grand Centrai Pwy., Jamai
ca, N. Y.

LIUDAS TAMOŠAITIS 
— Direktorius, 90-34 78 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11321.

ANTANAS SENIKAS — 
Sekretorius, Katrina Falls 
Rd., Rock Hill, N. Y. 12775.

SAULIUS SIRUSAS — 
Iždininkas, 84-03 94 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

E. CHICAGO

A. OLIO MINĖJIMAS
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus valdyba gruodžio 
1 d. rengia Antano Olio mir
ties dešimtmečio minėjimą.

Pro gramoje numatyta: 
10 vai. 30 min. šv. Mišios 
lietuvių šv. Pranciškaus pa
rapijos bažnyčioje ir 5 vai. 
vak. paskaita Sidabrų rezi
dencijoje, 8006 Schreiber 
Dr., Munster, Ind. Paskaitą 
apie Antano Olio gyvenimą 
ir veiklą skaityti pasižadėjo 
žurnalistas Vytautas Kas- 
niūnas iš Chicagos.

Skyriaus valdyba visus 
narius su savo šeimomis ir 
draugais maloniai kviečia 
dalyvauti. (aj)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

šiuo metu, kada Lietu
vos laisvinimo reikalas 
mums lietuviams yra gy
vybinės svarbos, reika
linga, kad mes lietuvės 
moterys, gyvenančios 
laisvajame pasaulyje, bū
tume tvirtai susiorgani
zavusios.

Visais Lietuvos nepri
klausomybės meto lai
kotarpiais lietuvė mote
ris aktyviai reiškėsi sa
vo tautos gyvenime. Sa
vaime suprantama, ko
dėl ir po II Pas. karo 
audrų, lietuvės, atsidū- 
rusios išeivijoje, susi
būrė bendram darbui už 
Lietuvos išlaisvinimą ir 
lietuvybės išlaikymą. 
Pirmieji organizaciniai 
žingsniai pradėti prie 
stovyklinių komitetų, 
1947 išaugino Lietuvių 
Moterų Atstovybę.

Mrs. Walter V. Magee, Ge
neral Federation of Women's 
Clubs pirmininkė, dalyvaus lie
tuvių moterų suvažiavime lap
kričio 30 d. Waldorf Astoria 
viešbutyje New Yorke ir pasa
kys pagrindinę kalbą.

Prasidėjus emigraci
jai, LMA centras per
sikėlė į New Yorką.

Amerikoje ir kituose 
kontinentuose lietuvės 
pradėjo organizuotis į 
klubus. Kai kuriose 
vietovėse, kur nėra tin
kamų sąlygų įkurti klu
bą, veikia tik atstovės.

Besiplečiant klubų or
ganizacijai, LMB vardas 
buvo pakeistas į Lietu
vių Moterų Klubų Fe
deraciją (LMKF), kuri 
apjungia visą klubų ir 
atstovybių veiklą.

Nuo 1948 LMKF įsi
jungė, kaip pilnateisis 
narys į General Fede
ration of Women’s Clubs, 
kuri turi virš 11 milijonų 
narių visame laisvame 
pasaulyje. Kasmet
GFWC turi savo konven
ciją JAV ar kuriame 
nors laisvojo pasaulio 
krašte, pvz. 1967 m. pre
zidiumas vyko į Tolimuo
sius Rytus. Sydnejuje lie
tuves moteris gražiai at
stovavo E. Jonaitienė.

LMKF atstovauja klu
bus tarptautiniuose mo
terų suvažiavimuose, 
įvairiomis progomis 
primena laisvajam pa
sauliui neteisėtą Lietu
vos okupaciją ir jos var
gus. Rašo įvairių vals
tybių pareigūnams me
morandumus, protestus.

Štai 1967 m. Sovietų 
delegacijos trečiosios 
komisijos atstovei L. 
Diržinskaitei-Piliušen- 
ko pasisavinus Lietuvos 
užsienio reikalų minis
terio titulą, LMKF pa
siuntė memorandumą JT 
gen. sekretoriui, JAV 
ambasadoriams ir tre
čiosios komisijos visų 
delegacijų pirminin
kams. Šiais metais mi
nint žmogaus teisių dek
laracijos paskelbimo 20 
metų sukaktį, LMKF 

bendrai su kitų tautų mo - 
terų organizacijomis pa
siuntė protestą į Tehe
rano konferenciją jos pir
mininkui ir įvairių tau
tų delegacijoms. Pasiųs
tas protestas ir į parla
mentarų konferenciją Pe
ru.

įvairiomis progomis 
per klubus, per atstoves 
judiname mūsų kraštui 
padarytą skriaudą. Kai 
kurie klubai daugiau or
ganizuojasi į kultūrinę 
veikla. Visa tai tarnau
ja tam pačiam tikslui. 
Mūsų įstatai apjungia vi 
są veiklą — kultūrinę, 
politinę ir labdaros.

LMKF dalyvauja Pa
baltijo Moterų Taryboje, 
kuri kartu su latvėmis ir 
estėmis įkurta 1947 m. 
Esslingene, Vokietijoje. 
Šiuo metu lietuvių dele
gacijai vadovauja Galia 
Zilionienė LMKF vice
pirmininkė.

LMK F savo veiklos
sukaktį nukėlė į šiuos ju - 
biliejinius Lietuvos Ne
priklausomybės atstaty
mo sukaktuvinius metus. 
Laukiame atvykstant at
stovų iš visų JAV ir Ka. 
nados klubų. Iš tolimųjų 
kraštų laukiame bent 
pranešimų.

Suvažiavimas vyks š. 
m. lapkričio 30 ir gruo
džio 1 dienomis, Wal- 
dorf Astoria viešbutyje. 
Lapkričio 30 d. 11 r. iš
kilmingo posėdžio metu 
kalbės GFWC pirminin
kė Mrs. Walter V. Ma
gee. Suvažiavimo metu 
Baseldon ir Jade patal
pose, kur vyks posėdžiai 
ir priešpiečiai, vyks lie
tuvių moterų dailės pa
roda.

Vincė Leskaitienė

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke Valdybą sekan
tiems metams sudaro: R. 
Bitėnas, G. Kumpikaitė, V. 
Jurgėla ir T. Aleksandravi
čius. Filisterių Sąjungą at
stovauja J. Maurukas.

DETROIT

ALT S-GOS SKYRIAUS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 1 d., 4 vai. po 
pietų šaukiamas ALT S-gos 
Detroito skyriaus narių me
tinis susirinkimas p. M. 
Sims rezidencijoje, 2207 
Oakman Blvd., prie Dixter.

Bus renkama nauja sky
riaus valdyba ir revizijos 
komisija, šia proga bus su
pažindinta su Dirvos reika
lais. Taip pat pasidalinta 
ateities darbų gairėmis. No
rintieji galės Dirvos prenu
meratą pratęsti reikiamu 
knygų užsisakyti ir apsimo
kėti nario mokestį, kurie 
dar neturėjo progos susi
tikti sk. iždininko.

Skyriaus valdyba kviečia 
visus narius susirinkime da
lyvauti. Valdyba

ROCHESTER
DVEJOS LAIDOTUVĖS
Lapkr. 9 d. palaidotas 

pensininkas Kazimieras Ja
nuškevičius, buvęs Mažei
kiuose Ūkio banko skyriaus 
direktorius, ilgoką laiką sir
gęs. Gedulingų mišių metu 
Šv. Jurgio bažnyčioje jaus
mingai giedojo solistė Biru
tė čypienė. Gausaus auto
mobilių būrio velionis paly
dėtas į kapines, kur atsi
sveikinimo žodį tarė R. Lior- 
monas. Po laidotuvvių p.p. 
Krivių namuose įvyko vai
šės. Laidotuves rūpestingai

Eglė Sinkutė ir Rimas Šarka Rochestery sukūrė lietuvišką šeimą. 
Abu jaunieji aktyviai reiškiasi lituvių jaunimo organizacijose. Ri
mas, Vietnamo karo veteranas, baigiąs ekonomijos mokslus Chica
goje, o Eglė yra baigusi Rochesterio BBI komercini institutą.

pravedė laidojimo namų di
rektorius J. Morkūnas.

Lapkr. 11 d., Veteranų 
Dienoje, palaidotas čia gi
męs senųjų lietuvių ateivių 
šeimoje Frank Jurlen (Jur
gelionis). Mirė staiga, dar 
tik 56 m. amž. Velionis bu
vo plačiai žinomas lietuvių 
ir amerikiečių visuomenėje, 
pasiekęs aukštą vietą Koda- 
ko įmonėje. Kad ir užėmęs 
aukštą vietą, jis vienok pa
laikė glaudžius ryšius su 
savo tautiečiais, dalyvavo 
įvairiose liet, organizacijo
se, daugeliui naujų lietuvių 
pabėgėlių padėjo surasti 
darbo ir įsikurti. Kadangi 
velionis buvo amer. veter. 
J. Gudyno posto narys ir 
nekurį laiką jo vadas, tai ir 
palaidotas kariškomis apei

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 aplanku), 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.)

gomis. Laidotuvių dir. J. 
Morkūnas darbą atliko 
tvarkingai ir rūpestingai.

• Ramovėnai ruošia Lie
tuvos kariuomenės atkūri
mo 50 m. jubiliejinį minėji
mą. Programa: gruodžio 1 
d., 11 vai. gedulingos pa
maldos už žuvusius karius 
ir partizanus, 3 vai. p. p. pa
rapijos salėje: žuvusių ka
rių pagerbimo apeigos, at
liks lituanistinės mokyklos 
mokiniai, dr. A. Klimo pa
skaita, vyrų choras, dekla
macija. Po programos pasi- 
vaišinimas apat. salėje. Au
kos karo invalidams sušelp
ti, įėjimas nemokamas. 
Minėjimas jubiliejinis, pro
grama įdomi, tad tikimasi, 
kad visuomenė į tą šventę 
gausiai atsilankys. (rl)
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