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Naftos ofenzyvos kita pusė
SOVIETU PIGIOS. MAINAIS Už PRAMONĖS
GAMINIUS PARDUODAMOS, NAFTOS OFEN
ZYVA JAU PRADĖJO DUOTI PIRMUOSIUS RE
ZULTATUS. — VENEZUELA, NETENKANTI
RINKOS EUROPOJE, SKUBIAI PRAŠO JAV
PIRKTI JOS NAFTOS PERTEKLIŲ, KURIS
JAV NĖRA REIKALINGAS. — GREITAI PA
GALBOS ŠAUKSMAI BUS GIRDĖTI IR Iš AR
TIMŲJŲ RYTŲ. — TAČIAU SOVIETU ŪKIS
YRA TAIP ATSILIKĘS, KAD JĮ NEBŪTŲ
SUNKU NUGALĖTI.

--------- VYTAUTAS MESKAUSKAS --------Neseniai rašiau apie sovietų
ūkinę ofenzyvą, kurios svarbiau
sias ginklas yra nafta. Dabar, iš
reakcijos įvairiuose kraštuose,
jau galima susidaryti ryškesni
vaizdą apie tos ofenzyvos siekius.
Sovietai Vakarų Europai siūlo
savo naftą pigiau ir ne už pini
gus, bet mainais už pramonės
gaminius, ypač mašinas. Euro
pos pramonininkams ir prekybi
ninkams sunku atsisakyti nuo to
kio viliojančio pasiūlymo, nes jis
palieka kitiems tikslams užsienio
valiutą ir suteikia darbininkams
darbo, kurio kitaip jie neturėtų.
Visa bėda tame, kad. gaudamos
sovietų naftą, Europos valstybės
nebeperka naftos iš Artimųjų Ry
tų ir Venecuelos. Ir vienur ir ki
tur ūkinė ir socialinė būklė yra
nenusistovėjusi ir kelianti dide
lių rūpesčių. Naftos eksporto su
mažėjimas tuos rūpesčius ir pa
didina ir pasunkina.
Venecuelos prezidentas Betancourt, visai neseniai viešėdamas
Washingtone, prašė prezidento
Kennedy padidinti naftos importą
iš Venecuelos. Reikia pastebėti,
kad per paskutinius du metus JA V
savo naftos importą iš 154 mili
jonų statinių pakėlė iki 192 mili
jonų, nepaisant to, kad JAV prak
tiškai gali apsieiti su nuosava
nafta. Naftos importas smarkiai
veikia { JAV anglių kasyklas, nes
pigi nafta vis daugiau išstumia
angį}, kaip šilumos šaltini. Kiek
vienas milijonas statinių naftos
atstoja 250.000 tonų anglies, o
tai kartu reiškia, kad šimtas JA V
angliakasių netenka darbo. Už
tat su anglies kasyklom susiję
pramonininkai, prekybininkai ir
darbininkų unijos spaudžia vy
riausybę naftos importą suma
žinti. Normaliai, anglių kainos
gali konkuruoti su naftos kaino
mis, tačiau dabar Venecuela ne
tenkanti rinkų Europoje, naftą siū
lo pigiau už JAV gamintojus —
nepilni du doleriai už statinę.
Vienu Žodžiu: pigios sovietų naf
tos invazija sukėlė daug galvo
sūkio naftos gamintojams Vaka
ruose ir Artimuosiuose Rytuose.
Bet tai viena medalio pusė.
Sovietai, atrodo, naftos turi, pa
tys jos sunaudoja nedaug -- at
siminkime tik koks menkas autovežimių judėjimas sovietijoje
— bet už tai gali ją panaudoti
politiniams tikslams. Kol kas pi -

gia nafta ir savo užsakymais už
ją jie atnešė bent laikinos nau
dos Europos valstybėms, kurios
Bendroji Rinka sovietų ekono
mistams buvo mįslė. Iki šiol
jie, bent oficialiai, stengėsi ne
pastebėti tos Rinkos iššaukto ger
būvio. Tačiau dabar jie Bendrą
ją Rinką jau vadina "Nauju reiš
kiniu kapitalizmo ūkinėje raido
je" ir skubiai ieško būdų, kaip
j{ pamėgdžioti.
Reikia pastebėti, kadWashingtonui savo laiku paskelbus Marshallo planą Europos ūkiui atsta.
tyti, sovietai tuojau sudarė savo
pakaitalą, pavadintą Comecon —
iš angliško: Council for mutual
economic assistance. Tą tarybą
sudarė Sovietų Sąjunga, Rumuni
ja, Bulgarija, Lenkija, Vengri
ja, Rytų Vokietija bei Mongoli
ja. Praktiškai toji taryba liko
tik popieriuje -- atskirų kraštų
ūkius Kremlius kontroliavo per
tų kraštų kompartijas, o su kiek
vienu tų kraštų pati Sovietų Są
junga sudarydavo atskirai preky
bos sutartis, kuriomis buvo su
tarta keistis gerybėmis Sovietams labai naudingomis kainomis. Atseit, jie mokėdavo už
satelitų prekes pigiau negu pa
saulinės kainos, o už savo ge
rybes išsiderėdavo aukštesnes

kainas. Jau rašiau, kad už tą
pačią naftą rytų vokiečiai turi
mokėti dvigubai brangiau, negu
vakarų vokiečiai, o vengrai dvi
gubai brangiau negu italai! Kiek
vienas satelitas, nors ir pagal
Maskvos nurodymus, tačiau sa
vo ūk{ planuoja atskirai. Tuo
tarpu kai Vakarų Europos Bend
roji Rinka, tiesa, sunaikino ma
žas, neduodančias pelno įmones,
tačiau, iš kitos pusės, ji sutei
kė daug didesnių galimybių pa
jėgiom }monėm ir tokiu būdu at
skirų kraštų ūkis tik laimėjo.
Tuo tarpu sovietų satelitai turi
tenkintis savo pačių sienomis.
Pavyzdžiui, pigiausiai sunkveži
mius gali pagaminti tokia įmo
nė, kurios metinė produkcija sie
kia nuo 80 iki 100.000 sunkveži
mių. Vietoje to, kad pastačius
kuriame nors krašte vieną to
kio pajėgumo fabriką, sovietai
politiniais sumetimais leido
{rengti mažesnes įmones Len
kijoje, Rytų Vokietijoje ir Čeko
slovakijoje, kurių gamyba nesie
kia nė 20.000. Po 8.000 sunkve
žimių gamina Rumunija ir Veng
rija. Savaime aišku, kad tokie
maži gamybos skaičiai labai pa
didina tų gaminių savikainą. Štai
tau ir planingas ūkis! Išeina, kad
ne tik sovietų ir jų satelitų že
mės ūk} prižiūri daugiau žmo
nių, negu visoje JAV yra farmerių, kurie patenkina visas pa
klausas ir dar pagamina dideli
maisto perteklių, bet ir kitos
ūkio šakos priverstos dirbti ne
produktingai.
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Gen. Jonas Černius, kuriam neseniai suėjo 65 metai amžiaus, darbo metu General Motors kompanijoje.

GENEROLUI JONUI ČERNIUI

Šių metų sausio mėn. 6 d.
Balys Gražulis
buvusiam Lietuvos ministeriui
pirmininkui, savanoriui kūrėjui, emigracinių rietenų nepaliestas,
brigados- generolui Jonui ČER yra gerbiamas ir mėgiamas visų
NIUI suėjo 65 metai amžiaus. Gi politinių srovių žmonių. O juk ir
to pat mėnesio 31 d. General Mo dirbo daug ir tokius postus už
tors kompanija, kurioje genero ėmė, kur lengva buvo užsitrauk
las J. Černius dirbo inžinierium, ti kieno nors neapykantą, palik
paleido j{ l pensiją.
ti kartėlį ir kontroversiją. Gen.
Gen. J. Černius yra reta ir J. Černius viso to išvengė dėka
Dėl viso to, sovietų ūkinė ofem
zyva gali būti visai nepavojinga, jdomi asmenybė. Jis buvo pir savo reto būdo, kurio žymė yra
jei Vakarų valstybės suprastų, masis mūsų kariuomenės auk atsidavimas pareigai, ramumas,
kad čia turima reikalo su tikru lėtinis pasiekęs generolo laips darbštumas ir pakanta. Todėl dekaru ūkinėje srityje ir pasiprie ni ir vadovavęs krašto vyriau • ra, jo amžiaus sukakties proga,
šinimui reikia atitinkamų, gerai sybei lentingomis Lietuvai die { jo nueitą kelią nors prabėgo
suplanuotų ir koordinuotų prie nomis. Jis buvo ir išliko nepo mis pažvelgti.
litikuojančiuoju generolu, išliko
monių.
Generolas Jonas Černius gi
mė 1898 m. sausio mėn. 6 d. Ku
piškyje. Pradžios mokslą ėjo Ku
piškyje, vidurini Panevėžyje,
• ••
o aukštąjį inžinerijos mokslą bai
gė 1929 m. Briuselyje, Belgijoje.
JURGIS ŠATORIUS,
su 350 turistų ir Bay Statės, Stojęs savanoriu { Lietuvos ka
Dirvos spec. korespondentas Amerkos prekybos laivyno akade- riuomenę 1919 m. tais pat metais
Brazilijoje
mijos mokomasis laivas subūsi- baigė pirmąją Lietuvos Karo Mo
maisiais laivų kapitonais, Argen- kyklos laidą. 1932 m. baigė karo
akademiją (Ecole superieure de
guerre) Paryžiuje.
Tik ką baigęs karo mokyklą
jaunas karininkas buvo paskir
tas l 3 pėst. pulką. To pulko su
dėtyje su savo būriu jis išėjo {
kovą dėl Lietuvos laisvės. Lais
vę iškovojus jis buvo perkeltas

RIO DE JANEIRO ŠOKA IR DAINUOJA
... Šiais metais karnavalo metu
nuo vasario 23 iki 27 ankstyvo
ryto neteko gyvybės tik 33 as
mens... Toks tai balansas 4-rių
parų pamišėliško šokimo visose
svarbesnėse Rio gatvėse, — taip
lakoniškai skelbė radijas ir laik
raščiai vasario 27, Pelenų dienos
rytą...
Jau nuo vasario pradžios žo
dis "karnavalas" buvo linksniuo
jamas su šypsena ir pasitenkini
mu kiekvieno tikro kari joko lūpo
se. Dideli, maži,paaugliai, suau
gę ir rimti bei vagys visi laukė
išsiilgę šių laisvės dienų, kada
nevaržomi galės siausti gatvėse,
kuriose normaliai vyksta {temp
tas susisiekimas.
Ir ne vien tik karijokai, bet
ir žingeidūs turistai iš JAV, Eu
ropos bei Lotynų Amerikos kraš
tų papildė margaspalvę karijokų
minią. Du JAV laivai Argentina
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METAI
l karo technikos dalinius
Gen. J. Černius vis organiza
torius, planuotojas. 1932 m. jis
jau pulk. Įeit, ir Karo Techni
kos Štabo viršininkas. Taip pat
jis ir lektorius Aukštuosiuose
gen. štabo kursuose. 1932 m. jis
skiriamas Gen. štabo operacijų
skyriaus viršininku. Tais pat me
tais keliamas (pulkininko laipsni
ir paskiriamas Karo Mokyklos
viršininku, o 1935 m. skiriamas
Kariuomenės Štabo viršininku.
Tose pareigose jis išbuvo ilgiau
sia -- iki 1939 m., kada Valsty
bės Prezidento buvo pakviestas
sudaryti ministeriųkabinetą. Ka
riuomenės Štabo viršininko pa
reigas einant gen. J. Černius bu
vo pakeltas { brigados gen. laips
ni. Jam tose pareigose esant te
ko žymiąja dalimi prisidėti prie
kariuomenės perorganizavimo ir
sumodernininmo. Buvo pakeisti
kariuomenės statutai, kariuo
menė apginkluota moderniais
ginklais, jos organizacija per
tvarkyta, pritaikant modernaus
karo reikalavimams. Kareivių ap
rūpinimas buvo pagerintas, pa
talpos moderninamos, pakeltas
švietimas, išleistas liktinių pus
karininkių {statymas.

(Nukelta J 2 psl.)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* IRAKO SUKILĖLIŲ VADO
VYBĖJE pradėjo reikštis nesan
taika. Vieni linkę J federaciją su
Nasserio Arabų Respublika, kiti
norėtų likti nepriklausomais.
Karnavalo išpildytojai...

tinos mokomasis laivas "JuanSebastian Elcano", Ispanijos kelei
vinis laivas "Cabo de San Vin
cente”, na ir jų visų karalienė
France, šie visi plaukiojantieji
viešbučiai atvežė Į Rio pasižiū
rėti karnavalo virš 3000 svečių.
Brazilijos turizmo klubo sekre
torius Chagas Doria pareiškė,
kad "turistų užplūdimas {RioUž
gavėnių šventę viršijo visas vil
tis".
Kuo būdingas Rio karnavalas,
kuo jis skiriasi nuo kitų pasaulio
kraštų "užsigavėjimo švenčių?"
Sakyčiau, kad tai yra labai sunku
aprašyti, nes tai tegalima išgy
venti, pamatyti, išgirsti,pajus
ti... Mat šių trijų dienų ir ketu
rių naktų šėlimo šventė turi savo
seną tradiciją ir yra {leidusi gi
lias šaknis l gyventojų sąmones.
Dar tais laikais, kai Brazilija
buvo valdoma portugalų ir krašte
tebuvo valdantieji ir dirbantieji(Nukelta { 2 psl.)

♦ NAUJAI IŠRINKTAS DOMI
NIKOS PREZIDENTAS JUAN
BOSCH atsidūrė didelių ir sun
kių to krašto reformų angoje.
Kiek sunku įgyvendinti reformas,
tiek nelengva susidoroti ir su
opozicija, remiama iš Kubos ir
Trujillo palikuonių. Bet savo mi
siją -- kraštą {statyti { norma
lias demokratinio gyvenimo vė
žes --jis tikisi, remdamasis JAV
ekonomine ir politine parama.

♦ KAI JAV SEKRETORIAI
DEAN RUSK IR MC NAMARA
pabrėžė, kad Kuboje nebus leis
ta pasikartoti Vengrijos įvy
kiams, t.y., kad nebus žiūrima
pasyviai, rusų tankams malši
nant sukilimą, Guatemalos užsie
nių reikalų ministeris J.U. Mu
rillo mano, kad pagal Monroe
doktriną, rusų kariai nedelsiant
turėtų būti išvaryti iš Kubos.
* VAK. VOKIETIJOS AMBA
SADORIUS JAV HE1NRICH KNAPPSTEIN Los Angeles Universi
teto Klube pareiškė, kad de Gaulle
nesutikęs su Anglijos {stojimu {

Europos Bednrąją rinką dėl alų
motyvų: Anglija ne tik nesutikusi
{eiti l B. Rinką jai kuriantis, bet
rodžiusi kartu ir nemažą opozi
ciją. Kai B. Rinka išsivystė ir
parodė nepaprastą pasisekimą,
Anglija nori įstoti, bet su visa
eile nepriimtinų sąlygų.
* KUBOJE PRASIDĖJO PLĖ
ŠIKAVIMAS, atimant batus. Ne
trukus bus pavojinga pasirodyti
gatvėje --su kelnėmis. Beveik
visos kasdieninio vartojimo pre
kės racionuojamos.
* JAV SENATO DIENOTVAR
KĖS KOMISIJA (rulescommittee)
atmetė pasiūlymą panaikinti
priešamerikienei veiklai tirti ko
misiją, jos darbą Įjungiant J tei
sių komisiją. Priešamerikinei
veiklai tirti komisija daugiausia
tiria ir seka komunistini judėji
mą JAV.
* PREZIDENTAS KENNEDY
KOVO 6 D. SPAUDOS KONFEREN
CIJOJE pareiškė esąs patenkin
tas tomis JAV institucijomis, ku
rių dėka iš Kubos buvo ištrauk
tos rusų raketų bazės ir bom
bonešiai. Kai dėl komunistinių
diversantų, būriais plaukiančių
l P. Amerikos valstybes, pre
zidentas pareiškė, kad tai pa
skirų valstybių reikalas tok| "im
portą" kontroliuoti.
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ĮDOMIAUSIAS paskutiniojo
DEŠIMTMEČIU IŠRADIMAS
Naujai išrastus šviesos ban
gų generatorius ir stiprintuvus
amerikiečiai vadina laseriais.
Šiandien jau turime visą eilę
rūšių laserių, bet pats pirmu
tinis atrodo maždaug šitaip. Įsi
vaizduokime brangakmenio ru
bino kristalą, kurio galai labai
tiksliai nušlifuoti. Abu kristalo
galai padengti veidrodine amal
gama, atmušančia šviesos spin
dulius. Vienas galas turi storą
ir stiprų amalgamos sluoksnį,
o kitas labai ploną.
Senai buvo žinoma, kad ru
binas šviesoje blyksi savotiš
ka raudona šviesa. Šitą fenome
ną sukelia pavieniai chromo me
talo atomai , išsiskirstę rubino
kristale. (Chromas yra sudėti
nė rubino dalis) Vėliau buvo su
rasta, kad šviesos spinduliai,
palietę chromo atomus rubine

Gen. J. Černius...
(Atkelta iš 1 psl.)

1939 m. numatytai bendro dar
bo vyriausybei sudaryti Valsty
bės Prezidentas Antanas Smeto
na parinko gen. J. Černių. Nors
ta vyriausybė nebuvo sudaryta
partinės koalicijos būdu, bet {ją
įėjo {vairių partijų žmonės, neužmiršę savo partijų politikos ir
asmeninių ambicijų. Kad tokia
vyriausybė iš viso galėjo dirbti
ir padaryti visą eilę tautai reikš
mingų sprendimų, yra neabejoti
nas gen. J. Černiaus nuopelnas.
Jokiai partijai neužsiangaža
vęs, jis buvo priimtinas visoms
srovėms. Beto, jis buvo žino
mas kaip aukštos inteligencijos,
talento ir pakantos žmogus. Da
bar, iš nuotolio žiūrint, atrodo,
kad tik jis tai vyriausybei ir ga
lėjo vadovauti.
O tai vyriausybei reikėjo dary
ti svarbių ir skubių sprendimų.
Prasidėjęs lenkų-vokiečių karas
grąsino { j{ ir Lietuvą {traukti.
Lietuvos vyriausybė buvo spiria
ma žygiuoti Vilniaus atsiimti. Bet
ji tos didelės pagundos atsilai
kė paskelbdama griežtą neutrali
tetą. Tuo pat metu ji nepabūgo
užsitraukti Hitlerio rūstybės^tidar ydama sieną lenkų ir ypatingai
žydų pabėgėliams. Vėliau ta vy
riausybė buvo priversta priimti
bolševikų ultimatumą ir {sileis—
ti {gulas { Lietuvą. Visi tie pada
ryti sprendimai tebėra istorijos
teismo eigoje. Čia jie minimi kaip
iliustracija, kokiose sąlygose
gen. J. Černiaus vyriausybei rei
kėjo veikti.
Jo vadovaujamai vyriausybei
atsistatydinus, gen. J. Černius
grįžo { kairuomenę ir buvo pa
skirtas 1 pėst. divizijos vadu.
Vokiečių-rusų karui prasidė
jus, gen. J. Černiui pavyko pa
sislėpti ir išvengti deportacijų.
Bolševikams antru kartu {Lie
tuvą besiveržiant, gen. J. Čer
nius su šeima pasitraukė Į Vo
kietiją, kurioje stovykliniu gyve
nimu išgyveno iki 1947 m. Tais
metais jis išvyko { Angliją. 1948
m. atvykęs J JAV pradėjo dirbti
BALFo centrinėje įstaigoje New
Yorke. 1950 m. gavęs inžinie
riaus darbą General MotorsKom
panijoje apsigyveno irdirboFlint
mieste, Michigane.
Gyvendamas Flinte, gen. J, Čer 
nius suorganizavo BALFo skyrių,
kuriam ir dabar tebepirmininkauja. Be to, jis yra narys vi
sos eilės kitų lietuviškų organi
zacijų ir jam prieinamu būdu da
lyvauja jų veikloje. Neužmiršta
jis ir savo Tėvynės reikalų. Yra
davęs keletą pasikalbėjimų vie
tinei amerikiečių spaudai, o taip
pat kelis kartus pasirodė tele
vizijos programoje, informuoda
mas apie Lietuvą ir jos beteisišką padėt}. Gyvenant netoli Dėt
roito, gen. J. Černius su ponia
yra nuolatiniai visų to miesto
lietuviškų parengimų lankytojai.
Taip pat {vairiomis progomis jis
nekartą yra viešai kalbėjęs detroitiškiams.
Gen. Jonas ir ponia Veronika
Černiai užaugino sūnų, inžinierių
Vytautą, kuris sukūręs lietuviš
ką šeimą gyvena ir dirba Los
Angeles, Californijoje.
Nors gen. J. Černius jau pen
sininkas, tačiau yra tvirtas, ge
ros sveikatos ir jaunatviškos nuo
taikos vyras. Tikime, kad tokiu
jis išliks dar ilgus metus. To,
šia proga, jam ir linkime!

dėdavo iš eilės visokių ilgumo
bangų daugiau ar mažiau vienos
spalvos ribose.
Dar vienas labai svarbus ir
retas laserio reiškinys yra tas,
kad apšviečiant j{ bet kurio daž
numo šviesos bangomis, atgal
iššaukia jų virpėjimą, Virpė- gaunama visai kito dažnumo bandami chromo atomai išleidžia ga. Šiomis dienomis kaiptik pa
iš savęs tam tikro bangos il skelbta specialioje spaudoje, kad
gio (aišku, ir bangos dažnumo) yra pagamintas laseris, iš kurio
raudoną šviesą. Šitas reiškinys gaunamas šviesos pluoštas, su
buvo panaudotas laseryje. Jei jaudinant laserio kristalą kito
mes { aukščiau aprašytą rubino mis elektromagnetinėmis bango
kristalą paleisime staigų stiprios mis. Taigi, išrastas naujas tie
šviesos pluoštą, to pluošto spin sioginis šviesos pagaminimo bū
duliai suvirpins eilę chromo ato das. Kaip žinoma, elektros lem
mų, kurie skleis savo raudoną pos duodančios šviesą, ją gamina
šviesą { visas puses.
- ’ šiluminiu būdu. Tai yra labai ne
Dalis tos raudonos šviesos iš ekonomiškas kelias, nes tik keli
lėks pro kristalo šonus, bet spin nuošimčiai energijos virsta švie
duliai, sklindą lygiagrečiai su sa, visa kita energija išsiskirsto
kristalo sienomis, pasieks veidro šilumos pavidale.
dines plokštes, atšoks nuo vienos
iš jų, pereis per visą kristalą,
Šiandien karštligiškai ieško
atšoks nuo kitos ir t.t. Pakeliui ma naujų laserių, vartojant {vaitie spinduliai sujaudins sekan rias medžiagas ir gaunant įvai
čius chromo atomus. Tokiu bū- rių spalvų koncentruotos šviesos
du, ten ir atgal vaikščiodama,•» bangas. O gal galima gauti pa
raudona šviesa sužadins vis dau našiu principu ne tik šviesos,
giau chromo atomų ir palaipsniui bet ir šiluminės rentgeno spin
stiprės. Galų gale, šviesos in dulių ar kito dažnumo koncentruo
tensyvumas pasidarys toks di tas bangas? Tai jau būtų tikri
delis, kad plonesnio veidrodžio mirties spinduliai. Todėl nenuos
galas nebeišlaikys šviesos spau tabu, kad šiuo metu JAV ke
dimo ir koncentruotas šviesos liasdešimt firmų dirba laserių
gniūštas tiksliai lygiagrečiais srityje ir Amerikos valdžia lei
spinduliais prasiverš pro veid džia stambias pinigų sumas šios
rodį ir sklis tiesia kryptimi. Vi srities tyrimams.
sas šis procesas {vyksta greičiau
Ypatingas dėmesys yra kreipiakaip per vieną dešimt tūkstanti mas { nepaprastai didelę šviesos
nę sekundę. Jei šis spindulys ei koncentraciją mažame’ plote,
tų per absoliutinę tuštumą, jis gaunamą laserio pagelba. Pav.
liktų visą laiką lygiagretus, ne- mažas deimanto kristalas, pa
išsiplėstų ir nenustotų savo in statytas rubino laserio šviesos
tensyvumo.
spindulio kelyje, per pusę vienos
Dėl kai kurių savo naujoviškų milijoninės sekundės {kaito iki
ypatybių šis procesas sukėlė ne 8,000 laipsnių. Mažos metalo da
paprastą sensaciją fizikų ir in lelės visai išgaruoja tos šviesos
žinierių tarpe. Šiandien jis na kelyje per vieną milijoninę se
grinėjamas moksliniuose suva kundės. Laserio pasiektas švie
žiavimuose ir apie j{ daug rašo sos intensyvumas ploto vienete
ma. Life žurnalas yra smulkiai yra keletą tūkstančių kartų stip
aprašęs laserius su tikrai {do resnis nei saulės paviršiaus švie
miomis iliustracijomis. (Apie sa. Todėl viena iš pirmųjų la
laserius tilpo straipsnis ir oku serio pritaikymo sričių yra me
puotos Lietuvos "Mokslas ir gy talo apdirbime. Kadangi šviesos
venimas" žurnale Nr. 4, 1962.) plotas gali būti koncentruotas {
Kodėl laseriai taip visus su nepaprastai ploną spinduli, jo
domino? Iki šiol dar nebuvo pa pagelba galima išdeginti metale,
gaminta tokio didelio intensyvu kad ir kiečiausiame, nepaprasto
mo šviesos pluošto, niekuomet tikslumo skyles ir išpjovas.
nebuvo pasiektas toks šviesos Galvojama taip pat pritaikyti la
spindulio lygiagretumas ir, svar serius subtylioms operacijoms,
biausia, niekuomet nebuvo paga kaip, pavz., privirinimui atšo
minta šviesos pluoštas tik vie kusių akių retinu ir t.t.
nos rūšies bangos. Visi šviesos
Kol kas niekas dar nežino la
šaltiniai, ar tai natūralūs ar tai serio spindulio pluošto ribos it
žmonių pagaminti, paprastai intensyvumo. Gal būt galima jų
skleidžia {vairiausių šviesos ban pagelba pagaminti nepaprastos
gų mišin{. Kaip žinome, balta energijos spindulius,kurie galė
šviesa yra {vairių šviesos ban tų
lu suiiaiKiuLi
sunaikinti aatskrendančią
i s k r ui iu<uiuič| tarp
ung*.
gų mišinys, kur{ prizmės pagel kontinentinę raketą? Deja, tokie
ba galima suskaldyti { vaivorykš ■ nepaprasto intensyvumo spindutės spalvas. Bet ir vadinamos lių pluoštai negali veikti didėsspalvotos šviesos vistiek susi- niame atstume, nes susidurdami
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su oro molekulėmis, spinduliai
nustoja lygiagretumo ir išsisklai
do. Šis faktas nesumažino tokių
spindulių panaudojimo galimybių
prieš raketas, nes tarpkontinentalinės raketos dalyje savo ke
lio lekia per stratosferą, kur
oro dažnumas toks menkas, kad
spindulių lygiagretumas gali bū
ti labai efektyvus. Mokslininkai
jau ginčyjasi, ar iš principo to
kie stiprūs naikinantieji arba mir
ties spinduliai yra galimi. Tyri
mai yra dar per mažai pažengę,
kad galima būtų griežtai tuo klau ■
Simu pasisakyti. Nesenai buvo pa
darytas {domus eksperimentas:
laserių pagelba buvo pasiųstas
šviesos impulsas { mėnulio pa
viršių ir jis taip mažai išsi
sklaidė, kad šviesos dėmę buvo
galima pastebėti mėnulyje te
leskopų pagelba.
Kita {domi laserių pritaikymo
sritis -- telekomunikacija. Kaip
jau sakyta, lygiagretus laserio
šviesos spindulys, skrisdamas
per tuštumą, nenustoja savo in
tensyvumo. Padarius absoliu
tiškai tiesius vamzdžius ir iš
traukus iš jų orą, laserių pagelba galima per juos pasiųsti ne
mažėjančio intensyvumo šviesos
spindulius per tūkstančius mylių.
Šviesos spinduliai tinka per
nešti informacijai lygiai kaip ir
radijo bangomis. Reikia tiktai
sugebėti tokias šviesos bangas
moduliuoti, t.y. priversti jas kaitalioti intensyvumą ir priėmus
tokias šviesos bangas, mokėti iš
jų nešamą informaciją išgauti.
Tokie moduliatoriai jau yra pa
gaminti. Kol kas jie yra primi
tyvūs, bet, be abejo, ištobulės
ir gal būt galės konkuruoti su
aukšto dažnumo radijo bango
mis, vartojamomis televizijoje.
Šviesos bangos gali nešti daug
daugiau informacijų, nei radijo
bangos, nes kuo didesnis bangų
dažnumas, tuo daugiau informacL
jų galima jomis nešti. Šviesos
bangos yra milijonus kartų daž
nesnės kaip dabar vartojamo
sios elektromagnetinės radijo
bangos. Sakoma, kad vieno pluoš
to rubino raudonos šviesos daž
numo bangos užtektų pernešimui
didžiajai daliai informacijų iš
vieno Amerikos pakraščio { kitą.
Kita galima laserių pritaikymo
sritis, naudojimas jų cheminėms
reakcijoms pagreitinti. Aišku,
kad eilė pritaikymo sričių atsi
ras vėliau, jei tolimesnis lase- ■
rių išvystymas bus sėkmingas.
Be abejo, laseris ras pritaikymą
ir grynojo mokslo tyrimuose. Ar
visos sudėtos viltys { laserius
pasiteisins,’ mes
dar nežinome,9
,
,k^e.™ /S.™
pats {domiausias išradimas pa~
Jutimame dešimtmetyje,
(bk)

I™

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS
REKORDAS...

4
metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

---- 411 W

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartered and Svpervised by the United Statės Gevernment
2202 W. CERMAK ROAD

•

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kazanautkat, Pre».

Phone: Vlrginia 7-7747

r

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
MYLĖTOJAMS!!!
R. SPALIO AI?MA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną
puikią dovaną. Nepraleiskite protros. nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio
15 d. Ir niekui’ kitur, tik užsisakant per Dirvą.
Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.
Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo
adresu:

Priedų:

čekis □
pinigai □
(PcirRScis)

Rio de Janeiro karnavalo minia

RIO DE JANEIRO ŠOKA IR DAINUOJA...
(Atkelta iš 1 psL)
vergai, tada paskutinieji per užga
vėnes būdavo paleidžiami trims
dienoms {laisvę... Ir dabar šiais
moderniškais laikais, kai vergija
senai užmiršta ir vergams apkal
ti grandinės tegalima matyti mu
ziejuose, ši tradicija kartojama
kiekvienais metais.
Rio de Janeiro mieste yra de
šimtys Samba mokyklų, {vairiau
sių klubų, susibūrimų, gatvėmis
pasiskirsčiusių bendruomenių.
Visos šios organizacijos ruošia
si karnavalui, šiam didžiajam
metiniam pasirodymui, lyg sužie
duotinė prieš vestuves dailina
savo vestuvių drabužj... Kiekvie
na šių organizacijų turi savo
tradicinius drabužius, uniformas
{vairiausių spalvų ir derinių, ko
kias tik žmogaus vaizduotė gali
sukurti. Visi šie organizuoti vie
netai, nustatytą valandą traukia
miesto gatvėmis, lydimi savoorkestrų muzikos.
Visos Sambos mokyklos kiek
vienais metais rungiasi už gra
žiausiai išpildytą šok{, už patrauk
liausią visuomenės dėmesj užka
riavusią melodiją. Štai, šios mo
kyklos'ir organizacijos apsuptos
dykinėjančios minios, pasiilgu
sios "panem et circensis", dai
nuodamos ir šokdamos šliaužia
viduriu Prezidente Bargas ir Rio
Branco avenidų. Šios dvi pagrin
dinės miesto magistralės karna
valo metu yra atiduotos karijokų
valiai. Ausis kurtinantis, Afriką
primenąs triukšmas, šūkaują iš
gėrę paaugliai ir visi kiti, nor{
išlieti savo džiaugsmą -širdgė
lą, prabangą-vargą, pasipuošę im-

VIEŠĖDAMI (IIICAGIME PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMĄ

peratorių, lordų, indijonų, gilti
nių ir žvėrių-žvėrelių bei vabz
džių drabužiais,laisvai stumdo
si Rio didmiesty.
Nėra jokios abejonės, kad šis
metinis karnavalas yra lyg savo
tiškas garo čiauptas, per kur{ nu
garuoja masinis nepasitenkini
mas. Tai gana geras masėms val
dyti psichologinis išradimas.
Tačiau karnavalo šventė vyksta
ne vien tik miesto gatvėse. Šio
metropolio pasiturintieji taip pat
nori turėti savo "fun" ir švęsti
atskirai, kur jų nestumdytų ple
bėjai. Taip vadinamoji miesto
"High Society" savo baliaus - mas
karadus švenčia didžiosiose mies
to viešbučių salėse, kaip Copacabana Palace, Gloria, Miesto
Teatre bei klubuose. Bilietai J
šiuos parengimus Išparduodami
prieš keletą mėnesių. Tuo būdu
visos miesto gyventojų klasės pa
silinksmina pagal savo kišenę.
Eilinė iš Afrikos atvežtų tėvų
dukra, dabar dirbanti kuriam
nors senjorui kaip tarnaitė, jau
čia didžiausią pasitenkinimą ir
džiaugsmą, galėdama pasipuošti
margaspalve iš rankšluosčių ga
minta suknele; išbarstyti garbi
niuotą galvą sidabro miltais; gi
turtinga brazilė šnara šilkuose,
paslėpusi savo veidą mėlyno do
mino kaukėje! Ar jos abidvi ne
lygiai laimingos?! Sunku {lfsti {
žmogaus vidų, bet iš tolo žiūrint
atrodo, kad jų žibančios akys kal
ba laimės ir meilės kalba...
Kadangi dūkstama ketvertą
naktų, tad gerieji miesto valdo
vai leidžia savo pavaldiniams iš
simiegoti ligi Pelenų dienos 12tos vai. Pelenų dieną dar daug įs
taigų nedirba. "Na, bet kaip buvo
švenčiama!- dalinasi {spūdžiais
kaimynai. Dabar jau viskas už
miršta. Normalus gyvenimas
grjžta Į Rio, o nuo kovo 4 d. pra
sideda mokslo metai. Taigi darbymetė jaunimui.

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY .................................5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN
AQUAVIT (švediška)
5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89.
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 oftz. $1.15
BORDEAUX pranc. vynas................................... 5th$0.98
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BE BILIETU, AR SU BILIETAIS
MYLIM VISUS BENDRADARBIUS
Detroito ir Los Angeles spaudos bendradarbių iškeltas klausimas,
ar kviestini spaudos atstovai Į parengimus ir kaip jie kviestini, nė
ra toks tragiškas ir šaukiantis dangaus perkūnų, kaip vienam kitam
atrodo. Daugelis argumentų už ir prieš pagrįsti, kai kurie ne. Tik
atrodo, kad ne visi argumentai taiko į pagrindinės vinies galvą.
Turime pakankamai patirties ir jau galėtume apsiprasti su ta pa
dėtimi, kurioje reglamentacija, įsakymai, nutarimai, sprendimai turi
tiek galios, kiek jų vykdyme pasireiškia žmogaus gera valia.
Kaitaliojasi organizacijų vadovybės, Įvairaus būdo ir spaudos bend
radarbiai. Ar galima žmogaus būdą, margą kaip genį, Įstatyti ir pri
taikyti į nutarimų rėmus, tektų labai suabejoti.
Gyvenimas parodė, kad tiek organizacijų, tiek pavienių veikėjų
savitarpiniai santykiai priklauso nuo jų būdo. Visuomeniniame gyve
nime santykiavimo formos priklauso ne nuo ideologinių ar pažiūrų
skirtumų, bet nuo žmogaus.

Esamose sąlygose mylime visus bendradarbius, ar jie aprašo pa
rengimus, koncertus, banketus atėję su garbės bilietais, ar kruvinom
ašarom uždirbtą dolerį užsimokėję. Ne nuo redakcijos tai priklauso.
Nepriklauso todėl, kad mūsų redakcijos neturi apmokamų korespon
dentų. Redakcijos džiaugiasi, kad yra savanorių, vertinančių bet kokius
veiklos pasireiškimus, vertinančių spaudos informacinę reikšmę. Ne
reglamentacija, ne nutarimai lemia tą darbą ir santykius, bet pa
sišventimas ir gera valia visų suinteresuotų, jų gera valia parodytas
sutarimas, užrašytas protokole ar neužrašytas.
*»»

Niekur taip nepastebėsi mūsų visuomeninio santykiavimo formų ap
raiškas, kaip redakcijoje, kur suplaukia kraujas ir ašaros, džiaugs
mas ir apmaudas, meilė ir neapykanta. Tik savo jausmus išreikšti
norintieji dažnai pamiršta, kad jų taikinys taippatyra žmogus. Klys
tantysis žmogus. Žmogus turįs lygiai tas pačias silpnybes, kaip ir tu
ir aš;
Nežinau, tiesa ąr ne, bet vis prisimena kaž kieno posakis, kad nėra
blogų ar gerų žmonių. Yra tik blogiau ar geriau išauklėti žmonės.
(j.5.)

SKAITYTOJU ~

LAIŠKAI
VLIK IR LOGIKA

Vasario 20 dieną Dirvos 21
numeryje tilpo L.F. Bičiulių su
važiavimo aprašymas. Aprašy
me pacituota Vytauto Vaitekūno
tame suvažiavime padaryto pra
nešimo stamboka dalis. Aname
suvažiavime nebuvau, bet iš at
spausdintos citatos matyti, kad
Vyt. Vaitekūnas savo pranešime
mane minėjo, VLIKo apologetu
išvadino ir viena proga manopa
sisakymą VLIKo reikalu esmi
niai iškreipė.
Niekur - niekada, kalbėdamas
apie VLIKą.nesuvartojęsevoliucijonavimo sąvokos nei konstata
vęs tokių pasikeitimų, kurie nai
kintų VLIKo tapatiškumą. Vyt.
Vaitekūnas tokių pasikeitimų taip
pat nepateikia, bet tik kai kuriuos
asmenis ar kolektyvus žeminan
čiais nelietuviškais žodžiais iškoneveikia ir "pagal savo logiką"
teigia, kad VLIKas nebetas.
Sakosi gynęs VLIKo suvere
numą kaip liūtas nuo tremties
Įtakų. Galimas daiktas tada, kai
jis Pats buvo VLIKo nariu, bet kai
nustojo nariu buvęs nuo tada tai
garbingai, daug nusipelniusiai,
didžios paskirties organizacijai
rodo tiek nepagrįstos pagiežos,
jog rodos, jei galėtų, nedvejoda
mas to paties žvėries nasrams
atiduotų. Už ką? Ką ji blogo pa
darė Lietuvai?
Vytauto Vaitekūno minėtoje
"replikoje" esu pasisakęs, kad Vy 
riausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas, metams bėgant, irgi
keitėsi: Vienos grupės susilpnė
jo, kitos naujai pasireiškė, vie
nos iš bendro darbo pasitraukė,
kitos prie jo prisidėjo, bet pats
VLIKas, kaip institucija, išliko
tas pats — iŠ tautos kilęs, jai
atstovauja, jos vardu kalba ir Lie
tuvos išlaisvinimo kovai vado
vauja. Kur čia tą evoliucijonavimą iš beždžionės Vyt. Vaitekūnas
įžiūri, jei jis tai Darvino hipo
tezei ir tikėtų?

Vasario 14 d. JAV Atstovų Rūmuose buvo paminėta Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 45 metų su
kaktis. Nuotraukoje iš kairės: Atstovų Rūmų kapelionas kun. B. Braskamp, minėjimui vadovavęs kon
greso atstovas Daniel J. Flood, minėjime atkalbėjęs maldą kun. J. Stanevičius iš Detroito, LAIC direk
torė M. Kižytė ir Atstovų Rūmų pirmininkas J. McCormack.

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

AR TIKRAI MES NIEKO NEDAROME?
Dar niekas nepadarė tikro pa
lyginimo ir nesuvedė aiškaus ba
lanso tarp mūsų gerų ir blogų
darbų, tarp mūsų pasiekimų irtų
metai iŠ metų kiekviename laik
raštyje kartojamų apsileidimų,
tautinių pareigų neatlikimo ir ki
tokių baisių darbų, nuolat karto
jamų mūsų pamokslininkų. Nėra
tai sunkus darbas, rėkti ir barti
visus kitus, išskyrus save.
Tačiau labai retais atsitiki
mais tie pamokslininkai, be tuš
čių ir bendrų frazių, nurodo, kaip
ištikrųjų tą ligonį pagydyti, ką gi
reikėjo( bėgant iš Lietuvos, Į tą
kuprinę Įsidėti? Vienas Įsidėjo
lašinius, kitas knygas, trečias
marškinius, o dar kitas išviso
nieko... Po keliolikos metų kar
tais tų išsineštų "turtų" savinin
kai pasikeitė rolėmis ir ką da
bar kaltinti? Ar tik tą kuprinės
savininką? Smarkiai abejočiau.
Aišku, niekas negali ginčyti,
kad sveika kritika visuomet yra
reikalinga. Ji rodo, kad mes esa
me gyva visuomenė, o ne jau to
kia mirusi, kaip vieni ar kiti graboriai ją vaizduoja. Negalima bū
tų tvirtinti, jog ir paskutinis, iš
daugelio panašių, St. Jaro straips
nis (Dirva Nr. 12) neturėtų tiesos,
bet Įmantrus jo tonas ir dar įman
tresnės užuominos manyje sukėlė
priešingą reakciją...

Laiko tėkmėje nuolat vyksta
pasikeitimai gamtoje ir visuome
nėje, kurie nekeičia tapatybės.
VLIKe įvykę pasikeitimai taip
pat nekeičia nei jo kilmės, nei
struktūros, nei prigimties. Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas yra tas pats, kuris
Sustokime valandėlei ir pažiū
1943 m. buvo suorganizuotas ko rėkime į tą juodą paveikslą iš
vojančios Prieš okupantus tautos priešingos pusės. Sako, laikraš
pogrindyje ir š.m. rudenj minės čių neskaito, o tų laikraščių,
savo sunkaus ir didelioda' božū žurnalų ir kitokių leidinių išeina
ties metų sukaktį.
tiek, kad tikrai nė ant vienos ar
Stasys Lūšys dviejų rankų pirštų nesuskaitysi.
Nevv York Jei išeina, reiškia kas nors skai
to ir prenumeratą moka. Knygų
irgi pasirodo,ir jei jos yra tikrai
KUR SPORTAS?
vertingos -- susilaukia,palyginti,
Finansiniais sumetimais, da nemaža skaitytojų. Parengimų
bartinis FASK-tas Clevelande, niekas nelanko, tačiau iliustraci
sustabdė puikiai K. Cerkeliūno jai tik pasiskaitykime Chicagos
redaguotą Sportą, žadėdamas jau parengimų kalendorių--ten,kaip
sausio mėn. išleisti naują, su
daug mažesnėm išlaidom. Tam
sumanymui pritarė ir ŠALFASS
suvažiavimas, Įvykęs Clevelande
1962 m. grudžio 1-2 d.d.
mingas "manifestas", skelbtas
Dėkui Dievui, susilaukėm jau ir visų FASK-to narių prieš rinki
kovo'mėn., tačiau Sporto nesima mus?
to.
K. Baronas
Kur pažadai, kur dingo iškilHamilton

-TELEPHONE-'

Cleveland Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT
MA-1-1660

PHONE ABOUT LOANS
DAY OR NIGHT
•
Che Cleveland Crust Cotnpany
lefeBank^^

GULBĖ KARALIAUS PATI liaudies pasaka, A.L.B. Kultūros
Fondo leidinys. Meniški lino rai
žiniai dail. Vlkt. Petravičiaus.
49 psL Kaina 1.25 dol.
SU MINIJA I BALTIJĄ, Myko
las Vaitkus. Žinomo mūsų rašy
tojo prisiminimų rinkinio I to
mas ..išleistas Nidos Knygų Klubo
Londone (1-2, LadbrokeGardens,
London, W. 11, England). Kaina -minkštais viršeliais 1,50 dol.,
kietais — 2 dol. 210 psl.
MARGUTIS -- vasario mėn.
nr. talpina poeto Henriko Nagio
paskaitos, skaitytos 1962 m. Lie
tuvių Studentų Sąjungos suvažia
vime santrauką, kaip būdingą ir
visad aktualų žvilgsnį į mūsų po
litinę ir kultūrinę ateitį.
Liūnės Sutemos poeziją seka
žvilgsnis į dail. Dargį ir Kęsto
Reikalo ištisa eilė paskutiniųjų
mūsų knygų išsami ir kritiška
apžvalga.
Pabaigai -- Vyt, Meškausko
komentarai ir aktualijos "Mėne
sio paraštėje".
Margučio prenumerata me
tams --5 dol. Adresas -- 6755
So. Western Avė., Chicago 36,
111. Redaguoja Algimantas Mac
kus.
AIDAI -- mėnesinis kultūros
žurnalas, 2 nr. Ištisa šio nume
rio laida skiriama II Kultūros
kongreso paskaitoms ir sekcijų
pranešimams pakartoti.

kitos pusės, tie, kurie tais vi
sais dalykais domisi, turi savo
skon} ir šiokį tok} supratimą,
man chicagiškiai aiškino, klausi ypačiai jei gyvena neužsidarę nuo
mas kyla, Į kurį parengimą eiti? vakarų pasaulio kultūrinio gyve
Neaukoja — gi visokių rinkliavų nimo pulso--jam neįbruksi viską,
ir Fondų yra daugiau negu reikia kad ir tautos vardu šnekėdamas,
ir visi atrodo surenka, galir mik  jis kažkaip nori įsigyti vertingą
roskopines sumas, bet tam tikrą knygą, paveikslą ar nueiti Į tokį
darbą atlieka -- ir Vasario 16 parengimą, kur jis nesijaustų vel
gimnazija gauna aukų, ir ALT tui laiką leidžiąs. Ypač tas taiko
gauna, ir parapijos išlaikomos ma jaunimui, kuris baigia aukš
ir kitokios pašalpinės, visuome tuosius mokslus čia ar kitose
ninės ir kultūrinės draugijos gy vakarų valstybėse — jo suprati
vena, kažkas net rašė, jog lietuvių mas darosi kitoks, negu mūsų at
ąukomis statoma mokykla Indi sineštas iš laisvos Lietuvos. Čia ti garsioj Dundas gatvėje Toron
joj... Ir jei pradėsime skaičiuoti, vėl mes susiduriame su tuo pai te?...
ne ko mums trūksta, bet ką turi niu ir gal neišrišamu klausimu —
Dar Vokietijoj vienas žurnalis
me: chorų, tautiniu šokių grupių, lietuvybės išlaikymas galimas tik tas sugalvojo, kad mes gyvename
apie kurių šokius St. Jaras su per lietuvių kultūrinį pasireiški stikliniuose namuose, atseit, vy
kan. Končium juokiasi, teatrų, vaL mą, kalbą, lietuvišką visuomeninį ručiai laikykitės -- būkite pado
dintojų grupių, visokių organiza bendravimą ir organizacijas, bet rūs, mus visi stebi. Na, dabar,
cijų, institucijų, mokyklų, baž to lietuviško pasireiškimo lygis maždaug po 15 metų, vėl. atsi
nyčių, ekonominių, profesinių ir kartais nejučiomis pasidaro mū randa tokių, kurie nori ir valgio
politinių sambūrių ir jei darpri? sų pagrindinio tikslo kliūtimi. sąrašą mums nustatyti, ir apran
dėsime Chicagoje operą, leidžia
gą sukirpti ir butą apstatyti tam
mą enciklopediją, ruošiamas me
*»♦
tikrais baldais... Jei kam patinka
no parodas, kongresus, suvažia
Nelaikyčiau ryškiu pavyzdžiu ”two by four" klubas, kaip bičiu
vimus... tai tikrai negalima saky ir ano turtingo tautiečio su 3 na lis Br. Raila rašė, tegu jie foriti, kad tas lietuvis emigrantas mais ir vila, kuris atsisakė nu nasi, nes visoks knisinėjimasis
taip jau niekam tikęs, nieko ne pirkti paveikslą. Ne turtas ir ban po tautiečių sąžinę ir jų prie
daro ir niekuo nesidomi.
ko knygutė apsprendžia meno su vartavimas galį atnešti tik prie
Kalbėdami apie visokius nesi- pratimą ir paveikslo įsigyjimą. šingų rezultatų.
domėjimus, nepirkimus, ar nesi Aš žinau ne vieną tautietį,turint}
Geri pavyzdžiai, mūsų kultū
lankymus, man rodos, mes daro vos mažą namelį, ar be jo, savo rininkų ir visuomenininkų pa
me pagrindinę klaidą taikindami butą papuošusį keliais vertingais siekimai ir daug neišgarsintų, bet
netikrą mąstą. Kažkodėl yra Įsi mūsų dailininkų paveikslais.
kiekvienoj lietuvių kolonijoj daro
vyravusi nuomonė, lyg mes esa
Iš viso, man neskanu klausy mi darbai ir pastangos gali vi
me neprikl. Lietuva, valstybė ir tis ir skaityti apie tautiečių tur sus labiau paveikti ir paskatin
jos piliečiai su savo žeme ir tėjimą, jų gerą valgymą, apsi ti. Nėra visur idealu, yra daug
skaičiais. Užtenka kalbėti apie rengimą ir kitokias "prabangas". trūkumų, klaidų ir apsileidimo,
milijonus, o operuokime tais skai Negi už kažkokius griekus mes bet nevisuomet galima kaltinti tik
čiais, kiek tų tremtinių išbėgo visi turime valgyti grikių košę visuomenę.
iš Lietuvos ir pagal tuos skai arba vaikščioti su Unrros duo
Blogai pusei išryškinti, man
čius matuokime aukos dydį, pre tais žaliais švarkeliais, kurių rodos, yra skiriama žymiai per
numeratorių skaičių, parengimų dar taip neseniai galėjai maty- daug eilučių ir žodžių...
lankytojus ir knygų skaitytojus.
Juk negalima norėti ir reikalau
ti, kad visi kaip vienas tas 20 ar
30 tūkstančių lietuvių visur ei
tų, pirktų, lankytų. Pagaliau, vi
si nėra vienodo išsilavinimo, su
pratimo, interesų ir profesijų
Paskubina jūsų siuntini jūsų draugams ir giminėms į bet kurią
SSSR dali............................................... Licensed by Vneshposiitorg
Žmonės, nors pradžioje Čia ir
buvo sudarytas klaidingas įspū
SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
------ GAVĖJAS NIEKO NEMOKA -----dis, kad tie visi dypukai tik dak
Visuose
mūsų
skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų
tarai, inžinieriai ir kitokie moks
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
linčiai. Prastų nėra -- kaip seni
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
lietuviai sakydavo. Tikrumoje
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kainaraSėių rašykite ar aplankykite jums artimiausią skyrių:
Įvairių buvo, yra ir, neturint po
• NEW YORK, 3, N. V. — 39 - 2nd Avenue .................. AL 4-5456
ranka statistinių davinių, sunku
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............ CH 3-2583
tvirtinti, koks ištikrųjų yra nuo
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue ............ EV 4-4952
• BROOKLYN7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .................. Dl 5-8808
šimtis tų asmenų, kuriems gali
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street ..................... CH 9-6245
ma pilnai taikinti St. Jaro ir ki
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue ............... Ll 2-1767
tų užmetimus. Juk jeigu žmogus
• SCUTH BOSTON, Mass. 359 West Broadway Tel. 268-0068
visą gyvenimą knygos nepirko,
• BUPĄLLO 6. N. Y. — 332 Fillmore Avenue ................ TL 6-2674
meno parodų nelankė, apie viso
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ..... ,...< BR 8-6966
kius rečitalius ir koncertus net
• CHICAGO 8, UI. — 3212 So. Halttead Street ............ WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ............ TO 1-1068
negirdėjo, kaip gi dabar staiga
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue ................ VI 1-5355
sukelsi jame kultūrinio gyveni
• GRANO RAPIDS, Mich. — 606 Brldge St., N.W......... GL 8-2256
mo poreiškių pamėgimą, supr.itf • HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jo». Campau .............. TO 7-1575
mą ir meilę. Tiesa, mes visa
• HARTFORO, Conn. — 132 Franklin Avenue ...... Tel. 233-8030
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springrteld Avė........... ES 2-4685
tai sutautinam, rišam su gerolie
• YOUNGSTOWN 3, Ohio, 21 Fifth Avė.
....... ...,RI 3-0440
tuvio vardu, bet jis daro taip, kaip
širdis jam sako ir jo skonis nu
• YONKERS, N. Y., 235 Neppenhan Avė....
GR 6.268i
rodo.
• LOS ANCELES 22, Calif. — 960 So. Atlantio Blvd. .. AN 1-2944

Henrikas Žemelis

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Taip pat reikia neužmiršti, kad
mažiausiai 90^o yra Įstatyti Į to
kias gyvenimo sąlygas, jog per
ilgesnį laiką ir su geležine atspa
ra jo mentalitetą ir kitokias kul
tūringo žmogaus ypatybes užneša
dulkėm, padaro plokščiu ir sąži
ningu darbo klasės atstovu. Iš

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue ........— Bl 3-1797
NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė................... LO 2-1446
PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
PASSAIC, N. J. — 176 Market Street ........................ GR 2-6387
PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė. ..... PO 5-5892
PITTSBURGH 3, Pa. — 1015 E. Carson Street ....... HU 1-2750
SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ......... Fl 6-1571
VVATERBURY, Conn. — 6 John Street ..................... PL 6-6766
WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street .............. SW 8-2868
VINELANG, N.J. — W. Landis Avė., Greek Orthodoa Club Bldg.
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ANTROJI JAV IR KANADOS
LIETUVIU

y TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTĖ

šokėjų ir (e) Clevelando (Ohio)
Vysk. M. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos moksleivių tauti
nių šokių grupė -- 20 šokėjų.
Tautinių Šokių muzikinę pro
gramą išpildys "Lyric Opera"
simfoninis orkestras, lietuviams
pažįstamas iš lietuvių operos
kasmetinės veiklos. Muz, J. Zda
nius pakviestas dirigentu.
Tautinių šokių repertuaro lei
dinys, vardu "Mūsų Šokiai", 261
psl., atspausdintas ir gaunamas
pas repertuaro komisijos pirmi
ninką Br. Skotą, 7140 So. California Avė., Chicago 29, III. Leidi
nys platus, aprašo 16 šokių de
tales, kilmę, iliustruotas daugy
be schemų, brėžinių, duoda šo
kių muzikos gaidas;
Finansų komisijos garbės
pirm, J. F. Gribauskas, St. Anthony Savings & Loan Assoc.,
egzekutyvus sekret,, savo pa
ties pirmąja auka pradėjo šven
tės finansų telkimo vajų. St. Anthony Savings & Loan Įstaigos
(1447 So. 49th Court, Cicero 50,
III.,) vedėjas yra visų liet, kul
tūrinių darbų kilnus ir konkretus
rėmėjas. Lietuvių parama šiai
Įstaigai yra ir lietuvių reikalams
tiesioginė pagelba. Finansų telki
mo s-tos Nr.: 18601.

Kai kuriems tautinių šokių šven
tės organizaciniams funkcijų klau
simams tiksliau apibrėžti L.B.
Chicagos Apyg. V-ba tarėsi su L.
B. Centro V-bos atstovais ir re
pertuaro komisijos narių visuma
atskiruose posėdžiuose š.m. va
sario 9 ir 12 d. Pasitarimai ne
baigti, Jų tikslas -- geresnis ir
tikslesnis sudėtingo plano Įvyk
dymas, kurio vyr. vadovu yra L.
B. Chicagos Apyg. v-bos vice-.
pirm. Br. Nainys.
Tautinių šokių šventė Įvyksta
1963 m. liepos 7 d. Chicagoje.
Jos rengėjai (L. B. Chicagos
Apyg. v-ba) ŠĮ kartą tikisi ne
pelno, o vertingo dvasinio rene
sanso, ypačiai jaunesniojoje kar.
toje. Tokiu būdu ši šventė ap
leidžia siauro tikslo ribas ir Įgau
na lietuvių išeivijoje visuotinio
jungiamojo veiksnio atspalvį. Vi
si lietuvių tautos ateitimi tikĮ
prašomi ŠĮ darbą skatinti, rem
ti ir propaguoti. Tokią paramą be
išimties ir rezervų teikia šiuo
reikalu lietuvių spauda. Liet, kl,
raštams tinkama eiga bus duota
Šventės sekr. A. Kareivos, 7030
So, Rocktfell Avė., Chicago 29,
I1L
Informacinė Komisija

cV

ČIKAGOJE
S.

Urbanos universiteto lietuvių tautinių šokių grupės šokėjai Rūgilė Rigertaitė, Jonas Žukauskas, Jūratė Izokaitė ir Arvydas Tamulis
šoka Malūną, Jų grupė pilname sąstate dalyvaus II Lietuvių Tautinių
Šokių šventėje liepos 7 d. Chicagoje,
E. Meškausko nuotrauka

PASIRUOŠIMAI TAUTINIU ŠOKIU
ŠVENTEI CHICAGOJE
Sparčiais laiko žingsniais ar
tėja didžiusias šių metų mūsų
išeivijos kultūrinis ir tautinis
pasirodymas Chicagoje --antro
ji JAV ir Kanados lietuvių tau
tinių šokių Šventė. Liepos 7 d.
didžiuliame Chicagos amfiteatre,
kur vyko pirmoji lietuvių tautinių
šokių šventė, arti tūkstančio šo
kėjų suvažiuos pasiruošę šiai di
džiajai lietuvybės demonstraci
jai.

Kadangi Šokėjų dauguma yra
jauni, tai toji demonstracija bus
ir savos rūšies egzaminas mums
-visiems, kurie sielojamės lietu
vybės išlaikymu jaunime. Šventės
rengimas pavestas LB Chicagos
apygardai. Vyriausias atsakin
gasis asmuo yra apygardos vice
pirmininkas inž. Br. Nainys.
Sudaryta visa eilė komisijų dar
niam šventės pravedimui. Pa
ruošta $24.000.00 dolerių šven
tės sąmata. Finansų komisijos
garbės pirmininku yra populia
rusis finansininkas Juozas Gri
bauskas. Jau paruošti aukų lapai,
Į kuriuos pirmą auką Įrašė pats
Gribauskas. Iš spaudos jau iš
ėjo ir tautinių šokių vadovėlis,
paruoštas šventės repertuaro ko
misijos, kurios pirmininkas yra
neginčijamas autoritetas lietuvių
tautinių šokių srityje Bruno Shotas, o nariai Leokadija Braždienė, Bronė Jameikienė, Irena
Šilingienė ir Rimgailė Zotovienė. 260 puslapių išsamų veika
lą spaudai paruošė Petras Pet
rulis. Tai tikrai didelės reikš
mės veikalas mūsų tautinių šo
kių išlaikymui išeivijoje. Pra
tarmėje randame pasakyta/Lietuvių tautiniai šokiai, viena iš
mūsų turtingojo liaudies meno
apraiškų, išsivystė amžių bėgy
je, perduodant juos iš kartos Į
kartą. Jei nežinomų dievdirbių
rankose gimę mediniais veidais
rūpintojėliai subtiliu paprastu
mu liudija mūsų tautos genijų,
tai šokyje-muzikos, judėsio ir
išraiškos savitumu originaliai už
akcentuojami lietuviams būdingi

pergyvenimai ir dirbant ir links
minantis. Lietuvaičių tradicinės
kraičių skrynios su raštuotais
audiniais ir juostomis išsaugojo
turtingus ir puošnius drabužius.
Ir šokant gaunasi darni visuma
-- lyriškai išsakytas grožis, ku
riam imli lietuvio siela visad bu
vo atvira'ir pasiduodanti. Išei
vijoje tautiniai šokiai tapę tau
tinio auklėjimo ir reprezentaci
jos priemone, 1963 m. Chicagoje
apvainikuojami jiems skirta die
na -- II-ąja Jungtinių Amerikos
Valstybių ir Kanados Tautinių
Šokių Švente.” Toliau knygos lei
dėjai tikisi, kad ta knyga pasi
naudos ir priauganti karta, kuri
su meile ir pasišventimu turėtų
tęsti ir puoselėti tautinių Šokių
meną. Leidėjai tikisi, kad II-ji
Tautinių Šokių Šventė praeis di
deliame dvasiniame pakilime ir
{dėtas triūsas taps sveiku grū
du mūsų kultūros aruode.
Prie viso to tik norėtųsi pri
dėti, kad liepos 7 d. tenelieka
nė vienos vietelės neužpildytos
Chicagos amfiteatre žiūrovais,
suplaukusiais iš pasaulio lais
vųjų kraštų pagerbti lietuviškąjį
jaunimą, prisirišusj prie savo
tautos ir rengėjus, kurie, nepai-

HtUtid & 4*»«i Sinti)

Bilietai gaunami:

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.
Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė.,
Chicago 29, III.

Bilietų kainos. 2, 3, 4, 5, 6 dol.

PRANEŠIMAS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS REIKALU
Antrosios JAV ir Kanados lie
tuvių tautinių šokių šventės in
formacinė komisija praneša, kad
prof. VI. Jakubėnas sukūrėtautinių šokių šventės maršą, vardu
"Šokėjų eisena". Maršas parašy
tas tautosakos muzikiniais moty
vais. Prof. VI. Jakubėno sutiki
mas prisidėti prie šio grandio
zinio parengimo garantuoja šven
tės iškilmingumą.
Tautinių šokių šventėje daly
vauti užsiregistravo gausus lie
tuvių moksleivių būrys.
Tautinių šokių šventės papuo
šalu ir jos vertingiausiu Įpras
minimu bus Šios jauniausiųjų šo
kėjų grupės: (a) Chicagos Marquette Parko lituanistinės mo
kyklos moksleivių tautinis an
samblis -- 202 šokėjai, (b) Le
mento (III.) Maironio lituanisti
nės mokyklos moksleivių tautinių

sydami savo sveikatos nei bran
gaus laiko, pašventė savo ener
giją šiam kilniam tikslui.
V. A. Račkauskas

šokių grupė --25 šokėjai, (c) L.
B.K. Donelaičio lituanistinės mo
kyklos moksleivių tautinių Šokių
grupė -- 100 šokėjų, (d) Chica
gos "Ateities Atžalynas" -- 80

Po gražiai suruoštų Dainavos ansamblio vaišių, šv. Kryžiaus
parapijos salėje, čiurlioniečiai atsisveikina su chieagiečiais bi
čiuliais.
J. Gatlos nuotrauka

Čiurlionio ansamblis su dirigentu A. Mikulskiu praeitą šeštadieni, kovo 2 d. koncertavęs Chicagoje
Marijos Aukšt. Mokyklos salėje. Koncertą rengė Dainavos stovyklai remti komitetas. Su ansambliu
koncertavo solistai Aldona Stempužienė ir Vaclovas Verikaitis.
J. Garlos nuotrauka

Demokratijos sūkuriuose m
Nors Nepaprastoji Aliantų, arba Santarvės, Komisija ir atitaisė Klai
pėdos sukilimu skaudžiai pažeistą snvo valstybių autoritetą, tačiau iš
Klaipėdos ji išvyko su dideliu kartėliu: atvykdama į Klaipėdą, ji tikėjos
Lietuvą sudrausti, kaip koki neklaužadą vaiką, tačiau A. Smetona visą
reikalą pakreipė taip, kad jie su Lietuva turėjo tartis, kaip lygūs su
lygiu. Tai, žinoma, ne tiek vieno A. Smetonos nuopelnas, kiek to meto
Klaipėdos sukilimui labai palanki tarptautinė politinė būklė.
Teisiškai santarvininkų autoritetas buvo atstatytas, bet faktiškai —
ne: jie Lietuvai kapituliavo, visiškai iš Klaipėdos pasitraukdami. Iš va
sario 18-tos į 19-tą tamsią naktį. Vengdami viešumos, jie išplaukė namo.

Vyriausiajam santarvininkų Klaipėdos krašto komisarui su pran
cūzų įgula ir Ypatingajai Aliantų Komisijai išplaukus namo, vokiečių
policijai pakrikus, nebebuvo jokios institucijos, kuri krašte palaikytų
tvarką. V. Gailiaus skubomis sudaryta krašto direktorija to jokiu būdu
per vieną naktį negalėjo padaryti. Tad sukilimo vadas J. Budrys, dar
savo rankose tebeturėdamas ginklo pajėgą, vasario 19 d. via facti pa
skelbė ši savo dekretą:
ARMIJOS VADO PALIEPIMAS
Vasario 18 <1. Nepaprasta Ambasadorių Konferencijos Komisija
įteikė nuorašą Ambasadorių Konferencijos nutarimo, kad Klaipėdos
krašto suverenumas perduodamas Lietuvos Respublikai.
Šiandien, vasario 19 d., Aliantų komisaras ir kariuomenė apleido
kraštą.
Kol galutinai nebus nustatyti santykiai tarp Lietuvos ir Klai
pėdos, ir Lietuvos Respublika nepaims Klaipėdos kraštą valdyti, aš,
kaipo armijos vadas, atsakingas už vidaus tvarką ir išorinę krašto
apsauga, šiuo skelbiu:
1. Kad buvusi iki šiolei Įstatymais nustatyta tvarka pasilieka
galioje.
2. Armijos vadas eina vyriausio komisaro pareigas.
3. Krašto policija ir toliau palieka armijos vado žinioje.
4. Visi krašto valdininkai kviečiami ir toliau sąžiningai eiti savo
pareigas. Gi tuos iš jų, kurie nuo savo pareigų patys pasitraukė ir
iki šios dienos tarnybon negrįžo, skaityti visiškai pasišalinusiais, ir

ALEKSANDRAS MERKELIS
Ištrauka iŠ spausdinamos monografijos ANTANAS SMETONA
alga jiems išmokama tik iki dienos jų pasišalinimo.
5. Asmens, kuriems už įvairius iki š. m. vasario 19 d. papildytus
prasižengimus buvo skirtos administratyvės bausmės (piniginė bauda
arba daboklė) — nuo šių atleidžiami, jei jos iki vasario 19 d. dar
neįvykdytos.

Šis J. Budrio dekretas remiamas klaidinga supozicija, kad santar
vininkai Klaipėdos suverenumą perdavė Lietuvos respublikai šešių punk
tų nutarimu, kurio nuorašas yra minimas ir armijos vado paliepime. Šis
Santarvės valstybių nutarimas tai tik pirmasis žingsnis Į Klaipėdos kraš
to suverenumo pardavimą Lietuvai, ir iš to pirmojo žingsnio negalima
dar jokiu būdu spręsti, kuria kryptimi vyks to suverenumo perdavimas.
Daugiau buvo galima tikėtis blogo, negu gero.
Armijos vado paliepimas, prieštaringas Ypatingosios Ambasadorii)
Konferencijos nutarimui. Lietuvai buvo svarbus ir reikšmingas daugia'usia tuo. kad įprasmino ir kurį laika legalizavo Klaipėdos sukilimą,
smarkiai pažeidusį Santarvės autoritetą, galutinai pašalino Freistaat'o
pavojų, iš Klaipėdos buvo priverstas išsidanginti Lenkijos konsulas Szarota, freistatininkų priedanga siekęs lenkams Įsigalėti Klaipėdos krašte,
o taip pat iš Klaipėdos krašto patys pasišalino ar buvo pašalinti kaikurie
veiklesnieji agitatoriai, trukdę Klaipėdai prisijungti prie Lietuvos.
Vasario 18 d. ministeriui pirmininkui E. Galvanauskui Santarvės
atstovų Įteiktas Ambasadorių Konferencijos nutarimas tam tikromis
sąlygomis Lietuvos respublikai perduoti Klaipėdos krašto suverenumą,
sukėlė didelį galvosūkį, nes dėl jame išdėstytų sąlygų jis Lietuvai buvo
labai nepalankus. Tat kas darytina: jj priimti ar atmesti? Ir vienas ir
antras atvejąs — pavojingi. Jį be jokių rezervų priėmus, iš Ambasa
dorių Konferencijos galima sulaukti tokio Klaipėdos krašto statuto ir
konvencijos, iš kurių Lietuvai bus daugiau žalos, negu naudos. Tačiau
jį atmetus, galima sulaukti komplikacijų, kurių žalingumo negalima iš
anksto numatyti. Prieš šią sunkią dilemą atsidūręs, ministeris pirminin
kas E. Galvanauskas vengė tiesioginio atsakymo. Vasario 19 d. jis trum
pai santarvininkams pranešė, kad Lietuvos vyriausybė jų vakar dienos
notą yra gavusi ir tarsis su Klaipėdos krašto direktorija apie savo atstovų
pasiuntimą į Paryžių deryboms.
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AKIMIRKOS

Iš pirmųjų šaltinių”...
Ar Brooklyno Vienybė yra tik
chaoso ir subversijos "trečiasis
frontas", ar kai kam tegu ir
"gaivus, šviežias vėjas", -- ta
čiau viena gaida visoje toje su
irutėje vis dėlto yra pastovi.
Tai pareiškimai ir aiškinimai,
vietomis pusėtinai arogantiški,
jog: 1. Amerikos lietuviai nebe
pažįsta Lietuvos gyvenimo ir jos
žmonių; 2. jų ryšys su tauta tė
vynėje yra nutrūkęs ir vis labiau
užpustomas; 3. reikia daugiau
santykiauti su tauta, "people to
people"; 4. naudojami prieškomunistinės kovos būdai yra at
silikę ir nusibodę; 4. jie yra tik
neigiami, o tuo tarpu Lietuvoje
yra daug ir teigiamų reiškinių,
kuriuos mums dera žinoti; 5. in
formacijas reikia semtis iš pir
mųjų, tiesioginių, autentiškų šal
tinių ir pagal juos susidaryti nau
jas nuomones; 6. artimesnio su
sipažinimo santykiuose Lietuvos
nepriklausomybės ir išlaisvi
nimo klausimų geriau nestatyti,
nes tai nerealu; 7. kadangi mū
sų laisvės kovos praktiškai nebė
ra ir negali būti, tai "prieinant
tautą", tenka {ją eiti per tiesio
ginius ir kiek galima geresnius
santykius su Lietuvos okupantais,
jų įstaigomis ir asmenimis...
Ir taip toliau.
Šią "liniją" vienu ar kitu bū
du aiškina ir perša jos praktiš
kos vykdytojos Vienybės leidėja
ir redaktorė, ir taipgi tos dva
sios vaidila V. Sirvydas. "Aukš
tyn { kalną bekopdamas", kartą

The greit Brandy
from (hcfthinc

Šis trubadūras (Vienybė, Nr. 13,
1962) net taip patetiškai klausi
nėjo: "Ten gyvena kovojanti tau
ta, kuri sprando nėra nulenkusi.
Ar turime teisę sužinoti, be apdailinimų, kas iš tikrųjų ten de
dasi? Ar turime teisę iš blaiviai
pateiktų šaltinių patys darytis išišvadas? Ar po senovei turime
tenkintis tai raudonu sacharinu,
tai juodu pesimizmu persūdomą?".„ O kas gi tamstai, ponas,
draudžia sužinoti, kas ten "iš
tikrųjų dedasi"? Kas kliudo da
rytis savo išvadas? Lyg mūsų
"pesimizmas" būtų buvęs persūdomas, lyg raudono sacharino
ir taip jau mūsų tarpe, ypač Vie
nybės puslapiuose, nebūtų per
daug...
Metmenų Kavolis irgi teigia
mai vertina š{ "nekomunistini
trečiafrontškumą". Tos rūšies
užmojuose jis {žvelgia dargi" lai k
raštinę atsakomybę tiksliai if
{domiai informuoti apie svar
biuosius {vykius... iš kiek galima
autentiškesnių šaltinių, apie oku
puotoje Lietuvoje vykstančius
reiškinius, ne tikapie krašto Ūki
ni išnaudojimą, bet ir apie augan
čią gyvybę, ne vien iš laikraščių,
bet ir, kiek galima, iŠ tiesioginių
jos gyventojų patyrimų".

Kai kurių tokių teorijų fasa
dinė muzika skamba visai gra
žiai, net patraukiančiai.
Savaime aišku, kad niekas nei
siūlo, nei džiaugtųsi, jei infor
macija apie lietuvių tautos poli
tini, dvasini ir Ūkini gyvenimą
būtų netiksli, melaginga,išsigal
vota ar tik iš penktųjų šaltinių.
Visas reikalas čia yra prakti
ka ir plotmė, iš kokių "pirmųjų
šaltinių" tos žinios pateikiamos
ir kokiu saiku jos vertinamos.
Kavolio naudai tenka pasakyti, jog
jis vis dėlto dar suvokė, kad Vie
nybės kelias čia mūsų "aukštai
tiškai sentimentalius" trečiafrontininkus jungia su Dr. A.
Margeriu.
O koks gi Margerio kelias?
Užpereitais metais "Amerikos
lietuvių literatūros draugijos"
gražiai išleistoje knygoje "150
dienų Tarybų Lietuvoje" pats Margėris pratarmėje džiaugsmingai
pristato savo knygą, kaip "netik
tai autentišką, faktišką, objek
tyvią, tikslią, bet ir stipriai (ti
kinančią skaitytojus"... Kaip gi
bus kitaip, jeigu čia žinios "iš
pirmųjų šaltinių", objektyvios,
autentiškos ir tiksliosO gal norite pavyzdžio, kaip
tokias žinias Margeris surinko
sakysime, apie "Lietuvos teis
mus, teisėjus ir piliečiųteises"?
Jis rašo: "Kad gaučiau auten
tiškas žinias iš patikimiausių
šaltinių, nuėjau {LietuvosTarybų
Socialistinės Respublikos Aukš-

KVIEČIAME PRAOETI TAUPYTI PAS MUS!

|l/Qf MOKAME UŽ BONU
SMlo
TAUPMENAS

čiausiąjl Teismą pasikalbėti su
teisėjais. Radau Mykolą Čejeskl,
LTSR Aukščiausiojo Teismo Pir
mininko pavaduotoją, Br. Pušini
- Leoną, LTSR Aukščiausiojo
Teismo teisėją ir Joną Krenevičių, LTSR Aukščiausiojo Teismo
teisėją. Labai draugiškai pasi
kalbėjome, pasitarėme, ir paža
dėjo jie man atsiųsti daugiau ži
nių raštu. Visi trys teisėjai at
rodė labai aukštos kultūros vyrai,
ir aš jais pilnai pasitikėjau. Ir
neapsirikau. Gavau svarbiausias
žinias apie teismus, teisėjus ir
piliečių teises" (207 psl.).
Per du puslapiu gautas "auten
tiškas žinias" surašęs, jis patei
kia ir savo išvadą "iš pirmųjų
šaltinių": "Aišku, kaip dieną, kad
Lietuvos teismų sudėtis ir veikla
yra pilnutinai demokratiška; kad
piliečiai visi lygūs prieš {staty
mą ir teismą; kad teisėjai yra
nepriklausomi", kad jie demokra
tiškiausiai išrinkti, ir visos pi
liečių teisės garantuotos, o teisė
jai net rimtesni, negu Amerikoje,
nes čia jie prezidento skiriami
ligi gyvos galvos, gi ten LTSR
Aukščiausios Tarybos "renkami"
penkeriems metams (210 psl.)...

Margeriškai tariant, "aišku,
kaip dieną”, kad Vienybės tre
čiafrontininkų ,V. Kavolio ir ki
tų sugestijos visai bereikalingos,
atsilikusios ir senai pralenktos.
Kokia prasmė čia mums daug
vargti, besistengiant pažinti Lie
tuvą "faktiškai" ir iš "pirmųjų
šaltinių"? Margerio knygoje juk
panašiu būdu jau nušviesti visi
okupuotos Lietuvos gyvenimo "pa
veikslai" ir dar nuotraukomis pa
stiprinti. O jei kas naujodarjvyk
tų, tai sovietai galės kasmet ar
kas mėnesi išleisti po naują kny
gą mus "supažindinti". To gero
nepritruks.
Deja, visi tos rūšies sapalio
jimai yra daugiau negu humoras.
Jeigu "autentiškus" ir”pirmuo
sius Šaltinius" sudaro okupanto
leidžiamoji spauda ir knygos, tai'
mes Amerikoje maždaug viską
turime ar galime turėti. Propa
gandinių leidinių dumpingu senai
verčiasi sovietinės leidyklos.
Paketų paketais knygos, Žurna
lai ir laikraščiai importuojami
Amerikon be muito. Giminės ir
draugai, paprašyti ir neprašyti,
aprūpina kiekvieną iš mūsų, kas
tik nori, tokiu sovietinės "tikro
vės" penu. Taipgi ir tūkstančiai
privačių laiškų nuo daug anks
čiau atlieka "people to people"
santykiavimą ir susipažinimą
(nors ši priemonė yra tik se
zoninė, netikra ir nesaugi, galin
ti bet kada brangiai kaštuoti laiš
kų rašytojams).
Tad ne "autentiškų šaltinių"
mums trūko ar trūksta. Jei mes
ko ligŠiol nesugebėjome ir mūsų
spauda nepajėgia suteikti skaity
tojams plataus, aiškaus ir Lie
tuvos laisvės bylai naudingo oku
puotos Lietuvos vaizdo, tai tik
dėl to, kad mes nesugebėjome ir
net nenorėjome tinkamai šio už
davinio sutvarkyti. Kai per Dir
vą prieš porą metų kartą buvo

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJOMS

APAČIOJE: Maironio lituanisti
nės mokyklos Brooklyne mokiniai
su mokyklos vedėja Ruzgiene ir
mokytojais.
Vyt. Maželio nuotrauka

Marųuette Parko lituanistinės mokyklos Chicagoje mokinių choras, vadovaujamas muz. F. Strolios,
išpildęs meninę programą mokyklos suruoštame Vasario 16 minėjime.
Z,. Degučio nuotrauka

iškeltas tos prasmės S. Žyman
to ir mano konkretus pasiūlymas,
tai "jaunosios kartos" istorikas
V. Trumpa mus tuoj išvadino "me
lo didvyriais". Nei piršto daugiau
ta kryptimi nebuvo pajudinta.
Aišku, kaip dieną, kad visa
s o vi et i ca, ypač liečiančioji
Lietuvą, mūsų turi būti nuolat
sekama, tiriama, kritiškai {ver
tinama ir skelbiama. Ir skelbia
ma ne tik tam, kad "tiksliai ir
{domiai informuoti", bet okupa
cinio lietuvio tautos gyvenimo tie
sai atskleisti ir būti nuolatine
Lietuvos išlaisvinimo politikos
bei tikrosios tautinės kultūros
ugdytoja. Ir ne tik sovietica, bet
ir visi šaltiniai, ypač tiesioginiai
Šaltiniai už okupanto kontrolės
ribų... Norėčiau prileisti, kad tai
galėtų būti visų mūsų -- ir se
nųjų ir jaunųjų, ir vidutinių -pagrindinis uždavinys.

•
Mums nėra jokio reikalo virs
ti "Brooklyno draugijos SSSR tau
tų kultūrai pažinti" nuo koto nu
smukusiais dalyviais. Nes tai
yra, kaip minėjau, galbūt begė
diškiausia, kas atsitiko su lietu
viu ir kuo j{ pavertė okupanto
propaganda.
Ir debatai mums reikalingi ne
dėl tos trečiafrontininkų "drau
gijos LTSR kultūrai pažinti", o
svarbiausia, Kavolio žodžiais ta
riant, -- dėl laikraštinės atsako
mybės ir tautinio {sipareigojimo.
Apie tai čia rašiau ir, jeigu
leisite, dar rašysiu, nors ir tek
tų, anot Metmenų redaktoriaus
posakio, man dar kartą "rizikuo
ti sveiku kailiu ar geru vardu".
Nes taip jau yra paradoksiška
mūsų dvidešimtajame amžiuje:
rašyti prieš kultūrbolševizmą vi
suomet yra rizika ir kailiui, ir
vardui.
Ne tik sveiko, bet ir viso kai
lio vos vos nepradŽioviau 1940
metų vasarą Kaune, kai čia, ke
lių divizijų lydimas, atvyko mus
iš pirmųjų šaltinių su sovietine
civilizacija supažindinti draugas
Dekanozovas, vėliau pats švel
niai ir mandagiai sušaudytas
Chruščiovo "sovietinės siste
mos kitimų" atoleidyje.
Dabar gi dėl to paties kultflrbolševizmo Metmenų redaktorius
Žymantą ir mane {terpė { galuti
nai gero vardo netekusiųjų eiles.
Drauge su keliais kitais, mes
jam jau "fantastiškai muzieji
niai specimenai”, Džingis-Chano
pasivėlavę ainiai, kupini "asme
ninių kerštavimų".
Bet ir man kartą buvo geri
laikai. Anuomet, žiloje senovė
je, 1930-31 metais, kai buvau
"Trečio Fronto" vienas iš re
daktorių. Tada ir kailis dėl to
buvo sveikiausias ir vardas vi-

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
♦ POETO ALGIMANTO MAC
KAUS naujas poezijos rinkinys
"Neornamentuotos kalbos gene
racija ir augintiniai" šią .savai
tę išėjo iš spaudos. Algimantas
Mackus yra vienas iš stipriausių
jų jaunesniosios kartos poetų, sa
vo kūryboje modernus, vartojąs
stiprų, vaizdingą žodj, nevengiąs
kontroversinių temų ir minčių,
daugiau dėmesio kreipiąs { min
ti negu { formą.
Jo pirmoji poezijos knyga "Ele
gijos" buvo išleista 1950 m. Al
gimanto Pagėgio slapyvardžiu.
Antrasis rinkinys "Jo yra žemė"
išėjo 1959 m. "Neornamentuotos
kalbos generacijos ir augintinių"
leidėju, kaip ir antrosios knygos,
yra Lietuvių Studentų Santara.
Knyga technikiniai paruošta pra
bangiai ir labai švariai, kietais
viršeliais. Išleista tik 300 eg
zempliorių.
Ta proga šeštadienj, kovo 9 d.
8 vai. vakare Balio Pakšto sve
tainėje Šviesos - Santaros Kole
gija ruošia šio rinkinio pristaty
mo vakarą, kurio programoje Dr.
Vytautas Kavolis skaitys paskai
tą "Žmogiškoji dinamika Algiman
to Mackaus poezijoje” ir aktoriai
Vida Janulevičiūtė, Stasė Kielaitė ir Jonas Kelečius perduos kny
gos ištraukas. Literatūra besidominčioji lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama dalyvauti. Įėji
mas nemokamas.

PADĖKA

Mažeikienei, Modestavičienei,
Paplėnienei, Puniškienei, Stan
kuvienei, Siliūnienei, Strikienei,
Vėbrienei, Velbasienei, Vilutienei, New Bakery savininkui Ka
ziui Matučiui, dosniai paaukoju
siam savo {monės gaminių, gė
rimų tvarkytojams Gaidjurgiui,
Klinauskui ir visiems mieliems
bičiuliams už moralinę bei mate
rialinę talką.
LNT Chicagoje

• Daktarai Milda ir Sta
sys Budriai, po Dr. Stp. Bie
žio visuomeninės veiklos pa
gerbimo vakarienės, išvyks
ta ilgesnėn kelionėn. Kiek
pailsėję Floridoje, Į Chicagą gris balandžio 1 d.
Dr. Milda Budrienė, kuri
be žymios praktikos dar
skaito paskaitas Loyolos
universitete apie alergijos
ligas, randa laiko ir akty
viai dalyvauja visuomeni
niame gyvenime. .Ji yra vy
resnioji skautininke, visa
širdimi atsidavusi skautų
veiklai. Praėjusį sekmadie
nį Skautininkų ramovės su
sirinkime ji skaitė įdomių
paskaitą "Modernus pasau
lis — modernios ligos”.
Dr. Stasys Budrys, nors
ir užimtas didele medicinos
praatika, bet kaip skauti
ninkas skautybės darbui
skiria daug laiko. Jis yra ir
vienas iš pirmųjų iniciato
rių, kurie ėmėsi organizuoti
Dr. Stp. Biežio sukaktį.
Neseniai Dr. St. Budrys
buvo perrinktas antriems
metams Centrai Community
Hošpital gydytojų štabo
prezidentu.

LNT rengtas 45-ių metų Nepri
klausomybės šventės minėjimas
Chicagoje praėjo su pakilia ir
šventiška nuotaika dėka nuošir
džios ir jautrios lietuviškos tal
kos.
Mūsų giliausia padėka priklau
so: gen. kons. dr. Petrui Daužvardžiui už dalyvavimą minėjime
ir tartą žod{, adv. Juliui Smeto
• Rašytojas Česlovas
nai už pasakytą jautrią ir pras
mingą pagrindinę šventės kalbą, Grincevičius išrinktas pir
žavios meninės dalies pravedė mininku Komiteto, kuris or
jai Zitai Kevalaitytei-Visockie- ganizuoja dainininkės Bi
nei ir mieliems menininkams rutės Kemėžaitės rečitali.
Nėrijai Linkevičiūtei, Baliui Komitetą sudaro spaudos,
Pakštui, Alvydui Vasaičiui, šau
dailės ir visuomenės atsto
naus vaišių stalo vyriausiai šei
mininkei Elenai Matutienei ir jai vai. Koncertas įvyks kovo
auka bei darbu talkininkavusioms 23 d., 7 vai. vak. Jaunimo
ponioms Adomaitienei, Balcerie- Centro salėje.
nei, Binkienei, Blinstrubienei,
• Dr., Stepono Biežio 50
Braunienei, Daškuvienei, Drun- metų visuomeninės veiklos
gienei, Jurkūnienei, Juškuvienei,

sai geras.
A! -- tuomet plojo per pet{
mūsų anos gadynės liberalai: —
Štai mūsų maištaujanti jaunuo
menė! Bravo, laikykitės!...

minėjimo organizacinis Ko
mitetas turėjo susirinkimą.
Bilietus platina organizaci
jų atstovai, o mažas likutis
yra pas skautininką Praną
Nedzinską: YArds 7-5980,
arba rašant: 4065 Archer
Avė., Chicago, III.
(vk)

iffli irt
ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
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CLEVELANDO RAMOVĖNŲ VEIKLA

tetą ir vieno nario į priežiūros
komitetą rinkimai.
Į valdybą vietoje V. Užupio iš
Skyriaus pirm. K, Budrys LVS skaitė pirm, L. Leknickas.
rinktas H. Stepaitis, į kredito
Diskusijose dėl patiektų prane
Ramovė Clevelando Skyriaus me
komitetą perrinktas F. Senkus ir
tiniame susirinkime patiekė me šimų ir apyskaitų nariai rado,
■■ m
į priežiūros komitetą taipgi per
tinę veiklos apyskaitą. Svarbes kad valdyba padarė viską, kas bu 
rinktas K. Dalinda.
nieji darbai: gegužės 30--miru vo įmanoma padaryti. Užgirtas
Po rinkimų padaryta kiek ilges siųjų minėjimo dieną, už miru valdytos nuveiktas darbas ir apy
nė pertrauka, kurios metu vyko sius skyriaus ramovėnus buvo skaitos priimtos ir patvirtintos.
vaišės. Buvo paruošti susirinku užprašytos šv. Mišios. Jas at Visai valdybai išreikšta padėka
siems šilti pietūs, kurių gaminto našavo keltonas kun. B. Ivanaus už jos darbus. Kaip žinia, valdy
jas yra lietuviška firma Court- kas. Pamaldoms pasibaigus val ba tame pačiame sąstate buvo
land Packer, vadovaujama Para dyba ir gausus būrys ramovėnų perrinkta sekančiai kadencijai.
mos kredito kooperatyvo dviejų bei artimųjų nuvyko į kapines ap
L. Zvirkalnis
narių B. Ščepanavičiaus ir p. lankyti kiekvieno ramovėno kapą.
Bendiko.
(pb) Atlankytas ir mirusio Lietuvos
HELP WANTBD MALĖ
prezidento Antano Smetonos ka
pas ir padėtas gyvų gėlių vainikas.
Dar nespėjo išdilti iš atmin
Lapkričio 23 d. surengtas Lie
ties praėjusių metų šiupinio įs tuvos Kariuomenės atkūrimo mi
pūdžiai, kuriuos taip gražiai mo nėjimas. Pagrindinę kalbą pasakė Immediate opening for wellrccommended married man
kėjo sudaryti mažlietuvės mote ramovėnas adv. J. Smetona. Me
able to perform fleet mainrys veikėjos; štai ir vėl vasario ninę dalį išpildė jaunimas ir ra
tenance. Truck overhaul ex26 d. į jų tradicinį Užgavėnių movėnai. Montažą iš Lietuvos ka
parengimą - šiupinį priėjo pil riuomenės atsikūrimo paruošė perience helpful. Continued
na šv. Jono Kr. parapijos sa
company grovvth insures
Paramos kooperatyvo visumos susirinkimo, įvykusio vasario 24 d. Toronte Prisikėlimo parapijos sa lė. Čia suėjo nemažai vyresnio VI. Braziulis.
steady
incomę with advancSausio 13 d. skyriaus ramovė
lėje, dalyviai. Pirmoj eilėj matyti: Stepaičiai, Indrolienė, Baikuvienė, J. Banelis ir kt.
sios kartos mažlietuvių veikėjų, nai surengė Klaipėdos atvadavi ement opportunities.
S. Dabkaus nuotrauka
nuo jų neatsiliko ir jaunimas, o mo minėjimą.
taip pat tarp jų įsimaišė dar ge
Apply Personnel
Beto ramovėnai dalyvavo Cle
rokas būrys šiupinio gerbėjų bei velande ruoštam lojalumo para
Department
mylėtojų, Lietuvos pajūrio žmo de, Vasario 16-sios šventės mi
nių
nėjime bei kt., kur tenka kelti
Šiupinio pobūvį trumpu įžan Lietuvos vardas amerikiečių tar
gos žodžiu pradėjo Mažosios Lie pe.
tuvos Patriarcho duktė E. Janku
Metų bėgyje J skyrių įstojot
Lietuvių kredito kooperatyvo nėms įsigyti apie 400,000; vers Kai Lietuvoje po pirmojo pasau
tė.
4901 Lakeside Avė.
Paramos narių metinis susirin lo reikalams apie 600,000 ir įvai linio karo steigėsi kooperatyvai,
Kanadoje ir šiaip jau žmonės Dr. Bložė W.H., Stuogis Vytau
kimas, įvykęs vasario 24 d. Pri riems kitiems reikalams apie tai daugelyje valsčių įsisteigė jų
nebadauja. Visokių gėrybių mū tas, Balys Anicetas, Orimas Vy
sikėlimo parapijos salėje, buvo 100,000. Taigi Parama per 10 me net po porą. Tačiau kaip žinome
Die Cast, Die Makers &
sų tautiečiai yra čiaprisiragavę, tautas ir Dailydė Juozas.
atžymėtas dešimties metų koope tų suteikė 2543 pageltos reika toks paralelizmas baigėsi liūdno
Ižd. Pranas Mainelis pranešė,
bet šiupinys... Ak, tas šiupinys!
Die Cast, Die Makers
ratinės veiklos paminėjimu.
lingiems lietuviams apie5mili kai. Jie negalėjo išsilakyti ir jų Turbūt kas ir užkerėjo, kad tiek
kad metų bėgyje turėta pajamų
Helpers
Pranešimą apie Paramos veik
daug bliūdų to šiupinio ištuštė $953.02 išlaidų $706.16. Svarbiau
lą padarė valdytos pirmininkas J.
Bridjreport Operators
jo. Tikrai neįtikėtina, nes kurį sios pozicijos: Kariui paremti su
Strazdas. Jis pažymėjo, kad fi
rengta
gegužinė.
Gautas
pelnas
Expe:ience on niolds or cavities;
tik nepakalbinau, sakėsi esą dietnansiniai dešimtieji Paramos
nikai. O tokiems, savaime supran $173.00 persiųsti Kario adminis progressive company with moti
veiklos metai buvo neblogi. Ko
tama ,turi būti tam tikri varžtai. tracijai. Lietuvos Karo invali em plant. Highest rates, exceloperatyvo kapitalas paaugo 1/4
Bet tikiu, kad visų mūsų svoris dams paremti padaryta vieša rink, lent employee benefits and
milijono ir įstojo 276 nauji na
padidėjo. Tai va tau ir dieta! Ir liava. Surinkta $261.50 ir pinigai working conditions, overtime.
riai. Tačiau 1962 m. kapitalo au
persiųsti pirm. Tvarkūnui. Cent
vėl reikės kankintis,kol bus at
gimas buvo lėtesnis, negu buvo
ro
vald. pasiųsta $55.00 %. Šv.
Efficient Industries Corp.
gautas normalus svoris.
manyta. Taip staigaus kapitalo
Na. tiek to! Palikime šiupinį Jurgio liet, parap. salės remon 9314 Elizabeth
341-5150
augimo sulėtėjimo priežastimi
ramybėje. Šiupinys buvo tik ma- tui paremti įduota $10.00Ištrem
(28, 29)
tenka skaityti Prisikėlimo para
terialė parengimo pusė, tinkan tiems į Sibirą paremti pasiųsta
pijos kredito kooperatyvo atsi
ti kūnui. Tačiau parengimo vado, $10.00.
radimas. O vis dėl to, gale metų
De VLEIG
Kario atstovas Lionginas Lek
vės pasirūpino, kad ir dvasia bū
paaiškėjo, kad Parama verčiasi
or
nickas pranešė, kad metų bėgyje
tų lygiai soti.
su geru pelnu, Iš 1962 m. apysHORIZONTAL
BORING
12
skyr.
ramovėnų
užsiprenume

Tam tikslui buvo sudaryta ir
kaitos galima padaryti išvadą,
ravo
Karį.
Daromi
žygiai,kad
ra

MILL
OPERATOR
išpildyta meninė programa. P.
kad pakėlimas 1/2% už indėlius
Ramanauskas paskaitė ištrauką movėnų suvažiavimo nutarimas Ni'ghtH. 12-hour dav. I lourly rate pilis
ir sumažinimas 1/2% už pasko
overtime. Job shop experi«nce.
iš Donelaičio raštų apie šiupinį. "visi ramovėnai privalo užsipre
las būtų buvęs įmanomas, tačiau
Mid IVest. Machine & Tool Co.
Solistas H. Rožaitis padainavo numeruoti Karį" būtų pilnai įvyk
Paramos valdyto privalėjo;elg
4820 W. 130 St.
CL. 2-3990
mums pora lietuviškų liaudies dai dytas.
tis atsargiai ir vietoje 1/2% jinai
(28, 29. 30, 31)
Revizijos komisijos aktą pernų: "Ko vėjai pučia" ir "Dar ne
pakėlė už indėlius 1/4% i r už pas
paketinau", abi S. Šimkaus. Ro
kolas tesumažino taip pat tik 1/4%
Toronto lietuvių kredito kooperatyvo Parama valdytos narių dalis bertas Jotautas padeklamavo iš
TOOLROOM MACHINISTS
Valdyba šį reikalą stebės ir gali klauso pranešimų. Iš kairės: pirm. J. Strazdas, ižd. L. Adomavičius,
trauką iš Kristijono Donelaičio
borring-mill
mas daiktas, kad 1963 m. vėl ga valdytos narys P. Bastys ir reikalų vedėjas P. Šernas.
raštų "Pavasario linksmybės".
JIG-BORER
lės tas žirkles kiek susiaurinti.
S. Dabkaus nuotrauka
Broliai Jurgis ir Rimvydas AdoTURRET LATIIE
Per 10 metų Parama yra pa
mavičiai paskambino pianinu. Sil
skolinusi namų įsigijimui ir pa jonus dolerių. Per tą laiką nepa steigėjams yra padarę nemažų
ti gražiu parengimu, ska General machine shop work.
vija Šarkutė gražiai visus nutei
taisymui apie 3 milijonus, sko tenkintų prašymų buvo 42 $64,000
niai paužkandžiauti ir išmė Mušt have job stop cxperiencc.
žaizdų.
kė savo muzikaliniais laimėji
loms dengti apie 800,000, susi sumai. Per tą patį laiką lietuvių
O v .e r t i m e
ginti laimę, šį prekymetį,
Toronte taipgi pasidariusi pa mais ir deklamacijomis.
siekimo arba transportopriemoT & F ENGINEERING CO.
talkinant tėvų rėmėjų ko
rankose paliko apie 400,000 dol. naši padėtis, nes lietuvių čia yra
Tarp kitų jinai padeklamavo
1710 Eastham Avė.
palūkanų, kurios priešingu atveju tiek, kiek nedideliame Lietuvos Mažiosios Lietuvos poeto Mike
mitetui, parengė Rambyno
būtų atitekę įvairiems pašalai valsčiuje. Pirmininkas abejoja ar lio Hoffmanno eilėraštį, skirtą
block
E. of WinĄemere Rapitl
1
ir Šatrijos skautų-čių tun
užteks dirvos veikti dviem kredi jaunimo suvažiavimui Musaičio
čiams.
Station.
tai.
Suminėtos skaitlinės yra nebe to kooperatyvams? Truputis ža kaime 1914 m. gegužės 17 d.
(26, 27, 28)
mažos. Jos vaizdžiai parodo kas los taupytojui ir skolintojui jau
Pabaigai Bronius Vrublevičius
• Dr. J. Kaškelis, Lioną
buvo atsiekta dirbant kartu. Per ir šiandien matoma. Jei nekonku padainavo Tallat Kelpšos "Žalio
klubo vadovybės kviečia
10 metų nėra buvę atsitikimo, kad rencinis kooperatyvas, tai Para joj lankelėj".
HOUSE FOR SALE
mas, vasario 25 d. skaitė
Paramos valdytoje, kredito ar ma aiškiai būtų galėjusi dar 1/4%
ŠI mažlietuvių moterų veikėjų
paskaitą apie komunizmą.
priežiūros komitete būtų iškilę padidinti palūkanas už indėlius ir parengimą pagerbė savo atsilan
SOUTH EUCLID
ideologiniai klausimai, dėl kurių 1/4% sumažinti už paskolas. Ta kymu konsulas dr. J. Žmuidzinas
• Lietuvių Namų dalinin
NEW
būtų tekę diskutuoti. Paramoje čiau nenustojamą vilties, kad Pa su ponia.
kų metinis susirinkimas
3
&
4
BEDROOM
ideologiniai klausimai natūraliai rama ir toliau bus išlaikyta vi
(Pb)
įvyks kovo 10 d., 3 vai. p. p.
neiškyla. Tačiau pirmininkas ap siems lietuviams, o ne vienai ku
Ranches and Split Level.s
savose patalpose. Yra nu
gailestavo, kad neva dėl vykstan riai srovei. Su tikėjimu, kad mūsų
• LB Toronto apylinkės
FROM $19,900
matyta valdybos ir revizi
čios srovinės kovos yra atsiradęs kolonijos lietuvių reikalai yra Tarybos posėdis įvyks LieAnticipated
jos
komisijos
pranešimai,
Prisikėlimo parapijos bankelis. bendri ir tikslas visų tas pats -- luviti Namuose kovo 22 d..
Rate
G&G
diskusijos dėl pranešimų,
Jo atsiradimas parodęs, kad mes ekonominiai tvirtas ir laisvas lie 7 vai. 30 min. Darbotvarkė
nepajėgiame visi kartu dirbti ir tuvis čia, Nepriklausoma Lietuva
BU1LDERS
je yra numatoma praneši 1963 m. sąmatos priėmimas,
siekti bendrų lietuviškų idealų. tėvynėje, --baigė pranešimą pir
valdybos rinkimai ir įvai
• 813 EAST 185TH STREET
mai,
rinkimai
ir
visa
eilė
Days EV 2-0777 or EV 2-1467
Tatai reiškią daugiau kaip jėgų mininkas J. Strazdas.
rūs reikalai.
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
kitu klausimu. Be Tarybos
Evcs.-Weckends EV 2-8437 or
suskaldymą,
tai
esanti
pradžia
Lietuvių
kredito
kooperatyvo
• 25000 EUCLID AVENUE
nariu. pag°idau:ama. kad
HI 2-3661
jėgų
eikvojimo
tarpusavio
berei

Paramos
finansiniais
reikalais
• 26000 LAKE SHORE BLVD.
(28. 29)
kalingoms rietenoms ir nesveikai pranešimą padarė L. Adomavi posėdyje daly vaidų ir orga
konkurencijai, kuri tegali tik pa čius. Pagal patiektas metines fi nizacijų atstovai.
kenkti mūsų bendruomeniniam nansines apyskaitas 1962 m.
KIRTLAND BRICK 824.900
• Dailininkų Viktoro ir
• Lietuvių parašyti, filgyvenimui ir kooperatinei idėjai. gruodžio 31 d. Paramos aktyvai
For Ihu l'olks wh<>
<>n bricl.
Claire Bričkų tapybos dar
muoti, paišyti filmai išnuo hvrv a nice 3 bvclroom honir w»l
sudarė 1,769,440.11 dol. Stam
<>ul basunirnl! Wvl1 bul
mojami įvairioms lietuviš H vvulk
biausia šios sumos pozicija yra bų paroda buvo atidaryta
and in iintnaculatv condition. Lu-.i
koms
organizacijoms
labai
vasario
23
d.
Picture
Loan
nekilnojamo
turto
paskolos
liviftg room, kiteliui wiih baili
patogiomis sąlygomis. Fil bis. On a I ac re Nile.
969,409.29 dof. ir asmeninės pa Society galerijoj ir tęsėsi
mai mažiesiems, kaip "Al
iki kovo 8 d.
skolos 551,830.09 dol.
gis Trakys ir taksiukas šleiBalanso pasyvo svarbiausios
• Kaziuko mugė. įvykusi
pozicijos yra indėliai, kurie su
vys”. Filmas apie Vasario
KIRTLAND VILLAGE
kovo
3 d. Prisikėlimo para
darė 1,155,585.28 dol. ir šėrų ka
16 Gimnaziją Vokietijoje. WB 2-1861 MLS REALTORS
pijos salėj, sutelkė nema
pitalas 520,632.21 dol.
Kultūrinis filmas "Lietuva
L'h

MAŽLIETUVIŲ ŠIUPINYS

MECHANIC

LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVO PARAMA
NARIU SUSIRINKIMAS TORONTE

United Parcel
Service Ine.

Your
Savings EARN

LIETUVIŠKI FILMAI

C. Sk -JL

žai lankytojų, kuriems bu

MAROUETTE PARK CHICAGO

2533 W. 71 St. Tel GR 6-2345-6
CICERO ILLIHOIS

1410 S. 50 >ve„ Tel JO 3-2108-9
MODERNIOS

KOPLYČIOS
■
- 'A

Praeitų metų pelnas siekė vo maloni proga pasidžiaug40,829,60 dol., kur i s valdytos pa
siūlymu padalintas sekančiai: 5°lo
dividento šėrininkams -20,934.78
dol., atsargos kapitalui papildyti
DIDŽIAUSIAS PASIRIN
- 12,000 dol,, į specialų fondą KIMAS MAISTO DOVANI
5,742.25 dol., 2% rebato ipotekiSIUNTINIŲ f VISUS
nėms skoloms pereinant iš 9% J
SOVIETINIU0 KRAŠTUS.
Tlo - 142.53 dol. ir dovanos Toron
UŽSAKYMAI SIUNČIAMI
to šeštadieninei mokyklai 1,000
ORO PAŠTU.
dol., 16 Vasario gimnazijai 500
SIUNTINIAI PRISTATOMI
dol. ir Nekaltai Pradėtos Mari
PER 7 IKI 10 DIENŲ.
jos SeseHų vaikų darželiui To
ŽEMIAUSIOS KAINOS!!!
ronte 500 dol.
PACKAGE EXPRESS

Priėmus 1963 m. pajamų - iš
laidų sąmatą, ėjo vieno narioįvaldybą, vieno nario Į kredito komi-

1530 Bedford Avė.
Brooklvn 16. N. Y.

— Europos nugalėtoja”, pa
lydima Br. Jonušo puikiai FURNISHEI) APTS. EAST
siais maršais, kitokia mu
zika. Kitoki garsiniai fil
mai, 16 mm., galimi rodyti 5912 Superior Avė.,
kambariuose ar salėse.
Terrace Type
Jie pagaminti skirtingose
Apartments.
JAV-iti vietose gyvenančių
lietuvių, bendrai sutariusių
2-3-4 rooms as
dėl lietuviškų filmų. Tų fil
lovv as $ 10.50.
mu studiiu adresai skelbti
atskirai. Jei juos pamiršote,
Bedrooms $6.50
galite kreiptis i Algirdą
Utilities.
Gustaitį —1419.1 2 N. Maltman Avė., Los Angeles 26,
Call EX. 1-2944
Calif. Jis laiškus pakreips
(26. 27. 28)
reikalinga linkme.
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nį, kovo 11 d„ 10 vai. ryto
mieste rotušės (City Hali)
tarybos salėje, Lakeside
Avė.
Gerb. J. J. P. Corrigan iš
Apeliacinių Rūmų prisaik
dins, o Franklin A. Polk bus
ceremonijų meisteriu.
Ralph J. Perk yra didelis
tautinių grupių, jų spaudos
draugas ir rėmėjas.
Jis tikisi jų atstovus pa
matyti tose iškilmėse.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
Mirė Pranas Pračkys
Po sunkios ir kančių pa
reikalavusios ligos, 1963 m.
kovo 6 d., 4 vai. p. p. užge
so plakusi Prano Pračkio
širdis.
Aukštaitis, gimęs 1900
m. spalio 24 d. Kamajų
valse., Rokiškio apskr.
Nepr. Lietuvoje ilgą laiką
tarnavo muito įstaigose,
daugiausia Klaipėdos kraš
to — Vokietijos pasienyje.
Aktyviai reiškėsi visuome
ninėje ir politinėje to meto
veikloje per jaunimo San
taros ir tautininkų organi
zacijas.
Užėjus bolševikų okupa
cijai, buvo suimtas ir ka
lintas Kauno kalėjime. Pra
sidėjęs karas, kaip ir dau
gelį kitų, ir Praną išgelbėjo
nuo išvežimų.
Artėjant antrajai bolševi
kų okupacijos bangai, Pr.
Pračkys su žmona Brone
pasitraukė į Vokietiją, kur
dirbo prancūzų okupacinės
valdžios tremtinių globos
įstaigose. Prasidėjus emi
gracijos bangai, Pr. ir Br.
Pračkiai atsidūrė JAV ir
įsikūrė Clevelande.
Būdamas kuklaus ir nuo
širdaus būdo, Pranas Prač
kys, aktyviai dalyvaudamas
vietos visuomeninėje veik
loje, niekad nepretendavo į
vadovaujančius postus, bet
savo taikingumu, atviru pa
slaugumu dirbo pozityvų
darbą BALFo, Vilties d-jos,
ALT S-gos, Bendruomenės
organizacijose, kartu neat
sakydamas savo paramos ir
talkos, kur tik reikėdavo.
Pik. Kostui Žukui mirus,
jis perėmė Vasario 16 Gim
nazijai remti būrelio vado
vavimą, jis mielai sutiko ir
apsiėmė LNF išleistos kny
gos Laisvės Kovų Dainos
ekspedijavimą ir t.t. Kur
tik buvo konkretaus ir pozityvaus darbo, ten buvo ir
Pranas Pračkys.
Tiek velionis, tiek jo liū
desyje likusi našlė Bronė
visad buvo artimo meilės ir
Tėvynės ilgesio gyvi pavyz
džiai.
Velionis Pranas ilgai gyvens jo artimųjų, vienmin
čių ir draugų atmintyje.
Jo kūnas pašarvotas Della Jakubs & Son laidotuvių
įstaigoje, Edna Avė. Laido
tuvės i Kalvarijos kapines
įvyks šeštadienį, kovo 9 d.
su pamaldomis šv. Jurgio
parapijos bažnyčioje 9:30
vai. ryto.

Nr. 28 — 7

•- Clevelando Orkestro
koncerto, įvykstančio kovo
10 d., sekmadienį, 4 vai. p.
p. Severancce Hali, progra
moje numatyta Stravinskio
"Rusiškas šokis" iš baleto
"Petruška”, "Norvegiš k o s
nuotaikos" ir kt. kūriniai.
Pabaigai, dalyvaujant cho
rui, "Psalmių simfonija”.

Clevelando miesto susisiekimo komisionierius lietuvių kilmės
Sam C. Skerotes.

Traffic Commissioner
Sam C. Skerotes
Pereitų metų spalio 5 d.
i'uvo rašyta Dirvoje, kad
lietuvis, Clevelando miesto
policijos leitenantas, miesto
mayoro paskyrimu, buvo
pakeltas į Traffic Commis
sioner laipsnį. Jis savo var
dą rašo Sam C. Skerotes. Jo
tėvai ateiviai lietuviai, tai
gi jis Clevelande gimęs ir
augęs. Tėvas, Kazimieras,
jau miręs, motina, Judita,
dabar Adomaitienė. Jo tė
vas buvo ilgametis Dirvos
skaitytojas.

• Dr. A. Martus Lietuvos
Nepriklausomybės šventės
p-oga Lietuvių Bendruome
nei aukojo 25 dol.
Apskrities mokesčių
inspektorius Ralph J. Perk
kviečia

Savininkas parduoda namą
šv. Vito ir šv. Jurgio para
pijos rajone — Norwood
Rd. 4 butai priekiniame na
me, 1 buto, 6 kambarių na
mas kieme (su garažu).
Nauji langai (storm windows).
Nauji variniai
vamzdžiai, nauji laidai, nau
ji vonios kambariai. Didelis
sklypas — 40x140 — su de
koratyviniais medžiais. La
bai geros pajamos.
Skambinti EX 1-8319.
(27, 28, 29)

Išnuomojamas butas
9808 Kennedy Avė., viršuj
— 4 kamb. ir vonia. Su bal
dais. 75 dol.
Teiraujantis, eikite iš
kiemo, arba skambinkite —
SK 2-1098.
(27, 28)
HELP WANTED MALĘ

TURRET LATHE
Privalo sugebėti paruošti
ir valdyti W & S3’ s; 4’ s;
5’ s ir 3A’ s.

PAMATYKIME GENO
CIDO PARODĄ

Genocido paroda Cleve
lande vykdoma šia tvarka:
Kovo 10, sekmadienį, 10
vai. 30 min. pamaldos šv.
Jurgio bažnyčioj už lietuvių
tautos kankinius — komu
nistų žiaurumo aukas.
Tuoj po pamaldų, 12 vai.,
parodos atidarymas šv. Jur
gio parapijos salėj. Gieda
muz. Aif. Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio an
samblis.
Kovo 10, sekmadienį, 6
vai. vak. šv. Jurgio parapi
jos salėj filmas apie komu
nizmą.
Paroda veiks kiekvieną
dieną iki kovo 15, penkta
dienio, nuo 1 iki 10 vai. vak.
Kovo 17, sekmadienį, 10
vai. 30 min. pamaldos šv.
Jurgio parapijos bažnyčioj,
jas laikyti pakviestas Cle
velando vyskupas J. E. John
F. Whealon.
Įėjimas aukojant išlai
doms apmokėti ir parodai
patobuliriti.
Parodos Rengimo
Komitetas

GERI NAMAI PRIE
NAUJOS PARAPIJOS
East 185 gt. rajone

• Didelis vienos šeimos 4
miegamieji, 2 garažai.
• Dviejų šeimų duplex,
atskiri skiepai, garažai, ge
rų plytų, tik 12 metų se
numo.
• Komercinis plytų pa
statas, 2 butai, 2 krautu
vės, 4 ofisai, nebrangus.
• East Park Dr., 3 mie
gamųjų, reikia remonto,
tuščias jau.
• Vienas miegamas že
mai, 2 aukštai, 2 garažai,
neperdideli kambariai.
• 4 miegamųjų namas, 2
garažai, su labai dideliu
sklypu.
• Plytinis dviejų šeimų,
4 garažai, labai didelis skly
pas.
• Arčiau šv. Jurgio para
pijos 4 šeimų — pigus.
Norintieji pirkti ar par
duoti kreipkitės i
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor
United Multiple Listing
780 E. 185 St.
IV 1-6900
Namų tel. KE 1-2190

Sam C. Skerotes, atitar
navęs karo laivyne, 1938
metais įstojo policijos tar
nybon. Rūpestingas ir ga
Būtinas mažiausia 15 metų
bus savo pareigose, pakilo į
patyrimas. Aukštas valan
aukštesnius rangus ir, padinis atlyginimas. Apmoka
galiau, iš skaitlingos eilės
mos atostogos ir šventės.
kitų leitenantų, rastas ver
tu paskirimui į šio didelio
miesto susisiekimo komisiWESTERN RESERVE
Visos etninės grupės,
jonieriaus pareigas. Jis ve
MFG. CO.
dęs italų kilmės žmoną, draugai ir rėmėjai kviečia
mi atsilankyti naujojo Cle
Beatriče.
3710 East 93rd St.
velando mokesčių inspekto
Komjsijonierius Skerotes riaus Ralph J. Perk inaugu
MIchigan 1-0827
kartais randa progą atsi racijos iškilmėse.
(26,27,28)
Iškilmės įvyks- pirmadie
lankyti lietuvių parengi
muose; myli savo tautos
žmones, didžiuojasi senųjų
lietuvių nuveiktais darbais
EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
Clevelande ir Amerikoje.
Domisi lietuvių tautos isto
OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
PRIVALO PARDUOTI!!!
rine praeitimi ir užjaučia
ACCOUNTSINSURED
Lietuvą dabartinėje jos ne
3 miegamų mūrinis bunlaimėje.
TO $10,000.60
ga]ųw, rūsys, papildomas
Mums, lietuviams, malo
šeimai kambarys, l>/į gara
• A. G. ir Jonas L. Miche- nu matyti savo tautos žmo
žo.
lich siunčia Dirvai ir vi nes, kylančius šio krašto
RE 1-9470
K. S. K.
siems clevelandiečiams lin gyvenime.
kėjimus iš saulėtos Flori
• Ateities Klubas kovo 10
dos. Iš Floridos p. G. ir J.
Visais namų, automobįlių
Michelich numato dar ap d., sekmadienį, 3:30 vai. p.
ir
kitais apdraudos reikalais
HOME AND
lankyti New Orleans, Gal- p. Čiurlionio Ansamblio na
kreipkitės į vieną iš seniau
REMODELING LOANS
veston ir Dalias, vykstant muose. rengia pasikalbėjisių apdraudos įstaigų Cleve
pakeliui pas dukrą, gyv. mą-arbatėlę su atvykusiu J.
lande.
JN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.
E. Vyskupu V. Brizgiu.
Tulsa, Oklahoma.
Mūsų "Stock Casualty

SUPERIOR

SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Limited Engagement

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue

EN 1-1763

Co’s’’ duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE"
įstaiga yra narys ”NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6820

M. A. SCHNEIDER CO.
2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio

NEW YORK
MADŲ PARODA
New Yorke veikiančių Vasario
16 Gimnazijai remti būrelių va
dovai kovo m. 1-10 d.d. buvo pa
skelbę pinigini vajų Vasario 16
Gimnazijos naudai. Vajus už
baigtas kovo mėn. 10 d. suren
giant madų parodą, kurios vi
sas gautas pelnas skiriamas taip
pat Vasario 16 Gimnazijai.
Būrelių vadovų New Yorke yra
5. Madų parodos idėja kilo bū
relių vadovei Elenai Baltrušai
tienei (ji turi 3 būrelius -- 60
narių) nuolat besirūpinančiai,
kaip nors padidinti paramą Va
sario 16 Gimnazijai, nes tų kelių
būrelių pajamos nėra didelės. Ge
resniam madų parodos įvykdymui
E, Baltrušaitienės iniciatyva bu
vo sudarytas komitetas, kuris ir
ėmėsi šio nepaprasto |vykio New
Yorke {vykdymo.
Kadangi tokios rūšies paroda
pirmoji New Yorko lietuvių gyve
nime susilaukta didesnio visuo
menės susidomėjimo.
Komitetas nuoširdžiai kviečia
visus lietuvius, vyrus ir mote
ris, atsilankyti 1 šj nepaprastą
|vyk| New Yorke — mūsų lietu
vaičių madų parodą.
Bus viešnia iš Chicagos, gyd.
P. Vaitaitienė, kuri savo sukur
tais ir pasiūtais rūbais žavėjo
netik Chicagos, Cleveląndo, Det
roito'lietuvius, bet ir New Yorko
amerikiečius. Iš New Londono,
Conn. atvažiuoja Laima Mikniutė, taip pat dirbanti toje srityje.
O modelius pristatys ir juos api
budins gerai žinoma amerikiečių
tarpe profesionalinis modelisBirutė Plioplienė.
Parodoj laimėjimams buvo pa
skirti K. Zoromskio ir R. Viesu
lo paveikslai, kuriuos jie šitam
tikslui padovanojo.
Tad iki pasimatymo kovo 10die
ną, 5 vai. p.p. Ridgevrood Lanes
gražioje salėje, 1001 Irving Avė.
(važiuoti Canarsie linija -- Halsey stotis). Laukiame visų!

A. Kazickienė
Madų Parodai Ruošti Komiteto
Pirmininkė

OETROIT
• Am. Lietuvių Balso Ra
dijo Klubo metinis narių su
sirinkimas įvyks kovo 10 d.,
12 vai. Lietuvių Namuose,
3r09 Tillman St. Dienotvar
kėje, be kitų reikalų, numa
tyti valdybos narių prane
šimai apie praeitos kaden
cijos veiklą, apyskaitų pa
tvirtinimas ir naujos valdy
bos rinkimai.
Visi Klubo nariai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Ne
susirinkus kvorumui, kitas
susirinkimas bus šaukiamas
tą pačią dieną ir toje pat
vietoje 1 vai. p. p., kuris
bus laikomas teisėtu, neat
sižvelgiant į susirinkime da
lyvaujančių skaičių.
Valdyba

• Rašytojo Vytauto Alan
to 60 metų amžiaus bei li
teratūrinei veiklai paminėti
Detroite, Lietuvių Namuo
se — Tillman gatvėje nr.
3009, kovo 16 d., 6 vai. ren
giama akademija ir banke
tas.
Prelegentė A. Augustinavičienė, iš Clevelando. Jtibilianto kūrinių ištraukas iš
pildys dramos sambūrio
"Alka” kolektyvo nariai: J.
Pusdešris, V. Ogilvis ir Z.
Sukauskaitė.
Programoje dalyvaus jau
na smuikininkė Margarita
Deltuvaitė, akomponuojant
Patricijai širvydaitei.
Po akademijos ten pat —
banketas.
S. š.

936 East 185 St.

KE 1-1770

J. P. MULL-MULIOLIS
No Sbous ~ Marcb 20 & 21

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms —- vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

ĮSIGYKITE GERAS VIETAS DABAR!
Bilietai gaunami užsakant paštu ar asmeniškai

Cleveland Arena, 3700 Euclid Avė., Cleveland 15.
Richman’s. 736 Euclid Avė., Cleveland 14.
DABAR TURITE PIRMENYBE. Geriausiems bilietams įgyti, prijunkite
čekį ar pašto perlaidą ir sau adresuotą voką.

CLEVELAND ARENA »MAR12thru MAR 24

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30

Telef. namų 431-6558
Krautuvės — 431-6339

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,

lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
vedėjas.

LOS ANGELES

DIRVA

NAUJA BIRUTIEČIŲ VALDYBA

1963 m. kovo 8 d.

Nr. 28

KAS IR KUR?

REMKIME LITUANUS

• Inž. Eugenijus Bartkus

savo neseniai įkurtos inži
nerijos įmonės reikalais
lankėsi Los Angeles, Alabamoje, Pittsburghe, Stamforde ir vasario 27, 28 die
nomis New Yorke.
Inž. E. Bartkus ta proga
tarėsi su eile veikėjų įvai
riais jam rūpimais klausi
mais. Keturis metus buvęs
ALT S-gos pirmininku, da
bar ALTo sekretorius, to
dėl visi svarbieji lietuviško
gyvenimo įvykiai jam gerai
žinomi, įdomūs ir svarbūs,
su tais rūpesčiais jis taip
artimai susigyvenęs, kad
nenutolsta nuo jų nei savo
asmeninių kelionių metu.
New Yorke jis buvo su
stojęs pas ALT S-gos pir
mininką Vytautą ir Stellą
Abraičius.
• Trečioji novelė Dirvos
konkursui. Rampa pasira

Kas domisi šiandieniniais
lietuviškojo gyvenimo reiš
kiniais, tam tikriausia žino
ma, kad LITUANUS yra
Lietuvių Studentų Sąjungos
JAV-se 4 kartus metuose
leidžiamas žurnalas anglų
kaiba. Juo siekiama infor
muoti svetimtaučius apie
Lietuvą ir lietuvius: vals
tybes ir tautos laimėjimus,
tragediją, siekimus, proble
mas — žodžiu, bando skai
tytojui suteikti bent aki
mirksninį vaizdą apie mūsų
gyvenimą tėvynėje ir čia.
Lituanus adresas: 916
VVilloughby Avė., Brooklyn
21, N. Yg
• Prezidento A. Smetonos
menografijos prenumerato
riai: Garbės prenumerato
New Jersey gubernatorius Richard J. Hughes pasirašo Vasario 16 proga proklamaciją. Šalia sėdi New
riai; Korp! Neo-Lithuania Jersey Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. V. Mėlinis. Stovi iš kairės Tarybos nariai: inž. Vladas ir Iza

Filisterių S-ga New Yorke, belė Diliai, Juozas Kralikauskas ir Albinas ir Ieva Trečiokai. Nuotraukoje trūksta Tarybos finansų sek
retoriaus Prano Purono.
W. žiogas, Reading, Pa.
Prenumeratoriai: Detroit:

šęs autorius prisiuntė nove Algirdas Pesys, Petras Da
lę "Lošėjų ratelis” Dirvos linis, Marijonas šnapštys,
Antanas Norus, Jurgis Re
novelės konkursui.
kašius, Vincas Vaičiūnas,
• ALT Valdyba yra dė Napoleonas Miškinis, Vin
kinga visiems aukotojams cas šarka, Bronė Gruzdienė,
ir savo bendradarbiams — Česlovas Staniulis, Vacys
ALT Skyrių Valdyboms bei Urbonas, Kazys Veikutis ir
bendradarbiaujančių orga Jonas Atkočaitis.
Philadelphia; Juozas čenizacijų vadovybėms už rū
sonis,
Vincas Jaskelevičius,
pestį Lietuvos laisvinimo
Simas
Mockūnas ir Petras
darbe, tikėdamasi ir ateity
je visokeriopos paramos ir Didelis.
Lemont, Illinois: Kazys
darnaus bei vieningo darbo.
Šimulis.
Aukų ir kitokių informa
New York: Dr. Eugeni
cijų
reikalais
prašoma
jus
Noakas ir Jonas Valai
kreiptis adresu: Lithuanian
tis.
American Council, Ine.,
Great Neck, N. Y.: A. R.
6818 So. Western Avė., Chi
Miklas
ir V. L. Ciplijaus
cago 36, Illinois. Telefonas
kas.
778-6901.

Vilties Draugijos nariui, jos uoliam tal

kininkui ir Dirvos rėmėjui

PRANUI PRAČKIUI
Clevelande mirus, našlei BRONEI PRAč-

KIENEI, giminėms ir artimiesiems gilią
užuojautą reiškia

Vilties Draugijos
Valdyba
ir
Dirvos Redakcija

Mielam bičiuliui

PRANUI PRAČKIUI
mirus, nuliūdime likusią BRONĘ PRAčKIENĘ ir

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
čiuberkių šeima

Korp! Neo-Lithuania pirmininkui kolegai

inž. VACL. MAŽEIKAI,
giminėms ir artimiesiems, mielai motinai Lietu

voje mirus, gilią užuojautą reiškia
Stella ir Vytautas Abraičiai

DAILININKAS RAUBA,
Vinco Ramono novelių rin
kinio antroji laida, išleista
Vilties leidyklos Clevelande,
jau siuntinėjama platinto
jams. Knygos kaina — 3,50
dol.
Dirvos prenumeratoriams,
užsimokėjusiems už 1963
m. 11 dol. duodama 1 dol.
nuolaida, užsisakant ją tie
sioginiai per Dirvą.
Ta proga prašome taip
pat įsidėmėti Dirvoje karto
jamą skelbimą su atkarpa,
kuria pasinaudojant galite
įsigyti R. Spalio Alma Mater ir St. Santvaro Aukos
Taurę — tik už 5 dol. Tai
reta proga, kuria tikrai ver
ta pasinaudoti.

Nevv Jersey lietuvių Tarybos veikla

Lietuvos Nepriklausomy- Rūtos ansambliui sugiedo
mybės atstatymo 45 metų jus, invokaciją paskaitė
sukakties proga, Nevv Jer kun. P. Totoraitis. Vėliavų
sey gubernatorius R. J. pagerbimą atliko Lietuvių
Hughes pas save priėmė Veteranų vyrų ir moterų
Nevv Jersey Lietuvių Tary postai. Kalbas pasakė: Nebos valdybos narius ir įtei warko miesto burmistras
kė pasirašytą proklamaciją. H. J. Addonizio, ir specia
Nevv Jersey Lietuvių Ta liai iš Washingtono atvykę
ryba per paskutinius dve JAV kongresmanai: Peter
jus metus savo veiklą buvo W. Rodino, Jr., George
perkėlusi į Kearny, N. J., Wallsauser. Inž. Juozas
kur pirmininku buvo išrink Miklovas papasakojo apie
tas adv. Salvest. Išrinkus Lietuvos gyvenimą, JAV
teisėju, jis pasitraukė, į jo šen. C. P. Case, negalėda
vietą, taip pat iš Kearny, mas atvykti, atsiuntė svei
išrinkus adv. Frank P. Ge- kinimo telegramą. Pi' milenitį . Tiktai šiais metais ninkaujantis perskaitė gu
rinkimus laimėję nevvarkie- bernatoriaus proklamaciją
čiai ir Lietuvių Tarybos ir rezoliucijas.
• Lituanus žurnalui pa veiklą perkėlė į Netvarką.
Solistė Irena Stankūnaitė
remti Literatūros ir Muzi
Minėjimo programą šiais ir Rūtos ansamblis su solis
kos vakare, kovo 17 d., 4 metais pravedė Tarybos tu L. Stuku, pianu palydint
vai. p. p., Jaunimo Centre, pirm. inž. V. Mėlinis. Ame Stankūnui, labai gerai iš
Chicagoje, poetas Henrikas rikos ir ' Lietuvos himnus pildė meninę dalį.
Nagys skaitys savo poeziją
Vasario 16 proga Newariš "Lapkričio Naktys”,
ko miesto vadovybė leido
„Saulės Laikrodžiai”, ”Mė- '
iškabinti virš miesto rotu
lynas Sniegas” ir naujo
šės Lietuvos vėliavą.
kviesdami
iš
visuomenės
spaudai rengiamo rinkinio
Lietuvos nepriklausomy
talkininkus.
"Broliai Balti Aitvarai”.
bėsminėjimas buvo nepa
Komitetas nutarė kon
prastas
dėl to, kad pradė
centruoti savo jėgas ruo
• Lietuvių Komitetas Pa šiant tik vieną dainų ir me tas vasario 10 dieną tęsėsi
saulinei parodai Nevv Yor no festivalį 1965 m. Numa iki vasario 17 d. Kada Lie
ke ruošti, pirmininkauja toma išleisti parodos lietu tuvių šv. Trejybės bažny
čioje įvyko iškilmingos pa
mas Jokūbo Stuko, vasario viški ženkliukai.
maldos už žuvusius dėl Lie
25 d. buvo susirinkęs posė
tuvos
laisvės, ir antra, kad
džio aptarti pirmųjų pasi
REDAKCIJOS
aukos nebuvo renkamos, o
ruošimo darbų. Ta proga
PRANEŠIMAS
savanoriškai įteiktos per
komitetas pasiskirstė j 8
įvykus Clevelando pašto atskirus asmenis.
sekcijas: 1) meninių pro
Viso surinkta $334.00.
gramų, 2) dailės, 3) finan automobilio katastrofai, re
Rengėjai nuoširdžiai dė
sų, 4) spaudos ir informa dakcija laiškus gavo pavė
koja
aukotojams ir visiems
cijos, 5) sporto, 6) jaunimo, luotai. Atsiprašome, kad dėl
7) eksponatų telkimo ir 8) tos priežasties dalis aktua p r i sidėj usiems, ypatingai
leidinių išleidimo parodos liosios korespondencijos ne Veteranams vyrams ir mo
reikalui sekcija, kurioms pateko laiku į šio Dirvos terims, atvykusiems su uni
formoms ir vėliavomis, so
vadovaus atskiri asmenys, numerio skiltis.
listei I. Stankūnaitei ir p.
Stankūnui, Rūtos ansamb
liui ir L. Stukui, inž. J. Miklovui ir visiems kitiems.
Brangiai mamytei Lietuvoje mirus mielai narei
Miesto burmistrui, guber
natoriui, senatoriui ir konSTEFANIJAI STASIENEI
gresmanams padėkota laiš
kais.
ir jos šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia
Vietos spauda plačiai ap
rašė minėjimą ir reikia pri
DLK Birutės Kariu šeimų
pažinti, kad jis buvo atlik
Moterų Draugija
tas skoningai, efektingai ir
Clevelando Skyrius
Lietuvos laisvinimo atžvil
giu naudingai.
(at)

D.L.K, Birutės Draugijos Los
Angeles skyriaus susirinkime
vasario 2 d. naujai išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigomis se
kančiai: V. Mažeikienė --pirmi
ninkė, V. Andrašunienė -- vicepirm., A. Liudžiuvienė --sekre
torė, G. Raibienė -- iždininkė ir
J. Radvenienė -- narė.
Į revizijos komisiją išrinktos:
J. Landsbergienė, E. Šadeikienė
ir S. Šakienė.
Naujuosius Metus Los Angeles
birutietės pradėjo pasiųsdamos
aštuonius siuntinius Sibiro trem
tiniams.
Prie Draugijos veikia Vasario
16 Gimnazijai remti būrelis, va
dovaujamas energingos birutie
tės S. Puikūnienės. Kalėdų šven
čių proga būrelis persiuntė gim
nazijai $250.00.
Los Angeles birutietės, pri
simindamos didelius nuopelnus
lietuvių tautai Lietuvos Nepri
klausomybės akto signataro S.
Kairio, vasario 16 d. ir jo gim
tadienio proga persiuntė jam svei
kinimus ir materialinę paramą.
Kaip kiekvienais metais taipir
šiais, birutietės ruošia iš eilės
vienuoliktą tradicinį pavasario
balių, kuris Įvyks gegužės 18 d.
Nicholas Auditorium: 2308 W.
3rd St., Los Angeles. Gros lie
tuvio Krafto orkestras, veiks už
kandžių bufetas ir gėrimų baras.
Lietuviškoji Los Angeles visuo
menė jau dabar kviečiama ruoš
tis šiam baliui,kartuatsimenant,
kad tuo pačiu kiekvienas dalyvis
savo atsilankymu Įvertina mūsų
darbą ir paremia mus vykdant mū
sų geruosius darbelius. Žada su
daryti savo svečiams tikrai pava
sarišką nuotaiką.
(se)
AUKOS LIETUVOS „
NEPRIKLAUSOMYBES FONDUI
Minint Nepriklausomybės at
kūrimo sukaktĮ, L.N. Fondui au
kojo — Po 15 dol.: V. Kondrata
vičius; po 10 dol: A. Bimbiris,
A. Latvėnas, A. Mažeika, K. Nau
džius, J. M. Vaičiai, B. Mackiala, J. Mason, V. Petriks, P. Ži
linskas, A. Kiršonis, V, Aleksandrūnas, J. Kondratavičienė;
po 5 dol: A. Diržys, dr. J. Var
nas, I. Šešplaukis, V. Česnis,
A. Kaminskas, F. Grušas, A.
Žatkus, B. Gieda, A. Vaišnys,
J. Žilevičienė, K. Statkus, Kari
butas, V. Šimonis, B. Raila, E.
Budvilaitis, A. Batkus, O ir S.
Paltus, Ambražiūnai, P.K. Skir
mantas, B. ir J. Gediminai, F.
Masaitis, V.N. R. Apeikiai, S.
Žymantas, P. Pamataitis; po 3
dol.: J. Jokubauskas, D. Mekišius, O. Račkienė, Raibys, dr.
J. Jurkūnas, Murauskas, V.I.,
L.S., po 2 dol.: A. Šimkus, J.
Janušauskas, L. Grinkevičius, L.
Valiukas, V.R., V.S., Šeštokas,
A. Razutis, A. Nausiedas, Racevice, A.K., J.P., K., O, Matiukas; po 1 dol.: St. Paškauskas,
L. Briedis, B., A. Račkauskas,
B. Morkis, A. Morkis, M. Jagučanskienė, A. Marciuška, K.
U., L.Y., F. Karaliūnas, P. Ja
nutienė, J.K., A.B., T.R., V.
Plukas, B.S., A.R., A.K. Viso
aukų 327 dol.
(pm)

LOS ANGELES SKAUTŲ ŽI
DINIO sueiga Įvyko vasario 24 d.
Pirmininkavo Židinio seniūnas
Juozas Pažėra. Sekret. Antanas
Mažeika. Sueiga praėjo pakilioje
nuotaikoje. Išklausytas ir priim
tas metinis Židinio veiklos pla
nas. Nutarta kovo 17 d. suruoš
ti išvyką Į VVaterman kalną. Iš
vykstama 9 vai. ryto. Pasiimti
užkandų, šiltesnių rūbų.
Židinys talkina Kaziuko mflgei, kurią Los Angeles lietuviai
skautai praves balandžio 7 d. pa
rapijos patalpose. Balandžio 27 d.
Tautiniuose Namuose rengiamas
šokių vakaras. Kviečiama daly
vauti visa lietuviška visuomenė.
Rugpiūčio 27 - rugsėjo 1 d.d. židiniečiai kviečiami dalyvauti Los
Angeles skautų vasaros stovyk
loje, Įvyksiančioje Seęuoia parke.

Kas per rytas lietuviškame kaime

Mūsų pirmininke!

STEFANIJAI STASIENEI
ir jos šeimai, jos mamytei Lietuvoje mirus, gilią

užuojautą reiškiame
Moterų Draugijos
36 Kuopa

BE GIEDANČIO GAIDŽIO!
Jis ir mūsų dainose daug apdainuotas. Pasi
klausykite Vyčių Choro įdainuotos plokštelės —
ir jį išgirsite gyvą! Užsakymus prašau siųsti -iuo
adresu:
Loretta I. Kassel
4049 So. Rockvvell St.
Chicago 32, III.

Kaina $4.00. Nuo
laida, užsakant 10
ir daugiau.

