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Naujos derybos dėl Berlyno
KUBOS KRIZĖS NUTRAUKTI AMERIKIEČIŲ- 
SOVIETŲ PAŠNEKESIAI DĖL VOKIETIJOS IR 
BERLYNO TOLIMESNIO LIKIMO VĖL BUVO 
ATNAUJINTI.-KAD NESUDRUMSČIUS SOVIE
TŲ NUOTAIKŲ AMBASADORIAUS BONNOJE 
POSTAS NEBUVO DUOTAS GEN. CLAY, BET 
ŪKINĖS PARAMOS SPECIALISTUI McGHEE, 
NES WASHINGTONE MANOMA, KAD CHRUŠ
ČIOVAS IR BE TO TURI PAKANKAMAI RŪ

PESČIŲ.

Meškauskas - - - - - - - - -Vytautas
Kovo 25 d. Valstybės Sekreto

rius Dean Rusk ir sovietų amba
sadorius Anatoly F, Dobrynin 
valandą užtrukusiu pašnekėsiu 
pradėjo naują amerikiečių-so- 
vietų derybų dėl Vokietijos likimo 
bendrai ir Berlyno ypatingai eilę. 
Kaip žinia, jau anksčiau pradė
tus ta tema pasikalbėjimus nu
traukė Kubos krizė. Dabartinis 
Rusk - Dobrynino pasimatymas, 
skelbiama, nieko naujo nedavęs. 
Dobryninas po pasimatymo pra
sitaręs "Mes tik pradėjome keis
tis pažiūromis apie vokiečių ir 
Berlyno situaciją". Nustačius tas 
pažiūras galima bus ieškoti jų 
suartinimo ir suvienodinimo. O 
tos pažiūros, trumpai kalbant, 
yra tokios. Chruščiovas norėtų 
naujo, kad ir dalinio laimėjimo 
Berlyno fronte. Jis norėtų, kad 
JAV, D. Britanija ir Prancūzi
ja atsisakytų savo teisių tame 
apsuptame mieste, bet kadangi 
toks atsisakymas būtų lygus kapi
tuliacijai ir tolimesnių sovietų 
užmačių paskatinimas, Chruš
čiovas sutinka paieškoti tokios 
formulės, kuri būtų netaip skau
di, pvz. kad JAV perleistų savo

ilgos distancijos raketas su ato
miniais užtaisais į Kubą"

Kiekvienu atveju, iš amerikie
čių pusės nedaroma nieko, kas 
galėtų sudrumsti Chruščiovui ra
mybę. Sakysim, kai ligšiolinis 
J AV ambasadorius Bonnoje Dow- 
ling rimtai sunegalavo inkstais, 
Washingtone jau buvo manoma, 
kad nauju ambasadorium reiktų 
paskirti Berlyno garbės pilietį 
ats. gen. Lučių D. Clay, nes jis 
yra populiarus Vokietijoje ir jam 
butų lengviau išlaikyti vokiečius 
Washingtono įtakoje, kas nėra 
taip labai paprasta turint galvoje 
de Gaulle maištą. Tačiau arti
miausi prezidento Kennedy pata
rėjai tam pasipriešino sakydami, 
kad Clay pasiuntimas būtų de
monstracija sovietų atžvilgiu, o 
norint derybų,negalima drumsti 
taikingos atmosferos! Už tat į

teises Jungtinėm Tautom ar pa
našiai. Y ra nuomonių, kad sovie
tams dabartinė Berlyno padėtis 
yra naudinga, nes jie kiekvienu 
momentu gali pradėti tą miestą 
spausti ir šiam reikalui gali pa
sirinkti jiems patiems patį pato
giausią momentą.

Iš kitos pusės, artimuose pre- Bonną ambasadorium buvo pa- 
_ _ > skirtas iki šiol Nr. 3 Valstybėszidentui sluoksniuose manoma, t- . ...... «... ..

kad Chruščiovas turi eilę nema- Departamente McGhee. Jis buvo 
lonumų ir problemų pas save na- laikomas vienintėliu artimu pa
ntuose ir todėl jis galėtų norėti 
padėtį stabilizuoti. Kovo29TIME 
cituoja tokią vieno neidentifikuo
to prezidento patarėjo pažiūrą: 
"Mes dar sykį peržiūrėjome 
tarptautinę situaciją. Ir, kaipDie 
vą myliu, Rusija bėdoje (and, by 
God, Russia i s in trouble).”

Istorija moko, kad vidaus rū
pesčiai iki šiol tironus vis pa
skatindavo ieškoti išeities užsie
nio politikos avantiūrose. Ir tas 
pats TIME magazinas pastebi:

"Reikia tik vieną dalyką primirk 
ti. Beveik lygiai prieš metus bu
vo panašus ramybės laikotarpis, 
viešpatavo panaši pasitikėjimo 
dvasia. Ir kaip tik tuo laiku, 
Chruščiovas pasiruošė pasiųsti

čio sekretoriaus Rusk patikėti
niu. Kiti aukšti pareigūnai buvo 
prezidento paskirti nesiskaitant 
su Rusk. Dabar jo postas atite
ko Laoso atidavėjui Avereliui 
Harrimanui. George McGhee yra 
laikomas paramos neišsivysčiu- 
siems kraštams specialistu ir

(Nukelta į 2 psl.)

'Jadas i'ieckauakag 
4222 Euclid Str. 
E•Chicago,Ind.

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje dabartiniai mokytojai su direktorium. Sėdi iš kairės: gimnazijos 
inspektorius, Lietuvos istorijos ir dailės mokytojas dail. Alfonsas Krivickas, mergaičių bendrabučio 
vedėja, sporto ir tautinių šokių mokytoja Eliza Tamošaitienė, gimnazijos direktorius kun. Bronius Liu- 
binas, matematikos ir fizikos mokytojas Saliamonas Antanaitis, berniukų bendrabučio vedėjas, anglų kal
bos ir sporto mokytojas Tautvydas Gailius. Stovi: evangelikų tikybos mokytojas Fricas Skėrys, katalikų 
tikybos mokytojas kun. Jonas Riaubūnas, muzikos mokytojas Kazimieras Motgabis, visuomenės moks
lo, matematikos ir gamtos mokytojas kun. Jonas Dėdinas. Nuotraukoje trūksta lietuvių kalbos mokytojo 
Stepono Povilavičiaus ir rankdarbių mokytojos Hertos Motgabienės. Gimnazijoje dar dirba 5 vokiečių 
mokytojai.

PRANCŪZIJOS STREIKAI IR BAŽNYČIA
Jau ketvirta savaitė kaip tęsia

si angliakasių streikai Prancūzi
joje. Tiesa, nepasireikšdami jo
kiais išsišokimais. Stebinttą vis
ką, atrodo, kad darbo masės tiek 
pakilo socialiai ir tiek išaugo mo
raliai, kad visai nebegaudo pigių 
efektų.

Net didelių kaltinimų vyriausy
bei nėra, nors ir netrūksta pa-

Dr. J. DEVEIKĖ
Paryžius

Šiandien ir rytoj
PENKIOLIKA tūkstančių sovietų kareivių ir vadinamieji 

"techniški patarėjai", kurių didžioji dalis yra saugumo valdi
ninkai ir politiniai agitatoriai, Kuboje gyvena kaip tikri kapi
talistai.

Tiesa, fraternizavimo entuziazmas, kada rusai buvo drau
giškai priimami kubiečių šeimose, jau seniai praėjo. Šiandien 
Kuboje rusai laikomi nepageidaujamais svečiais, bereikalingomis 
burnomis... Net Castrui ištikimieji kubiečiai sako, kad rusų bur
nos sudaro sunkią naštą Kubos ekonomijai. Rusai, priešingai,la
bai patenkinti savo viešnage Kuboje. Jie čia turi progos naudotis 
dar išlikusiais "moderniško kapitalizmo" malonumais. Nors liuk
susiniai viešbučiai, kuriuose anksčiau atostogaudavo amerikie
čiai, o dabar gyvena rusai, nebėra tokie, kokie buvo anksčiau, bet 
dar yra užsilikę senojo komforto likučiai. Maudymosi kamba
riai čia yra didesni už rusų darbininko Maskvoje gyvenamąjį 
kambarį... Klimatas irgi labai patinka rusams. Pradžioje jie 
negalėjo suprasti kubiečių nenoro dirbti. Po visų pastangų 
jiems nepavyko kubiečių įtikinti, kad darbas yra būtinybė ir 
net garbė.

Patys rusai palengva persiėmė kubiečių papročiais ir da
bar reguliariai po pietų daro ilgą "siestą". Tad visai supranta
ma, kodėl rusai iš Kubos neskuba grįžti į "darbininkų rojų".

•
SOVIETŲ kareiviai bijodami, kad su raketomis nebūtų at

gal išvežti į Sovietiją, dezertyruoja. Oficialiai sovietų karinė 
vadovybė Kuboje jau paieško 14 dezertyrų. Tikrumoje jų yra 
daugiau. Rusai kareiviai pasitraukė Į beveik neįžengiamus kal
nus, iš kur Castro pradėjo savo žygį į Havaną. Ten jie turi gy
ventojų slaptą paramą ir simpatiją. Kubiečiai jiems padeda su 
visu nuoširdumufpriimtu Pietų Amerikos tautose padėti tiems, 
kurie yra persekiojami ar priešinasi vyriausybei. Bet tai ne 
vienintelė priežastis tos paramos. Kuboje Castro populiarumas 
smarkiai krito. Paprasti valstiečiai jaučiasi laimingi, jei gali 
atsikeršyti diktatoriui slėpdami jo sąjungininko dezertyrus.

Sovietai priekaištauja Kubos vyriausybei, kad ji nerodo už
tenkamo griežtumo ieškant pabėgusių jų kareivių, tad nutarė 
patys medžioti dezertyrus, nekreipdami dėmesio J Kubos su
verenumą. Juo toliau tuo labiau jie pradeda jaustis Kuboje tik
raisiais krašto okupantais, kontroliuoja kelius ir daro kratas 
kubiečių namuose.

Las Vilias ir Oriente provincijose jie šeimininkauja, lyg 
Kuba būtų prie Volgos krantų. Ir tas, aišku, nedidina kubiečių 
simpatijų Sovietijai.

•
LENKŲ laivo kapitonas, lydimas pagalbininko Havanoj nu

ėjo į miestą apsipirkti. Užėjęs į vieną maisto krautuvę paprašė 
bananų.'

— Jūs tur būt nevietiniai, -- paaiškino jiems pardavėjas. 
-- Bananus mes parduodme tik su daktaro receptu.

-- O ką jūs darote su savo bananų derliumi? -- paklausė 
nustebęs kapitonas.

— Mes eksportuojame į Čekoslovakiją, Sovietiją, Lenkiją...
— į Lenkiją? — sušuko nustebęs kapitonas ir, išbėgęs lau

kan, suriko savo pagalbininkui: -- Skubėkim plaukti namo. Pas 
mus galima nusipirkti bananų!.. fvg)

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės nariai tariasi rezoliuci
jų pravedimo reikalais. Iš kairės: pirm. L. Valiukas, A. Reins (vice- 
pirm., latvis), A. Kalm (vicepirm. estas) ir komiteto ryšininkas J. 
Jodelė. L. Kančausko nuotrauka

Senatorius lausche reikalauja Lietuvai 
pilnos laisvės ir nepriklausomybės
Senatorius Frank J. Lau

sche. (D. — Ohio), senato 
užsienio reikalų komisijos 
narys, 1963 metų kovo mėn, 
19 d. įnešė naują rezoliuciją 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos laisvinimo reikalu. Se
natoriaus Laushe rezoliuci
ja (S. Con. Res. 33) įtrauk
ta į Congressional Record 
(109-tas tomas, nr. 43, 4226

pusi.) ir išleista atskiru do
kumentu. Rezoliucijos įne
šimo reikalu į senatorių F. 
J. Lausche kreipėsi: dr. Alg. 
Nasvytis iš Clevelando, Pra
nas Gudelis iš Daytono, Vy
tautas Kamantas iš Cleve
lando ir kiti lietuviai iš 
Ohio valstijos ir kitur. Se
natorius F. J. Lausche bu
vo įnešęs tuo pačiu reikalu

reiškimų, kad tuo momentu, kada 
valstybės iždo atsargos bilijonais 
skaičiuojamos, normalu, kad sun
kiausiai dirbančioji grupė būtų 
tinkamiau atlyginama. Žinoma, 
čia prisideda ir tas, kad kai ku
riose Prancūzų kasyklose anglių 
ištekliai mažėja ir jų pagamini
mas kartais dvigubai brangiau 
kaštuoja, negu dar neišnaudoto
se turtingose kasyklose.

Tiek dėl ekonominės streiko 
pusės. Bet yra dar politinė ir 
moralinė. Politinė aiški — vy

rezoliuciją ir praėjusiame 
kongrese.

Senatorius Frank J. Lau
sche savo naujai įnešta re
zoliucija į JAV-bių senatą 
reikalauja:

1) Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos laisvės bylą perduo
ti spręsti Jungtinėms Tau
toms ;

2) Jungtinės Tautos turė
tu priversti sovietus pasi
traukti iš Pabaltijo kraštų 
ir sugrąžinti visus kalinius 
ir tremtinius iš kalėjimų ir 
vergų stovyklų Sibire ir ki
tose Rusijos dalyse;

3) Jungtinių Tautų prie
žiūroje turėtų būti pravesti 
laisvi rinkimai Pabaltijo 
kraštuose ir Jungtinės Tau
tos turėtų nubausti visus 
sovietų komunistus, kurie 
prisidėjo prie lietuvių, lat
vių ir estu kankinimo ir žu- 
dimo.

Padėkokime senatoriui už 
jo puikią rezoliuciją. Padė
kos laiškai rašytini: The 
HonorabJe Frank J. Lau
sche, Senate Office Build- 
ing. Washingfon 25, D. ('.

t

"•.. ir suvynioti juos švelniai! "

riausybė reikalauja, jeigu norit, 
kad būtų pradėta tartis, pradė- 
kit dirbti.

Kas keisčiausia, kad šitos rim
tos padėties akivaizdoje vyriau
sybė laikosi ne tik santūriai, bet 
labai ramiai.

Pasigirsta balsų, kad šia pro
ga norima streiką, kaip kovos 
priemonę, visai supūdyti, o dar
bininkų sąjungas, kaip atliku
sias savo prievolę ir tuo pačiu 
jau nustojančias realaus pagrin
do, autoritetą tiek sumenkinti, 
kad pagaliau visi suprastų, kad 
sąjungos per daug sau reikalauja 
vietos ir teisių valstybiniame gy
venime. Liečiant moralinį strei
ko aspektą, jis susideda iŠ dviejų 
dalių: pirma -- streikuojančių 
pasiryžimas ir atsparumas, nes 
nėra abejonės, kad į daugelį šei
mų, negaunant algos, braunasi tik
ras nedateklius ir plačiai sukel
tas solidarumo judėjimas teikia 
tam streikui kažkokį naują ir iki 
šiol nežinomą atspalvį.

Šito solidarumo rėmuose ne
įprastai nuskambėjo kaikurių 
vyskupų pareiškimai, kad Bažny
čia palaiko teisėtus streikuojan
čių reikalavimus. Kas dar keis
čiausia, šitii, kol kas pavieniai 
pareiškimai, buvo palydėti įvyku
sio Prancūzijos kardinolų ir 
arkivyskupų suvažiavimo toly
giais nutarimais.

Prancūzijoje yra mada, labai 
plačiai panaudojama: esant ku
riam įvykiui, rašomi laiškai. Ir 
šia proga jų buvo parašyta ir 
gauta labai daug. Vienuose Baž
nyčia kaltinama, ko kišasi ne į 
savo reikalus ir kaip drįsta eiti 
prieš valstybės autoritetą, palai
kydama nepaklusniuosius.

Bet taip pat gaunama daug ir 
tokių laiškų, kuriuose Bažnyčiai 
atiduodama pagarba, kad jos at
stovai ima suprasti tikrąją padė
tį ir išeina drąsiai kovoti prieš 
neteisybę, pasipriešinant skriau
dai.

Reikėjo tokio supuolimo, kad 
tas streikas sutapo su savaite, 
skirta kovai su badu. Ta proga 
šita problema buvo labai pla
čiai nagrinėjama įvairiosedisku- 
sijose ir spaudoje, taip pat ir pa
moksluose.

Kardinolo Lercaro pareiški
mai, kad, jeigu Bažnyčios visuo
tinas suvažiavimas nori padary
ti Bažnyčią labiau pritaikytą mū
sų laikų problemoms, tai galima 
pripažinti, kad šio suvažiavimo 
pagrindinis objektas yra ir žo
džiais ir veiksmais įrodymas, 
kad tikrai Bažnyčios tikslas yra 
užtarti, globoti nuskriaustuosius, 
aiškiai pasisakyti prieš neteisy
bę ir daromas skriaudas,

Tąja linkme einant ir taip drą
siai ir viešai pareiškus, kad Baž
nyčia remia kovojančius už savo 
teisę, net ir streiko autorius, 
tuo pačiu išeina, kad Prancūzi
jos Bažnyčia įeina į naują fazę 
ir parodo susirūpinimą ne tik 
kiekvienai žmogui daromai netei
sėtai skriaudai, bet tuo pačiu 
ir tautai, jos kultūrai, jos tauti
niam savitumui.
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SPORTO DIENOS
AUSTRALIJOS LIETUVIAI LAUKIA 

KREPŠININKU IŠ AMERIKOS
Kai trys šimtai sportuojančio 

Australijos lietuvių jaunimo iš
girdo pirmą kartą J. Bachflno 
žodžius, kad "galbūt pavyks at
vežti pas jus Amerikos lietuvius 
krepšininkus", jie sukėlė tokias 
audringas ovacijas, kokių Lie
tuvių Namai Adelaidėjedar nebu-

NAUJOS DERYBOS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

vokiečių spauda (Sueddeutsche 
Zeitung) spėlioja, kad naujas am
basadorius stengsis įkalbėti vo
kiečius plačiau ūkiškai paremti 
ne tik Azijos ir Afrikos kraštus, 
bet kartu sueiti j glaudesnius ūki
nius ryšius su Rytų bloko vals
tybėm, kaip pvz. su Lenkija.

Tokia tat yra atmosfera, kurio
je prasidėjo nauji pasikalbėjimai.

vo atlaikę. Tais Bachflno žodžiais 
buvo iškeltos slaptos Australijos 
lietuvių sportininkų, jų vadovų ir 
visuomenės veikėjų godos. Jos 
slypėjo daugelio širdyse, bet nie
kas ligtol nedrįso iškelti jų vie
šumon, nes jos atrodė neįgyven
dinamos.

Nors Australijoj visi žino, kad 
Bachūnas tuščiai nesišvaisto žo
džiais ir kad jis sako daug ma
žiau, n^u daro, vistiek ir jo 
užsiminimai apie Amerikos krep 
šininkų turnyrą Australijoj pra
džioje atrodė tolimi praktiškoms 
galimybėms. Tačiau, pradėjus 
reikalą giliau nagrinėti, pasiro
dė, kad vienintelė kliūtis, bent 
Australijos lietuvių akimis žiū
rint, yra lėšų klausimas.

Nuoširdžiausiai visųsportoklu 
bų ir jaunimo organizacijų re
miamas, naujasis Australijos Lie 
tuvių Fizinio Auklėjimo Sąjungos

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SX CLAIR 
AVINGS

ASSOCIATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$10,000.00 

813 E. 185th St.
IV 1-7800

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

26000 LAKE SHORE Blvd.
RE 1-12OO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

ANTHONY CARLIN 00.
230 HANNA BLDG. PR 1-3302

GREETING and BEST WISHES

HEATING PLUMBING AIR 
CONDITIONERS 

ROOFING MATERIALS
AND OTHER

MISCELLANEOUS PRODUCTS
6420 Woodland Avė. UT 1-5700

pirmininkas Jurgis Jonavičius 
pasiėmė į savo rankas to turny
ro paruošiamąjį klausimą.

Australijoje vyrauja gilus įsi
tikinimas, kad Amerikos lietuvių 
krepšininkų turnyras Australi
joje būtų ypatingai naudingas 
dviem atžvilgiais: tautiniu ir pro
pagandiniu. Jis pakeltų sportuo
jančių vietos lietuvių nuotaikas, 
padidintų jų eiles ir sustiprintų 
lietuviškų sporto klubų pajėgu
mą kiekybe ir kovingumu. Iš kitos 
pusės, tas turnyras plačiai iš
garsintų Lietuvos vardą plačiuo
se Australijos visuomenės sluoks 
niuose.

Tie, kurie iš arti stebi Aus
tralijos lietuvių sportuojantį jau
nimą, jau kuris laikas reiškia 
susirūpinimą, dėl kovos dvasios 
smukimo ir nepakankamo prie
auglio užimti senstančių sporti
ninkų vietas. Tos dvi priežastys 
privedė prie tam tikros stagna
cijos beveik visus Australijos lie
tuvių sporto klubus. Pradžioje 
lietuviai gražiai pirmavo, ypač 
krepšinyje, bet metai iš metų 
ėmė užleisti pirmaujančias po
zicijas. Australai sportininkai, 
turėdami pakankamai kovos dva
sios ir didelius prieauglius, visą 
laiką smarkiai progresuoja ir 
lengvai pralenkia mūsiškius. 
Lietuvių sporto klubų kasmeti
niai tarpusavio pasivaržymai, 
nors esmėje svarbūs ir reikš
mingi, nedaug teprisideda prie 
pavienių žaidėjų kovos dvasios 
pakėlimo, nes varžosi daugiausia 
tie patys žaidėjai ir savųjų tar
pe. Reikalinga stipresnės ir efek
tyvesnės "injekcijos" kurią gali 
duoti Amerikos lietuvių krepši
ninkų apsilankymas. Neseniai pa
sibaigusiose Australijos krepši
nio žiemos pirmenybėse vietos 
lietuvių komandos pasirodė visai 
neblogai ir žymiai pagerino savo 
pozicijas. Kai kas nurodo, kad tai 
yra įtaka to entuziazmo, kuris 
blykstelėjo galimybėje susidurti 
akis akin su broliais iš JAV.

Australai yra dideli sporto en
tuziastai pilna to žodžio prasme. 
Čia labai vertinamas kiekvienas 
laimėjimas betkurioje sporto ša
koje. Lietuvių laimėjimai pir
mais metais ir jų nuolatinis daly
vavimas pirmenybėse yra padarę 
tai, kad australai dažniausia ir 
daugiausia patiria apie lietuvius 
iŠ australiškų laikraščių sporto 
skyrių. Ten kiekvieną savaitę ir 
po kelis kartus minimi netik lie
tuvių sporto klubai, bet ir pavie
niai žaidėjai.

Amerikos lietuvių krepšininkų 
turnyras Australijoj, nėra abejo
nės, būtų didžiausia dienos ak
tualija visai australų spaudai, o 
svečių laimėjimai, kuo vietos lie
tuviai visai neabejoja, teigiamai 
atsilieptų visų lietuviškų reikalų 
atžvilgiu.

Kaip ALFASpirmininkas J. Jo
navičius pareiškia, atvykę Aus
tralijon Amerikos lietuviai krep
šininkai svarbiausias rungtynes 
turėtų su valstybinėm australų 
rinktinėm Sydnėjuj, Melbourneir 
Adelaidėje, o taip pat su visos 
Australijos krepšinio rinktine. At
rodo, kad ir latviai,kuriekrepši
nyje čia tebėra gana stiprūs, no
rėtų išstatyti prieš svečius ir sa
vo tautinę rinktinę. Kartu su sve
čiais krepšininkais būtų vežioja
ma ir Australijos lietuvių rink
tinė. Jei atvykusieji galėtų skir
ti po savaitę laiko Sydnėjui, Mel- 
bournui ir Adelaidei, kiekvienoje 
šioje vietovėje galima būtų su
rengti po tris rungtynes.

Pereinant prie lėšų klausimo, 
tenka pasakyti, kad nei ALFAS, 
nei Australijos lietuvių sporto klu 
bai neturi lėšų dengti Amerikos 
lietuvių krepšininkų kelionės iš
laidų iš Australijos ir atgal, ta
čiau vietoje bus padengtos visos 
tos išlaidos, kurių reikės pačio
je Australijoje.

— Esu pranešęs Bachūnui -- 
pareiškia Jonavičius -- kad mes 
pasiimame krepšininkus, vos 
jiems pasiekus Australiją ir deng
sime visas tas išlaidas, kurių 
reikės išlaikyti svečius, pravesti 
rungtynes ir vežioti krepšininkus 
iš vienos Australijos vietos į ki
tą. Tos išlaidos bus dengtos iš 
pajamų už rungtynes. Jeigu paja
mų būtų daugiau, negu išlaidų, 
likutis būtų perduotas dengti ke
lionės išlaidas iki Australijos že
myno.

Turint tai galvoje, tenka su
rasti šaltinius dengti kelionės 
išlaidas iki Australijos ir atgal. 
Tačiau tai jau nėra Australijos 
lietuvių galioje. Australiškų me
cenatų nesimato.

Labai didelį susidomėjimą nu
matytam turnyre reiškia ir Aus
trališkos krepšinio organiza
cijos. Patys australai krepšinin
kai tuo turnyru džiaugtųsi nema
žiau už pačius lietuvius, nes ir 
jie nėra turėję rungtynių su už
sienio komandomis jau daugiau 
kaip penki metai ir -yra pasiry
žę bandyti jėgas su stipriu prie
šu.

Turnyro rungtynes tektų orga
nizuoti glaudžiai bendradarbiau
jant su AustralianBasketball As
sociation. Tuo laiku, kada svečiai 
galėtų čia atvykti (birželio - rug
piūčio mėnesiais), Australijoj pa. 
prastai vyksta pirmenybių rung
tynės. Iš australų pusės gauta 
užtikrinimų, kad turnyro metu 
būtų atitinkamai pakeistas turny
ro tvarkaraštis ir surastas ati
tinkamas laikas rungtynėms su 
svečiais. Taip pat australai yra 
pareiškę, kad jie nepretenduoja 
į jokią už rungtynes gautų paja
mų dalį. Todėl apmokėjus sta- 
dijonų nuomos išlaidas, kurios, 
paprastai nėra didelės, viskas 
eitų turnyro išlaidoms dengti.

-- Žiūrėdami į turnyro rei
kalą iš patriotinio taško, Aus
tralijos lietuviai galvoja, kad su 
juo surištos išlaidos būtų pras
mingos. Gerai pažindami vietos 
sąlygas, sielodamiesi lietuvišku
mu jaunimo tarpe, jie į šį tur
nyrą deda daug gražių vilčių. Jei 
Australijos lietuvių sporto klubai 
būtų finansiškai stipresni, jie ne
sivaržydami nupirktų lėktuvo bi- ' 
lietus visiems būsimos rinktinės 
krepšininkams. Dabar, deja, jie 
gąli užtikrinti tik širdingą pri
ėmimą ir brolišką globą pačioj 
Australijoj. Mes pasiryžę daryti 
viską, kad numatytas turnyras vis
pusiškai pasisektų — užtikrina 
Jurgis Jonavičius ir tuo užtikri
nimu sunku paabejoti.

VI. Radzevičius

SPORTO ŽINIOS
Numatoma, kad Š. Amerikos 

lietuvių krepšinio ir tinklinio žai
dynėse Clevelande š.m. balan
džio 20-21 d.d. dalyvaus virš 300- 
jų šimtųsportininkųišJAVirKa
nados.

Drauge š.m. kovo mėn. 20 d. 
buvo patalpinta nuotrauka FASK- 
to pirm. P. Nasvyčio ir P. Žum- 
bakio su sekančiu prierašu: "inž. 
Jaunutis, Pijus Nasvytis (kairė
je) FASK-o pirmininkas, Cleve
land, Ohio ir Povilas Žumbakis, 
sporto sk. redaktorius. Juodu ta
rėsi su Draugo vadovybe sporto 
skyriaus išplėtimo reikalu". Jei
gu neklystu (bet duok Dieve, kad 
taip būtų!!) FASK-tas, negalėda
mas išleisti atskiro sporto laik
raščio, savo oficiozu numato pa
sirinkti Draugą (jame vedamą 
sporto sk. ). Tokiu būdu, mūsų 
tremties sportiniame gyvenime 
įvyktų stiprus lūžis, nes dalis pa
reikalaus Naujienų, kiti Dirvos, 
Kanados lietuviai --Tėviškės Ži
burių ar Nepriklausomos Lietu
vos, oficialiais FASK-to orga
nais. Tokios sportinės "košės"

vėliau nebus kam išvalgyti.

Kanados Sporto Apygardos sta
lo teniso pirmenybės buvo pra
vestos Toronte. Nedalyvaujant Ro 
chesterio Sakalui, pagrindinė ko
va vyko tarp Toronto Vyčio ir 
Hamiltono Kovo.

Vyrų laimėtojai: 1) Pr. Gvil
dys, 2) E. Vaičekauskas (abu 
Vytis) 3) Z. Stanaitis (Kovas) 
4) J. Nešukaitis (Vytis).

Moterys: 1) E. Sabaliauskai
tė (Vytis) 2) D. Augaitytė (Auš
ra) 3) V. Nešukaitytė (Vytis).

Vyrų dvejetai: 1) Vindašius 
(Vytis) - Petrušaitis (Kovas), 2) 
J. Nešukaitis - O Rautinš (Vy

tis).
Komandiniai: l) Vytis I, 2) 

Kovas 3) Vytis II, 4) Aušra. 
Gaila, kad pirmenybėse nedaly
vavo pajėgūs koviečiai J. Braz- 
lauskas ir St. Navickas.

Hamiltono Kovo jauniai, pirmą 
kartą to miesto istorijoj kaip ne 
anglo-saksų kilmės žaidėjai, iš
kovojo meisterio vardą, baigmėje 
nugalėję vietos YMCA "šimti
nėm" pasekmėm: pirmą kartą 
104:42 ir antrose rungtynėse 112: 
45. Po šios pergalės, koviečius 
laukia susitikimas su Niagaros 
pusiasalio meisteriu.

K.B.

GREETINGS and BEST WISHES

REY MACKNIN AND 
ASSOCIATES

MT. PLEASANT AGENCY
GENERAL INSURANCE

3669 East 131st St. WA 1-4552

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

D RAGI N PIANO COMPANY
WE CARRY THE FINEST QUALITY PIANOS

IVILLIAM WEISS, PROP.

8220 Carnegie Avė. Call RA 1-9848

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. CaR IV. 1-2222

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

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

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
> /2vO DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

VIEŠĖDAMI niICAGO.IE PIRKITE 1AUJ0JE MODERNIOJE
NAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ..............    5th $3.98
CANADIAN VVHISKEY .......................... 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 33 onz. $1.15

5th $0.98B0RDEAUX pranc. vynas
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

APIE ŽURNALISTUS IR DIPLOMUS

GIGANTOMANIJA
Inž. J. Miklovas, Vasario 16 proga kalbėdamas Rochesterio lie

tuviams, pareiškė, kad rusai yra apsirgę gigantomanija. Stato mil
žiniškus fabrikus, elektros jėgaines, o žmonės tuo tarpu neturi ada
tų, skutimuisi peiliukų ir degtukų. Nekalbant jau apie maisto ir kitų 
gyvenimo reikmenų nedateklius.

Tas faktas kartais verčia pagalvoti, ar mūsų išeivijoje nėra užsi
krėsta tos gigantomanijos bacilomis.

Mūsų organizacijų veikloje, atrodo, nepopuliaru reikštis tokiais 
darbais, kurie atrodo kasdieniniai. Turime vis sugalvoti ką nors didin
go, {spūdingo. Ne visuomet tas didingas ir įspūdingas darbas nueina 
niekais. Yra reiškinių, kurie pavyksta, kurie savo didingumu verti 
mūsų visų pagarbos. Tačiau tai neturėtų reikšti, kad t.v. "mažieji 
darbai" yra mažiau reikalingi ir jų vykdytojai mažiau garbingi.

Blogiausia mūsų išeiviją veikia tie sumanymai, kurie prasideda 
sumanymu ir pasibaigia aukų lapų išsintinėjimu.

Visuomeniniuose darbuose dažnai pasigendama ir logikos. Orga
nizuotumas yra sveikas reiškinys, bet superorganizuotumas daugiau 
išblaško, nei jungia. Kils kam nors mintis, kad reiktų tas, ar kitas 
darbas, kad ir labai naudingas, padaryti -- būtinai tam reikalui 
{steigsime naują organizaciją, su valdybomis ir tarybomis. Kadan
gi bet kuriam darbui {vykdyti reikia ir pinigų, nedelsiant išsiunti
nėjami aukų lapai. O kol aukų lapai prisipildys, galima vėl ką nors 
sugalvoti ir susispiesti f kitą organizaciją, paruošti kitokius aukų 
lapus ir 1.1.

Dažniausia tų naujų organizacijų steigėjai priklauso ne vienai 
organizacijai, o kelioms. Tų jau veikiančių organizacijų darbai ir 
uždaviniai, atrodo, pasenę ir nebe{domūs. Tų organizacijų galimy
bės atlikti visą eilę uždavinių, kuriems steigiamos naujos organi
zacijos, net nesvarstomos. Nes gi savoj, senoj organizacijoj lyg ir 
nėra tų galimybių pasireikšti naujomis idėjomis, parodyti naują 
iniciatyvą... Pagaliau, kokią idėją galima vadinti nauja, jei bus vyk
doma senuose rėmuose, senų draugų tarpe...

O jei taip paskaičiuotume visus {sipareigojimus ir reikalingus 
darbus ne naujai kuriamoms, o "senoms" ir idėjai artimoms orga
nizacijoms, rastume daug apleistų dirvonų.

Taip užsikrėtę gigantomanija einame arti svetimų dirvonų, ir, 
siekdami didesnio populiarumo, užmirštame daugeli uždavinių, ku
riuos dar taip nesenai esame prisižadėję vykdyti.

Gigantomanijos atmosferoje auga nauji sumanymai ir aukų lapų 
pluoštai. O tie, kurie lėtesni, konservatyviškesni, lieka vienišais 
svajotojais, nors ir palikti vykdyti ir {gyvendinti senus, jau nebe
populiarius sumanymus. (j.č.)

SKAITYTOJU
LAIŠKAI

NORAS AR NENORAS SUSITARTI...
Gerbiamas Pone Redaktoriau,

Malonėkite išspausdinti arti
miausiame Dirvos numeryje š{ 
mūsų atvirą laišką:

Š. m. kovo 22 d. Dirvos 34 
N r. patalpinta šio turinio žinu
tė: "Dirvos korespondentas Chi
cagoje praneša, kad Vliko poli
tinės konsolidacijos Komisija 
(Dr. K. Šidlauskas, L. Šmulkš
tys ir J. Talalas), dėl pasireiš
kusių nuomonių skirtumų, sie
kiant konsolidacijos, suskilusi ir 
Dr. K Šidlauskas iš šio darbo 
pasitraukiąs."

Pasiremiant minėtąja žinute 
ta pat dieną Dirvoje išspausdin
tas vedamasis "Aiškus nenoras 
susitarti", kuriame, be kita ko 
dėstoma: "Pranešimuose iš Chi
cagos aiškiai ir nedviprasmiš
kai sakoma, kad vienas ({ VLIK 
{einančios grupės) pasitarimas 
skirtų atstovų pasitraukė iš to
limesnių derybų, nes kiti jojo 
partneriai (taip pat { VLIK {ei
nančių grupių) neva siekdami kon
solidacijos, parodė daugiau ini
ciatyvos skaldyti tautininkiją ir 
gilinti jų nesutikimus, kuriuos 
jie tariasi matą LNT sumažėji
me... Taip byloja pranešimai. Jie 
pakankamai autoritetingi, kad 
jais pasiremtumėm. Jie perdaug 
liūdni, 
mėm".

Tiek 
damojo
singomis žiniomis ir yra klai
dingos.

Vliko politinės konsolidacijos 
komisija, siekdama grąžinti { 
Vliką išėjusias grupes dirbo su
tartinai ir vieningai, vadovauda
masi visuomenėsnuotaikomisat- 
steigti visų politinių grupių vie
nybę Lietuvos laisvinimo labui ir 
ne tik nerodė, bet ir tokios min
ties nedaleido apie bet kokią ini-

kad apie juos nutylėtu-

kronikos žinutė, tiek ve- 
išvados paremtos netei-

ciatyvą skaldyti tautininkus.
Komisijos pirmininkas dr. K. 

Šidlauskas vienu atveju paminėjo 
manąs iš to darbo pasitraukti, bet 
visai kitais sumetimais—būtent, 
tik dėl dalies Vliko Praplėsto 
Prezidiumo laikysenos pasta
ruoju laiku svarstant konsolida
cijos klausimus. Tačiau tos min
ties atsisakė ir komisijoje pasi
liko.

Tiesa,, komisijos narys J. Ta
lalas yra pareiškęs savo atsi
statydinimą, bet irgi kitais su
metimais, tačiau kadangi jis bu
vo Vliko sesijos išrinktas, tad 
klausimas tebėra atviras, kas tu
rėtų jo pasitraukimą aprobuoti.

Mestas Dirvos vedamajame 
straipsnyje dviems komisijos na
riams priekaištas, kad jie "neva 
siekdami konsolidacijos, parodė 
daugiau inciatyvos skaldyti tau- 
tininkiją ir gilinti jų nesutari
mus" yra neteisingas ir užgau
nantis. Dr. K. Šidlausko partne
riai minėtoje komisijoje nerodė 
ir nerodo jokios iniciatyvos skal
dyti tautininkiją.

Tautinių grupių būrimasis ir 
skaidymasis yra jų pačių reika
las.

1962 m. lapkričio mėn. Vliko 
sesija nutarė kviesti lietuvių po
litines grupes, kurios pritaria 
Lietuvos nepriklausomybei ir pri
pažįsta pačiai lietuvių tautai su
verenines, teises spręsti savo li
kimą bei valdymosi formą, jung
tis | Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą vieninga valia ir 
bendru ryžtu toliau sutartinai ko
voti už Lietuvos nepriklausomybę 
ir suvereninių tautos teisių at
statymą.

Šios Vliko sesijos išrinkta po
litinės konsolidacijos komisija 
turėjo pasitarimus su įvairių šiuo 
metu Vlike nedalyvaujančių gru
pių atstovais. Rimtai ir draugiš-

Nors K. Jurgutis (Dirvos 34 
nr.) visu šimtu procentų sutiko 
su viena mano pastaba (dėl det- 
roitiškių žurnalistu kortelių), vis 
gi jaučiuosi tur|s jam "atsilygin
ti ■ piktu" ir taip pat visu šimtu 
procentų nesutikti su jo, K. 
Jurgučio, pažiūra, anot kurios 
žurnalistu gali būti vadinamas tik 
tas, kas yra baigęs žurnalistikos 
studijas ir turi žurnalisto diplo
mu

Žurnalistas, arba aiškiai 
lietuviškai -- laikraštinin
kas yra profesijos, užsiėmimo, 
o ne tam tikro mokėjimo bei su
gebėjimo pavadinimas. Žurnalis
tas arba laikraštininkas yra tas, 
kuris "gamina laikrašti", būtent, 
rašo, tvarko ar kitaip rengia 
spausdinti laikraščio turini ar 
kurią to turinio dalį ({skaitant ir 
fotografijas, antraščiųtvarkymą, 
medžiagos taisymą, išdėstymą ir 
tt.). Dalyvavimas laikraščio turi
nio sudaryme esti {vairus. Kitas 
bendradarbis gali tik telefonu pra
nešinėti laikraščiui žinias ir nie
kad nieko nerašyti, bet jis vistiek 
laikytinas tą darbą dirbančiu, tai
gi žurnalistu, jeigu toksyrajo 
nuolatinis užsiėmimas, 
jei ir ne pagrindinis, tai nors ša
lutinis užsiėmimas. Nuolatinu
mas čia turi lemiamos reikšmės. 
Mat, tą ar kitą žurnalistišką dar
bą gali betkas atlikti, tačiau, jei
gu kas tok{ darbeli atlieka tik ka
da nekada, atsitiktinai, tokio as
mens dar nevadiname žurnalistu, 
kaip nevadiname siuvėja kiekvie
nos moters, kuri kadanekadapa
sisiuva suknelę.

Šiais laikais jau yra ir žur
nalistikos mokslas, yra tam tikrų 
mokyklų ar skyrių universitetuo
se, bet nėra būtina tokią mokyk
lą baigti ir gauti jos diplomą, kad 
būtum žurnalistas. Žurnalisti
kos mokslas susikūrė žymiai vė
liau, negu žurnalisto profesija, 
nes laikraščiai atsirado pirmiau, 
negu mokyklos, pamokančios, 
kaip laikraščius redaguoti. O 
žurnalistai atsirado drauge su 
laikraščiais, nestie, kurieprira- 
šė bei suredagavo pačius pirmuo
sius laikraščius jau ir buvo pir
mieji žurnalistai, be specialių 
mokyklų ir diplomų.

Žurnalisto vardas atžymi tik 
faktą, kad štai šis žmogus ne 
duoną kepa, ne batus siuva, netil
tus ar dangoražius stato, o gami
na laikraščio turin{(žinių ir min- 
čių atranką). Kas tą darbą dirba 
tolydžiai, tas yra žurnalistas. 
Paprastai tą darbą dirbdamas žur
nalistas tik jam turi ir atsidėti ir 
iš to gyventi, vadinasi gauti ir 
atitinkamą atlyginimą, kaip ir 
betkurio kito užsiėmimo žmogus. 
Tačiau atlyginimas ir vien tam

kai svarstė padėtj ir su paski
rais tautininkų veikėjais. Paga
liau 1963 m. sausio 25 d. išsiun
tinėjo formalius kvietimus įei
ti Vlikan minėtų politinių grupių 
pirmininkams.

Lietuvių Tautiniam Sąjūdžiui 
kvietimas buvo pasiųstas jo pir
mininko dr. Br. Nemicko adresu. 
Deja, iki šiol nei iš dr. Br. Ne
micko nei iš kitų LNT grupių 
pirmininkų jokio atsakymo ne
gauta.

Su pagarba,
VLIK Politinės Konsolidaci

jos Komisija: Dr. K. Šidlaus
kas, L. Šmulkštys, J. Talalas.

REDAKCIJA, reikšdama pasi
tikėjimą gautoms informacijoms 
grupių konsolidacijos reikalu, 
neturėjo tikslo skleisti neteisin
gų priekaištų nei užgauti konso
lidacijos komisijos narių. Ir da
bar nemanome, kad politinis skal
dymas būtinai privalo turėti 
piktą valią. Politinė veikla 
yra politinė ir politinių šachma
tų lošime kiekvienas daro savo 
ėjimus pagal savo sistemą ir nuo
voką.

Laiške neneigiamas pasitrau
kimų iškons. komisijos tendenci
jos, kad ir nenurodant konkre
čias priežastis.

Kons. komisija, remiantis 1962 
m. lapkričio mėn. Vliko nuta
rimu, išsiuntinėjo kvietimus įei
ti Vlikan grupėms, su kurių at
stovais Chicagoje teko tartis. 
• Iš laiško taip ir lieka neaišku, 

ar kvietimai išsiuntinėti tų pa
sitarimų rezultate, ar komisi
jai beliko tik pareiga raštu per
duoti Vliko nutarimą.

V. RASTENIS

atsidėjimas nėra būtina sąlyga ką 
nors vadinti žurnalistu. Laik
raščio turinio gaminimas gali bū
ti ir šalutinis užsiėmimas. Pa
vyzdžiui, Basanavičius redagavo 
Aušrą, Kudirka -- Varpą ne iš to 
pragyvendami ir netam skirdami 
visą savo darbo laiką, tačiau jie 
tuo metu buvo tikri žurnalistai. 
Smetona su Tumu redagavo Viltį, 
vienas dirbdamas banke, kitas 
būdamas kunigas, bet tuo pačiu 
metu jie buvo ir žurnalistai, nors 
jokių žurnalistikos diplomų jie 
neturėjo ir apie žurnalistikos mo
kyklas nebuvo tada nei girdėję.

Kadangi žurnalisto vardas at
žymi faktą, o ne tam tikrą iš
simokslinimą ar sugebėjimą, tai 
žurnalistai gali būti ir geri, ir 
vidutiniški, ir net visiškai niekam 
tikę, bet vistiek jie yra žurna
listai, jeigu jie tą‘ darbą kuriuo 
nors metu tolydžiai dirba. Lie
tuvių visuomenėje, pradedant 
"Nusidavimų" laikais (jau 130 su 
viršum metų) susidarė gana aps
tus skaičius žurnalistų, tai yra 
laikraščių turinių gaminimo bei 
tvarkymo darbą dirbančių as-- 
menų. Bet ligi šių laikų jų tar
pe visiškai nebuvo nei lankiusių 
specialias žurnalistikos mokyk
las, nei turėjusių žurnalistų di
plomų. Tik šiandien gyvųjų lietu
vių tarpe gal surinktumėm ant 
pirštų (gal net ant vienos rankos 
pirštų) suskaitomą kieki asmenų, 
tokius mokslus ėjusių ir gal net 
atitinkamus diplomus turinčių.

Aną dieną aptikęs V. Mariūno 
straipsnyje paminėtą žurnalis
tikos profesorių Kaune, ne dėl 
nepatikėjimo, kaip V. Mariūnas 
atrodo bus supratęs, o iš visiš
kai nuoširdaus smalsumo teira
vausi, kada ir kur Lietuvoj bu
vo žurnalistikos aukštoji mokyk
la ar katedra universitete, jei bu
vo toks profesorius. Pasirodo, 
kad tai buvo Kaune, bet jau ne
be nepriklausomybiniais laikais, 
o vokiečių okupacijos metais. Tas 
smalsumas ir dabar dar nėra vi
sai užgesintas, nes tose aplinky
bėse apie žurnalistikos mokslo 
kultyvavimą, ypač ne Kaune gyve
nusiems, nebuvo daug progos pa
tirti. Universitetas po kiek laiko 
buvo vokiečių valdžios uždarytas 
ir vargu ar ten pradėjusieji žur
nalistiką studijuoti galėjo spėti 
prisikasti iki kokio diplomo. V. 
Mariūnas, ten studijavęs, atliktų 
gerą patarnavimą mūsų spaudos 
ir apskritai kultūros istorijos sri
ty, jei parengtų, pavyzdžiui, Lie
tuvių Enciklopedijai informacini 
straipsni apie žurnalistikos 
mokslo pirmuosius žingsnius Lie
tuvoje.

Ankstesnis bandymas "pramo
kyti žurnalistų" Lietuvoje buvo 
suorganizuotas prieš 40 metų. 
Tai K. Obolėno ir M. Šalčiaus 
surengti neakivaizdiniai kursai, 
kurių tikslas buvo pralavinti bent 
kiek daugiau žinių iš provincijos 
pranešėjų -- korespondentų. Tai 
buvo parašytų paskaitų serija, 
pats pradinis reportažo elemen
torius. Tie kursai turėjo pasise
kimo ta prasme, kad paskaitas 
prenumeravo apie 600 asmenų. 
Tačiau, kiek prisimena K. Obo
lėnas, gana gerai egzaminus iš
laikė tik apie 20. Dėstytojai ta
čiau nutarę būti nuolaidūs ir pa
žymėjimus ("diplomus"!) išdavę 
penkiasdešimčiai kursantų, kurių

dalis ilgainiui rimtai įsijungė { 
žurnalistikos darbą.

K. Obolėnas pasakoja, kaip 
jiems nesisekė gauti finansinės 
paramos tokiems žurnalisti
kos kursams. Švietimo ministe
ris (Bistras) nesidavęs įtikina
mas, kad toki kursai reikalingi. 
Kalbėję ir su A. Smetona, kaip 
pasižymėjusiu žurnalistu (redak
torium, publicistu) — ir tas neti
kėjęs, kad toks sumanymas pras
mingas, nes, sakęs, žurnalistikos 
išmokti galima tik dirbant ("gi
zeliniu metodu") laikraštyje, o ne 
iš paskaitų. Ir suprantama: juk 
net ir patys kursų sumanytojai -- 
"profesoriai" nebuvo matę jokių 
žurnalistikos fakultetų.

Mokslo žurnalistiniame darbe, 
žinoma, reikia. Visų pirma, rei
kia mokėti taisyklingai rašyti ir 
aiškiai dėstyti mintis raštu. Dar . 
svarbiau — turėti tokių minčių, 
bei žinių, kurios būtų vertos 
skleisti spausdinta priemone. 
Tad žurnalistui itin naudinga nu
simanyti ir teisės, ir istorijos, 
ir literatūros, ir filosofijos, ir 
viešojo ūkio, ir politikos daly
kuose, o svarbiausia -- turėti 
nuovokos visuomeniniuose ir gy
venimiškuose reikaluose tos vi
suomenės, kuriai skirtame laik
raštyje jis dirba. Visi šie nusi
manymai Jgyjami nebūtinai ir ne 
vien žurnalistikos mokyklose. 
Kitas tokių nusimanymų gali įgy
ti ir visai be mokyklų pagalbos, 
jei jis yra gabus atitinkamai pa
sirinktos literatūros skaitytojas 
ir gabus gyvenimo stebėtojas. 
Nuo tokių gabumų ir nuo tokio 
išsilavinimo, o ne nuo diplomų 
pareina, ar žurnalistas yra ge
ras žurnalistas, ar tik to amato ■ 
praktikuotojas "iš bėdos". Ta
čiau, jeigu kas tą amatą prakti
kuoja, gerai ar prastai, vistiek 
yra žurnalistas. O asmuo, kurs 
tolydžiai to darbo nedirba, nėra 
žurnalistas, net jeigu jis juo ir 
mėgtų vadintis, ir net jeigu tu
rėtų ant sienos pasikabinęs nors 
ir kelis žurnalistikos mokslų di
plomus.

Žurnalistikos mokslas yra tik 
naudingas tų visų žurnalistikoje 
pageidaujamų žinių papildymas ži
niomis ir išsilavinimu laikraščių 
turinio rengimo metodų ir 
technikos srityje. Didžiojo 
masto laikraščiuose dirbantiems 
tas išsilavinimas būtinas, ypač 
žinių rinkėjams (reporteriams) 
ir techniniu požiūriu laikrašti 
tvarkantiesiems redaktoriams. 
Tad J didžiojo masto laikraščius, 
ypač į žemesniąsias pareigas, 
dabar jau sunku, beveik neįmano
ma bepatekti be to specialaus 
mokslo ir be diplomo. Bet yra ir 
dabar daug garsių žurnalistų -- 
kolumnistų-komentatorių ir vy
riausių redaktorių, išsitobulinu
sių tuo pačiu "gizeliniu metodu", 
be specialių žurnalistikos mo
kyklų ir diplomų.

Mūsų dabartinėje spaudoje visi 
redaktoriai yra "nediplomuoti" 
žurnalistai, išskyrus nebent S. 
Narkėliūnaitę, kuri, jau būdama 
žurnalistė, šalia kitų studijų,be
rods neseniai yra išėjusi ir žur
nalistikos kursą. Laikantis K. Jur- 
gučio paskelbtos pažiūros, turė
tumėm pripažinti, kad mūsų 
spaudoje iš viso nėra žurnalistų. 
Bet mes ligi šiol žurnalisto są
voką suprantame kitaip: ne žur-
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metinį dividendą 
visas taupymo sąs
kaitas.

nalistikos diplomas, o faktinis 
žurnalisto darbo šiuo metu toly
dinis dirbimas sudaro pagrindą 
atitinkamą asmen| laikyti žurna
listu.

Faktinis žurnalisto darbo dir
bimas paprastai yra būtina sąly
ga būti profesinės žurnalistų 
organizacijos nariu. Lietuvoje 
žurnalistų organizacija buvo pro
fesinė, bet su ryškiu ir visuo
meninės organizacijos atspalviu. 
Todėl narius priimdama ji laiky
davosi tam tikro kompromis: pri
imdavo nariais ne tik tuos, ku
riems žurnalistika buvo pagrin
dinis, bet ir tuos, kuriems ji bu
vo bent "žymus šalutinis" ušsi- 
ėmimas. Atsižvelgiant mūsų spau
dos sąlygų, nebūdavo net rei
kalaujama, kad tas "žymus šalu
tinis" užsiėmimas būtų atlygina
mas pinigu. Tačiau atsitiktiniai

(Nukelta { 4 psl.)
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VILNIES 
KREDENCIJALAI 

VIENYBEI
Lietuvos okupanto garsiakalbis 

Chicagoje Vilnis kovo 28 d. nu
meryje {teikė, galima sakyti,ofi
cialius kredencijalus Vienybei.

Už komunistinę veiklą JAV vy
riausybė norėjusi deportuoti V. 
Andriuli, vieną iš Vilnies re
daktorių, bet dėl visokių jo "svei
katos" sumetimų nesugebėjusi to 
padaryti, paliko mums "ambasa
doriumi"; kurio plunksna ir ant
spaudu patvirtinami mūsų diskusi
jų dėl bendradarbiavimo su oku
pantu aktai.

Straipsnyje "Blaivesni požiū
riai { Lietuvą" redaktorius V. 
Andriulis beveik ištisai cituoja 
V. Sirvydo Vienybės kovo 22 d. 
numeryje atspausdintus išve
džiojimus, skaito, kad V. Sirvy
das viena akim jau praregėjęs, 
tačiau jis turėsiąs dargeriaupra- 
regėti.

Anot V. Andriulio:
"taigi, matote, dauguma Ame

rikos lietuvių jau bendradarbiau
ja su Lietuvos žmonėmis, nepai
sydami piktų puldinėjimų ir biau- 
rių mėlt} apie Lietuvą."

Toliau V. Andriulis jau auto
ritetingai išdavinėja vizas, tvir
tindamas: "jei ji (Vienybė) ar ki
tas amerikiečių lietuvių laikraš
tis norės siųsti korespondentą 

pabuvoti Lietuvoje ir rašinėti, 
galės tai daryti", nes, girdi "su 
cenzūra Tarybų Sąjungoje nėra 
blogiau kaip kitose šalyse".

Į pabaigą V. Andriulis tvirti
na, kad:

"... reikia pastebėti, kad blai
vesni požiūriai į Lietuvą Vieny
bėje rodo pasikeitimą požiūrių 
ir konservatyviai nusiteikusių 
Amerikos lietuvių. Net ir kle
rikalų Darbininkas pripaž{sta, 
kad visi Amerikos lietuviai nori 
bendradarbiauti.

Pageidautina, kad visi ne
sutinką su reakcine "veiks
nių" vadeivų politika imtų 
reikšti viešai savo nuomonę. 
Kas nenori to daryti Vilny
je ar Laisvėje, gali Vieny
bėje."

Taigi, leidimas yra, tik pra
šome reikštis!

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...

Jsteigta Chicagoje 1905 metais.
Nuo 1905 metu 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

Chartorod arai Suparvisad by tha United Stata* Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phana: Vlrginia 7-7747 Jahn J. Kaxanau*ka>, Fra*.
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HELP WANTED MALĖ Birutės Kemėžaites rečitalis
MECHANIKAS
Nedelsiant priimamas ge

rai rekomenduotas vedęs 
vyras sunkvežimių remon
tui ir priežiūrai. Patyrimas 
sunkvežimių remonto dar
buose pageidautinas. Nuo
latinis kompanijos augimas 
užtikrina pastovias paja
mas su galimybėmis pakilti.

Kreipkitės j Personnel 
Department

United Parcel 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.

DARBAS KAPINĖSE
Beadford Heights. Rimta 

pora, butas su baldais, alga.
Skambinti Cleveland, 

MO 3-8308.

ĮRANKIŲ ir MASTELIŲ 
GAMINTOJAI

privalo turėti rankų darbo pa
tirtį, viršvalandžiai ir draudimai.

WINSLOW
1751 East 23rd St.

DE VLIEG OPERATORIUS
Privalo būti patyręs 

Antroji pamaina.

THE ELWELL-PARKER 
ELECTRIC CO.

-1205 St. Clair UT 1-6200

NAMŲ PRIEŽIŪRAI pora, da
liai dienos, prityrę , BE VAI
KŲ, Shaker Sq. prie S. More- 
land, 20 butų, automatiniai 
gaso pečiai, 4 kambarių Įreng
tas butas veltui už patarnavi. 
mus. E A 1-1922.

(37, 38)

Restaurant Manager 
Trainees

Fastest growing chain in 
area needs ambitious men 
who are intetested in be- 
coming managers & assist- 
ant managers modest start- 
ing salary, būt earnings up 
to $7200 after short train- 
ing period. We offer steadv 
employment. And ern place 
you in a shop olose to your 
home.

Apply at Office: 
West 25th and Detroit 

or any of our
East Side Shops

Royal Castle
Turret Lathe operatorius

3A, W ir S čiokeris, turi su
gebėti pats nusistatyti, tik ant
rai pamainai. Geras valandinis 
atlyginimas ir draudimas. Pri
ėmimo valando 8-4.

S-P. Mfg. Corp.
CH 8-6141 30201 Aurora Rd.

(38, 39, 40)

MAŠINISTAS
Patyręs Įrankių sandėlio ma

šinistas. Geros darbo sąlygos. 
Draudimai, pastovus darbas. 
Priimame tarp 8 vai. ryto iki 
5 vai. p. p.

JACO PRODUCTS
2150 St. Clair Phone: 861-3151 

(38. 39, 40)

TEKINTOJAS
Reikalinga pastovus ir patyęs 

tekintojas (die maker). Geros 
darbo sąlygos, draudimai, pasto
vus darbas. Primame tarp 8 vai. 
ryto iki 5 vai. p. p.

JACO PRODUCTS
2150 St. Clair Phone: 861-3151

(38. 39, 40)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 

PRENUMERATĄ

Colombijoje Medelline mieste neseniai atsidarė lietuvių klubas 
"Tosca", kurio savininkais yra Kupsčiai. Šiais metais vietos lietu
viai turėjo progos jame atšvęsti Vasario 16. Nuotraukoje kun. Ta
mošiūnas, Tamulis ir Kupsčiai prie klubo Įėjimo.

Apie žurnalistus...
(Atkelta iš 3 psl.) 

laikraščių bendradarbiai, arba ir 
reguliariau parašantieji straips
nių (net ir apmokamų!iš kurios 
siauros specialybės srities, ne
buvo laikomi "užsiimą žurnalis
tika". Iš kitos pusės, ne įstoji
mas į žurnalistų organizaciją tei
kė žurnalisto "titulą'.'. Priešin
gai, reikėjo pirma tapti žurnalis
tu (bent metus vien tuo užsiimti, 
ar bent trejus metus praktikuoti 
žurnalistiką kaip "žymų šalutinį"

HELP WANTED FEMALE

MEZGIMO ĮMONĖ
MEZGĖJAI

Patyrę pjovėjai ir Merrow operato
riai reikalingi I-jai ir 2 jai pamainai.

ALEX BROVVN, 1NC. 
6116 Broatltvay 

Phone: 271-4075
(37, 38. 39)

GENERAL OFFICE 
DUTIES

Plenuing telephone personality, light 
typing and filing, hours; 1:00 P. M. 
to 9:30 P. M. Monday thru Friday. 
Starling salary $225.00 with inonthly 
inereases. Call 884-4943.

(37, 38, 39)

Accounts-Payable 
Clerks

Mušt havf knoxv)edge of what in- 
voices, receiving tickels and purchase 
orders are. Some typing requircd. 
Neal appraiing, age 20-35. 5 day
•vork vveek. Only qualified need apply 
at:

Tetver Distributing Co.
1407 East 40th

(37. 38. 39)

WA1TRESSES
Full or part-time work olose to 
your home. Excellent salary plūs 
tips and benefits. Openings on 
East and West Side.

Apply at Office:
West 25th and Detroit 

or any of our
East Side Shops

Royal Castle

HOUSE FOR SALE
SOUTH EUCLID bungalovv, I L. bailus, 

2 bedrooms down, 2 up, large 
closets, centrally localed, near 
schools. • Low 20's. Ovvner, Phone: 
EV 1-9144.

BY OWNER, $21,900; South Euclid; 
4-bedrooms semi-ranch; stone 
front: new carpeting; 10x12 screen- 
ed porch; full basement; Lovvden- 
St. Margaret Mary schools. Phone: 
EV 2-2854.

NEWB0UGH HGTS., 4024 E. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Bath, 
iras furnace. Mušt sacrifice. 
$15,400. Telephone: 883-9856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

APARTMENT FOR BENT

4024 E. 26 NE.WBOURGH Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except electric. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68) 

užsiėmimą), tik tada galėjai pre
tenduoti gauti žurnalistųorgani- 
zacijos pažymėjimą (teikusį re
alių, įstatymo pripažintų, ne”zui- 
kiškų" privilegijų). Taigi žurna
listų buvo dar ir nesančių orga
nizacijoj, neturinčių liudijimų. Ir 
dabar turim visą eilę be jokios 
abejonės žurnalistais laikytinų 
asmenų, kurie neturi ne tik diplo
mų, bet nesivaiko ir jokių "nario 
kortelių" (nei Į organizaciją žy
mi dalis nerodo intereso dėtis). 
Jie yra žurnalistai, nes daugiau
sia jų darbo vaisius yramūsųtu- 
rimi laikraščiai. Jų tarpe yra 
seniai tuo amatu besiverčinČių, 
yra ir naujų; yra vien tik tuo be
siverčiančių ir iš to tegyvenan
čių, yra tik, kaip sakoma, "iš 
idėjos" uoliai prie to darbo pri
sidedančių. Tas darbas ir .yra jų 
"žurnalisto diplomas".

Ar K. Jurgučio minimojo sam
būrio dalyviai Detroite visi turi 
tokius "diplomus", neįmano
ma iš tolo spręsti. Jei tas sam
būris vadintųsi Lietuvių Žurna
listų Sąjungos skyrium, tai pasi- 
vadinimas, be abejo, susidurtų su 
klaustuku, kadangi tame sambū
ryje, atrodo, esama nemaža (gal 
net dauguma) asmenų, įstatų 
tvarka neįstojusių į L.Ž.S, Be to, 
sambūris, atrodo nei nesivado
vauja galiojančiais LŽS Įstatais. 
Tiesa, LŽS (pagal galiojančius 
Įstatus -- esamų ir buvusių žur
nalistų sąjunga) jau kuris laikas 
nepraktikuoja narius apimančio 
veiklumo, bet tai visai kita pro
blema, kurią spręsti dera fak
tiškiems žurnalistams savo tar
pe, jei jie tokiu sprendimu su
interesuoti. Mišrus sambūris 
(mišrus ta prasme, jei sudary
tas iš LŽS narių ir ne narių), 
aišku, yra nauja grupė, kuri, ži
noma, gali pasivadinti, kaip no
ri, bet kurios pasivadinimas, jei 
vartojamas viešai, gali būti ir 
kritikuojamas, kai atrodo, kad ja
me yra kokių nors "misrepresen* 
tation" elementų.

Yra natūralu svarstyti spaudo-

Visais namų, automobilių 
ir kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”N0RTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS

VYT. SENKUS
WO 1-6829

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

Cleveland, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

J. BERGER
WALL PAPER & PAINT STORE 

6919 Superior Avė. HE 1-3659
805 East 185th St IV 1-6250

Kovo mėn. 23 d. Chicagoje, Jau. 
nimo Centro salėje įvyko Biru
tės Kemėžaitės dainų ir arijų re
čitalis. Šiam pirmajam didesnio 
pobūdžio koncertui dainininkė 
ruošėsi su dideliu pasišventimu. 
Šis koncertas, pagal pačios dai
nininkės žodžius, buvo tarsi eg
zaminas prieš lietuvių visuome
nę: parodyti ką ji per daugelį dai
navimo studijų metų yra atsieku
si. Pašvęstas tam reikalui buvo 
nemažas laiko tarpas. Dainavimo 
pradėjo mokytis dar gyvendama 
Vokietijoje pas buv. Lietuvių ope
ros solistą V. Ivanauską. Atvy
kusi Amerikon mokėsi pas J. Bu
tėną, A. Dičiūtę-Trečiokienę, G. 
McKelber, W, Clark, Dino Bi- 
galli ir pagaliau šį rečitalį pa
ruošė pas dainavimo mokytoją E,
S. Lamont.

Nemanau, kad toks dažnas kei
timas mokytojų bent vienam dai
nininkui išeitų į naudą. Kiekvie
nas naujas mokytojas turi savo 
metodą ir savo specifinius rei
kalavimus, kuriuos sekti ir-pil- 
dyti besimokančiam dainavimo 
yra sunku. Dažniau keisdamas 
mokytojus mokinys paskęsta ir 
išblaško savo dėmesį jam stato
mų gero dainavimo privalumų 
painiavoje. Tad solistės balso 
pastatymas dar nėra pakanka
mai užbaigtas.

Koncerto programa buvo pa
rinkta skoningai. Priderama vie

je visuomeninių organizacijų rei
kalus. Bet žurnalistų orga
nizacijoms (jei jos tikrai žurna
listų organizacijos) geriau taikyti 
sau išimtį. Žurnalistai spaudoje 
yra lyg virėjai viešoje valgyklo
je. Virėjai neša ar siunčia į sta
lus pagamintus patiekalus. Kaip 
atrodytų, jei virėjai susėstų vab 
gykloje prie stalų ir, klijentų aki
vaizdoje, imtų svarstyti kokias 
nors virtuvės darbo problemas 
ar net bulves skusti?... Kai žur
nalistų organizavimosi ar orga
nizuoto veikimo klausimai kelia
mi spaudoj, tai atrodo, jog tą da
ro arba koki kiti geros valios vi
suomenininkai -- ne žurnalistai, 
arba jei žurnalistai, tai jie bus 
turbūt pamiršę, kad virtuviniai 
reikalai tvarkomi virtuvėje.

BEST W1SHES

M. 0. MATTLIN
SPINE! PIANOS OF 

DISTINCTION
Easy Terms can be 

Arranged

2027 EUCLID AVENUE
PR 1-7633

BEST WISHES

NELSONS
FAMILY STYLE 
RESTAURANT

Private Parties
— Banąuets

Wedding Anniversaries

Open Daily — 5 P. M.

Sundays 12 to 7 P. M.

1422 ADDISON ROAD

EX 1-4000

ta buvo paskirta lietuvių kompo
zitoriams: Kačanauskui, Šimkui, 
Banaičiui, Stroliai ir Jakubėnui. 
Toliau sekė svetimšaliai kompo
zitoriai -- Weberis, Verdi, Puc- 
cini, Tosti, Mozartas ir kiti.

Solistės užsispyrimas nugalė
ti techniškai sunkesnius progra
mos numerius, kaip pav. Mozar- 
to "Ridente la čalma" ir ariją iš 
operos "Le Nozze di Figaro" da
vė neblogų rezultatų. Gaila tik, 
kad debiutantė koncerto metu bu
vo persišaldžiusį ir žemutinio 
ir aukštutinio balso registras 
skambėjo nepakankamai tobulai 
ir, turbūt, dėlto dainose buvo 
jaučiamas stiprus detonavimas. 
Esant tokiai padėčiai, rečitalį nuo
dugniau vertinti negalima. Reikia

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

CARL NEWMAN
MASON CONTRACTOR

450 LLOYD Rd. RE 1-2705 EUCLID, Ohio

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY 

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-O2OO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE EXCELSIOR VARHISH 
tfORKS INCORPORATED

1228 West 74th Street AT 1-8600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON and CO. 
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE
11800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

PARSONS AND PARSONS

MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 
COLLARS AND CUFFS

Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

A. E. HACKENBURG
INSURANCE AGENCY 
GENERAL INSURANCE

3608 EUCLID AVĖ. Call EX 1-4262

1963 m. balandžio 1 d.

tikėtis, kad dainininkė susilauks 
laimingesnės dienos.

Gausiai susirinkusiai publikai 
solistės rečitalis paliko gerą įs
pūdį. Auditorija nesigailėjo dai
nininkei aplodismentų, o pažįs
tami ir draugai — gėlių.

Koncerto organizatoriai savo 
uždavinį atliko gerai. Skoninga 
prieš koncertą reklama ir pačio 
koncerto organizavimas buvo vie* 
ningas ir sklandus. Kiekvienas 
menininkas, turėdamas tokį in
telektualų užnugarį, turėtų jaus
tis patenkintas ir laimingas.

Rečitalio rengimo komitetą su 
darė: D. Bielskus, K. Bružas, E. 
Gerulis, Č. Grincevičius, V. Kas- 
niūnas, J. Mieliulis.'R. Mieželis 
ir J. Smilgienė.

Solistei akompanavo V. Jaku- 
bėnas.

Vyt. Vasaris
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT Cevelando sky

riaus metinis susirinkimas 
įvyks balandžio 28 d., 11 
vai. 30 min. šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

SUSIPAŽINKIl SU SLA
Clevelande veikia dvi SLA kuo

pos -- 14-ta ir 136-ta. Pirmoji yra 
viena iš didžiausių visame SLA. 
Tų kuopų valdybų nariai turėjo 
pasitarimą kaip prikviesti j SLA 
daugiau naujųjų ateivių, Naujo
sios Aušros vajaus metu.

SLA yra sena, milijoninė fra- 
ternalės apdraudos ir savišal
pos organizacija. Įsirašyti leng
va, ypač kur veikia SLA kuopos. 
Jūsų ir jūsų šeimos Įsirašymas} 
SLA labai pageidautinas, jums gi 
labai naudingas.

Clevelando kuopos gavo iš SLA 
centro paruoštą specialųinforma 
cinį IeidinėlĮ, "SLA JUS KVIE
ČIA TAPTI JO NARIU". Iš jo 
susipažinsite su SLA tikslais ir 
apdraudų laipsniais. Kuopų or
ganizatoriai ir valdybos nariai tu
ri aplikacijų blankus Įsirašymui 
į Susivienijimą. Vytautas Bra
ziulis yra šios apylinkės gene
ralinis organizatorius.

Kurie turite apdraudas savo 
darbovietėse, nesiremkit jomis 
perdaug, nes netekus darbo jūsų 
"apdrauda" baigiasi. Susivieniji
me apdrauda gera visam jūsų gy
venimui.

Šiame kuopų valdybų pasitari
me paaiškėjo kad mūsų naujųjų 
ateivių yra Įsirašiusių Į vengrų 
ir vokiečių tokias pat fraterna- 
les organizacijas -- tai kodėl 
ne lietuviškame Susivienijime?

Kurie dar nesat apsidraudę.ar 
kitur turit mažą apdraudą, jums 
durys Į SLA atviros. Abi minė
tos kuopos savo mėnesinius susi
rinkimus laiko Lietuvių salėje. 
Vytautas Braziulis yra 14-tos kuo
pos pirmininkas, pulk.VladasBra- 
ziulis -- 136-tos. Juos visi pažįs
tate. Gaukit iš jų tą informacinĮ 
leidinėlį ir aplikacijos blanką.

K.S. Karpius

Skaityk ir platink
DIRVĄ

HOUSE FOR SALE

NEWB0UGH TIGTS., 4024 F. 
26. By owner. (2) 4 Rooms suite. 
(2) 4 Room suite. Private Bath, 
gas furnace. Mušt sacrifice. 
$15,400. Telephone: 883-0856 — 
after 6 P. M. IM 7-7080.

(68)

APARTMENT FOR RENT

4024 E. 26 NEWBOURGH Hgts. 
aera. 4 Rooms down $70.00. 4 
Rooms up $65.00 all utilities 
paid for except electric. Quick 
clean apt. Basement, yard. Tele
phone: BR 1-2900 — IM 7-7080.

(68;

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

Vyr. skautė Teresė UrbaitienėKaziukomugėjeprie rankdarbių sta
lo laukia pirkėjų... V. Pliodžinsko nuotrauka

Kaziuko mugė Clevelande
Šiais metais Kaziuko mugė šelių, rankinukų ir didžiulę ori-

buvo surengta kovo 24d. Lietuvių 
Svetainėje. Mugę surengė Nerin
gos Skaučių Tuntas remiamas 
Tėvų komiteto. Talkininkavo Pi
lėnų Skautų Tuntas, Skautai Aka-, 
demikai, Židienietės, SimanoDau
kanto Vyčių būrelis irskautinin- 
kės.

Kaziuko mugė savo esmėje pa
siekia keletą tikslų:

Puoselėja Neprikl. Lietuvoje 
ugdytas tradicijas; primena ir 
pagerbia Lietuvos šventąjį bei 
skautų patroną šv. Kazimierą; 
praveda piniginį vajų -- kitaip 
tariant patraukliu būdu pratur
tina skautišką iždą.

Šioje mugėje kiekvienas turėjo 
progos įsigyti vertingų gaminių, 
pasidžiaugti kruopščiu skaučių 
darbu bei tvarkingu mugės su
rengimu.

Įėjus Į salę iš karto krito Į ak{ 
gražus ir skoningas salės išpuo
šimas, kuriam vadovavo vyr. 
skilt. R, Žagarskaitė, o meniškai 
apipavidalino dail. Muliolis.

Tuntininkai sk. Balašaitienė ir 
sk. Jokūbaitis pasitiko įeinantį 
PLB Tar. pirmininką St. Barz- 
duką ir pakvietė atidaryti mugę. 
Dar prieš atidarymą sk. Bala
šaitienė pasveikino visus susi
rinkusius ir perskaitė Vyriausios 
Skautininkės sveikinimą.

D. Kavaliūnaitė padeklamavo 
skautų himną. St. Barzdukas pa
sakęs atidarymo kalbą ir palin
kėjęs geros sėkmės rengėjams 
-- perkirpo kaspiną. Staiga visa 
publika pasijuto laisviau, pasipy
lė po visą salę ir pradėjo mu
gės apžiūrėjimą. Įrengimų tikrai 
daug ir visi nepaprastai gražūs.

Akademikai įrengę staigmenų 
laimikius, veiklos nuotraukų 
montažą; Skautininkių draugovė 
įrengusi įspūdingą grybą - mus
mirę, po ja Įvairūs rankdarbiai, 
sniegulės - lietuviškais moty
vais, jomarkinės širdelės, lai
mėjimai...; Židinietės — priga
minusios lietuviškų margučių, 
medauninkų, įvairių kepinių; Ne
ringos Tunto Živilės draugovė 
įrengusi dviejų stalų paviljoną 
-- rankdarbiai tautiniais moty
vais kaišytiniai takeliai, mezgi
niai, tautinės lėlės, padėklai, lėkš
tės; Vyr. skaučių stale--lempos, 
medžio dirbiniai atrodė labai ori
ginaliai ir Įspūdingai; Laimutės 
draugovė išstačius; mėgstu krep. 

ginalę lempą; jaun. skaučių drau
govės stale -- gausu rankdarbių; 
jūros skaučių kampe įrengta ori
ginali dekoracija -- laivo galas, 
tinklinė užtvanka ir ežeras; Ne
ringos skaučių tunto stale -- 
spauda, nuotraukos iš tunto veik
los, verpimo ratelis, kurį de
monstravo Įvairaus amžiaus se
sės ir domino ypač jaunesniuo
sius; Simano Daukanto Vyčių bū
relis turėjo ištatęs laimėji
mams dail. Muliolio paveikslus. 
Pilėnų tuntas atskirame paviljone 
buvo išstatęs lietuviško stiliaus 
medžio dirbinių.

Keturias valandas be pertrau
kos mugė buvo gausiai lankoma 
lietuvių, kurie ne tik grožėjosi 
darbais, bet daug jų ir išpirko.

Žemutinėje salėje vyko skau
čių motinų parengti skanūs pie
tūs, o prie staliukų patarnavo 
grakščios, žvalios bei manda
gios skautės. Iš karto metėsi į 
akį labai skoningi valgių sąra
šai pagaminti R. Žagarskaitės. 
Kiek teko nugirsti,tai visi gyrė 
ir džiaugėsi taip skaniai paga
mintais valgiais ir įvairiais pa
tiekalais. Tikrai didelis nuopel
nas Tėvų Komiteto ir visų ren
gėjų.

4 vai. įvyko Neringos skaučių 
tunto pasirodymai. Pasirody
mams vadovavo pati tuntininkė 
sk. Balašaitienė, o dainas ir šū
kius pravedė jos pavaduotoja G. 
Mariūnaitė.

Jaunesniųjų skaučių dr-vė pa
ruošta A. Kavaliūnienės, labai 
vykusiai atliko gerojo darbelio 
inscenizavimą pasakos būdu. Bi
čių skiltis su Įsijautimu sukūrė 
lietuviško kaimo vaizdelį. Stir
nų skiltis labai vykusiai interpre 
tavo graikų tragediją -- Anti- 
gone. Vyr. skautės gražiai pa
demonstravo madų pasikeitimą.

Labai vykusiai ir gražiai pasi
rodė Pilėnų tunto vilkiukai, va
dovaujant Premeneckienei.

Džiugu pažymėti, kad ir ne skau
tiškas jaunimas randa noro ir pa
reigos bendradarbiauti ir pasiro
dyti, Štai, lituanistinės mok. mo
kinių grupė, vadovaujama I. Sta- 
saitės, pasirodė su tautiniais šo
kiais ir O. Mikulskienės vadovau
jamos kanklininkės.

Užsibaigus programai, sk. Ba
lašaitienė pareiškė nuoširdžią 
padėką visuomenei, gausiai at
silankiusiai mugėje ir tuo parė-
mūšiai tuntą, visam Tėvų Komi
tetui, o pirmininką Mačį apdo
vanojo tautiniu kaklaraiščiu,

A.Raulinaitienę — tautine lėlyte.
O. Mikulskienei ir I. Stasaitei 
įteikta dovanėlės — rankdar
biai.

Gražus mugės parengimas ne
nuėjo veltui ir ateičiai duoda 
daug vilčių skaučių tunto geram 
klestėjimui bei augimui. Tenka 
pasidžiaugti, kad skaučių tėvai ir 
vadovės moka gražiai sugyventi 
ir dirbti kartu lietuviško jauni
mo auklėjimui ir jo išlaikymui 
lietuviškoje dvasioje.

A. J.

PAREN6IMŲ KALENDORIUS I
BALANDŽIO 20 D. Vysk. Va

lančiaus Lituanistinės mokyklos 
metinis vakaras-balius šv. Jur
gio parapijos salėje.

BALANDŽIO 20-21 D. XIII-jų 
Š. Amerikos Lietuvių Sportinių 
Žaidynių krepšinio ir tinklinio 
varžybos.

BALANDŽIO 27 D. L.T.M.Čiur. 
lianio Ansamblio metinis koncer
tas naujos parap. salėje.

BALANDŽIO 28 D. DLK Biru
tės draugija ruošia pietus šv. 
Jurgio parapijos salėje nuo 12 
iki 4 v. p.p.

GEGUŽES 4 D. Dirvos pava
sarinis koncertas-balius Slovėnų 
salėje.

GEGUŽĖS 11 D. Šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos vakaras 
Naujosios Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 11 - 19 D. dail. ir 
skulptoriaus Vytauto Raulinaičio 
darbų paroda Čiurlionio namuo
se. Ruošia Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande.

GEGUŽES 11 D. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos vakaras.

GEGUŽĖS 18 D. Vaidinimas 
"Tinka būti rimtu" šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Ruošia Liet. 
Fronto Bičiuliai.

GEGUŽĖS 25 D. Skaučių tė
vų komiteto madų paroda - ba
lius šv. Jurgib parapijos salėje.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Jurgio pa
rapijos salėje JAV ir Kanados 
II Šokių Šventės dalyvių - šokė
jų pasirodymas.

BIRŽELIO 16 D. Tragiškojo 
Birželio įvykių minėjimas. Ren
gia’ALT.

BIRŽELIO 22 D. Korp! Neo- 
Lithuania literatūros vakaras.

BIRŽELIO 23 D. L. V.S. Ramo
vės gegužinė "Kariui" paremti 
Čiurlionio namuose.

BIRŽELIO 30 D. Clevelando 
Skautininkių Draugovės geguži
nė - piknikas.

RUGSĖJO 8 D. 1863 m. suki
limo minėjimas. Rengia ACT.

LAPKRIČIO 23 D. Kariuome
nės šventės minėjimas šv. Jur- 
gio.parapijos salėje. Ruošia LVS 
Ramovė.

IŠNUOMOJAMAS
3 kamb. butas su vonia ir
2 spintom rūbams. Naujos 
grindys visuose kambariuo
se. Apačioje ir fronte. Tei
rautis, einant iš kiemo — 
1249 E. 61 gt. Prie šv. Jur
gio bažnyčios.

(37, 38, 39, 40)

BALFO PIETOS
Balfo pietūs Įvykę kovo 17 d. 

šv. Jurgio parapijos salėje, pra
ėjo su didelu pasisekimu. Da
lyvavo per 400 Balfo rėmėjų.

Pietus surengė Balfo 55 sky
riaus valdyba, kurią sudaro: 
pirm. P. Mikšys, vicepirm. K. 
Gaižutis, ižd. J. Balbatas, sekr.
P. Makarskas ir narys F. Na
vickas. Jiems gražiai talkinin
kavo Balfo direktorius dr, VI. 
Ramanauskas.

Pradėjus pietauti, atvyko se
nos kartos lietuvių pensininkas 
Tomas Butkus ir ĮteikėBalfo dir. 
d r, Ramanauskui laiškutį, kuria
me dėkoja už pakvietimą Balfo 
pietums, bet negilėdamas jais 
pasinaudoti prisideda prie Balfo 
darbo su penkine. Balfo metinio 
vajaus metu tas pats Butkus jau 
buvo paaukojęs 10 dol. Ir V. 
Šenbergas šių pietų proga Bal
fui paaukojo 5 dol. Jis irgi sa
vo metinę auką vajaus metu Bal
fui jau buvo atidavęs.

Ne mažiau pagarbos Balfas 
reiškia ir toms visoms lietu
vėms, kurios per kelias dienas ir 
naktis prigamino maisto net 400 
žmonių. Štai jos: I. Navickienė, 
E. Gaižutienė, E, Jocienė, A. 
Šenbergienė, M, Maslauskienė,
K. Lazdinienė, B. Pračkienė, O, 
Ciuprinskienė, Z. Liaukonienė, 
K, Dudėnienė, J. Stuogienė, E. 
Bridžiuvienė, LenceviČienė, O, 
Juškienė, A. Makarskienė, St. 
Stasienė ir St. Urbonavičienė. 
Ne tik maistą pagamino, bet jos 
visos ir svečiams prie stalų pa
tarnavo. Joms gražiai talkininka
vo šios skautės*. M. R. Jokūbai- 
tytės, D.V. Gaižutytės, D. Liau- 
konytė ir J. Urbonavičiūtė,

Šios lietuvės ir prikepėdaugy- 
bę tortų, pyragų, bulkučių: Gai
žutienė, Januškienė, Kersnaus- 
kienė, Kalvaitienė. Mainelienė, 
Minkūnienė, Mikšienė, Pračkie
nė, Račylienė, Šenbergienė, Ska- 
vičienė, Stuogienė ir Rukšėnie- 
nė.

Barui gražiai vadovavo J. Bal
batas ir A. Spirikaitis.

Buvo gražu, kada jauna skautė 
Milda Jokubaitytė, priėjus prie 

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND STATIONERY 
SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

GREETINGS and BEST WISHES

WIEHNS BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHN’S

704 EAST 185 th ST. KE i~O65O

pirmininko Mikšio, jam duodama 
dolerį, pareiškė, kad ji svečiams 
maisto lėkštes benešdama, pa
vargusi ir išalkusi, todėl norinti 
už tą dolerį papietauti. Pirmi
ninkui pareiškus, kad visi šių 
pietų rengėjai ir jų talkininkai 
veltui pietauja, ji purtindama gal
vutę, vis kartojo, kad vis tiek 
norinti Balfą paremti, nes pel
nas einąs vargstančių lietuvių 
šalpai.

Baigiantis pietavimo laikui, 
po repeticijos dar atvyko dalis 
čiurlioniečių su vadovu muz. A, 
Mikulskiu ir O, Mikulskiene.

Dalyvavo ir Lietuvių Bendruo
menės tarybos ir apyl. valdybų 
nariai su pirmininku St, Barzdu- 
ku.

Balfo pietų rengėjai nuošir
džiai dėkoja visiems už atsilan
kymą, visiems talkininkams, vi
siems aukotojams, šv. Jurgio pa
rapijos klebonui kun. B. Ivanaus
kui už leidimą beveik veltui nau
dotis sale, Dirvai, Draugui ir 
Darbininkui už skelbimus.

Jūsų visų dėka Balfas iš šių 
pietų gavo gryno pelno 326 dol. 
ir 81 centą.

Balfo 55 sk. valdyba

PARŠIUKAI VELYKOMS
5 mėnesių paršiukai, po 10,25 

dol. Yla ir didesnių — po 14 
dolerių. Užsisakyti ir sumokėt 
galima Lietuvių Klube.

PRIVALO PARDUOTI!!.'
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, l'/2 gara
žo.

RE 1-9470

VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERIS, 

kalbanti lietuviškai ir sutin
kanti gyventi kartu, reika
linga prie motinos palaikyti 
kompanijai. Maistas ir bu
tas kartu.

Skambinti PO 1-5711.
(38, 39, 40)

ACCOUNTSINSURED
TO $10,000.00 SUPERIOR 

SAVINGS
HOME AND

REMODELING LOANS

IN T0WN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIU 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laiką.

Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 
visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

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

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvėj — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000
18090 Milės Avė Call MO 2-8100



DIRVA
Nr. 38 1963 m. balandžio 1 d.

KAS IR KUR?
• Dirvos novelės konkur

sui gauta Adomo Klevinio 
pasirašyta novelė Pasivaži
nėjimas ligi dangaus.

• Tautinių šokių šventės 
informacinės komisijos ben
dradarbiai VI. Būtėnas ir 
Alg. Antanaitis aplankvs 
galimai daugiau šventėje 
dalyvausiančių šokių gru
pių ir parašys reportažų iš 
jų veiklos. Grupių lankymas 
bus pradėtas balandžio pa
baigoje ar gegužės pabaigo
je. šventė įvyks liepos 7 d., 
Chicagoje.

• Irena ir Engelbertas 
Dapkai, gyvenantieji Whit- 
tier, Calif., kovo mėn. 23 d. 
pažįstamų ir draugų tarpe 
atšventė vedybinę 25 m. si
dabrinę sukaktį. Jiems pa
linkėta sveikiems sulaukti 
50 m. auksinio jubiliejaus.

Dapkai jau virš 6 metų 
gyvendami Kalifornijoj yra 
gerai susitvarkę. Turi gra

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Vasario 16 Gimnazijos IV klasės mokiniai su auklėtoju kun. J. 
Riaubflnu. Pirmame suole sėdi iš kairės: M. Krivickaitė, M. Kimi- 
naitė ir M. Balnytė. Antrame suole: Vegneris, R. Francas ir V. 
Mečionis. Stovi: R. Starukas, M. Landas, J. Milinis, R. Sikora ir 
kun. J. Riaubūnas.

Vasario 16 Gimnazijos VII klasės mokiniai su auklėtoju kun. J. Dė
dinu. Pirmoj eilėj iš kairės: B. Girdvainytė, A. Šaltytė, H. Valiauga, 
G. Moras. Antroj eilėj: A, Hermanas, E. Getneris ir kun. J. Dėdi
nas.

Vasario 16 Gimnazijos I klasės mokiniai su auklėtoju T. Gailium.

Dantų gydytojai

JULIJAI DAMIJONAITIENEI
Lietuvoje mirus, dukrai GIEDREI, sūnums VY

TAUTUI ir KĘSTUČIUI bei jų šeimoms nuošir

džią užuojautą reiškia

Brazaičių šeima

žius nuosavus namus su 
gražiu sodu. P. Dapkus tu
ri darbą braižykloje su ge
ru atlyginihiu.

• Chicagos Aukšt. Litu
anistikos Mokykla šiais 
mokslo metais išleidžia nau
ją (jau ketvirtą) metraštį, 
kuriam yra duotas vardas 
” Jaunystės žie
dai”. Metraštį prirašė ir 
suredagavo patys mokyklos 
mokiniai, padedami metraš
čio globėjo, mokyklos direk
toriaus Juozo Masilionio. 
Metraštis jau atiduotas 
spausdinti.

Metraščio leidimas yra 
galimas tik dėka tėvų, ku
rie patys aukoja ir surenka 
aukas iš kitų asmenų, įver
tinančių jaunimo lietuvišką 
literatūrinį brendimą.

Šia proga yra prašomi vi
si, kurie turi metraščio au
kų lapų, juos grąžinti sa
vaitės bėgyje. Aukų lapai, 
užpildyti ar tušti, reikalin
gi atsiskaitymui, todėl turi 
būti tuojau grąžinti Tėvų 
Komitetui.

New Yorko Neringos skaučių tunto vadi ja su svečiais po vėliavos šventinimo iškilmių. Sėdi iš kairės: 
tuntininkė R. Bružinskienė, V. Čečetienė, P. Levickienė, vyr. skautininkė O. Zailskienė, J. Audėnas, D. 
Siemaškienė, G. Bartytė. Stovi: Bružinskas, kun. S, Yla, A. Čekienė, skautės ir dešinėje Atlanto raj. 
vadeiva V, Pileika ir kun. J. Pakalniškis. Vyt. Maželio nuotrauka

BOSTON

• Akademinio Skautų Są
jūdžio Bostono skyriaus 
metinė šventė įvyks š. m. 
gegužės mėn. 4 d. Lietuvių 
Piliečių Klubo salėje. Aka
demikai Skautai prašo apy
linkės organizacijų tą die
ną parengimų neruošti, ir 
visus kviečia gausiai daly
vauti jų šventėje.
STOJA Į KORP! 
NEO-LITHUANIA

Korp! Neo-Lithuania šiais me
tais suslaukė ypatingai daug prie
auglio. J juniorus įstojo net 14 
studentų. Sueigos daromos kartą 
Į mėnesį ir jos vyksta iš eilės 
korporantų namuose.

Jumorams vadovauja garbės fi- 
listerė L. Čepienė ir šen. 
Griauzdė. Korporacijos pirm, 
šen. A. Svilas labai aktyvus kor
poracijos reikaluose.

NAUJA JŪRŲ SKAUTŲ NEMUNO 
UOSTO DIREKCIJA

Įvykęs Jūrų Skautų Nemuno Uos
to Globėjų susirinkimas svarstė 
rūpimus klausimus. Vienu iš pa
grindinių reikalų -- įsigyti vasa
rai du gerus būrinius laivus. Visi 
tėvai prašomi surinkti pinigųpa- 
gal išdalintus aukų lapus. Išrink
ta nauja direkcija, kuri pareigom 
pasiskirstė: pirm. Ignas Vilėniš- 
kis, vicep. A. Matjoška ir Mano- 
maitienė, sekr. L. Lendraitis, 
kas. P. Ausiejus, ūkio v-kas E. 
Bajerčius su pad. Gruzdiene ir 
valdybos narys Kovas.

Kontrolės komisija -- B. Ute- 
nis, K. Ulevičius ir inž. V. Iz- 
bickas.

TYSLIAVIENEI NEPASISEKĖ!
Kovo mėn 10 d. Tysliavienė 

atvežė bostoniškiams parodyti 
Lietuvoje susuktą filmą. Nors Jo
no Romano radio valdandojeTys- 
liąvienės filmą buvo labai garsi
nama, bet į salę tesusirinko vos 
keliolika asmenų. Kur einaJonas 
Romanas su savo programa? Ką 
galvoja tie lietuviai jaunuoliai, 
kurie Romano radio valandėlei 
talkininkauja? Šia proga Bostono 
lietuviai parodė savo tautinį su
sipratimą ir okupanto gaminto
mis filmomis nesusiviliojo.

JONUI KASMAUSKUI gegužės 
mėn. 14 dieną sukanka 80 metų. 
Šį gimtadienį Tautinė S-ga ren
giasi atitinkamai atžymėti.

TORONTO

• Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės Taryba ir vietos 
organizacijų atstovai kovo 
22 d. buvo susirinkę Lietu
vių Namuose aptarti dauge
lį bendrinių reikalų ir nusi
statyti kas artimiausiu me
tu turėtų būti vykdoma.

Pasitarimą pradėjo apy
linkės pirmininkas J. R. Si
manavičius. Sudarius prezi
diumą, kurio pirmininku 
buvo V. Skrinskas ir sekr. 
p. Reginienė, sekė praneši
mai. Valdybos vardu prane
šimus padarė pirm. J. R. 
Simanavičius ir ižd. M. Ab
romaitis. Revizijos komisi
jos pranešimą-aktą paskai

tė V. Bačėnas. Diskusijose 
dėl pranešimų dalyvavo vi
sa eilė kalbėtojų ir buvo iš
kelta nekuriu naujybių, 
kaip finansų komisijos su
darymas solidarumo mokes
čiui rinkti ir kt.

Nemaža sunkumų turėta 
sudarant naują apylinkės 
valdybą. Bet visa tai buvo 
nugalėta ir po ilgesnio išsi
kalbėjimo išrinkta šios su
dėties valdyba: klebonas 
kun. P. Ažubalis, M. Abro
maitis, V. Bačėnas, J. Cicė
nas, S. Jokūbaitis, dr. Ma- 
tulionytė ir Manglicas.

• Labdaros draugija "Dai
na” kovo 24 d. Lietuvių Na
muose minėjo savo veiklos 
20 metų sukaktį. Ta proga 
nuoširdų žodį tarė konsu
las dr. J. žmuidžinas ir eilė 
kitų visuomenininkų, kurie 
linkėjo sėkmės Dainai toli
mesniame jos labdaros dar
be.

CHICAGO

• ”Varp<J” choro (iš Ka
nados, Toronto), koncertas 
įvyks š. m. gegužės 19 d. 
(sekmadienį), 3 vai. p. p. 
Marijos Aukšt. Mokyklos 
salėje, Chicagoje. Bilietai 
jau gaunami: Marginiuose, 
2511 W. 69th St., tel. PR
8-4585, — Tvero brangeny
bių krautuvėje, 2646 W. 69 
St., RE 7-1941, — Dainoje 
TV, 3321 So. Halsted, CL
4-5665, — Memenu krautu
vėje, Cicero, 1439 So. 49th 
Avė., TO 3-5750, Jonaičio 
vaistinėje, 2735 W. 43rd St., 
VI 7-9695.

Konertą rengia JAV LB 
Kultūros Fondas.

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!

Putname, Conn., lietuvaičių seserų vienuolynas laiko moksleivėms ir studentėms bendrabutį, kuria
me kasmet mokslo metais gyvena apie 30-40 lietuvaičių. Nuotraukoje bendrabutietės su vadovybe. II- 
ojoje eilėje iš kairės: vieiTuolyno vyresnioji sesuo M. Paulė, lituanistinių dalykų mokytoja sesuo M. Fe
licija, moksleivių seniūnė R. Kalėdaitė (iš Kolumbijos), lietuvių kalbos mokytoja sesuo M. Jurgita, dai
nų mokytoja sesuo M. Bernarda, Lituanistinių dalykų dįstotojas Annhurst kolegijoje Dr. kun. V. Cuku- 
ras, bendrabučio seniūnė A. Domeikaitė, sporto instruktorė sesuo M. Cirdija ir bendrabučio vedėja bei 
muzikos mokytoja sesuo M. Bernadeta; trūksta kapeliono kun. S.'Ylos ir bendr, vedėjos pavaduotojos 
bei darbelių mokytojos sesers M. Palmiros. B. Kerbelienės nuotrauka

ROCHESTER

• Lietuvių Fondo vajaus 
rinkliava Rochesteryje vyk
sta sėkmingai. Nuo kovo 17 
d. suma iš 5100 dol. pakilo 
iki 7585 dol. Jau yra 48 lie
tuvių šeimos, kurios paau
kojo po 100 dol., 3 šeimos p6 
200 dol., ir 2 po 500 dol.

Malonus faktas, kad tie, 
kurie apsisprendė paaukoti 
LF, jie atneša pinigus ar 
pasižadėjimą su savotišku 
pasitenkinimu, kaip atlikda
mi malonią pareigą tėvynei.

• Tragiškas įvykis ir Ro-
chesterio lietuvių vieningu
mas. Kovo 17 d. Vladas Oba- 
lis šeimos vardu pasižadėjo 
įmokėti Liet. F. 100 dol. 
Šeima gyveno kukliai, Vla
das paskutiniu laiku buvo 
silpnos sveikatos. Kovo 18 
d. Vladas Obalis ištiktas šir
dies smūgio darbovietėje 
mirė. Jo bičiuliai tuojau su
metė 100'dol. ir įmokėjo LF 
komitetui, nario ir balsavi
mo teisę atiduodami velio
nio sūnui Raimundui Oba- 
liui. (bk)

Australijoje, Melbourno mieste, jau sėkmingai veikia antrus metus 
lietuvių kooperatinė kredito draugija Talka. Nuotraukoje jos vadovybė. 
Iš kairės: F. Gužas, J. Šniras, pirm. L. Barkus, V. Bartuška ir J. 
Kalnėnas. Vyt. Vasario nuotrauka

PAIEŠKOMI
ANINKEVIČIUS, Povilas, iš 

Kėdainių, gyveno Brazilijoje.
ANTANAITIS, Jonas, buvęs Vo

kietijoje, Schwaebisch Gmund sto
vykloje.

BARTKUS, Juozas, gyvenęs 
Jersey City, N.J.

BLINSTRUBIENĖ, Valerija, gy
venusi Vilniuje.

ČERNIAUSKAS, Adomas, iš 
Beloniškių km., Trakų apsk.

KIZAS, Juozas, kilęs iš Gar
liavos, Kauno apsk.

KUIZINAS, Vytautas, buv. jūrų 
karininkas.

LAURINAITYTĖ, Angelina ir 
Danutė, buvusios Danijoje, vė
liau išvykusios Anglijon.

MONKEVIČIUS, Kazimieras ir 
Vincentas, Jono sūnūs.

MURAUSKAITĖ, Elena, iš Ša
kių.

PIKEVIČIUS, Alfonsas, kilęs iš 
Milių km., Viekšnių vai., Mažei
kių apsk.

RUGIENIUS, Vincas, Simono 
sūnus, iš Viliamų kaimo, prie 
Zapyškio.

TURAUSKAS, Andrius, iš Da- 
pkiškių km., Miroslavo par,, Aly
taus apsk., žmona ir vaikai Fe
liksas, Konstantinas, ir Olga. 
VI

VIZGAITIS, Juozas, Simono sū
nus.

VIZGAITYTĖ, Aldona, iš 
Kauno, buvo Danijoje, vėliau iš
vyko Anglijon.

Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

BEST WISHES

THE OHIO
LAUNPRY 00.
MECHANICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė.

HE 1-9305
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