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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIDIEJI GINČAI
SENATO UŽSIENIO REIKALŲ KOMISIJOS JAV 
POLITIKOS SIEKIŲ TYRINĖJIMAS DAVĖ GE
RŲ REZULTATŲ, NES ADMINISTRACIJA 
VALSTYBĖS SEKRETORIAUS RUSK LŪPO
MIS LOGIŠKAI ĮRODĖ, KAD TAIKOS LABUI 
REIKIA GINKLU PASIPRIEŠINTI VIETNAME 
IR ATSAKOMYBĖ Už ATOMINI KARĄ GULI 
NE TIK ANT JAV, BET KOMUNISTINIŲ VALS

TYBIŲ PEČIŲ.

Vytautas Meškauskas
Valstybės Sekretoriaus Dean 

Rusk ir generolo Taylor liudiji
mai senato užsienio reikalų ko
mitete įnešė daug aiškumo į JAV 
užsienio politikos siekius. Reikia 
pripažinti, kad paskutiniuoju lai
ku jie daug kam buvo nebeaiš
kūs. Vyraujanti tezė įvairiuose 
aiškinimuose buvo ta, kad gyve
name besikeičiančiame pasulyje. 
Už tat ir užsienio politikos sie
kiai dabar turį būti kitokie, negu 
kada nors anksčiau. Jei II Pas. 
karo pasėkoje didžiausias JAV 
užsienio politikos tikslas buvo su 
laikyti komunizmo ir tuo pačiu Ru
sijos imperijos plėtimąsi, dabar 
komunizmui suskilus į įvairias 
sektas, tas plėtimasis daug kam 
nebeatrodo baisus, o juo labiau 
aktualus.

Tokios pažiūros žmonėms JAV 
įsikišimas į Vietnamo reikalus 
atrodo daugiau ar mažiau bepras - 
miškas. Tai kas, kad visas Viet
namas pasidarys komunistinis -- 
sako jie. Ir Jugoslavija yra ko
munistinė, prie komunizmo kryps
ta ir daugelis kitų na uju valstybių, 
bet jos visos nesudaro tiesioginės 
grėsmės JAV-bėm. Dar daugiau, 
jos nėra tikros dviejų didžiųjų 
komunizmo centrų -- Maskvos ar 
Pekino — tarnaitės, Hanoi reži
mas, kuris faktinai vadovauja 
partizanų karui, nors ir gauna 
žymią pagalbą iš abiejų centrų, 
visdėlto nori būti nepriklauso
mas. Pagaliau, JAV nenori ir ne
gali būti viso pasaulio policininku, 
o įsikišimas į Vietnamą galų gale 
gali privesti prie karo su Raudo
nąja Kinija ir net Sovietų Sąjun
ga. Savaime aišku, kad toks ka
ras greičiausiai būtųatominis, po 
kurio neliktų nei nugalėtų, nei nu
galėtojų.

Tos tezės gynėjų tarpe šalia 
visos eilės žurnalistų su Lipp- 
mannu prieškyje, yra ir pats se - 
nato užsie nio reikalų komisijos 
pirmininkas Fulbright bei narys 
šen. Wayne Morse (dem. Oreg.) 
Apklausinėdami .liudininkus jie, 
aišku, stengiasi iš jų išgauti to
kius pareiškimus, kurie tiktų jų 
atstovaujamai nuomonei. Ir jei jie 
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howeris žadėjo Pietiniam Viet- 
namui tik Ūkinę pagalbą, prezi
dentas Kennedy pasiuntė tik kari
nius ‘patarėjus’, o prezidentas 
Johnsonas priešrinkiminės kam
panijos metu žadėjo nesiųsti Ame
rikos jaunuolių į karą Azijos 
džiunglėse, jei jie visi buvo jau 
siejami anksčiau duotų pietiniam 
Vietnamui įsipareigojimų. Rusk 
atsakė, kad Eisenhoweriui nebuvę 
reikalo rūpintis karine pagalba, o 
Kennedy laikais pakako ‘patarėjų* 
todėl kad spaudimas iš komunis
tų pusės vėliau padidėjo ir pa
reikalavo kontrapriemonių iš 
JAV. Su tuo sutinkant, reikia su
tikti ir su prielaida, kad griež
tesnė laikysena nuo pat 1954 m. 
būtų buvusi teisingesne ir ko ge
ro nebūtų išprovokavusi komunis* 
tus didinti savo spaudimą.

Kaip ten būtų... Rusk dabar aiš
kiai pasakė, kad nepaisant visų 
komunistų nesutikimų, Vietname 
JAV susidūrė su tarptautinio ko
munizmo plėtimosi apraiška. Kad 
tam pasipriešinus, JAV yra anks- 

turėjo šiokio tokio pasisekimo iš 
pirmųjų liudininkų ats. gen. Gavin 
ir ‘kremlinologisto’ buv. amba
sadoriaus parodymų, jie susitiko 
su daug kietesniais riešutaisbuv. 
ambasadoriaus ir gen. Tayloro 
bei Valstybės Sekretoriaus Rusk 
asmenyse. Abu jie gąlėjo kalbėti 
su tokiu autoritetu, prie kurio se
natoriai negalėjo prisilyginti. 
Šiaip ar taip, sunku įsivaizduoti 
kitus asmenis, kurie galėtų dau
giau žinoti apie karinę ir politinę 
būklę negu tiedu pareigūnai.

Gen. Taylorui priklauso tas nuo- čiau sudariusi karines pagalbos 
pelnas, kad jis išsklaidė gandus 
ir propagandą, jog vietnamiečiai 
patys nori komunizmo. Jų kariuo
menės, kurios dabar esama per 
600.000, 95%sudarą savanoriai ir 
nebuvę atsitikimo, kad į priešo 
pusę pereitų bent koks, nors pats 
mažiausias padalinys, kaip būrys 
karių. Ir nepaisant komunistų te
roro, nukreipto prieš atskirų kai
mų pareigūnus, visados atsiranda 
žmonių, kurie nori užimti užmuš
to pareigūno vietą ir toliau tęsti 
jo darbą. Net ir tuo laiku, kada po 
Diemo nužudymo Saigoneviešpa
tavo chaosas, ten neatsiradę po
litikų, kurie norėtų dirbti komu
nistų naudai.

Generolas taip pat davė su
prasti, kad karas Vietname grei
čiau gali būti praloštas namuose, 
negu mūšio laukuose. Ta užuomi
na sukėlė komisijos narių susi
domėjimo. Ak, ir be tos užuomi
nos daug kam atrodo, kad karas 
pralošiamas Washingtono parke
te, o ne pietryčių Azijos balose. 
Spaudžiamas tikslesnio atsaky
mo, generolas pareiškė galvojęs 
apie ... Prancūziją 1954 m., kada 
ji atsisakė toliau kovoti Indoki
nijoje, nors kariai dar nebuvo vi
sai pralaimėję. Gaila, kad gene
rolui pritrūko drąsos pasakyti, 
kad niekas taip komunistus nepa
drąsino kaip kai kurių laikraščių 
ir politikų kalbų lektūra, jų tarpe 
Fulbrighto ir Morsės.

Tas klausimas iškilo apklau- 
sinėjant ir Valstybės Sekretorių 
Rusk. Kodėl -- teiravosi vienas 
senatorius -- prezidentas Eisen-

sutartis su 40 kraštų. Jei JAV ne- 
išpildys dabartinių savo įsiparei
gojimų, dėl kurių egzistencijos 
nėra jokių abejonių, kaip kiti kraš
tai galės tikėtis JAVpagalbos rei
kalui ištikus? Maža to, priešui ir 
draugui reikia įrodyti kad JAV 
prezidento žodis ką nors reiš
kia. Jei jis sako: ‘ne‘, tie kurie 
to įspėjimo neklauso turi prisi
imti tam tikrą riziką. Rusk vi
sai teisingai teigė, kad ne tik 
JAV turi būti susirūpinusios ne- 
priartinimu atominio lcaro, bet- ir 
komunistinės valstybės. Ir jos tu
rinčios suprasti savo žygių riziką 
ir nešti už tai atsakomybę.

Žodžiu, po nuolatinės didžiųjų 
JAV politikos komentatorių lek
tūros, Rusko pareiškimai buvo 
maloni staigmena. JAV turin
čios esamoje situacijoje įrodyti 
komunistams, kad ginklu jie nie
ko negali laimėti. Tokį įrodymą 
patiekti JAV turinčios pakanka
mai jėgos ir priemonių. Ir toks 
įrodymas, galų gale, yra geriau
sias taikos išlaikymo laidas.

* ADMIROLAS CHESTER K. 
NIMITZ, II Pas. karo metu va
dovavęs galingam JAV laivynui, 
nugalėjusiam japonus Pacifike, 
mirė sulaukęs 80 m. amžiaus.

* JAV DARBININKŲ UNIJŲ 
SĄJUNGOS — AFL-CIO — pre
kybinio laivyno darbininkų sky
rius reikalauja boikotuoti tų vals - 
tybių laivus, kurios palaiko pre
kybinius ryšius su Š. Vietnamu.

Žiema New Yorko kalnuose. V. Maželio nuotrauka

STIPRINKIME PASTANGAS KOVOIE UŽ 
LIETUVOS LAISVE

Vytauto Abraičio kalba pa
sakyta per Vasario 16 d. mi
nėjimą, š.m. vasario 13 d., 
Newark, N.J1, New Jersey 
Tarybos ruoštame minėjime.

Jau 48-ri metai skiria mus nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo Akto. Jau bemaž 26 
metai, kai nė vienas iš lietuvių 
tąja nepriklausomybe neturi
me progos naudotis. Tad, ne
nuostabu ir tai, kad nemaža dalis 
lietuvių jau neturėjo progos al
suoti nepriklausomos Lietuvos 
oru, o, vienok, to Nepriklauso
mybės Paskelbimo Akto reikšmė, 
toji Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo data -- Vasario 16-ji 
-- vietoj natūraliai su laiku ėju
si užmaršties keliu, mumyse kas 
dien auga ir stiprėja ir jo vertė 
kiekvienam lietuviui darosi vis 
brangesnė. Tik neseniai užbai
gėme minėti 25-rių metų sukak
tį Lietuvos okupacijos, kuri po 22- 
jų metų nepriklausomo gyvenimo, 
nutraukė progą lietuvių tautos ge
nijui laisvai dirbti, gyventi ir 
kurti savajam rytojui, savo pra
bočių žemėje, tarp savųjų, savą
ja kalba ir papročiais. Todėl na
tūralu, kad kiekvienais metais, 
minėdami vasario 16-ją, mes lie
tuviai vienbalsiai pakartojame tą 
šventąją lietuvių Tautos Priesai
ką ir valią, kad lietuvių tauta 
nori būti laisva. Ji tokia ir bus, 
nežiūrint okupacijos žiaurumo ir 
okupanto lankstumo pristatyti pa
sauliui, kad Sovietų Rusija 1940 
metais Lietuvą ne okupavo, o "iš
vadavo".

Minint Vasario 16-ją yra Įpras
ta, kad vadinamasis minėjimo 
"pagrindinis kalbėtojas" paaiš
kintų susirinkusiems Vasario 16 

dienos reikšmę ir prasmę, pasi
gėrėtų (o kartais, pasitaiko, pa
reinamai nuo kalbėt jo, pakol iotų) 
nepriklausomos Lietuvos gyveni
mo laikotarpį, primintų okupanto 
Lietuvoje padarytą ir daromą ža
lą lietuvių tautai ir pabaigai už
tikrintų savo tvirtą tikėjimą, kad 
Lietuva atgaus savo laisvę. Vi
sa tai turėjo ir turi savo prasmę 
ir reikšmę, bet, mano giliu įsi—

PREMIJA UŽ GERIAUSI. STRAIPSNĮ
A.L.T. S-GOS PHILADEL-

PHIJOS SKYRIAUS 
KONKURSAS

A.L.T. S-gos Philadelphi- 
jos Skyrius, besirūpinda
mas lietuvių tautos tęstinu
mo išlaikymu, kovos už sa
vo tautos laisvę stiprinimu, 
norėdamas Įtraukti gyves- 
nėn veiklon didesnį patrio
tiškai nusiteikusių asmenų 
skaičių ir ieškodamas kelių 
mūsų spaudai praturtinti ir 
pagyvinti, — skelbia šį kon
kursą:

1. Už 1966 metais Dirvo
je geriausiai parašytą 
straipsnį ar jų eilę, kur bū
tų keliama lietuvio tautinė 
dvasia, skatinama dirbti sa
vo tautos labui ar gilina
masi į savąją kultūrą, — 
skiriama 100 dolerių pre
mija.

2. Už 1966 metais Dir
voje geriausiai parašytą 
korespondenciją ar jų eilę 
iš Philadelphijos ar jos apy- 

tikinimu, šiuo metu, minint 48- 
rių metų nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį, iš kurių pasku
tinius 25 metus lietuvių tautai 
faktiškai vergaujant, yra svar
biau ir tiksliau pasvarstyti, ar 
tos priemonės ir būdai, kuriais 
mes užsieniuose gyveną lietuviai 
siekiame- lietuvių tautai laisvės

(Nukelta į 3 psl.)

linkių lietuvių veiklos; — 
skiriama 50 dolerių premi
ja.

3. Straipsniai ar kores
pondencijos turi būti pasi
rašyta pilna pavarde arba 
tų autorių nusistovėjusiais 
inicialais.

4. Konkurso vertintojais 
yra visi A.L.T. S-gos Phi- 
ladelphiįos Skyriaus nariai, 
todėl jie prašomi atidžiai 
sekti šių metų Dirvą, kad 
1967 metų pradžioje specia
liai skvriaus sušauktame 
susirinkime galėtų atiduoti 
savo balsą už pasirinktą 
straipsnį ar korespondenci
ją.

5. Konkurso pravedimu 
rūninasi A.T,.T. S-gos Phi
ladelphijos Skyriaus Valdy
ba.

Vincentas Gruzdys.
A.L.T. S-gos Philadelnhiios

Skyriaus Pirmininkas
Bronius Buinys, 

Sekretorius
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ALGIMANTAS MACKUS - IR JO BUVO ŽEMĖ!
Bendravimo ir bičiulystės atspindžiai

Tai buvo kalėdinių švenčių pir
moji diena. Nelengvai įspėjamas 
sunegalavimas vertė pajusti dau
gelio žmonių vidinę šilumą. (O 
tądien buvau susilaukęs daug ne
užmirštamų aplankymų! Tikrai 
nelauktų bei netikėtų.)

Akys sužibo, kai pavakary pa
mačiau Dalią Juknevičiūtę Mac- 
kuvienę, tvirtu žingsniu besiar
tinančią prie mano guolio. Vos 
kelis žodžius spėjęs jai pratarti, 
pastebėjau koridorium žengiantį 
didžiulį vaisių krepšį. Toji pinti
nė (dovanomis gausi ir nemenkai 
sunki) buvo paslėpusi nešančio vy
ro galvą ir liemenį. Kai pintinis 
krepšys nusileido, pasirodė Al
gimanto Mackaus šelmiškai švie
si šypsena.

Mano žinioje tebuvo viena kė
dė, kurios Dalia nepaneigė. Al
gimantą kviečiau prisėsti lovoje. 
Bet jis atsisakė, visą atsilankymo 
laiką liko bestovįs.

Pasisvečiavimas užtruko neil
gai: juodu turėjo kitų įsipareigo
jimų. Tik anas negalaujančio pri
siminimas ir šventinis vizitas pra
giedruliu išlieka širdyje.

Antradienio, 1964 metų gruo
džio 29 dienos, telefono skambu
tis sukrėtė: tamsus vakaras va
kar išplėšė mums dvi gyvybes: 
Liliją Vanagaitienę ir Algimantą 
Mackų!

Dar peranksti tikrais žodžiais 
išsakyti koks buvo atoveikis, kok
sai lydėjo pergyvenimas. Nors, 
vos iš ligoninės išleistas, įsijun
giau į gausią minią, atėjusių su 
dviem negyvais (ir tokiais mūsų 
tarpe gyvingais!) atsisveikinti. 
Nepamačiau Algimanto veido, ta
čiau jo vidiniai bruožai pasilieka 
su manim. Asmenybės, talento ir 
lipšnios bičiulystės nenudylą at
spindžiai. Antanas Škėma, Julius 
Kaupas ir Algimantas Mackus 
brendo ir augo didžiajai literato , 
rai. Mūsiškė rašliava liko nu
skriausta. Gal net peržiauriai. 
Lengvi principiniai susikirtimai 
ar nesutarimai niekad šešėliais 
neslėgė mudviejų santykiavimo.

Algimanto Mackaus veik nepaži
nojau, kai, besikuriant "Pelkių 
žiburėlio" radijo literatūrinei pro - 
gramai, per telefono ragelį išgir
dau jo balsą. Paaiškinęs sumany-

tas pats!
Tiesioginė, sunkiai dirbanti, nešposaujanti liepsna. Kiek 
skonio ji suteikia maistui. Tiesioginė liepsna suteikia kai 
ko ypatingo ir alaus skoniui. Ji veikia kiek skirtingai 
bravore, bet rezultatai tie patys ... puikus skonis. Ugni
mi darymas yra tradicinis Senojo Pasaulio būdas . .. juo 
išgaunamas geresnis skonis iš visko, kas dedama alų da
rant. Ugnimi darymas yra brangesnis, bet tuo būdu iš
gautas skonis labiau patinka klijentams. Ragauk šaltą 
Stroh’s dar šiandien. Tai vienintelis Amerikoje ugnimi 
darytas alus.

FIRE-BREWED FLAVOR

STASYS PILKA

mo tikslą, Alg. Mackus raporta
vo: "Esame nutarę kad tamsta 
skaitysi Jurgio Savickio kūrybos 
ištraukas".

Čia ir iškilo pats pirmasis 
(mandagus, bet griežtas) konflik
tas. Kas buvo toji galingoji jėga, 
kuri nusprendė?! Antrą vertus, 
Jurgio Savickio niekad nesmi in
terpretavęs: abejoju, kad pasi
seks. Pasiūliau bendradarbiauti; 
bet leidus man pačiam pildomus 
dalykus pasirinkti. Algimantas pa - 
siliko neperkalbamas ir telefono 
ragelis sutvirtino mudviejų nesu
tarimo žodžius.

Antras konfliktas: esu išpai
kintas, nesu pratęs, kad redak
torius manuosius rašto darbus 
marinuotų. Pasitaikė, kad Mar
gučiui, kurį redagavo Algiman
tas, daviau amerikinės poezijos 
vertimų. Tie užrašai pas jį už
sigulėjo. O kitas redaktorius žal
čio gudrumu jau gundė tais šedev 
rais jį apdovanoti. Kaip jau įpras
ta, redaktoriai iš manęs dažniau
siai gauna humoristinio turinio 
epistolijas, todėl ir Margučio re~ 
daktoriui nepagailėjau būdingo są 
mojaus. Algimantas atsakė sau
soku ir užsigavusio vyro laišku, 
pridėjęs, su iškoreguotais rinkė
jo paklydimais, atspaudų lape
lius. Kai neužilgo viešoje vieto
je susitikome, pats pirmas pri
ėjo ir jautriai prašneko. Nieko 
nei apie šedevrus, nei apie ne
sutarimą neprimindamas.

Tai buvo paskutinis mūsų kon
fliktas. Juos atgaivinau, nes Al
gimantas savo esme buvo skir
tingas naujosios generacijos at
stovas. Kad iš pirmųjų įspūdžių 
kiek formalus ir užsidaręs, ta
čiau tikrumoje jautrus, vidiniai 
šiltas bei nuoširdžiai bičiuliš
kas. Todėl analogiškai apie jį 
tegaliu ir kalbėti: tik giedriai 
ir tebegyvo draugiškumo ribo
se.

Esu su tais, kurie teigia, jog 
dailininkas, piešdamas kurio as
mens portretą, suteikia pozuo
jančiam ne vien kaikuriuos savuo. 

sius bruožus, bet ir perteikia 
oroginalui savąjį charakterį. Al
gimantas Mackus pvz., siųsda
mas "Jo yra žemė" rinkinį man 
užrašė "... sugebančiam ir kas
dienybėje išlikti šventadienišku” 
(1959.7.29), gi "Neornamentuotos 
kalbos generacija" turėjo užrašą: 
"žodžio sakytojui ir žodžio rašy
tojui" (1963.2.19). Vaizduojasi, jog 
analogines dedikacijas ir su sa
vomis knygomis pasiųsčiau Al
gimantui, nes iškilni diena jau
tėsi jo kasdienos elgsenoje, o žo
džiais džiaugėsi ir kankinosi ir
gi ne vien popieriuje. Manyčiau 
jog peršama teorija neapvilia.

Vienas nuotykis mudviejų san
tykiavimui atnešė tarytumei kar
tėlį. Minėjau kuklią sukaktį. Ko
mitetą susiaurinau: jame tebuvo 
vien menų žmonės. Savaime aiš
ku, kaip ir dera mūsuose, atsi
rado įvykiui "opozicija", kuriai 
vadovavo ambicingi konspirato- 
riai (aišku, tie, kuriems kadai
se padėjau iškilti). £ prakilnų 
sąmokslą buvo, berods, palenktas 
ir Algimantas. Iki tol su žmo
na Dalia neapleisdavo nė vieno 
mano rečitalio. (Užkulisin tau
rių dovanų atsiųsdavo, ateidavo 
jaukiais sakiniais pasidalinti). O 
per sukaktuvinį rečitalį abiejų... 
pasigedau. Bet kaip po to Algi
mantas graužėsi! Dar stipriau ro
dė širdies šilimą. Dar delikates- 
nis buvo jo manajai personai dė
mesys.

Toks giliu jautimu yra buvęs 
Algimantas: prigimto taurumo ir 
dvasinio nedirbtinio orumo žmo
gus.

Nei Pagėgiuose, nei Vilniuje, 
nei išvietintų tautiečių stovyklo
je -- tuose geografiniuose taškuo
se vargu ar atsirado paskata? 
Buvo gal polinkis, į raštiją sie
kimas. Dar neapčiuopiamas, su
gebėjimų nesutvirtintas. Pirmie
ji poezijos bandymai neatskleidė 
savarankiškumo. Algimantas Mac
kus, mano galvojimu, pa šaukimui 
nuslenkė tik Chicagoje, apsi
sprendęs lietuvių literatūrai skir
ti gyvenimą.

Jam artimiausia pasirodė po
ezija. Linko ir į sceninį veiksmą 
(gal tik idėjų ir žodžių ribose). 

Gavo progą verstis žurnalistika 
bei publicistika: įsijungė į mėne
sinio žurnalo bei lietuviškos ra
dijo programos redagavimą. 
Greta reiškėsi, bendraudamas su 
jaunais liberalais, ir jų organiza
ciniame darbe.

Poezijoje išsinarino iš pavir
šutiniškumo, ėmė ieškoti savojo 
kelio. Nesuklysiu gal teigdamas, 
jog kadaise būdingas gyvenan
tiems Paryžiuje amerikiečiams 
rašytojams "the lošt generation" 
obalsis yra persilaužęs ir per Al
gimanto Mackaus kūrybos priz
mę. Lygiaiir liaudinė daina jo po
ezijoje surado originalius spin
dulių laužiklius. Puikiai kalbą 
valdydamas, siekė ne vien savojo 
pasisakymo, bet ir naujos žodinės 
išraiškos.

Užsidegusiai domėjosi teatru, 
bandė pažinti naujas jo formas. 
Talkininkavo keliems lietuvių kal
ba pastatymams. Paruošė Vinco 
Krėvės kūrybos vakaro sceninį 
tekstą (kur mintys bei žodžiai do
minavo veiksmą).

Redaguodamas, stengėsi į talką 
stoti talentingiems pradedan
tiems. Iškėlė bent porą rimtų kri - 
tiku. Skleidė moderniosios mūsiš - 
kės dailės atsiekimus.

Radijo darbe, lygiai kaip ir re
dagavime, atsirado pakopos į pa
tyrimą, į akiračių plėtimą.

Tik trumpai lankęs aukštą
ją mokyklą, ją pakeitė "nami
niu universitetu": sistemingai ir 
daug skaitė, lankė parodas, pas
kaitas ir t.p. Galimais būdais sa
ve brandino tikrajai literatūrai.

Šios našios pastangos neliko 
nepabrėžtos, kai Algimantui Mac - 
kui tapo paskirta Vinco Krėvės 
vardo literatūrinė už poeziją pre
mija.

Mėgo tvarką (kai kam gal at
rodė formalus ar pedantiškas). 
Jo darbo kambarys visada pavyz- 
dingai užlaikomas: kiekvienas 
daiktas savo vietoje. Iš knygų 
nugarėlių galima spręsti apie do
minančių problemų įvairumą. Čia 
ir svetainėje daug grafikos bei 
tapybos. Be įdomių žmonos darbų, 
sienose -- vienaamžių ieškotojų 
kūriniai.

Algimantas gebėjo įvairius da
lykus sujungti vieningon draugėn, 
mokėjo ir savo laiką tvarkyti. 
Su radijo programa surištam dar • 
bui ateidavo jau popierinėm va
landom, rytmečius skirdamas na
mų aplinkoje kūrybiniam ir re
dagavimo triūsui. Buvo iškovo
jęs nuo transliavimo laisvus va
karus. Visur būdavo tvirto žo
džio ir stiprios pareigos vyras. 
Jo į literatūrą žingsniai buvo 
tvirti ir sąmoningi. Fatiiškai žu
vo tuo metu, kai jaupradėjo jaus
ti savitą kūrybinį veidą, kai arti
nosi laikas atsisveikinti su jau
natviškais klaidžiojimais ir pra
šnekti subrendusio vyro potenci
ja. Emigracinėse liūdnybėse lie
tuviškai raštijos gėlei pražysti ir 
svaiginančią kvaptį skleisti ima 
laikas: morali atmosfera nevi- 
suomet padeda.

Algimantas Mackus, neaukšto 
ūgio, patrauklaus veido ir susi
valdymo bei elgesio saikumožmo
gus, savaime kėlė simpatiją ar 
respektą. Dabojo išvaizdą: visuo
met švariausiai nusiskutęs, tvar
kingai apsirengęs, nepergarsiai 
šnekąs. Jo mandagumas nebuvo 
dirbtinis. Ryški pasmakrėj duo
butė rodė, kad nėra linkęs nuolai
doms. Kreipė dėmesį į autori
tetingos kritikos balsą. Tuo pat 
metu kiek šalčiau arba abejingiau 
reagavo į "nepasitenkinimo" ar 
santūresnius auditorijos bei 
skaitytojų atoveikius.

Algimantas Mackus buvo libe
ralinio sparno (Santara - Šviesa) 
adeptas. Ilgainiui tapęs sąjūdžio 
ryški figūra. Su savos poezijos 
vakarais yra viešėjęs New Yorke, 
Los Angeles ir kitose vietovėse, 
vienminčių kviečiamas ir globo
jamas. Du jo eilėraščių rinkinius 
yra išleidusi Santara. Pomirtinį 
"Chapel B" (Antano Škėmos atmi
nimui dedikuotą) nors metrika ir 
skelbia, jog tai "Algimanto Mac
kaus vardo knygų leidimo fondo" 
leidinys, pasirodyti, be abejo, sti
muliavo irgi tie patys idėjos 
draugai.

Takai į pripažinimą vinguria
vo ir tiesinosi jaunų širdžių at
liepimais. Emigracinės mūsų jau 
nesnės kartos daliai tapo savas po
etas, kurio filosofijoje bei kančio
se ieškota atgarsio saviesiems ne 
rimams, savoms kryžkelėms 
gairių.

Buvo kalbų, jog Alg. Mackaus 
naujoviškai redaguoti Margučio 
Žurnalo paskutinieji dvidešimt 
numerių... tiražą susmukdė kuo
ne trim ketvirtadaliais. Betgi: 
ar negalime tais numeriais pasi

Diena iš dienos
* * * B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

VISOKIŲ SUKAKTUVIŲ prasimanom.0 vienas būsim pamiršę. 
Juk, regis, jau suėjo ir praėjo ištisas dešimtmetis nuo pirmojo gando 
apie galimybę Lietuvai gauti vadinamąjį "satelitinį statusą". Pa
sklido anuomet spėliojimai, kad ar tik nesusigundysiąs Kremlius iš
leisti Lietuvą iš "sojuzo". Atseit, leis "pačiai" tvarkytis. Žinoma, 
"socialistiškai", panašiai kaip Lenkija, Vengrija...

Praslinko "gabalas laiko", nieko panašaus neatsitiko, ir spėlio
jimai liko kaip ir pamiršti. Ir atsitik tu man taip, kad kažkurioj Chi
cagos padaržėj kopūstlapis katino uodegą užkliudė. Na, ir kniauktelė
jo -- gelbėkit, su komunistais deras, Lietuvai satelitinį statusą 
perka!

Dėl to, ar ne dėl to, bet kalbos apie satelitinio statuso idėją 
atgijo. Tik dabar iš kito galo. Anuomet kalbėjo, ką daryt, "jei duos". 
Dabar -- ar daryt ką nors, "kad duotų"...

Nesirengė Kremlius nieko panašaus Lietuvai duoti prieš dešimt 
metų, nesirengia nei dabar. Todėl samprotavimai apie Lietuvos iš
leidimą ar išsiveržimą iš "sojuzo" —bent į satelitinį statusą vietoj 
visiškos nepriklausomybės -- vis dar yra tik "akademinės" reikš
mės: galima pakalbėt, pasvajot, pasiginčyt, ar tai būtų gerai, ar ne
gerai, -- ir viskas. Skleist paniką ir katiniškai skelbt, kad dangus 
griūva, nėra čia dėl ko. Sakydavo gi mūsų žmonės: pirksi — nepirk
si, o pasiderėt visada galima... Amerikoj yra net atskiras vardas 
tokiai pramogai — windowshopping. Kai ir nereikia ar nėr iš ko 
pirkt, prekylangiuspatyrinėt vistiek malonu ir net naudinga: kai ateis 
laikas būsi jau susipažinęs, ko yra ir kas priimtiniausia.

Anais metais mintis apie satelitinį statusą Lietuvai buvo pri
imta daugiausia neigiamai. Ne tik nepirktina, bet ir dykai neimtina 
prekė! Tada vyravo teorija, kad Baltijos kraštų padėtis esanti ge
resnė ir viltingesnė, negu vadinamųjų "satelitų", pavyzdžiui,lenkų. 
Nes -- didžiuotasi -- Maskvos valdžia Baltijos kraštuose neįteisinta, 
o Maskvai paklusni varšuvinė valdžia pripažinta. Mes turim nuo 
Maskvos nepriklausomas diplomatines atstovybes, o lenkai tokių ne
turi... Ir taip toliau. Iš to išvada -- jei Kremlius ir duotų Lietuvai 
maždaug Lenkijos padėtį, tai turėtumėm protestuot, kad tai tik klas
tingas kėslas Lietuvos užgrobimui įteisinti ir jos valstybinėms lie
kanoms užsieniuose pasigrobti.

Dabar daros vis aiškiau ir aiškiau, kad Baltijos kraštų padėty, 
lyginant ją su "satelitų" padėtim, esama minusų, pavojingai per- 
sveriančių tuos teorinius pliusus, kuriais tebesididžiuojam ir te- 
besiguodžiam. Čia -- saugom valstybinį tęstinumą ir keikiam Krem
lių už jo veiksmų neteisėtumą, o ten -- katinas (iš kitos pasa
kos!) klauso ir ėda... Edą ne valstybinį tęstinumą, o pačią tautos 
esenciją.

Ne iš nuovargio, o iš nerimo, kylančio bežiūrint į tą nekliudo
mą ėdimą, atsiranda valstybinio tęstinumo sargybose "dezertyrų", 
prisileidžiančių "nuodėmingą mintį", kad tautos tęstinumą 
bet kiek lengviau būtų saugoti net ir "satelitinėj" padėty, negu da
bar, apsišarvojus valstybiniu tęstinumu tik svetur, bet esant visiš
koj priklausomybėj namie.

Tuo tarpu tokia mintis "nerealistiška", geruoju Kremlius ne
sirengia išsižadėti Lietuvos nei visiškai, nei pusiau. Vienos ir ki
tos galimybės svarstymas kol kas tėra "windowshopping". Pagalvo
ti (į langą bežiūrint), kad "jei pavyktų gauti, tai imčiau nors ir treč
dalį kepalo duonos, nelaukčiau, kol bus galima visą gaut" — nėra nei 
dezertyriška, nei išdavikiška, nei silpnavališka. Turbūt, tik pragma
tiška.

didžiuoti, jog gebėjome turėti pa
našaus lygio (ar jei norit, pobū
džio) mėnesinį leidinį, kuris kal
bėjo kitokios (ne kugelinės ar ar
chaiškos) lietuviškos kultūros 
puslapiais?! Šalia "Literatūros 
lankų" ir anie, jau mirę, Mar
gučio numeriai reprezentuoja 
tai, kuo (lygus su lygiais!) galime 
rikiuotis gal ir kitų kultūriškų 
tautybių tarpan. Ir čia Algiman
tas Mackus dar sykį pasilieka su 
mumis drąsus ir gyvas.

Tame pat Margutyje (1964 metų 
pavasarį) redaktorius Alg. Mac
kus skelbė į Teatrinio klausimo 
anketos atsakymus ar pasisaky
mus. Kreipėsi ir į mane, pridė
jęs lapą, prašydamas atsiliepti. 
Atsakiau mandagiu laišku, tačiau 
griežtai atsisakydamas šioje 
gražbylystėje tuščiažodžiauti 
(anot Vydūno: lavonų nevalgau). 
Algimantas pakartotinai atrašė, 
gundydamas apsigalvoti ir neat
sisakyti talkauti. Vėl sekė mana
sis atsiprašymo laiškelis.

Tačiau, kai kitame spaudos or
gane pasirodė manoji "Teatrinės 
anketos peržvalga ir atžvalga" 
t.y. Margutyjetilpusiųminčiųana- 
liziškas perkratymas, šiuo raši
niu (manuoju įspūdžiu ir stebė

jimu) labiausiai pasidžiaugė ... 
anądien nuskriaustas redaktorius 
Algimantas Mackus!

Tai toks skirtingas vyras, neei- 
lins charakteris,toleravimas,ki
toks į esmę požiūris.

šios eilutės iššauktos spaudoje 
pastebėto raginimo: duoti žemiš
ko, gyvenimiško žmogaus apy
braižą. Matomos čia pastangos 
nėra tobulos. Tegaliu pasitenkin
ti tik tuo, kad bent atsidėkoju 
Algimantui Mackui už retą bičiu
lystę, už jo pastangas iš kasdie
nybės iškilti ir už našų darbų 
barą.

Tai toks man buvo Jisai. Ir to
kia buvo Jo (manuoju žvilgsniu) 
žemė.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ!
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JAUNIMO METU
VASARIO MĖNUO
Prieš akis matau Pasaulio Lie

tuvių B-nės V-bos atsišaukimą į 
viso pasaulio lietuvius, skelbiant 
1966 metus Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Metais. Atsišaukimas 
pradedamas šiais žodžiais: "Jau
nimas laiko tėkmėje perima vy
resniųjų darbus. Išeivijos, lietu
vių tautos ir Lietuvos ateičiai 
reikia jaunimo, kuris savo ide
alizmu ir entuziazmu brandintų 
ir vykdytų tautinius mūsų ide
alus".

Norėtųsi čia pagvildenti, ar 
mes, vyresnieji, sudarom visas 
įmanomas sąlygas jaunosios kar
tos pritraukimui prie visuomeni
nės veiklos? Jau eina prie pabai
gos Jaunimo Kalendorinių metų 
antrasis mėnuo. Šis mėnuo buvo 
skirtas . vasario mėnesio 16-tos 
minėjimui, kurį turėjo ruošti, vy
resniesiems padedant, jaunoji 
karta. Pagrindiniais kalbėtojais 
turėjo būti jaunosios kartos žmo
nės. Dalis lietuviškų kolonijų tą 
padarė, kita gi dalis, lyg šeimi
ninkė ligi gyvos galvos nenorė
davo atiduoti pečiaus "raktų" sa
vo marčiai, senimas vienas susė
do už prezidiumo stalo, pasi
kvietė jau gerokai nunokusius 
kalbėtojus ir taip pradėjo ant
rą Jaunimo Metų mėnesį. Jaunoji 
karta jiems buvo reikalinga tik
tai koridoriuje pinigus surinkti, ki
tur lenciūgėlį pašokti, na ir ang
liškai perskaityti rezoliucijas, 
proklamacijas.

Ar išpildė tokios kolonijos 
PLB V-bos atsišaukimą - prašy
mą, nors Jaunimo Metų proga, 
leisti jaunimui pratintis prie to
kių minėjimų pravedimo? Atro
do, kad ne, senimas nenoriai žiū
ri į jaunąją kartą, lyg bijoda
mas prileisti prie visuomeninės 
veiklos. Reikia nepamiršti, kad 
anksčiau ar vėliau mes senimas, 
vienas po kito, išnyksim ir taip 
elgdamiesi paliksim tuštumą. Ar 
negeriau būtų, kad visuose veiks
niuose, komitetuose, turėtume 
jaunimo atstovus, trauktume juos

LAIŠKAI/
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DĖL B.K. NAUJOKO UŽRAŠŲ 
"DIENA IŠ DIENOS"

Apskritai tie užrašai man pa
tinka. Jietrumpi, lengvai parašy
ti, kiek beletristiški, dėl ko skai
tytojo nevarginą. Juose pasitaiko 
ir humoro, bet švelnaus, nieko 
neįžeidžiančio, respektuojančio 
kito asmenybę.

Dar gerai, kad B.K. Naujokas 
liečia degančiuosius gyvenimo 
klausimus, aktualijas. Su jo dėsty
mais skaitytojas gali sutikti, gali 
ne, bet gerai, kad jis verčiamas 
bent pagalvoti šiandien keliamai
siais gyvenimo klausimais.

Juose iškeliama įvairių idėjų, 
duodama sugestijų, tik kartais pa
sigendama konkrečių pasiūlymų,: 
kaip tas keliamas idėjas įvykdyti, 
kaip jas realizuoti.

štai, pvz., 1966.1.28 d. Dirvoje 
tų užrašų autorius kelia mintį su
sipažinti mums su "Lietuvos tik
rove". vpač gi su "Lietuvoje bręs 
tančia jaunuomene", .tik nepa
sako, kaip tą visa padaryt. Lyg 
ir kyšo mintis, kad turėtume skai
tyti visus okup. Lietuvoje leidžia
mus laikraščius, knygas, lanky
tis ir žvalgytis mūsų okupuotoje 
Tėvynėje. Bet kad gi visa okup.
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į bendrą veiklą, sudarytum jiems 
palankias sąlygas veikimui. Kol 
kas jie tokių sąlygų daugumoje 
neturi. Jeigu koks nors veiksnys 
ir įsileidžia, tai jaunosios kartos 
atstovas reikalingas tik paploti, 
jo nuomonė nenoriai išklausoma.

Nemanykim, kad mums išnykus 
iš šio pasaulio jaunoji karta au
tomatiškai perims mūsų veiklą. 
Toks galvojimas būtų klaidingas. 
Kiekvienai veiklai reikalingas 
patyrimas. Patyrimas įgyjamas 
tik tą darbą dirbant. Jaunoji kar
ta, kartu bedirbdama, pasiimtų iš 
senimo gerąsias veiklos puses, 
pridėtų savo ir tolimesnė veikla 
tęstųsi be sutrikimo.

Mes nežinom, kiek laiko reiks 
dirbt pavergtos Lietuvos vadavi
mo ir lietuvybės išlaikymo dar
bą. Senoji karta yra atsakomin- 
ga užįtraukimąir paruošimą jau
nųjų veikėjų.

Kiek šiuo laiku mes turime jau
nosios kartos veikėjų, kurie pa
tys veržiasi į šią veiklą?Neapsi
riksiu atsakęs --nedaug, nes daž
nai ir tie patriotai jaunuoliai, ku
rie aukoja savo gražiausią gyve
nimo dalį -- jaunystę, visuome
ninei veiklai, užuot jiems padė
ti, jie apmėtomi purvais, šmei
žiami, bandoma eliminuoti iš vi
suomeninės veiklos. Ko siekiama 
tokiais veiksmais, atsakymą sun
ku surasti. Maskvos tironai labai 
džiaugiasi tokiais talkininkais, 
nes jiems rūpi ne seni veikėjai, 
bet jaunieji išstumti iš visuome 
ninės veiklos.

Jaunimo Metų proga gerai pa
galvokim ir visus nesusiprati
mus stenkimės išlygint, išsiaiš
kint savųjų tarpe, be panikos. 
Bandykim suprast, pažint vieni 
kitus ir tik bendru darbu galė
sime daugiau pagelbėti mūsų pa
vergtai ir kankinamai tėvynei Lie
tuvai. Tegul, nors Jaunimo Metų 
proga, visų -- senų ir jaunų — 
širdyse suliepsnoja tėvynės mei
lė ir vienybė.

A. Čepšys

(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos spauda visos knygos — 
mokslinė, netgi ir grožinė lite
ratūra užteršta komunistine pro
paganda; ten'pateikiamas visai 
iškreiptas, netikras, kreivas tos 
"Lietuvos tikrovės" vaizdas, ly
giai kaip ir parodomas, greičiau
sia, netikras, iškreiptas "Lietu
voje bręstančios jaunuomenės” 
veidas. Visas spaudos darbas, 
žurnalistika, publicistika, moks
linė, literatinė kūryba ir aps
kritai, visas kultūrinis darbas 
okupuotoje Lietuvoje vyksta gi 
pagal čekistų planą, čekistui pla
kant visus kultūrininkus savo bo • 
tagu.

Todėl lietuvis žurnalistas, ra
šytojas, mokslo kūrėjas kalba 
dažnai tiktai savo vardu, bet če
kisto liežuviu. Štai, kodėl mūsų 
pastangos iš čekisto mums siū
lomųjų šaltinių susipažint su "Lie
tuvos tikrove" ar su "Lietuvoje 
bręstančia jaunuomene" būtų tik 
pastangos pasikalbėti su melą 
skleidžiančiu ir mus visus klai
dinančiu Čekistu, kurio ir B.K. 
Naujokas, kaip matyti iš jo už
rašų, gi nemėgsta.

Nuvykti į okup. Lietuvą ir te
nai pasikalbėti su mūsų "bręs
tančia jaunuomene"? Bet kad ir 
tenai tuojau įsiterpia čekistas ir 
niekam neleidžia pasikalbėti 
tiesiog su dar lietuviškos 
dvasios jaunimu. Ten gausi pa
sikalbėti laisvai tik su bręstan
čiu čekistu, tegul ir jaunu lietu
viško kraujo žmogum, bet ne su

dar lietuviškosios dvasios jau
nuoliu ar jaunuole.

Būtų labai įdomu ir praktiškai 
naudinga išgirsti iš B.K. Naujo
ko paaiškinimą, kaip jis siūlo tą 
tikrai iš esmės gerą ir gražią 
susipažinimo su "Lietuvos tikro
ve" ir "Lietuvoj bręstančia jau
nuomene" idėją įvykdyti, kaip ją 
realizuoti.

P. Stravinskas
Cleveland
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STIPRINKIME PASTANGAS KOVOJE UŽ
LIETUVOS LAISVE

C

yra tikslūs ir dedamos pastangos 
pakankamos tai laisvei atgauti, 
arba bent jai priartinti.

Po pasaulį išblaškytų lietuvių 
skaičius, jį lyginant su šiuo me
tu Lietuvoje gyvenančių lietuvių 
skaičiumi, yra stambus — virš 
25% visos tautos. Didžiausia ir 
pajėgiausia dalis čia Amerikoje. 
Nenuostabu tad, kad į mus kryps
ta ne tik Lietuvoje vergiją nešan- 
čių tautiečių akys, bet ir okupan
to Sovietų Rusijos. Mes esame dė
mesio centre ir mūsų draugų,už- 
jaučiančių ir padedančių mums 
mūsų pastangose savo tautos lais
vei atgauti. Su mūsų pastangų 
stiprėjimu, ar silpnėjimu pulsuo
ja ir mūsų tautiečių Lietuvoje 
viltys laisvę praregėti, auga ar
ba krinta ir mūsų draugų para
ma. Lygiagrečiai, betgi, ir mū
sų priešas-okupantas Sovietų Ru
sija didina arba mažina savo ener
giją ir išlaidas šioms mūsų pastan - 
goms nuslopinti. Jeigu spręsti iš 
to, kiek Sovietų Rusija šiuo metu 
eikvoja energijos ir lėšų šioms 
mūsų pastangoms užslopinti, tai 
reiktų pripažinti, kad mūsų ilga
metės įvairiomis kryptimis deda
mos pastangos, matomai, prade
da nešti tam tikrų vaisių, nes ji 
— Sovietų Rusija-- savo pastan
gas ir lėšas didina, ieškodama 
vis naujesnių ir subtylesnių prie ■ 
monių savo tikslui .atsiekti, tai 
yra visomis ir visokiomis prie
monėmis užslopinti lietuvių tau
tos laisvei atgauti aspiracijas ir 
ryžtą ne tik pačioje Lietuvoje, 
bet ir užsienio lietuvių tarpe ir 
ypač pastarųjų tarpe.

Akivaizdoje visa to, visų mūsų 
pastangų pagrindiniu uždaviniu 
yra ir turi pasilikti siekis -- at
statymas Nepriklausomos Lietu
vos. Nors šis siekis mūsų tarpe 
iki šiai dienai nėra palūžęs ir jis 
nėra tapęs mūsų ginčų objektu, 
bet neaiškios kilmės vėjai jau 
perša mums mintį pasvarstyti, ar 
nebūtų tikslinga ir geriau siekti 
šiuo metu tik satelitinio statuso 
Lietuvai, kokį turi Lenkija, Če
koslovakija ir visa eilė Balkanų 
tautų, nes, girdi, atgauti visiš
kai nepriklausomybei visvien 
šiandien nėra nei sąlygų, nei ga
limybių. Jei, teoretiškai svars
tant, pasiekimas satelitinio sta
tuso Lietuvai ir duotų tam tikrų 
patogumų tarptautinėje plotmė
je, tai faktiškai tos minties pir- 
šėjai turi tik vieną tikslą: nukreip
ti mūsų pastangas nuo visiškos 
nepriklausomybės siekio ir su
skaldyti mus, kaip vienus sie-

kiančius visiškos nepriklauso
mybės, o kitus tik dalinos. Mes 
patys turėtume labai gerai žinoti, 
lygiai kaip ir satelitinio statuso 
minties siūlytojai žino, kad tai 
metama Sovietų Rusijos propa
gandinė meškerė, ant kurios jo
kios žuvies nesugausi, nes Sovie
tų Rusija nei galvoja, nei rengia
si tai įgyvendinti. Bet pati idėja, 
kaip minėjau, labai gerai gali pa
tarnauti suskaldyti mūsų vienin
gumą laisvei siekti, o tuo pačiu ir 
pastangas sumažinti.

Lietuvos okupantui, matomai, 
jau galutinai paaiškėjo, kad ne
pavyks jam palaužti lietuvių lais
vės siekimo vien brutalia jėga 
tėvynėje, nei gązdinimais, bei nie
kinimais užsieniuose visų tų, ku
rie Lietuvą okupavus, pasitrau
kė iš Lietuvos būti gyvais liudi
ninkais laisvajame pasaulyje oku
panto užmačių ir darbų Lietuvo
je. Išvadoje jis griebiasi kitų 
priemonių įsiteisinti Lietuvoje:

1. suintentyvinti Lietuvos rusi
nimą ir

2. lietuviams užsieniuose pasiū
lyti bendravimą su kraštu kultū
riškai, kruopščiai ir godžiai skai
tant jo mums veltui siuntinėjamą 
propagandą, lankant savo gimtąjį 
kraštą ir susitikinėjimą su jo pas 
mus siunčiamais kultūrinių mai
nų vardu agentais. Visa tai taip 
pat labai gražiai skamba ir ne 
vieną iš mūsų mąsinančiai vei
kia.

Ne beto, kad visa tai yra pa
teikiama taip pat su įtikinančiais 
motyvais: kaip pažinsi savo gim
tojo krašto dabartinę padėtį, jei 
neskaitysi Tėvynės Balso, kuris 
gražiomis nuotraukomis ant gero 
popierio parodo mtųns dabartinės 
Lietuvos ''neįtikėtiną pažangą ir 
rojų ant žemės"? Kaip įrodysi 
savo meilę tėvui, motinai, bro
liui seseriai, jei tu jų neaplanky* 
si Vilniuje po tiek metų ir iš jų 
pačių lūpų neišgirsi, kad jie nie
kad laisvos Lietuvos nenorėjo ir 
tuo labiau dabar nenori? Kaip tu 
gali vengti pasikalbėjimų ir susi
tikimų su lietuviškos kultūros ne
šėjais: rašytojais, menininkais, 
artistais, sportininkais, dakta
rais ir net universiteto rekto
rium, kurie tau gyvu žodžiu pa
tvirtins, kad tavo kova už nepri
klausomą Lietuvą visiškai nesi
derina su dabartiniais lietuvių 
siekiais ir jaunimo norais -- "iš
likti lietuviu po Sovietų Rusijos 
letena"? Kaip sakiau, visa tai yra 
gražūs sovietinės propagandos 
šūkiai paveikti mus, kad susilp
ninti mūsų jėgas ir pastangas lais s 
vei atgauti. Ir nepasakyčiau, kad 
okupantas šia kryptimi veikdamas 
neturėtų jokios sėkmės. Tam rei
kalui tik pasižiūrėkime į mūsų 
spaudą. Vieni aiškina, kas ir su 
kuo gali ir turi iš mūsų kultūriš
kai bendrauti, kiti tiesiog siūlo 
atsigręžti "veidu į Lietuvą", lyg 
iki šiol mes visi būtume buvę 
nusigręžę nugara į Lietuvą . Iš 
antros pusės, kiti su tikrai per
dėtu įnirtimu tvirtina, kad kiek
vienas privatus santykiavimas, 
vienu ar kitu būdu, su okupuota 
Lietuva, yra komunistams parsi
davimo ženklas. Nėra abejojimo,

kad ir vieni ir kiti yra aukos 
Lietuvos okupanto propagandos už 
bendradarbiavimą, ar bendravi
mą, kad skaldyti mus ir tuo pa
čiu silpninti mūsų pastangas Lie ’ 
tuvai atgauti. Praeitą mėnesį dėl 
šio bendravimo su kraštu pasi
sakė savo bendru pa reiškimu mū
sų vadovaujantieji veiksniai: Vil
kas, ALTA ir Lietuvių Bendruo
menė. Pasisakė sekančiai: "Tau
tinė drausmė reikalauja, kad tol, 
kol Sovietų Rusija laikys Lietuvą 
okupuota ir paversta Sovietų Są
jungos dalimi, laisvieji lietuviai 
santykiuose su okupuotos Lietu
vos gyventojais ribotųsi bendra
vimu tik privačioje asmeninėj 
plotmėj". Prisipažinsiu, kad šis 
mūsų vadovaujančių veiksnių re- 
zoliutyvinis pareiškimas, nors ir 
labai teisingai nurodė galimo bend
ravimo ribotumą tik asmeninėj 
plotmėje, padarė ne tik man vie
nam menką įspūdį. Atvirai kal
bant, suvažiavimo fotografija bu
vo įspūdingesnė, nei tas visas il
gas su visokiais iškraipymais pa
darytas pareiškimas. Daugaiš- 
kesnį ir priimtinesnį pareiškimą 
"Ar bendrauti ir kaip"? padarė 
Tėvai Jėzuitai savo leidžiamo žur- J 
nalo Laiškai Lietuviams šių metų 
sausio mėnesio numeryje, kurį 
noriu jums ištisai pacituoti:

"Ar bendrauti ir kaip?
Lietuviams išeiviams visada 

liks opus klausimas, kaip santy
kiauti su okupuota Lietuva ir jos 
žmonėmis. Tas klausimas ypač 
suaktualėja, atsiradus galimybei 
mums lankytis Lietuvoj ir iŠ Lie
tuvos atsilankyti laisvajame pa
saulyje.

Niekas neabejoja, kad oficialūs 
santykiai su okupuotu kraštu im
plikuotų krašto okupanto ir oku
pacijos pripažinimą -- todėl jie 
vengtini. Visuomeninis bendravi
mas taip pat vengtinas, nes so
vietų valdžia jį įvairiopai siauri
na ir varžo mūsų nenaudai. Te
lieka asmeniniai ryšiai su žmo
nėmis. Ir čia reikia parodyti at
sargaus sumanumo, kad nenuken
tėtų nei vieši lietuvių reikalai, 
nei sutinkami žmonės. Tai tinka 
ypač santykiuose su iš okupuotos 
Lietuvos laikinai užsienin atvy
kusiais. Juk, bendrai paėmus, so
vietų valdžia išleidžia užsienin 
tik jų patikimais laikomus žmo
nes

Kiek jie iš tikro tokie yra, iš
eiviams nelengva sužinoti, nes ir 
valdžios patikėtiniai ir tik taria
mai patikimi stengsis mūsų pasi
tikėjimą įgyti, o kartu saugosis 
viešai sovietus kompromituoti: 
vieni — nenorėdami mums duo
ti ginklą į rankas prieš juos; ki
ti -- bijodami patys, grįžę, nu
kentėti.

Dėl to abipusiai atviresnis min~ 
čių pasidalinimas tegalimas tik.; 
individualiuose pokalbiuose kurie 
bent šiuo metu, atrodo tinkamiau
si išeivių susitikimams su iš oku
puotos Lietuvos užsienin laikinai 
išleistaisiais.

Kilusios audros dėl grupių su
sitikimų su Chicagon atsilankiu
siu Vilniaus universiteto rekto
riumi J. Kubiliumi rodo tokius 

grupinius susitikimus esant 
mūsų tarpe nepriimtinais -- nors 
gal ir nuoširdžiom, bet nepakan
kamai apgalvotom pastangom, 
vargiai nešančiom kokių pozity
vių rezultatų. Antra vertus, prieš 
Švaistantis kaltinimais išdavyste 
ar net pačiu komunizmu reikia tu
rėti tam rimto pagrindo.

Vieni mato blogybių susitin
kant. Kiti priešingai, — vengiant. 
Dėl to besiginčijant lengva pa
miršti, kad kažkur slypi dar vie
na blogybė, kylanti iš mūsų 
visuomenės aštraus skaldymosi, 
ir kad tas skaidymasis yra pati 
didžiausia blogybė".

Eventualiai kyla klausimas, ko
kie gi yra pozityviai konkretūs 
žingsniai šiuo metu jungiantis į 
kovą už Lietuvos laisvę?

Aš jau kalbėjau apie reikalą 
pirmoje vietoje mūsų visų su
jungtų jėgų išlaisvinimo pastan
goms tęsti ir stiprinti. Mūsų vie
ningas darbas ir auka ir toliau pa
silieka pagrindiniais Lietuvos 
laisvinimo varikliais. Mano su
pratimu, mūsų stipresnis povei
kis į tarptautinę politiką reika
lauja ypatingo dėmesio. Kai Ame
rika kariauja su komunizmu, ne
žiūrint kuriais sumetimais ir kur, 
tai mūsų gyvybinis interesas ne 
tik kaip lojalių Amerikos piliečių, 
bet ir kaip lietuvių, būti toje pu
sėje, kuri remia šią kovą, o ne 
būti toje pusėje kuri aiškina, kad 
karas Vietname su komunistais 
nieko neturi bendro su Lietuvos 
išlaisvinimu. Mums būtina ieš
koti ir surasti galimai didesnį 
skaičių draugų užsieniečių, vals - 
tybės vyrų tarpe, kurie vadovau
ja ir lemia tautų likimui. Šioje 
srityje, ypač mūsų Amerikos lie
tuvių, dirva yra nepaprastai pla
ti. Dalyvaudami, kaip Amerikos 
piliečiai, Amerikos politinėje 
veikloje, susipažinkime ir supa
žindinkime galimai didesnį Ame
rikos politinių vyrų skaičių su 
Lietuvos byla, su Sovietų Rusi
jos kolonialine politika Pabal
tijyje, neišskiriant ten vykdomo 
genocido. Nebijokime priminti 
amerikiečiams čia didėjančių ko
munizmo grėsmės žymių, tuo at
likdami pilietinę pareigą ir savo 
adoptuotam kraštui. Visa tai at
siekti yra įvairiausių atvirų ke
lių, tiek veikiant organizuotai, 
tiek pavieniai.

Šioje vietoje tenka pasidžiaug
ti mūsų jaunesnės kartos įsijun
gimu į šios veiklos sritį. Jų or
ganizuotas ir pravestas žygis į 
Washingtoną pritarimui Ameri
kos vyriausybės pastangoms Viet
name, jų organizuotas ir pra
vestas žygis praeitų metų lap
kričio 13 d. į Jungtines Tautas 
yra mūsų visų padėkos ir pagar
bos verti darbai. Mes norime ir 
pilnai sutiktume, kad jie perimtų 
ir visam mūsų pastangų vado
vavimui, nes tam yra priėjęs 
laikas. Tik nenorėtume ir nema
tytume tikslingu, kad tai darytų 
eidami separatiniu keliu, išjung
dami ir nurašydami senus vete
ranus, be kurių pritarimo ir įsi
gyto patyrimo būtų tik paties 
sau darbo apsisunkinimas.

Mes galime nemažai atsiekti 
organizuotai kreipdamisei į JAV 
Prezidentą, vyriausybę ir Kon
gresą, kad visuose Amerikos tarp - 
tautiniuose svarstymuose būtų iš
keltas ir pabrėžtas Baltijos vals - 
tybių laisvės reikalas. Mes ko
lektyviai turime paremti jauni
mo pradėtą organizuoti petici
ją Jungtinėms Tautoms, o taip 
pat reikalauti ir iš Amerikos Pre
zidento, kad jis instruktuotų sa
vo ambasadorių prie JT įtraukti 
Baltijos kraštų laisvės klausi
mą į specialią 24 Tautų Komi
siją kolonializmui tirti ir lik
viduoti.

Visa tai tinkamai pravesti ir 
vykdyti pareikalaus iš mūsų vi
sų milžiniškų pastangų ir lėšų. 
Tai yra, parūpinti darbo jėgos 
ir finansų ne tik dabarčiai, bet ir 
ateičiai. Tai milžiniškas darbas, 
bet neužmirškime, kad istorijoje 
nėra nevieno pavyzdžio, kur lais
vė būtų buvusi lengvai ir pigiai 
atgauta, ar net apginta. Todėl, 
kaip pradžioje minėjau, mūsų pa
stangos ir aukos neturi silpnėti 
bet augti, jei nesame pasiruošę 
kapituliuoti lietuvių tautos lais
vės kovoje.

* "TAI LAPE VIŠTIDĖJE" — 
išsireiškė viceprez. H. Humph- 
rey dėl sena t. Rob. Kennedy siū
lymo sudaryti koalicinę Vietna
mo vyriausybę, jon įtraukiant ko
munistinių partizanų atstovus. 
Prieš Kennedy siūlymą pasisa
kė visa eilė administracijos pa
reigūnų.
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V. Petravičius "Mano gimtame krašte"

Iš Lietuvių Fondo šeimos

ŽMOGUS, KURIAME NEGESTA 
VILTIS

Gal pati geroji Dievulio ran
ka per audras ir kovas iki gyve
nimo ramumos atvedė Lietuvos 
iškilųjį vyrą - mokslininką ir ka
rį - brigados generolą Stasį Dir- 
mantą. Ir gyvenimo aštuoniasde
šimtajame laiptelyje stabtelėjęs, 
šis vyras su jaunatvišku žvalu
mu gražiai reiškiasi lietuviško
se organizacijose, neretai spau
doje savo aštria plunksna lies
damas mūsų gyvenimo įvairius 
klausimus.

Šio vyro gyvenimo praeitis spal
vinga. Gimęs Raseiniuose, Geo
dezijos mokslus baigė Rusijoje.

VIKTORO PETRAVIČIAUS GRAFIKA
Antanas J. Vaikšnoras

Nepaprastai didelis nuopelnas 
priklauso Gallery International 
už pristatymą Clevelandui pir
maeilių parodų tiek vietinėje,, 
tiek tarptautinėje plotmėje. Pa
brėžtinas yra darbų iškabinimas, 
kuris atliekamas su profesiniu 
ekspertiškumu.

Ir paskutionioji Viktoro Pet
ravičiaus kūrinių paroda priklau
so tai pačiai kategorijai. Ji pa
sižymi kaip gerai išbalansuota 
paroda, stipriausiai besireiškian
čio grafikoje dailininko.

Prieš keletą metų aš turėjau 
malonią progą ausipažinti Chi
cagoje su dailininku Viktoru Pet
ravičium ir jo darbais, kas man 
paliko gilų įspūdį. Dar ir dabar 
maloniai prisimenu jaukias va
landas praleistas svetingoje ap
linkoje.

Bendrai paėmus, Petravičiaus 
juoda - balta grafika man labiau 
patiko, su išimtimi keletos spal
votų darbų, kurie buvo mažiau 
"sulaužyti" kompozicijoje, kaip 
pavyzdžiui "Tūkstančiai me
tų". Tikrumoje aš esu linkęs dau- 
giau į abstraktinį "erdvės sulau
žymą" iki tokio taško, kuris pa
grįstas dinamiška simetrija. Tai 
ypač lengva pajusti Petravičiaus 
serijoje "Metų laikai". Joje ra
dau darbus labai gerai išbalan
suotus, su giliu įsijautimu ir mei
le gyvuliams, gamtą imant tik 
fonu.

Dar viena spalvota grafika 
"Praeities melodija" sužavėjo 
mane. Panaudotos spalvos malo
niai nuteikia žiūrovą. To negalė
čiau pasakyti apie keletą kitų, 
kur spalva panaudota tartum be 
kontrolės, arba lyg vėliau apsi
galvojus. Sakau tai nuoširdžiai, 
nes nemanau, kad aš taip būčiau 
daręs.

Grįžtant prie pirmojo įspūdžio, 
sakyčiau, kad "Dievo teismas", 
"Pavasaris" ir "Dainos" turi mu
ziejinę kokybę ir išsiskiria iš 
visos parodos. Man patiko "Mano 
gimtame krašte", "Karalius ir 
šventasis", "Prie jūros" ir "Dai
lininko studijoje", kaip puikūs

raižiniai. Japoniško popieriaus 
panaudojimas spausdiniams pri
davė nuostabią kokybę, tai išryš
kinant tamsiu popierių ir vieno
dais rėmais.

Bendrai paėmus savo įspū
džius apie Viktoro Petravičiaus 
parodą/galiu pasakyti, kad ji buvo 
labai įdomi. Žinau, kad CIevelan
do visuomenė sutiks su manimi, 
sprendžiant iš privačių atsiliepi
mų ir apžvalgų įvairiuose ameri
kiečių laikraščiuose ir žurnaluo
se. Iš patirties žinau, ką reiškia 
artistui būti publikos priimtam. 
Ir tikiu, kad Petravičiaus kūry
boje galima laukti dar daug na
šių metų, nes jis yra labai pajė
gus. Tebūnie dar daug, daug sėk
mingų parodų ateityje, o už šią 
Clevelandas Petravičiui dėkin
gas.

VEIKSNIAI, 
VAGAI, ŽMONĖS

Stebėdamas dabartinius lietu
vių veiksnius, vadovaujančius as
menis ir žmones, prisimenu savo 
pusbernio dienas, kai baigėsi I 
Pas. karas, kai atsikūrė nepri
klausoma Lietuva, kai Klaipėdos 
krašte vyko sukilimas.

Tada su dideliu dėmesiu stebė
jau įvykius, idealizavau lietuvių 
vadus. Jie man buvo dideli žmo
nės, kaip tautiniai milžinai.

Lietuvos patriarchas dr. J. Ba
sanavičius -- kaip Krivių Krivai
tis. Pirmasis Lietuvos preziden
tas A. Smetona -- kaip lietuviš
kas Garibaldi. Prof, A. Voldema
ras, M. Šleževičius, E. Galvanaus
kas ir kiti -- kaip lietuviškieji 
riteriai, kunigaikščiai.

Ypačiai aukštai vertinau Klai
pėdos krašto sukilimo vadus. J. 
Budrys man atrodė kaip prisi
kėlęs Herkus Montė, E. Simo
naitis, J. Bruvelaitis -- dideli 
lietuvininkai, o M. Jankus, Vy-

donas -- kaip prūsų lietuvių žy
niai.

Panašiai aukštai vertinu ir da
bartinių mūsų veiksnių vadovau
jančius asmenis. Jie visi verti 
aukštos pagarbos ir sekimo. Ke-’ 
lis iš jų arčiau pažinti teko CIe
velando suvažiavimo proga. Su 
pasitenkinimu tenka pasakyti, kad 
politiniai mūsų veiksniai ir Bend 
ruomenė yra rinktinių vadovaujan
čių asmenų rankose.

Vliko pirmininkas V. Sidzikaus' 
kas, diplomatijos veteranas, jud
rus, energingas, iškalbus orato
rius. Kaip gerai dar iš seniau pa
žįstamas Europos sostinių diplo
matų tarpe, Vliko ir pavergtų tau
tų tarnyboje jis yra nepamaino
mas. Jam būdingas yra zanavyko 
panemuniečio veržlumas.

Altos pirm. A.J. Rudis vertas 
ypatingo dėmesio ir aukštos pa
garbos kaip Amerikoje gimęs 
lietuvis. Neperdaugiausia turime 
tokių asmenybių. Išėjęs aukštus 
mokslus, plačiai žinomas ame
rikiečių intelektualuose, pasitu
rintis -- aktyvus lietuviškuose 
reikaluose. Tai pavyzdys visiems 
Amerikoje gimusiems lietuviams ' 

PLB V-os pirm. J. J. Bachu- 
nas -- lietuvių išeivijos patri
archas. Ne vien dėl dosnios jo ran- 
kos visiems svarbiausiems lietu
viškiems reikalams, jis visų ger
biamas ir mylimas. Jo šviesi as
menybė visus užburia, pritrau
kia, skatina prie vienybės, susi
klausymo. Pavyzdys visiems 
savo "Ūkininko" praktiškumu.

J. Jasaičio vadovaujama JAV 
LB Centro Valdyba turi jaunų ir 
stiprių bendruomenininkų.

Kanados LB Krašto Valdyba 
pirm. A. Rinkūno asmenybėj e tu
ri išskirtiną veikėją. Kanadie
čiai gali juo didžiuotis.

Dirbdamas PLB valdyboje, pri
simenu Mažosios Lietuvos Kul
tūrai Remti Draugiją "Aukuras" 
Klaipėdoje, kuriai vadovavo J. 
Stiklorius iš Ragainės. Su juo ir 
kitais "Aukuro" valdybos vyrais, 
kaip dail. Ad. Braku, dr. V. Di
džiu (dabar Australijoj), V. Juo- 
zapaičiu ir kt., palyginu PLB 
V-os vyrus: St. Barzduką, dr. 
A. Nasvytį, A. Mikulskį, V. Ka- 
mantą, dr. J. Puziną, J. Staniš- 
kį. Malonu su jais dirbti.

Inž. V. Kamanto asmenyje lie - 
tuvių visuomenė turi kylančią as
menybę mūsų seniorams pava
duoti. Džiugu, kad tokių jaunų 
veikėjų eilė vis didėja, iškylant 
jaunai kartai: A. Mažeika, A. Bud- 
reckis, R. Kezys, A. Sniečkus, 
P. Žygas, A. Zaparackas, M. Len - 
kauskienė, J. GailiuSytė ir 1.1.

Stebėdami kylančias jaunas as- 
menybes, mūsų veteranai veikė
jai, savo misijas bebaigia, gali 
ramiau į ateitį žiūrėti.

E. Karnėnas

Pirmojo Pas. karo, metu kovojo 
rusų artilerijos ir inžinerijos 
daliniuose. 1918 metais grįžta 
Lietuvon ir įsijungia į nepriklau
somos Lietuvos atstatymo darbus 
administracinėje, karinėje ir 
mokslinėje srityje.

Tuo metu Lietuvai buvo be ga
lo reikalingas kiekvienas kiek praw 
silavinęs žmogus. Kūrėsi mokyk
los ir universitetas. Ir čia jis 
atskuba didžion talkon. Dėsto ma* 
tininkų kursuose, Karo Mokyklo
je, Aukšt. Karo Techn. Kursuo
se, Vyt. Didž. Aukšt. Karininkų 
Kursuose, Vytauto Didžiojo Uni
versitete ir kitose mokslo įstai
gose.

Vyt. Didž. Universitete keliais 
atvejais buvo katedros vedėju ir 
statybos fakulteto dekanu. Nuo 
1935-1938 m. buvo Krašto Apsau
gos ministeriu. Už nuopelnus Lie- 
tuvai yra apdovanotas visa eile 
Lietuvos ir svetimų valstybių or- 
denais ir organizacijų garbės 
ženklais.

Jis neprikl. Lietuvai paskyrė 
savo amžiaus kūrybingiausius me - 
tus ir išugdė daug gražaus, pat
riotinio ir išmokslinto jaunimo. 
Tremties varganas dienas pra
leido drauge su tūkstančiais ki
tų karo sūkuriuose ir tremties 
stovyklose.

Gi po sunkių kovų, vargų ir dar
bo ramesniam poilsiui stabtelėjo 
Chicagoj. Kaip Lietuvoje, taip ir 
tremtyje bei Amerikoje jis pasi
liko judrus, darbštus ir didžių 
vilčių žmogus. Ir dabar aktyviai 
dalyvauja visuomeninėje veiklo
je, yra LVS Ramovės Centro Val
dybos pirmininku.

Labai mėgsta senovės ir vėles
niųjų laikų Lietuvos karo istori
ją. Jo knygų lentynose randame 
ir pačius naujausius vėliausiųjų 
karų veikalus. Fiziniai ir dvasi
niai pajėgus, su didele meile ir 
pasiaukojimu globoja jau seno
kai negaluojančią žmoną.

Per savo ilgą ir turiningą gy
venimą brig. gen. Stasys Dirman- 
tas Lietuvai davė daug. Ir dabar, 
po svetimu dangumi prisiglaudęs, 
sielojasi jos likimu.

-- Daug kas pasikeitė marga
me pasaulyje, o ypač mūsųbran- 
gioje Lietuvoje, bet manyjepasi- 
liko viltis ir pasitikėjimas mūsų 
tauta ir mūsų ateitimi -- tokiais 
viltingais žodžiais į dabartinį 
niūrų gyvenimą žvelgia šis didis 
patriotas, Lietuvos Fondui siųs
damas savo pensijos čekį 103 dol. 
ir 60 cent., tuo tapdami abu su 
žmona garbingais LF nariais.

Tiesa, ne tūkstantinė papildė 
LF kasą, bet labai ir labai bran
gi ir vertinga suma, nes ji ati
traukta nuo būtiniausių gyvenimo 
reikalų. Šis įnašas skirtas at
einančioms kartoms ugdyti. Stab
telėkime ir mes ties šio vyro 
gražiu gyvenimo pavyzdžiu. Jis 
mums daug ką pasako ir prime
na... Lietuvių Fondas sveikina 
naują mielą LF narį ir linki jam 
ir poniai geros sveikatos ir kū
rybingų ateities metų.

Jurgis Janušaitis

DETROIT
KAZIUKO MUGĖ

Detroito Gabijos ir Bal
tijos tuntų ruošiamo Kaziu
ko muge įvyks kovo 6 d., 
Lietuvių Namuose.

Bus parodėlių, įvairių 
skautiškų rankdarbių, lai
mėjimų, žaidimų ir visokių

VIKSĖBAMl I'HI(’H;«.IE PIRKITE MILU MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KROVEJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

2.

3.
4.

Strawberry or 
liąueur ........................... 5th — 3.69
Uralt-Import. Germ.
............................................5th — 5.49

5.75

1. Leroux
Cherry
Asbach
brandy
Import. 5 Str. French Cognac .... 5th
Napoleon Brandy .........................5th—3.35

5.
6.

7.

Coeur de France Cordials
Liebfraumilk Import.
German Wine ...................... «...
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

... 5th — 0.98

Brig. gen. Stasys Dirmantas su žmona Nepr. Lietuvos laikais.

netikėtų staigmenų. Veiks 
ir šauni kavinė pilna keps
nių ir saldumynų. Norintie
ji papietauti turės progos 
aplankyti gausų bufetą, ku
riam tėveliai energingai 
ruošiasi.

Visi Detroito apylinkės 
lietuviai mielai kviečiami 
aplankyti ir paremti mūsų 
skautus ir skautes.

• International Institute 
kovo 20 d. įvyks koncertas. 
Programa išpildys pianistė 
Barbora ūsaitė ir smuiki
ninkė Lenora Michaels. Abi 
lietuvaitės detroitiškės.

• Balandžio 17-24 dieno
mis rengiama dailininko Zi- 
bunto Mikšio grafikos dar
bų paroda.

WANTED AT ONCE 
KIRST CLASS

WELDERS (ARC)
Steady work for qua!ified men. 

APPLY IN PERSON.
REMKE INC.

28100 GROESBECK HYW.
ROSEVILLE, MICH.

(19-25)

TOOLMAKERS
FULL OR PART TIME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD 
DETROIT, MICH.

313 — TY 7-2200
(18-24)

HELP WANTEI) MALĖ

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY WORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

lst CLASS

DIE MAKERS
Progressive Dies. Year round 
work, Days. Overtime. Benefits.

TRUE TOOL & DIE 
CO.

27980 Groesbeck, 
Roseville, Mich.

(22-24)

TOOL & DIE DESIGNERS 
For tools & fixtures. For the manu
facturer of small tube products. 
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

lst CLASS SK1LLED
DRILL PRESS OPERATORS
HAND SCREW OPERATORS
ENGINE LATHE OPERATOR 
l-xperienced preferred. DayS Of cif“ 

temOOnS* Steady work for qualified 
men.

WELDAL0Y PRODUCTS
1155 1 STEPHENS, WARREN. MICH. 

(22-28)

JOURNEYMEN TOOLMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SH1FTS
Steady employment for qualified men. 
Good opportunity, benefits and 
future.

BRADFORD PRODU.CTION, 
INC.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHF1ELD, MICH.

(16-22)

WANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND

RADIAL DRILL OPERATOR 
MACHINISTS

Job shop experience required. Days.
58 hours, benefits.

WY0MING TOOL & MACHINE
CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

(18-24)

PLANINGAS TAUPYMAS
mokaatfuu dividendui

■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Plmedienj, mtredienį ir penktadieni Chartered «nd Sopervined by the lUtcd Stata Coaraai

■no 9 vnl. ryto iki 4 v«L po pie t* 2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO S, HUNOS
Ketvirtadienį aao 9 vai. ryto iki 8 v. vak.
šetabdienj ano 9 vai. ryto iki 1 va 1. po pietą Pbcae VIrginJa 7-7747 Job* J* Pm»
Tre&adieni atdaryta visa diena.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU JSTAKK
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KAZYS S. KARPIUS — 
ALT S-GOS CLEVELAN

DO SKYRIAUS 
PIRMININKAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus metiniame narių 
susirinkime, įvykusiame va
sario 20 d. Dirvos patalpo
se, buvo išrinkta skyriaus 
valdyba sekančių metų ka
dencijai. Valdyboje liko bu
vusios valdybos nariai ir 
įėjo dar 2 nauji nariai, at
sižvelgiant į skyriaus dar
bus ir uždavinius, kurie jam 
atiteks artimoje ateityje.

Valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai: K. S. 
Karpius — pirm., G. Ber
notienė ir J. čiuberkis — 
vicepirm., VI. Blinstrubas 
iždin., V. Stuogis — sekre
torius, St. Lukoševičius ir 
V. Benokraitis — parengi
mų vadovai.

Revizijos komisija — A. 
Garmus — pirm., V. Orin- 
tas ir J. Šiaučiūnas nariai.

Skyriaus nariai, susirin
kimui vadovaujant pirm. A. 
Laikūnui ir sekret. K. Ka
raliui, patvirtino valdybos 
ir revizijos k-jos praneši
mus, pasisakė dėl skyriaus 
veiklos, kuri praeitais me
tais rėmėsi gražia ir darnia 
parama Dirvai, prez. A. 
Smetonos filmo paruošimu, 
baigimu platinti bareljefų 
ir t.t. Susirinkimas pritarė 
valdybos pasiūlymui racio
nalizuoti skyriaus atstovų

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dvieju šeimų na
mų šv., Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666 

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

skirimą atstovavimui bend
rinėse organizacijose.

Sklandžiai ir vieningoje 
dvasioje pravestas susirin
kimas buvo baigtas 2 vai. 
p. p., čia pat naujai valdy
bai pasiskirsčius pareigo
mis.

• The Cleveland Press 
vasario 18 d. laidoje klasi
kinės muzikos kritiko Jim 
Frankel straipsniu paminė
jo sopraną Aldoną Stempu- 
žienę ir naujai RCA išleistą 
plokštelę "Dainos”.

KVIEČIAME Į KAZIUKO 
MUGĘ

Kasmet Clevelande įvyk
stanti skaučių bei skautų 
ruošiama Kaziuko mugė su
kaupia savyje ir tėvynės 
prisiminimą ir jos ateitį. 
Prisiminimą, nes atgaivina 
nuo 17 šimtmečio Vilniuje 
kasmet kovo 3-5 dienomis 
vykusį Kaziuko turgų šv. 
Kazimiero šventės proga; 
ateitį, nes atlieka jaunimo 
lietuviškoje dvasioje auklė
jimo darbą.

Jaunimo Metų siekimų 
ženkle Kaziuko mugę ruoš
dami Clevelando Neringos 
ir Pilėnų tuntų skautės ir 
skautai maloniai kviečia 
visus kovo 6 d. kelionei į 
Vilnių. Į didį darbą išeinąs 
jaunimas kviečia visus į 
Kaziuko mugę, kur lietuviš
ka verba, aguonos žiedas ir 
skautiška širdis vienai po
pietei pastatys tiltą į Ge
ležinio Vilko miestą ir nu
ties kelią į namus.

Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntų ruošiama Ka
ziuko mugė įvyksta š. m. 
kovo 6 d. šv. Jurgio para
pijos salėje. Pradžia: 12 
vai. Pietūs nuo 12:15 iki 4 
vai. vak. Baigiamasis lau
žas 5 vai. vak.

Neringos ir Pilėnų 
Tuntų Vadijos

* ŠV. KAZIMIERO Lituanis
tinė mokykla šventė vasario 
16-tą vasario 19 d. Nauj. parapi
jos salėje. Po trijų pamokų visa 
mokykla susirinko salėje ir ture- paprašyti lietuviškai padainuoti.

šis gražus pavyzdys rodo, kad 
ir mūsų mažieji gali būti Lietu
vos "ambasadoriai” ir garsinti 
Lietuvos vardą.

jo šventei spec.programą. Kalbė
jo mokyklos vedėjas Ant. Tamu- 
lionis ir L.B. Clevelando II-os 
Apylinkės pirmininkas Pov. Mik
šys. Mokiniai atliko šventei pri
taikytą programą. II-ji Apylinkė 
mokyklai dovanojo aštuonis dide
lius Lietuvos žemėlapius, ku
riuos kiekvienas skyrius galės

PRIEŠ PIRKDAMI JŪSŲ PAGEIDAUJAMĄ AUTO MAŠINĄ, PIRMA TEIRAUKITĖS DĖL KAINOS IR 
MODELIO

”BUICK” ATSTOVYBĖJE

SIMS BROS INC.
21601 Euclid Avė.

Publikos mėgiama BUICK auto mašina patvari ir ekonomiška kelyje.
Jūsų patogumui naujame moderniškame pastate, visų rūšių modeliai. 60 mašinų išstatyta kasdieną kli- 

jentų apžiūrėjimui ir demonstravimui.
Mandagus ir sąžiningas patarnavimas. Kreipkitės į PETRĄ MORKŪNĄ G. M. ”BUICK” atstovą

Tel. 481-8800 ' Euclid, Ohio

naudoti mokant mokinius apie 
Lietuvą.

Po programos Tėvų Komite
tas suruošė visiems vaišes.

Komitetas dar dovanojo po ma 
žą trispalvę vėliavėlę kiekvienam 
mokiniui. Komiteto narės D. Mi- 
koliūnienė, I. Sušinskienė, D.Čip- 
kienė ir O. Ralienė paruošė ir iš
dalino vaišes.

Mokykloje šiuo metu dirba R. 
Mackevičiūtė, M. Kižienė, A. Mu- 
liolienė, R. Nasvytienė, R. La- 
niauskaitė, A. Petukauskienė, J. 
Kavaliūnaitė, V. Kavaliūnas, M, 
Leknickas ir vedėjas A. Tamu- 
lionis.

MAŽŲJŲ VASARIO 16-JI

Šv. Kazimiero Lit. Mokyklos 
pirmo skyriaus mokiniai E. Ki- 
žys, D. Petukauskaitė ir R. Sta- 
niškytė, kurie kartu lanko nauj. 
parapijos rajone O.H; Perry vie
šosios mokyklos vaikų darželį, 
vasario 16-tą dieną nuėjo į dar
želį pasipuošę tautiniais rūbais, 
nusinešė trispalves, literatūros 
apie Lietuvą anglų kalboje ir iš
karpą (ačiū Dirvai) Ohio guber
natoriaus proklamacijos apie mū
sų šventę.

Pasisekimas buvo didelis. Jie 
deklamavo ir dainavo lietuviškai 
savo grupei, buvo nuvesti į kitą 
darželio grupės kambarį ir mo
kyklos vedėja atėjusi dar juos pri
statė pirmajam skyriui, visur tu
rėjo pakartoti savo lietuvišką pa - 
sirodymą. Jų mokytojos žodžiais 
tą dieną jie turėjo "Lithuanian 
parade”. Sekančią dieną dar vie
nai viešniai mokytojai jie buvo

JUBILIEJINIO SLA SEIMO 
RUOŠA

šiais metais sukaktuvinio 80 
metų SLA Seimo ruoša patikėta 
Clevelande veikiančių SLA kuo
pų vadovybėms beik veiklesniems 
nariams, susibūrusiems į SLA 
Seimui Rengti Komitetą.

Neseniai įvykusiame to Komi
teto prezidiumo pasitarime, Jo
nui Daugėlai pirmininkaujant ir 
nariams, Vytautui Braziuliui, Vla
dui Braziuliui, Marijai Misčikie- 
nei ir Ignui Stankevičiui dalyvau
jant (kiti prezidiumo nariai, -- 
S. Garlauskienė, K.S. Karpius,
J. Mockus ir V. Urbaitis --pa
sitarime negalėjo dalyvauti), ap
tarti svarbes mieji Seimo ruo
šos reikalai.

Sutarta sudaryti komisijas ir 
išrinkti joms vadovauti vadovai 
- pirmininkai: Programos ir In
formacijos Komisija -- vadovas 
Vytautas Braziulis, Delegatų ir 
Svečių Priėmimo Komisija — 
Vincas Urbaitis,Susipažinimo Po * 
būvio Komisija -- Marija Misči- 
kienė, Seimo Banketo Komisija 
-- Vladas Braziulis, Lėšų Tel
kimo Komisija -- Ignas Stanke
vičius. Siekiant darnesnio dar
bų pasidalinimo, sutarta Komi
sijų nariais kviesti bent po vie
ną narį iš kiekvienos kuopos, iš- 
skirant Programos ir Informa
cijos Komisiją, kurios nariais 
galės būti ir ne kuopos nariai, 
spaudos darbą dirbą laikrašti
ninkai.

Komiteto prezidiumo paruoš
toji programa bus patiekta SLA 
Pildomosios Tarybos vadovybei, 
kad galėtų suderinti savus pa
geidavimus ir patiekti, esant rei ’ 
kalui, pataisas ar papildymus.

V.B.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais. gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
941-6835.

Aukos Balfui
1965 metais Clevelando lietu

viai aukojo BALFui:
$110.00 — Pranas Aleksandra

vičius (pensininkas).
$50.00 — Kriaučiūnas (Tole

do), J. Skrinska, V. Urbaitis,
J. Mačiulis.

$32.00 -- J. Sandargas.
$30.00 V. Ramanauskas, A. Mi

liauskas.
$26.00 J. Krištolaitis.
$ 25.00 -- A. Bielskus, Z. Jan

kus, E. Lenkauskas, A. Martus.
$ 20.00 — W. Bložė, H. Bra

zaitis, E. Juodėnas, J. Mikonis.
$ 17.00 — G. Juškėnas.
$ 15.00 — A. Alkaitis, K. Pau- 

tienis, G. Žebertavičius, P. Ži
linskas.

$ 12.00 — J. Inčiūra, V. Ste
ponavičius, V. Blinstrubas.

$ 11.00 A. Kisielius,jG. Ryde- 
lis, E. Varekojis, J. Žemaitis.

$10.00 — V. Akelaitis, V.Apa- 
nius, S. Astrauskas, J. Augusti- 
navičius, L. Banis, R. Babickas, 
J. Balbatas, A. Baliūnas, A. Ba
lys, V. Biliūnas, N. Bielinis, V. 
Butkus, A. Čeičys.J. Čerauka, V. 
Čyvas, J. Cyvas, D. Degesys, K. 
Eimutis, B. Gaidžiūnas, A. Gar- 
kai, V. Geležiūnas, Z. Gobis, V. 
Gruzdys, J. Graužinis, J. Gudė- 
nas, E. įlenda, J. Jankus, E. Ja
nulis, A. Juozaitis, J. Kaklaus- 
kas, A. Karklius, V. Kasakaitis, 
P. Karalius, E. Kersnauskas, J. 
Kubiliūnas, E. Malcanas, A. Ma- 
silionis, S. Matas, P. Maželis, 
D. Mikoliūnas, B. Navikas, S. 
Pladys, B. Pročkienė, P. Razgai- 
tis, F. Saukevičius, V. Senkus, A. 
Silvestravičius, J. Staniškis, A. 
Styra, P. Stravinskas, A. Stepo
navičius, E. Steponis, J. Švar
cas, A. Vaitėnienė, V. Valys, A. 
Valaitis, K. Vyšniauskas, P. Zig
mantas.

$ 7.00 — V. Juodvalkis, K. Šir
vius kas.

$ 6.00 -- Z. Jakulis, A. Lūža, 
H. Tatarūnas, A. Šalkauskas.

(Bus daugiau)

• REIKALINGI PARDA
VĖJAI, prityrę ir pasiruo
šę tuoj stoti darban. Geras 
pradinis atlyginimas, visi 
priedai ir draudimai, 3 sav. 
apmokamos atostogos pir
mais metais. Kalbos mokė
jimas nesudaro sunkumų.

Skambinti HE 1-0200 Ex. 
247 Mrs. Hutt for inter- 
view. (22-23)

IŠNUOMOJAMAS
BUTAS

6 kamb. butas atskirame name. 
Dvigubas garažas. Prie Šv. Jur
gio parapijos. Teirautis nuo 8 
vai. ryto iki 3 vai. p.p.

Tel. HE 1-6412

HELP WANTED FEMALE

BUS GIRLS
An Eųual Opportunity 

Employer

NO EXPERIENCE 
NECESSARY

Mušt Be 18 Years Old
APPLY IN PERSON

2 P. M. TO 5 P. M.

BROWN DERBY 
SKYWAY 

4998 Rocky River Dr.
(21-22)

SPRING 
PROMENADE

Admission 
at the Box Office 

will be $1.25

Available now 
for $1.00 

Flovver Sbops 
Burrovvs 

Richman 9ros
< All Sears Stores 

Greyhound 
Golden Age Centers 
BEFORE TUESDAY 

MARCH 1

1966

OPEN SATURDAY, MARCH 5—1 P. M.
Box Office open daily U a.m. — 9 p.m. 

(Sundays ’til 7 p.m.)

cleveland

home &
flovver 
show
m 

CLEVELAND’S 

PUBLIC HALL

MARCH 5
thru 13

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

HELP WANTED MALĖ

MILL.WRIGHT
Permanent position for 
qualified man, 40 hour 
week. Old established 
company on southeast 
side.

See or call Mr. Pell

THE ANGELL 
NAIL & CHAPLET 

CO.
4580 E. 71st 

271-0100
(21-22)

ENGRAVER
EXPERIENCED TO ENGRAVE BAND 
1NSTRUMENTS. FULL TIME EM- 
PLOYMENT. PRESENTLY EAST 
SIDE MANUFACTURER WILL RE- 
LOCATF. THIS SPRING IN EAST- 
LAK.E. 1NTERVIEWS 8:15 TO 4P.M. 
MONDAY THRU FR1DAY.

H. N. WHITE D1V.
5225 Superior Avė.

(21-23)

ELECTRICIANS 
TOOL AND DIE 

MAKERS 
PREC1S1ON 

1NSPECTORS 
GENERAL 
ELECTRIC 
COMPANY 

1734 IVANHOE RD.,
An Equal Opportunity Employer

(22-24)

SIUNTINIAI I LIETUVA*-
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Department of Justice
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 

Telef. WA 5-2737
3212 So. Hąlsted St.. Chicago, III. 60608.

Telef. 225-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

SAVE ON 
ADVANCE SALE 

TICKETS!

DIEMAKER
First shift only. Paid benefits. 

OVERTIME

WESTERN RESERVE 
MFG. CO.

3710 East 93 St.
Bus #10 on (105th Line) 

(21-22)

FACTORY 
W0RK

General factory work: 19-32; lst and 
2nd shifts. Good hourly rates. 
Benefits. Apply after 8 a. m.

WEATHER-TITE CO.
KR1CK RD. BEDFORD. O.

(21-22)

DIEMAKER
VARIOUS CLASIFICATIONS AND
DIE REPAIR. ARE YOU LOOKING 
FOR A GOOD PLACE TO WORK? 
TRY US.

VARIETY STAMPING 
CORP.

12695 Elmwood (Off W. 117 St.) 
(21-23)

DIEMAKERS

DIE REPAIRMEN

INSPECTORS

PRESS ROOM FOREMAN 

Experienced. Steady work. Good 
hourly rate. Group insurance,
holiday pay, vacation and in- 
centive benefits.

THE CUYAHOGA 
STAMPING CO.

10201 Harvard
DI 1-8100

(21-22)

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
Įsigyti Dirvoje.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAUNIMO PARAMA 
JAUNIMO KONGRESUI

Remdama Jaunimo Me
tus, ypač Jaunimo Kongre
są, kuris įvyks šią vasarą 
Cnicagoje, Lietuvių Stu
dentų Sąjunga skiria pradi
nę sumą ($250.00) vieno 
studento kelionei iš Naujo
sios Zelandijos paremti. Su
ma yra tik pradinė, kadan
gi LSS šiuo laikotarpiu ruo
šiasi išleisti Metinę Knygą, 
kuri neužilgo turi pasirody
ti. Padengus šios knygos 
išlaidas, Sąjunga papildys 
pradinę sumą.

Jaunimo Kongresą remti 
kviečiame visą lietuvišką 
jaunimą ir visą lietuvių vi
suomenę. Pavasary pradės 
susirinkti jaunimas iš visų 
kraštų. Įvairiose vietovėse 
LSS skyriai ruošiasi įsteig
ti .komitetus, kurie rūpinsis 
atvykusiais studentais. Kad 
šių Jaunimo Metų tikslai 
būtų atsiekti, reikia visų 
lietuvių pagalbos. Sujung
dami jėgas ir pastangas ga
lėsime tikrai įspūdingai ir 
reikšmingai pravesti Jau
nimo Kongresą. LSS Cent
ro valdyba ragina visus 
prisidėti prie šio darbo vei
kla ir finansine parama ir 
skatina jaunimą kuo gau
siau dalyvauti Kongrese ir 
bendroj stovykloj.

ŽUVO LIETUVIS 
STUDENTAS

Vasario 8 d. Aucklando 
mieste, Naujoje Zelandijo
je eismo nelaimėj žuvo 18 
metų amž. studentas žilvi- 
nis Malskaitis, Marijos ir 
Alberto Malskaičių sūnus.

žilvinis Malskaitis Auck
lando Universiteto studen

Iš vasario Šešioliktos minėjimo Marijos Aukšt. Mokykloje, Chi
cagoje vasario 13 d. Kongresmanas W.T. Murphy, pasakęs pagrindi
nę kalbą, pristatomas susirinkusiems ALT pirmininko inž. A. Ru
džio. V.A. Račkausko nuotrauka

tas vasario 6 d. važiuoda
mas lengvu motociklu, susi
dūrė su automobiliu, nuvež
tas ligoninėn, po dviejų die
nų mirė. Liko skausmo pri
blokšti tėvai ir brolis Ri
mas. (39 Ariki St., Auck- 
land, W. 2., Nėw Zealand). 
ši mirtis labai sukrėtė ne
gausią Naujosios Zelandi
jos lietuvių koloniją, nes 
tai trečia lietuvio mirtis 
maždaug trijų mėnesių lai
kotarpyje N. Zelandijoje.

Kol. žilvinis buvo ramaus 
ir malonaus būdo jaunuo
lis, tik ką .pradedąs gy
venti. Bet ėmė ir atliulia- 
vo,kaip toje pasakoj e,krau
jo puta, žilviui, Žilvinėli 
jaunų dienų prieteliau — 
sudie. G. P.

• žuvusiam Jonui Valai
čiui prisiminti, JAV įžy
mus totograiijos menui 
skirti žurnalai, kaip US 
Camera & Travel bei Infi- 
nity įsidėjo straipsnius, 
gausiai iliustruotus velio
nies gamintomis nuotrauko
mis, gražiai įvertinant jau
no ir taip plačiai pasižymė
jusio JAV spaudoje foto 
bendradarbio karjerą ir ne
paprastą pažangą.

• Kongresmanas Edward 
J. Derwinski (Resp. iš Illi- 
nois), kalbėdamas Kongre
se Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga, pareiškė, 
kad būtina praplėsti lietu
vių kalba transliacijas iš 
Voice of America ir pada
ryti jas prasmingesnėmis, 
nesitenkinant vien tik Sov.’ 
S-gą neįžeidžiančiomis ži
niomis.

VASARIO 16 
MINĖJIMAS 
NEWARKE
Lietuvos Nepriklausomybės 

minėjimas pavyko gerai. Auką 
gauta virš 400 dol. Patsai stam
biausias aukotojas su 50 dol. Si
monas Kontrimas savo auką nu
kreipė į Tautos Fondą.

Vasario 13 d., sekmadienį, 
10:30 vai. lietuvių bažnyčioje bu
vo pamaldos už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Dalyvavo lietuvių 
veteranų postas supagelbininkėm 
ir vėliavomis. Giedojo parapijos 
choras, ved. K. Bagdonavičiaus. 
Po pamaldų prie lietuviško kry
žiaus padėtas vinikas už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. NJLT- 
bos ir Veteranų valdybos nariai 
buvo nufotografuoti ir su atit. 
straipsniu patalpinti "Newark 
Evening News" pirmadienio lai
doje.

Už šį patarnavimą padėka pri
klauso Pranui Vaškui, kuris daž
nai pasitarnauja parašydamas į 
anglišką spaudą, o tai nelengva 
padaryti.

Minėjimą pradėjo New Jersey 
Lietuvių Tarybos pirmininkas 
inž. V. Melinis 4 vai. p.p. Lie
tuvių šv. Jurgio D-jos salėje. 
Vėliavas įnešė lietuvių vetera
nų posto nariai ir jųpagelbininkės 
Invokaciją paskaitė kun. P. Toto
raitis. Amerikos ir Lietuvos him
nus pravedė solistė Florence 
Schirm. Gubernatoriaus ir Ne- 
warko miesto burmistro pro
klamacijas perskaitė pirm. V. 
Melinis. Vasario 11-16 dienomis 
prie rotušės (City Hali) stam
bus užrašas: "48th Anniversary 
of Lithuanian Independence".

Kalbėjo: Newarko miesto bur
mistras H.J. Addonizio ir P.E. • 
Gordon, kongresmanas Peter W, 
Rodino, Jr., specialiai atvykęs 
iš Washingtono. Pagrindinę kal
bą pasakė adv. Vytautas Abrai- 
tis. Sveikino telegrama iŠ Wa- 
shingtono kongresmanė Florence 
P. Dwyer ir vietinis prel. Ignas 
Kelmelis.

Meninę programą išpildė so
listė Florence Schirm ir LB N.J. 
Apyg. "Baltijos” tautinių šokių 
grupė, ved. Dianos ir Vlado Me- 
linių.

Priimta rezoliucija pasiųsta 
JAV Prezidentui, Valstybės sek
retoriui, senatoriams, kongres- 
manams (9š N.J.) ir spaudai. 
Senatorius C.P. Case ir kong. 
P. W, Rodino, Jr., paprašyti pa - 
talpinti minėjime priimtą rezo
liucija "Congressional Record".

NJLT-bos pirm. inž. V. Me
linis dėkojo visiems programos 
dalyviams, aukotojams ir (minė
jimą atvykusiems.

A.S. Trečiokas

NEVV YORK

ALT S-GiOS I-JO 
SKYRIAUS NARIŲ 

SURINKIMAS
ALT S-gos New Yorko 

1-jo skyriaus narių susirin
kimas įvyks vasario 26 d., 
7:30 vai. vak. p. E. A. Jur- 
gėlų namuose, 1497 Putnam 

Vasario 16 minėjime Chicago
je jaunimo vardu kalbėjusi Laima 
Bačinskaitė.

Avė., Brooklyn 21, N. Y. 
Tel. EM 6-2494.

Bus padarytas praneši
mas apie įvyksiantį kovo 
mėn. 12 d. DIRVOS 50 me
tų sukakties minėjimą ir 
vyks diskusijos tautinės 
ideologijos ir kitais svar
biais klausimais, susietais 
su Tautine Sąjunga.

Skyriaus valdyba kvie
čia visus narius ir prijau
čiančius šiame svarbiame 
susirinkime dalyvauti.

• ALT S-gos 1-sis ir Il
sis skyriai New Yorke ruo
šia Dirvos 50 metų sukak
ties minėjimą, kuris įvyks 
š. m. kovo 12 d. Winter 
Garden salėje, Brooklyn,
N. Y.

Programoje prof. dr. J. 
Puzino paskaita „Lietuvių 
spaudos apžvalga’’ ir Dirvos 
redakcinės kolegijos narės 
Emilijos čekienės žodis.

Meninė dalis ir vaišės.

Neolituanų 
pobūvis 
Chicagoje
Vasario mėn. 5 d. buvo suruoš

ta korporacijos tradicinė arbatė
lė.

Nors Šaltis ir smarkiai spirgi
no, bet į arbatėlę susirinko ne
mažas būrys kolegių. Visas malo
niai priėmė šeimininkę pavadavu
si kol. K. Sabaliauskaitė. Jaukioj 
ir malonioj nuotaikoj buvo pra
leista keletas valandų. Turėjom 
ir viešnių, tai ponia V. Jurkūnie- 
nė ir ponia Zita Sodeikienė, kuri 
buvo pakviesta paskaitininke, 
trumpai supažindinusi su mo
derniuoju menu.

Modernusis menas — pradėjo 
savo pranešimą p. Z. Sodeikienė, 
tai ne kas kitas, kaip tik meninin
ko ieškojimas naujo kelio, ko 
nors įdomaus. Anksčiau dailinin
kas buvo lyg įrankis, kuriuo galė
jo naudotis turtingieji, nes tuo 
metu dailininkas kartu buvo lyg 
ir fotografas. Žmonės meną laiko 
labai kasdienišku dalyku ir jiems 
atrodo, kad menas turi priklausy
ti tik jiems, todėl jis turi būti pa
prastas ir lengvai suprantamas. 
Ponios Z. Sodeikienės manymu, 
žmonės turėtų kiek įmanoma at
sipalaiduoti nuo objektų ieškoji
mo. Menininkas, kaip ir poetas ar 
muzikas, jei jis neturės įkvėpi
mo, nerodys noro, ar pradės dar
bą be idėjos, daro visai bereika
lingą darbą, nes tas jo darbas bus 
beprasmiškas ir bevertis.

Šiais laikais dailininkas turi 
labai didelę laisvę ir jo darbas 
yra atrasti ką nors naujo, įdo
maus, kad tuo galėtų pritraukti 
žmones. Suprasti šių dienų meną, 
reikia jį giliau ištudijuoti, pa
žinti, ir t.t. todėl p. Sodeikienė 
apgailestauja, kad menas yra la
bai apleistas ir kad tai meno ša
kai turėtų būt skiriama daug dau
giau dėmesio.

Po pranešimo sekė diskusijos. 
Po diskusijų kol. K. Sabaliauskai
tė visų kolegių vardu širdingai pa
dėkojo p. Z. Sodeikienei už malo
nų atsilankymą.

Kolegės gyvai dalinosi įspū
džiais. Ateity tokias arbatėles 
reikėtų suruošti dažniau, tuo mes 
įsigysime naujų žinių įdomiais 
klausimais. Būtų labai malonu sa
vo tarpe nors retkarčiais pama
tyti vyresnes koleges. Nejau taip 
tikrai tarp mūsų ir vyresnių kol. 
nieko bendro nėra, nejau taip tik
rai mus niekas neriša, nejautik- 
rai suėjusios neturėtume apie ką 
pasikalbėti?

Liucija Virpšaitė

• Lituanistinių mokyklų 
moksleivių diktantų ir at
pasakojimų varžybos įvyks 
vasario 27 d., 1 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
Varžybas ruošia LB Apy
gardos valdyba ir švietimo 
Komisija. Visus varžovus

MALĖ HELP WANTED

EMPLOYEES-FACTORY 
WORKERS

Good starting pay experience not 
needed. Good working conditions. 
Steady vvork: Apply

MR. JANONIS 20 1 • 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
I INDUSTRIAL ROAD 
WOODRIDGE, N. J.

/ (17-23)

1 9 6 6.11.2 6. JAUNIMO CENTRAS ČIKAGA

VAKARAS ALGIMANTUI MACKUI
Programoje.

DALIA BYLAITIENĖ ■ DALIA JUKNEVIČIŪTĖ ■ MILDA PAKALNIŠKYTĖ 
ALDONA STEMPUŽIENĖ ■ LIŪNE SUTEMA ■ ALDONA VALEIŠAITĖ ■ 
STASYS BARAS - BARANAUSKAS ■ LEONAS BARAUSKAS ■ JURGIS 
BLEKAITIS ■ ALGIMANTAS DIKINIS ■ JULIUS GAIDELIS ■ VLADAS 
JAKUBĖNAS ■ VYTAUTAS JUODKA ■ ALGIRDAS KURAUSKAS ■ DA
RIUS LAPINSKAS ■ JULIUS LINTAKAS ■ LEONAS NARBUTIS ■ PRA
NAS NARIS ■ ALFONSAS NYKA - NILIŪNAS ■ KOSTAS OSTRAUSKAS 
BERNARDAS PRAPUOLENIS ■ ROMAS STAKAUSKAS ■ RIMAS VĖŽYS

PRADŽIA: BOOv.v. 0 III ETA I GAUNAMI MARGINIUOSE 
Rengia Santaia- Šviesa

prašome atvykti 1 vai. 
punktualiai.

• Chicagos lituanistinėse 
mokyklose dirbančių moky
tojų susirinkimas įvyks va
sario mėn. 26 dieną, 6 vai. 
p. p. Jaunimo Centre. Su
sirinkime bus patiekta LB 

Buenos Aires, Argentijoje, š.m. vasario 5 d. susituokė Irena Pi- 
kutytė ir Ernestas Paršelis-Parojus. Jaunasis profesoriauja Bue
nos Aires katalikų universitete, o jaunoji dėsto anglų kalbą. Nuo
traukoje jaunieji su tėvais ir Gilvydžiais. Vestuvių vaišėse daly
vavo apie 300 svečių. Antano Kirstuko nuotrauka

36 RIŲ METINIŲ VEIKLOS JUBILIEJINE PROGA 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
viena iš pirmųjų ir seniausių siuntinių firmų Ame
rikoje, įgaliota V/O Vnešposyltorgo priimti Siunti- 
nius-Doyanas į visas U.S.S.R. dalis.

PASIŪLO dėmesiui daugeliui mūsų klijentų ir 
suinteresuotiems asmenims didelį pasirinkimą pre
kių, audinių ir dirbinių mūsų vyriausioje kontoroje 
ir visuose mūsų skyriuose
YPATINGAI ATPIGINTOMIS JUBILIEJINĖMIS 

KAINOMIS.
GARANTUOJAME — U.S.S.R.

• Pristatymą Jūsų siuntinių Jūsų giminėms pil
numoje ir saugiai per trumpiausį laiką.

• Pilną Jūsų siuntinių apdrauda, nuo bet kokio 
požiūrio rizikos.

• Paliuosavimą siuntinio gavėjo nuo bet kokios 
papildomos rinkliavos.

• Neatidėliotiną patvirtinimą ir išsiuntimą sąs
kaitos klijentams, atsiuntusiems paštu siuntinius į 
mūsų kontoras.

• Pranešimą apie siuntinio įteikimą su gavėju 
parašu.

• Įteikimą gauto siuntinio paštui laike 24 va
landų, patvirtintu atitinkamu pakvitavimu.

Reikalaukite informacijų ir mūsų katalogų

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc.
716 Walnut Street 
Philadelphia. Pa. 19106 
Telefonas — 215 — WA 5-3455

CENTRINĖ ĮSTAIGA — NEW: YORKE:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Inc.
220 Park Avenue South (18 g-vės kampas) 
Nevv York 10003
Telefonas — 212 — 982-8410

Kreipkitės į visus musų skyrius visuose didžiuo
se J. A. V-bių miestuose.

Chicagos Apygardos švie
timo Komisijos dviejų me
tų veiklos apybraiža ir bus 
sudaryta nauja švietimo 
Komisija. Visus dirbančiuo
sius mokytojus kviečiame į 
šį svarbų susirinkimą atsi
lankyti.
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