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TAUTINĖS MINTIESLIETUVių LAIKRAŠTIS

LIETUVIU VEIKSMU
KOMI’III’VIII MII YORKE

EMILIJA ČEKIENĖ

KIESINGERIS PAS DE GAULLE
Sausio 14-15 d.d. New 

Yorke įvyko lietuvių 
veiksnių konferencija, 
kurioje dalyvavo: Lietu
vos Diplomatijos atsto
vai, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, Ameri
kos Lietuvių Taryba, 
Lietuvos Laisvės Komi
tetas ir konferenciją su
kvietęs Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas.

Konferencija išklau
sė šiuos pranešimus: 
LLK pirm. V. Sidzikaus- 
ko — Tarptautinė padė
tis ir Lietuva, ALT vi
cepirmininko dr. F. Gri
gaičio — ALT nusistaty
mai, dr. B. Nemicko, S. 
Barzduko, dr. J. Tuzi
no, A. Rinkūno, V. Ka- 
manto, R. Kezio ir kt.

Konferencijos metu 
nebuvo įleidžiami nei sve
čiai nei spaudos at
stovai, kurie buvo pa
kviesti po visų posėdžių 
sausio 15 d. Spaudos kon
ferencijoj buvo atstovau- 
jami: Blm: Draugai 
Keleivis, Naujienos, San
dara, Tėviškės Žiburiai 
ir kiti.

VLIKo pirm. dr. J. K.

IŠ VISO PASAULIO

♦ PREZIDENTAS JOHNSONAS, 
aiškindamas spaudos atstovams 
šių metų JAV biudžeto proble
mas, pareiškė, jog taupant iš
laidas ir sulaikant kai kurių nu* 
matytų darbų vykdymą (naujų 
plentų tiesimą ir pan.), kari
nės išlaidos vistiek teksią pa
didinti kokiais 5 bilijonais do
lerių.

* JAV VYRIAUSYBE ragina 
automobilių bendroves įrengti 
priemones padedančias apsisau
goti nuo automobilių vagysčių.

Numatoma, kad sekančių 5 
metų bėgyje bus pavogti 4 mil. 
automobilių, jei nebus imtasi 
reikiamų priemonių tiems nusi
kaltimams užkirsti kelią.

* GARSUSIS CHICAGOS Mc 
Cormik Place, didžiulis paro
doms ir iškilmėms paviljonas, 
buvo sunaikintas gaisro. Ta
me paviljone vyko ir didieji 
lietuvių parengimai, kaip šokių 
šventės ir pan. Jau imtasi prie
monių greitesniam paviljono at - 
statymui.

* PASITRAUKTI arba būti 
negarbingai pašalintam — tai 
dvi išeitys liko Indonezijos pre
zidentui Sukamo, kaltinamam 
prisidėjusiu prie komunistų ruo
šiamo sukilimo 1965 m.

Vyriausybė naudoja palyginti 
švelnų spaudimą į prezidentą, 
nes baiminamasi, kad jo pase
kėjai neiššauktų bereikalingo pi
lietinio karo.

* TUO PAT METU, kai iš 
JAV vyriausybės pusės deda
mos visos pastangos "taikiai 
bendradarbiauti" su Sov. S-ga, 
pastaroji suteikia 80% Šiaurės 
Vietnamui reikalingos paramos 
karo vedimo reikalams. R. Ki
nija iš tikrųjų tos paramos tik 
5% tesuteikia.

Sovietų karinė ir Ūkinė para- 
jna plaukia laivais iš Odesos į 
T-onkino įlanką, kurią kontroliuo
ja JAV laivynas. Bet —tam lai
vynui įsakyta sovietinių laivų 
neliesti. Apie Š, Vietnamo uos
tų blokadą net neužsiminama.

atlikta tai, kas liko ne
baigta Europoj. Einama 
prie Europos susivieniji
mo, tada bus galima 
spręsti Vokietijos klau
simą. Europos suvieni
jimo siekia de Gaulle,ir 
Gromyko paskutinėj Jung 
tinių Tautų asamblėjoj 
siūlė sukviesti Europos 
konferenciją, apeinant 
JAV ir pripažįstant da
bartines sienas.

Visa tai stato Balti
jos valstybes prieš labai 
svarbius uždavinius ir 
reikia ruoštis, užakcen
tavo V. Sidzikauskas. Be 
to, — sakė jis, pabaigoj 
1967 metų nutarta su
kviesti lietuvių politinę 
konferenciją Washingto- 
ne ir Europoje. Bet klau
simas, ar mums kviesti 
tik Europinę konferen
ciją ar visuotiną su Eu
ropos veiksniais, liko 
dar neišspręstas, baigė 
LLK pirm.

P LB vardu Stasys 
Barzdukas pareiškė, kad 
B-nė yra patenkinta šia 
konferencija, kuri atkrei
pė reikiamą dėmesį į jos 
siekius, o mes norim,— 
sakė jis, — kad būtų kuo 
daugiausia organizuotų 
lietuvių. Dabar yra daug 
mūsų org-jų, bet nedaug 
organizuotų lietuvių, 
mes norim, kad šie me
tai kreiptų visą dėmesį 
į tų atsilikusių lietuvių 
organizavimą. Kitas di
delis Bendruomenės rū
pestis, 1968 metais 
įvykstąs 3-si s Seimas, 
kuris turės alsuoti Lie
tuvos laisve. To Seimo 
programą norime suda
ryti politinę ir kultūri
nę, žadame skelbti du 
konkursu: naujam poeti
niam žodžiui ir muzikai. 
Seime norime pagerbti 
lietuvį kultūrininką, tam 
skiriant specialų posėdį 
premijų įteikimui.

Be tų bendrų mostų 
B-nė reikšis ir per at
skirų kraštų bendruome
nes: Australijos, Kana
dos ir kitur. Jau turim 
iš ten ir duomenų iš anks
to pradėjusių reikštis. 
Konferencija tiems mū
sų planams pritarė. Kas 
dar nebuvo galima įgy
vendinti prieš keletą me
tų, tas jau lengvai gali
ma dabar. Ryšiai su kraš
tais didėja. Skirtumų 
tarp jaunesnės ir vyres
nės kartų yra ir bus,

Valiūnas padarė trumpą 
pranešimą apie konfe
rencijoje svarstytus 
klausimus ir padarytus 
nutarimus, pasidžiaug
damas, kad ji praėjo su
siklausymo ir susitari
mo dvasioje, išspręsta 
daug konkrečių klausi
mų, nustatytos labai aiš
kios gairės 1967 - 1968 
metų veiklai, apie ku
rias visą laiką bus lie
tuvių visuomenė infor
muojama. Jis pabrėžė, 
kad visi veiksniai vie
ningai nutarė, jog rei
kia kuo daugiausia akci
jos Lietuvos nepriklau
somybės 50 metų sukak
ties proga, reikia, kad 
visi lietuviai, visos or
ganizacijos dirbtų vie
ningai keliant Lietuvos 
laisvės klausimą. VLIKo 
pirmininkas pažymėjo, 
jog su PLB-ne jis nu
statė dar glaudesnes 
bendradarbiavimo gai
res, su S. Barzduku kar
tu vyksta į Fietų Ameri- 
kos Lietuvių kongresą. 
Jis pasidžiaugė, kad ši 
konferencija atkreipė ir 
jaunimo dėmesį, kurių 
atstovai čia dalyvavo ir 
parodė savo didelį suge
bėjimą dirbti kartu 
su vyresniąja karta. 
"Mums vyresniesiems,
— sakė dr. Valiūnas,
— malonu, kad jaunimas 
ir po Jaunimo Metų ener
gingai reiškiasi lietuvių 
visuomeniniam gyveni
me. Dėkoju visiems kon
ferencijos dalyviams už 
nuoširdų ir našų darbą. 
Konferencijos dalyviai 
išsiskirstys po visą Ame
riką ir Kanadą viens ki
tą geriau pažinę ir su
artėję”. VLIKo pirm, pa
reiškė, kad svarbiausias 
konferencijos tikslas 
buvo nustatyti visai aiš
kų veikimo planą Lietu
vos Laisvės Kovos Me
tais — 1968-siais, ku
rie tokiu vardu bus pa
skelbti.

LLK pirm. V. Sidzi
kauskas pranešė,kad šio
je konferencijoje buvo 
paliestas tautinių jėgų 
surikiavimas, kad tas po
tencialas turėtų tinkamą 
poveikį ir krašte. Lie
tuvos likimas bus spren
džiamas mūsų pačių jė
gomis ir priklausomai 
nuo tarptautinės padė
ties, — sakė V. Sidzi
kauskas, — todėl kon
ferencija žvelgė ir į tarp 
tautinės politinės padė
ties raidą. Mes čia nu
matėme eilę darytinų žy
gių, paruošti anglų kalba 
leidinių apie Lietuvą, net 
išleisti diplomatinių ir 
oficialių dokumentų, lie
čiančių Lietuvos ir So
vietų Sąjungos santy
kių rinkinį nuo 1917-1967 
m., kitą anglų kalba ap
žvalginę knygą.

Tarptautinės padėties 
raidoj buvo paminėta 
spalio 7 d. JAV preziden
to johnsono kalba, kur 
jis pabrėžė, kad turi būti

VAKARŲ VOKIETIJOS NAUJOJO KANCLE
RIO VIZITAS PARYŽIUJE PRAĖJĘS LABAI 
ŠIRDINGOJE ATMOSFEROJE, TAČIAU KON
KREČIŲ REZULTATŲ KOL KAS NEDAVĖ.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praėjusį savaitgalį 

Paryžiuje lankėsi Vaka
rų Vokietijos kancleris 
Kurt Georg Kiesinger. 
Tas vizitas vyko 1963 m. 
pasirašytoje vokiečių - 
prancūzų draugiškumo 
sutarties rėmuose, nes 

bet svarbu, kad jaunimas 
nenutrūktų nuo tautos, 
kad ir kiek skirtingais 
keliais dirbdamas, — 
baigė S. Barzdukas.

V. Kamantas, PLB Jau
nimo sekcijos atstovas, 
perdavė jaunimo nuotai
kas, pabrėždamas, kad 
Jaunimo sekcija rūpina
si jaunųjų jėgų įtrauki
mu į darbą ? nežiūrint, 
kad jaunoji karta susi
skirsčiusi nuo kairiųjų 
iki dešiniųjų, tačiau dar
bas tarp abiejų kartų 
įmanomas, turint vieną 
visiems bendrą ir di
džiausią uždavinį—Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymą.

Jaunesniosios kartos 
VLIKo atstovas dr, A. 
Budreckas pareiškė, jog 
čia dalyvavo patys veik
liausi jaunimo atstovai, 
kurių niekur netrūksta, 
jų buvo ir praeitoj 
VLIKo sesijoj,iš 40 net 
12 jaunųjų, bet tik trūks
ta ryšio tarp tų abiejų 
kartų.

Bene didžiausias tos 
Veiksnių konferencijos 
dėmesys buvo skiriamas 
50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakčiai 
atžymėti, kad viso pasau
lio lietuviai tų tikslų siek
tų sutartinai.

Konferenciją sveikino 
ir patariamuoju balsu 
stebėjo Lietuvos Atsto
vas Washingtone J. Ka- 
jeckas, Generalinis kon
sulas New Yorke V. Sta
šinskas ir konsulas A. 
Simutis. Posėdžiai vyko 
Pavergtų Europos Tau
tų patalpose 29 W. 57 
Street, New Yorke.

— Kas duos degtuką tuos niekšus susprogdinti?...

pagal ją abiejų valstybių 
galvos susitinka kas pu
sę metų, nors ir nebūtų 
kokių nors aktualių klau
simų. Kalbant su Kiesin
ger, pastarasis pasima
tymas buvo panaudotas 
tam, kad ”vėl atgaivinus 
dvasią, kurioje toji su
tartis buvo pasirašyta".

Tą bendradarbiavimo 
dvasią paskutiniais mė

žtais gerokai apsunkino 
nevienodos pažiūros į 
JAV vaidmenį Europoje. 
De Gaulle atstovavo nuo
monę, kad JAV įtaka Eu
ropoje turi būti galimai 
mažesnė, tuo tarpu vokie
čiai buvo pažiūros, kad 
be JAV talkos jie negali 
apginti nė Vakarų Berly
no, nei savo ilgų sienų 
su komunistiniais kaimy
nais, jau visai nekalbant 
apie Rytų Vokietijos iš
vadavimą. Washingtono 
politika tačiau buvo to
kia, kad visos svajonės 
apie 'išvadavimą’ buvo 
galutinai išblaškytos. 
Sujungimas, jei jis įma
nomas, tai tik pagal so
vietų sąlygas. Mat norė
dama gauti sovietų pri
tarimą karo Vietname su
stabdymui, Washingtono 
administracija bando 
Maskvą papirkti santy
kių pagerinimu Europoje 
ir kratymusi glaudesnės 
sąjungos su Vakarų Vo
kietija.

Nenuostabu, kad tokioj 
būklėj Bonnos politikų 
akys vėl nukrypo į Pa
ryžių. Prancūzai Vokie
tijoje laiko savo kariuo
menę ir už tai nereikalau
ja jokio atlyginimo. Tie
sa, ta kariuomenė nėra 
įsipareigojusi ginti Vo
kietijos teritoriją ir jos 
apginklavimas negali ly
gintis su amerikiečių. 
Bet kadangi šiuo metu so
vietai negrąso ir visos 
svetimos kariuomenės 
V. Vokietijoje yra reika
lingos daugiau simboli
niai negu praktiškai, vo
kiečiai kaž kaip simpatiš- 

kiau žiūri į prancūzus, 
kurių išlaikymas jiems 
nieko nekaštuoja, negu į 
amerikiečius ar britus, 
kurių karių išlaikymui 
išleistas sumas jie yra 
verčiami atiduoti užsie
nio valiuta ar užsaky
mais tuose kraštuose.

Bet yra ir kita meda
lio pusė. De Gaulle Pran
cūzija tėra tik trečios 
eilės valstybė, kuri, jei 
ir norėtų, negalėtų padė
ti vokiečiams įgyvendin
ti jų politinių tikslų. De 
Gaulle reikalauja sau 
'primuš interpares’ (pir
masis tarp lygiųjų) pozi
cijos ir jis priešinasi Do 
Britanijos įstojimui į 
Bendrąją Europos Rin
ką, o per ją ir ateities 
politinį susijungimą, aiš
kindamas, kad tam kliu
dą britų 'specialūs ry
šiai’ su JAV. Tuo tarpu 
vokiečiams britų įsijun
gimas būtų labai paran
kus, nes vestų prie Va
karų Europos sustiprė
jimo ir prancūzų įtakos 
sumažėjimo. Dėl viso to 
de Gaulle suKiesingeriu 
galėjo sutarti štai dėl 
kO!

1. Prancūzija parems 
vokiečių susivienijimo 
norą, kalbėdamasi su So
vietų Sąjunga ir kitomis 
komunistinėmis valsty
bėmis.

Praktiškai toks paža
das nieko nereiškia, juo 
labiau, kad de Gaulle jau 
seniai pasisakė už Ode
rio - Neisės liniją kaip 
amžiną vokiečių rytų sie
ną, Žodžiu, sovietai ne
turi apie ką derėtis, jie 
jau gavo ką norėjo.

2. Prancūzija ir Va
karų Vokietija sutarė su* 
daryti specialią studijų 
komisiją, kuri išsiaiškin
tų galimybes, kaip Euro
pai techniškai pasiekti 
Amerikos lygį ir likvi
duoti 'technological gap* 
— tai gali duoti praktiš
kų vaisių,

3. Prancūzija ir Vo
kietija aiškinsis bendrų 
priemonių galimybes 
plieno gamybos krizei pa
šalinti — tai irgi gali 
duoti akstino ūkinio 
bendradarbiavimo paska 
tinimui ir vienybei.

4. Prancūzija ir V. Vo
kietija išklausys labai 
atydžiai laukiamo britų 
premjero. Haroldo Wilso- 
no prašymo priimti jo 
kraštą į Bendrąją Rin
ką, tačiau šiuo klausimu 
neprieita vienos nuomo
nės.

DERLIUS LIETUVOJ
1965-66 metų žiemos 

ir pavasario oras Lietu
voj buvo žymiai paken
kęs žiemkenčiams ja
vams. Daug rugių bei 
žieminių kviečių pava
sarį teko išarti ir tas 
dirvas užsėti vasaro
jum. Kur suspėta tai pa
daryti, palanki vasara 
nuostolius atlygino bent 
tiek, kad rudenį statis- 
tikon įrašyti grūdų der
liaus centnerių skaičiai 

(Nukelta į 2 psl.)
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MEDICINA IR ŽMOGUS DR. D. DEGESYS

Žmogaus biologinis amžius
Graikų ir Romėnų kul

tūros laikais žmogaus 
amžiaus vidurkis buvo 
22 metai, viduramžių lar 
kais apie 33 metai, o 
1900 metais — 49 metai. 
Šiais laikais Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse 
vyrų amžiaus vidurkis 
yra 70, o moterų 72 1/2 
metų. Nereikia užmiršti 
ir to fakto, kad mūsų 
silpnoji giminė - mote
rys, jeigu ir toliau taip 
laikysis, tai 1975 metais 
viršys vyrus 138/100 san. 
tykiu. Vadinasi, kiekvie
nam 100 vyrų atitiks 138 
moterys.

Koks gi galėtų būti 
žmogaus biologinis am
žius ir ar mes negalė
tumėm jo pratęsti? O jei
gu galėtumėm, tai kokia 
yra to amžiaus riba? 
Žinoma, žmogaus am
žius galimas pratęsti, jei
gu būtų žinoma žmogaus 
senėjimo priežastis ir 
jei tą priežastį galėtume 
pašalinti. Atsakymo į tą 
klausimą taip ir neturi
me. Yra žinoma, kad 
rentgeno spinduliais 
šviečiami gyviai daug 
greičiau sensta ir trum
piau gyvena. Mes taip pat 
gerai žinome, kad rent
geno spinduliai veikia 
mūsų celių chromozo- 
mus, kurie gal būt ir yra 
mūsų senėjimo lėmėjai.

Žmogaus biologinio 
amžiaus nustatymui kai 
kurie genetikai sugalvo
jo įvairius būdus bei for
mules. Vienas iš tokių 
genetikų, Malisoff, ste
bėdamas bei tirdamas 
paukščius bei gyvulius 
nustatė taip vadinamą 
smegenų ir kūno koefici
entą. Jis pastebėjo, kad 
gyvuliai turįdidesnįsme
genų ir kūno svorio san
tykį, gyvena ilgiau. Pa-

Lietuvoj...
(Atkelta iš 1 psl.) 

išėjo nedaug mažesni už 
1965 metų skaičius. Tik 
statistikos skaičiuose, 
žinoma, nematyt, kokia 
joje minimų centnerių da
lis yra kviečiai bei ru
giai, ir kokia dalis mie
žiai - avižos.

Kalbėdamas apie biu
džetą, respublikinis fi
nansų ministras H. Si
korskis paminėjo, kad už 
pavasarį žuvusias bei su
žalotas žemės ūkio kultu - 
ras Lietuvos kolchozai 
gavę iš apdraudos fon
dų 8 mil. rublių, bet ap- 
drauda visų nuostolių ne
atlyginusi. (ELTA)

LIETUVOS ŽEMES
UKIUI Maskvos valdžia 

gal jo skaičiavimus ir 
naudojantis tuo jo koefi
cientu, pelė turėtų gy
venti 3 metus, šuo 15 iki 
20 metų, katė 20 metų, 
dramblys nuo 90 iki 100 
metų ir žmogus 80-150 
metų. Kiti vartoja kito
kį apskaičiavimo būdą. 
Jie ima gyvulio brendi
mo amžių ir daugina iš 
13. Pritaikius žmogui šį 
skaičiavimą ir paėmus 
brendimo amžių 13 - 16 
metų, gausime 169-208 
metus.

Nežiūrint, kokį meto
dą vartosime, prieisime 
prie apytikrio atsakymo, 
kuris yra didesnis už 
šimtą metų. Kas gi truk
do pasiekti tą mūsų bio
loginį amžių?

Biologai bei genetikai, 
studijuodami primity
vius gyvius bei jų gyve
nimo ciklą, darydami 
įvairius bandymus, ieš
ko atsakymo į mūsų klau
simą. Tokiems tyri
mams naudojami įvai
rūs vabzdžiai arba mu
selės, nes jos gana grei
tai veisiasi ir per trum
pą laiką duoda galimybę 
išauginti daug genera
cijų bei stebėti tų gene
racijų kitimą.

Paimkime vabaliuką, 
kuris vadinasi Philodina 
citrina. Šio vabaliuko 
amžius yra 24 dienos. 
Jis lengva auginti ir ste
bėti. Išsiritęs iš kiauši
nio jis greitai auga ir 
5-tą savo gyvenimo die
ną, pasiekęs savo su
brendimo, pradeda dėti 
kiaušinius. Jis deda kiau
šinius kas dieną. Apie 
19-tą dieną jis pradeda 
senti ir 24 dieną mirš
ta.

Jeigu surinktum ėm
17-tos dienos kiaušinius 
ir iš jų išaugintumėm 
pirmą generaciją, pašte- 
bėtumėm, kad šios pir
mos generacijos vabz
džiai gyventų trumpiau 
negu 24 dienas. O, jei iš 
šios pirmos generacijos 
surinktumėm vėl 17-tos 
dienos kiaušinius ir iš
augintumėm antrą gene
raciją, tai šios antros ge 
neracijos vabzdžiai gy
ventų dar trumpiau. Gi 
su trečia generacija vi
sa 17-tos dienos kiauši
nių grupė būtų nevaisin
ga ir iš jų vabzdžiai ne- 
išsivystytų. Darant ban
dymą toliau su 11-tos die
nos kiaušinių grupe, pa- 
matytumėm, kad 11-tos 
dienos kiaušinių išperos 
išmirtų po keturių gene
racijų. Aštuntos dienos 
— P° 8 generacijų, 7-tos 
po penkiolikos ir 6-tos 
dienos po 17 generacijų. 
Tokiu būdu priartėtu- 

rdėm prie 5-tos dienos 
kiaušinių grupė, vabz
džiai veisėsi generaci
ja po generacijos ir ne
rodė jokių silpnėjimo žy
mių. Su kiekviena nauja 
generacija vabzdžių am
žius ilgėjo, ir po 54 ge
neracijų jų amžius pasie
kė 104 dienas. Kodėl toks 
skirtumas tarp penktos 
ir šeštos dienos kiauši
nių? Kodėl iš penktos die^ 
nos kiaušinių išsivys
čiusi generacija turi ten
denciją stiprėti ir jų 
amžius ilgėja, tuo tar
pu, kai iš šeštos die
nos išsivysčiusi genera
cija išnyksta septyniolik
toj kartoj? Pasirodo, kad 
mūsų tyrimui vartoja
mas vabaliukas, Philodi
na citrina, auga iki 5-tos 
dienos ir 6-tą dieną jo au
gimas būna sustojęs. Kai 
kurie mokslininkai ma
no, kad senėjimo proce
sas prasideda kūne nuo 
to momento, kai jis su
stoja augti. Kitaip sa
kant, kūnui sustojus aug
ti organizme atsiranda 
senėjimo faktorius, ku
ris persiduoda į gyvio 
kiaušinius bei tolimes
nes generacijas.

Kyla klausimas, ar ga
lima sustabdyti šių va
balų generacijų nyki
mą? Mes žinome, kad 
17-tos dienos kiaušinių 
grupės vabalai išmir
tų po trijų generacijų, 
bet jeigu šioje grupėje 
pirmos arba antros ge
neracijos metu mes at- 
skirtumėm penktos die
nos kiaušinius ir juos 
kultyvuotumėm, tai iš jų 
išaugę vabalai augtų ir 
stiprėtų su kiekviena 
nauja generacija.

Žmogaus organizmas 
nepalyginamai kompli- 
kuotesnis negu mūsų ste
bėtų gyvių organizmai. 
Žmogus savo evoliucijos 
eigoje kito, jo genai per 
milijonus metų keitėsi, 
jungėsi ir grupavosi į la
bai sudėtingus junginius 
tol, kol išsivystė į tokį 
organizmą, kuris pralen
kė visus žemėje gyve
nančius gyvius.

Ne visus tyrimo re
zultatus mes galime pri
taikyti žmogui, bet mū
sų stebėtų vabzdžių se
nėjimo faktoriaus teori
ja yra gana įdomi. Me
dicinoje seniai buvo ži
noma, kad senesnio am
žiaus moterys gimdo di
desnį procentą nenor
malių vaikų ir kad se
nesnis amžius duoda dau
giau gimdymo komplika
cijų. Mongoloidinių išsi
gimimų kiekis yra kur 
kas didesnis tų moterų 
grupėje, kurios pastoja 

turėdamos daugiau negu 
40 metų. Mongoloidinis 
išsigimimas yra liga, su 
kuria apsigimęs vaikas 
būna protiniai nesveikas 
ir dažnai miršta nesulau
kęs 20 metų.

Biologiniai stebėjimai 
rodo, kad mūsų amžius 
yra nuspręstas mūsų ge
nų junginiuose, ir, kad 
gimimo metu mes jį at
sinešam į šį pasaulį. Gi 
kiek mūsų darbas, mais
tas ir aplinka turi įta
kos į amžiaus ilgį, galė
tumėm sužinoti palyginę 
dvi žmonių grupes, turin
čias vienodas kūno savy
bes, bet gyvenančias 
skirtingose sąlygose. 
Mes žinome, kad dvy
nukai, kilę iš vieno kiau
šinio, turi tas pačias kū
no savybes. Stebint tokių 
dvynukų gyvenimą, gali
ma pasidaryti kai kurias 
išvadas. 1946 ir 1949 me
tais, New Yorko valsti
joje, buvo suregistruo
ta apie 2000 dvynukų tu
rinčių virš 60 metų am
žiaus. Statistika parodė, 
kad vieno kiaušinio dvy
nukų kūno savybės neki
to, nežiūrint skirtingų gy
venimo sąlygų. Viena mo
teriškų dvynukių pora bu
vo ypatingai būdinga. 
Šios dvynukės buvo iš
skirtos joms esant 18 me
tų amžiaus. Viena ištekė
jo už ūkininko, susilau
kė šešių vaikų, visą sa
vo gyvenimą praleido 
ūkyje, nebuvo išvykus iš 
tos apylinkės toliau 10 
mylių. Antra dvynukė, 
būdama 18 metų(įstojo į 
vienuolyną ir baigus 
mokslus išvažiavo į Ki
niją misijoms. Kinijoje 
pagyvenus 47 metus grį
žo į New Yorką, Šioms 
dvynukėms sulaukus 88 
metų amžiaus buvo da
ryti įvairūs fiziniai ir 
psichiniai tyrimai. Ne
žiūrint, kad jos vedė la
bai skirtingus gyveni
mus, gyveno skirtinguo
se žemynuose, valgė 
skirtingą maistą, jos vis 
tiek išlaikė vienodas kū
no ir psichines savybes 
ir sulaukė vienodo am
žiaus, 94 metų.

Baigiant noriu pasaky
ti, kad drastiniai mūsų 
gyvenime pakitimai gali 
prisidėti prie mūsų am
žiaus trumpėjimo, bet 
jeigu tas amžius pavel
dėtas, jį pratęsti sunku.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DIRVA 1967 METAMS
TIKTAI $10

Tiems, kurie Dirvos dar neprenumeruoja
Šis pasiūlymas galioja tik iki 1967 m. SAUSIO 31 d. arba: 

nauja prenumerata už $10 bus priimama iki 1967 m. sausio 31 d.
šį lapelį galima panaudoti užsisakant DIRVĄ 1967 METAMS 

ir atsiunčiant tik $10, jeigu NAUJAS skaitytojas, arba išrašyti 
savo draugui ar giminei dovaną už $10, jeigu jie Dirvos neprenu- 
ruoja.
(Dirva eina tris kartus savaitėje, pilna prenumerata metams $11.)

Panaudokite apačioje esančią atkarpą, išpildykit aiškiai, ir su 
$10 skubiai siųskite Dirvai.

DIRVA 6907 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS

DIRVOS ADMINISTRACIJAI, Cleveland, Ohio 
Siunčiu $10 ir prašau siuntinėti Dirvą'šiuo adresu:

Pavardė, vardas ........................................

Adresas........................................................................................

Miestas....................................................Valst......... Ztp...................

k. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .

Joseph F. Grlbauskas
Executive Secretary

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So, 49th Court 
CICERO, 1UINOIS • 60650

Phone 656-6330

SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuviu įmonė , registruota 

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

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864

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

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

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

HELP WANTED MALĖ

TOOL MAKERS 
INSPECTORS 

TURRET LATHE 
ACME GRIDLEY 

#2AC W&S
IIAND SCRFAVS

Our growing company needs you if 
you fiave experience operating any of 
the above machines. Good pay, liberal 
fringe benefits. Call Harry, collect 
634-4531.

GLENWOOD MFG. CORP. 
‘GLENWOOD, M1NN.

(7-9)

yra nustačiusi tokius už
davinius: kasmet patiek
ti į valdinius supirkimo 
punktus 75,000 tonų grū
dų, 125,000 tonų bulvių, 
520,000 tonų cukrinių 
runkelių, 12,000 tonų linų 
pluošto, 240,000 tonų mė
sos, 950,000 tonų pieno.

Vietiniai pareigūnai 
žada šiemet tas parei
gas įvykdyti net su kau
pu.

Nėra viešų duomenų, 
kokią dalį tų žemės 
ūkio gaminių valdžia par
duoda Lietuvoje (miestų 
gyventojams) ir kokią da
lį "eksportuoja”.

(ELTA)

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9 
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siu iais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednfcsday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President



1967 m. sausio 20 d. DIRVA Nr. 8 — 3

DIRVA
6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

Telephone: 431-6344.
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 

Published every Mon., Wed., and Fri. except in case of 
Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n 

VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina: 

pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 
išskyrus šventes.

Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Europos Taryba ir Rytą 
Europa

"Neškit lauk ikonas" 
— taip sakydavo žmo
nės senoj Rusijoj, ka
da kokiuose dievobai
minguose namuose kas 
pradėdavo nepadorias 
kalbas. Dabar, atrodo, 
kad Europos Taryba 
Strasburge yra linkusi 
sekti šituo rusišku posa
kiu. Pašalinta iš Tary
bos ikona yra Neatsto
vaujamųjų Tautų Komi
sija, kurios panaikinimą 
Taryba svarsto, atsi
žvelgdama į Rytų Euro
pos komunistinių vy
riausybių nusistatymą.

Ši Komisija, sudary
ta iš.laisvosios Europos 
parlamentų atstovų, ty
rinėja nedalyvaujančių 
Taryboje kraštų politinę 
ekonominę, socialinę ir 
kultūros padėtį. Į jos 
veiklos sritį įeina ypač 
Estija, Latvija, Lietuva, 
Lenkija, Čekoslovakija, 
Vengrija, Rumunija, Bul
garija ir Albanija. Savo 
uždavinį Komisija atlie
ka santūriai ir diskre
tiškai, dirbdama daugiau 
lyg mokslo institucija, 
negu kaip politinis orga
nas.

Nežiūrint to, yra pa
siūlyta Komisiją panai
kinti. Teisybė, šis pa
siūlymas įvilktas į tokią 
formą, lyg būtų norima 
tiktai pakeisti ligšiolinį 
Komisijos pavadinimą, 
t.y., kad ji būtų pavadin
ta "Komisija ad hoc" 
(kas reikštų maždaug — 
atskiriems, atsitikti
niams reikalams). Ta
čiau pasiūlymo motyvai 
aiškiai parodo jo tikrąjį 
tikslą. Būtent, motyvuo
se pasakyta, kad "santy
kių tarp Europos kraštų, 
dalyvaujančių ir nedaly
vaujančių Europos Tary
boje, plėtojimasis eina 
palankia kryptimi ir Ta
ryba privalo jį remti vi
somis priemonėmis" (ne
dalyvaujantieji kraštai 
čia reiškia komunistų 
užvaldytas valstybes).

Iš to seka, kad turi
ma reikalo ne su Komi
sijos perkrikštijimu, bet 
su jos laidotuvėmis. 
Taip dalykas supranta
mas ir Tarybos genera
liniame sekretoriate, iš 
kurio — kaip atrodo — 
išeina pasiūlymo inicia
tyva ir kuris jau nuo se
niau stengiasi užmegzti 
"technišką bendradarbia
vimą" su Rytų Europos 
komunistinėmis vyriau
sybėmis. O tos vyriausy. 
bės, anot sekretoriato 
sluoksnių, laikančios Ne
atstovaujamų Tautų Ko
misiją "skandalingu" 
dalyku.

Tikrumoje, ir pačios 
Europos interesais, Ko
misija yra Europos Ta
rybos susidomėjimo bei 
solidarumo pavergtųjų

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

tautų atžvilgiu normali 
išraiška. Strasburgo Ta. 
ryba yra toj laimingoj 
padėty, kad ji, priešin
gai Jungtinių Tautų Or
ganizacijai, nėra komu
nistinių narių dalyvavi
mu suparaližuota ir to
dėl gali veikti demokra
tijos ir laisvės dvasioje . 
Šioje Europos Tarybos 
veikloje Neatstovauja
mųjų Tautų Komi sija kar
tu su Europos žmogaus 
teisių Tribunolu turi ypa
tingai svarbią vietą.

O viltys dėl santykių 
tarp Europos Tarybos ir 
Rytų Europos komunis
tinių valdžių užmezgimo 
bei plėtojimosi neteikia 
pagrindo užtikrinimui, 
kad pakaktų tik Komisi
ją panaikinti. Priešingai, 
reikia manyti, jog komu
nistiniai valdovai palai
kytų tokįžingsnįpirmąja 
tų nuolaidų, kurias Eu
ropos Taryba privalanti 
jiems padaryti be jokios 
kompensacijos.

Ilgas ir pastovus paty
rimas rodo, kad komunis
tinių vyriausybių bendra
darbiavimas su tarptau
tinėmis organizacijomis 
yra galimas tik ta sąly
ga, jei pastarosios nusi-

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Sujudo vyrai ir moterys 
pasitikti "Gražiną"

Penki mėnesiai beliko iki 
to laiko, kada pakils uždan
ga pirmajam lietuviškosios 
operos „Gražina” spektak
liui. Laikas trumpas, o dar
bų marios. Nuošaliai nua 
pasiruošimo vyksmo sto
vinčiam tiesiog nesupranta- 

leidžia į Jungtinių Tautų 
ar Tarpparlamentarinės 
Unijos lygį. Tai yra, jei
gu jos sutinka neplatinti 
teisės bei teisingumo 
dėsnių, kurie įRytusnuo 
Elbės upės — Adrijos jū
ros linijos laikomi 
sprogstama medžiaga.

Neatstovaujamų Tautų 
Komisijos panaikinimas 
būtų sovietų pavergtų tau
tų suprastas taip, kad 
Europos Taryba nusto
ja domėtis jų likimu ir 
jų sugrįžimu į laisvąją 
Europą. Bet ir Vakarų 
Europa negali būti abe
jinga Tarybos laikyse
nai šiuo klausimu. Euro
poje vyksta dabar — ir 
tai reikia aiškiai supras
ti — gilusnuosmūkis so
vietų atžvilgiu, kuris vis 
daugiau sukrečia žmo
nių pasitikėjimą teisės 
bei teisingumo vaidme
niu tarptautiniuose san
tykiuose. Betgi yra visų 
europiečių interesuose 
tą pasitikėjimą išlaiky
ti gyvą kaip būtiną poli
tinę ir moralinę jėgą. 
Laisvi žmonės, Europos 
parlamentų atstovai, su
darą Europos Tarybą, 
žymiai prisidėtų prie 
tos jėgos išlaikymo, jei
gu nenaikintų Neatstovau
jamųjų Tautų Komisijos 
ir nesiektų įsiteikti ko
munistams "pašalinda
mi ikonas".

S. Lozoraitis
* Straipsnis tilpo Basler 

Nachrichten ir kt. Šveicarijos 
laikraščiuose. 

ma, kiek čia pareikalaus 
darbo, energijos, pasiauko
jimo iš vyrų ir moterų, ku
rie pasiryžo mums padova
noti lietuviškąją "Gražiną”.

Operos vadovybės pečius 
gula finansiniai rūpesčiai. 
Bet ji turi dešimtmečio pa
tirtį ir jau dabar rikiuoja 
visas pajėgas šiems sunku
mams nugalėti. Pirmieji 
mecenatai jau skuba su 
stambesnėmis aukomis tal
kon. Jau išleista operos kla- 
vyra. Reikia gaidų orkest
rams, chorams ir atski
riems balsams. Visa tai at- 
seis per 7600 dolerių. Bet 
bus atliktas didelis ir ver
tingas darbas. Klavyra ga
lės naudotis visi chorai, dai
nininkai ir muzikai, ruoš
dami koncertus su „Graži
nos” operos ištraukomis. O 
pačioje operoje yra sutelk
ta daug gražių gabalėlių, 
kurie kaip tik tinka ir atski
riems koncertams.

Didelė problema ir origi
nalios dekoracijos. Jų pa
gaminimas brangus. Dail. 
Vytautas Virkau dirba iš
sijuosęs eskyzus ir dėl jų 
pagaminimo tariamasi su 
Operos rūmų administraci
ja. čia unijų darbininkai, 
aukšti atlyginimai, žymiai 
pabrangins jų gamybą. Bet 
kito pasirinkimo nėra ir 
Lietuvių Opera turi su tuo 
sutikti, kiek galėdama 
spausis sumažinti dekoraci
jų kaštus.

Rūbų eskyzus gamina 
dailininkė 'Bronė Jameikie- 
nė, takininkaujant poniai 
Vaitaitienei, kuri rūpinsis 
ir rūbų pasiuvimu.

Tuo pačiu metu didžioji 
darbymetė vyksta choruose 
ir stropiai ruošiasi solistai. 
Jaunimo Centras vakarais 
skamba nuo chorų dainų, 
kuriuos ruošia chormeiste
riai Alfonsas Gečas ir A. 
Stephens. Pirmasis veiks
mas muzikiniai muz. A. Ku- 
čiūno surepetuotas ir iš
baigtas. Dabar dirbama su 
antruoju veiksmu ir netru
kus bus kimbama į treti j į.

Chicagos lietuvių visuo
menė per klavyro pristaty
mo vakarą jau turėjo pro
gos susipažinti su „Graži
nos” chorų partijomis ir 
pirmuoju operos veiksmu. 
Įspūdis labai geras ir ma
čiusių pirmojo veiksmo 
vyksmą teigimu, ši opera 
būsianti tikrai miela ir 
kiekvienam lietuviui prie 
širdies.

Operos vadovybės pats 
didžiausias rūpestis — iš
tverti tiek finansinėje, tiek 
ir operos meninėje plotmė
je. Už tai dabar dar tebe
vyksta pasitarimai su mū
sų iškiliaisiais solistais dėl 
partijų. Norima, kad šioje 
lietuvių operoje ir dešimt
mečio proga galėtų pasi
reikšti visi lietuviai daini
ninkai. Tai žinoma, neleng
vas derinimo darbas, bet ti
kimasi, kad šioje operoje 
matysime pačias geriausias 
mūsų meno pajėgas.

Besikalbant su Operos 
pirmininku Vytautu Ra- 
džium, junti, kad sunki naš
ta, bet šį darbą pasiėmu- 
siems vyrams ir moterims 
pakeliama. „Gražinos” ope
ra ir bus vienas iš iškiliau
sių įvykių šiais metais mū
sų kultūriniame gyvenime. 
Tad visų lietuvių talka ir 
nuoširdžios pastangos teik
tinos šiam įvykiui.

J. Janušaitis

MIRĖ AGR.

I. ŠTARAS

Gruodžio 17 d. Vytė- 
nuošė (netoli Kauno) štai 
ga mirė agronomas Ipo
litas Štaras , penkiolika 
pastarųjų metų buvęs Vy- 
tėnų sodininkystės-dar- 
žininkystės bandymų sto

Saulėlydžio atspindžiuose... Vyt. Maželio nuotrauka

BIJO MINĖTI ŽODĮ KUNIGAS...

Gruodžio 24 d. išėju
siame Literatūros ir Me
no 1966 m. 51-me nume
ryje pasirodė praneši
mas, kad lapkričio 30 d. 
Krikštonyse (Lazdijų 
raj.) mirė istorikas - 
kraštotyrininkas Jonas 
Reitelaitis, gimęs 1884 
m., keliasdešimties mo
nografijų apie pietų Lie
tuvos vietoves autorius. 
Pranešime nurodyta, 
kad jo Gudelių, Veisiejų, 
Leipalingio monografi
jos ir Liškiavos mieste
lio istorija buvo išspaus
dintos periodiniuose lei
diniuose. Kitų monogra
fijų (apie Seirijus, Mer
kinę, Kirsną, Būdvietį, 
Gražiškius ir kitas vie
toves) likę rankraščiai. 
Tarp likusių raštų esąs 
ir vertingas privilegijų 
(XVI a.) dvarų invento
riaus bei Lietuvos metri
kos ištraukų rinkinyso

Būdinga, kad praneši
me rūpestingai nutylėta, 
jog J. Reitelaitis buvo 
kunigas, Krikštonių para
pijos steigėjas ir klebo

ties sodo augalų selekci
jos skyriaus vedėjas.

Kėdainių gimnazijos 
ir Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos (Dotnuvoje) 
auklėtinis, agr. Štaras 
1935-36 m. buvo Lietu
vos Žemės Ūkio Rūmų 
instruktorius, vėliau 
apie trejus metus Saugų 
žemės ūkio mokyklos mo
kytojas ir nuo 1939 metų 
Fredos (Kauno priemies
čio) sodininkystės-dar- 
žininkystės mokyklos 
dėstytojas. Pasižymėjo 
daugeliu mokslinių bei 
praktinių darbų sodinin
kystės srityje ir už tai 
buvo net ir maskvinės bei 
vietinės valdžios aukštai 
įvertintas ir apdovano
tas medaliais bei garbės 
raštais. Nepasižymėjo 
vadinamąja "visuomeni
ne", atseit komunistų 
partijos veikla, apie ku
rią grupės draugų pasi
rašytame nekrologe (T., 
gr. 20) nė neužsiminta. 
Mirė baigdamas 62-us 
amžiaus metus. (ELTA)

nas nuo 1927 metų, su vie
tos gyventojais taip su
sigyvenęs, kad nebesuti
ko iš ten išsikelti ir pra
gyveno tenai iki mirties, 
beveik 40 metų. Nutylė- 
ta taip pat, kad periodi- 
niai leidiniai, kuriuose 
J. Reitelaičio monogra
fijos buvo spausdintos, 
buvo Lietuvių Tauta, 
1914, Mūsų Senovė, 1921- 
22, Tauta ir Žodis, 1923.

Seinų kunigų semina
rijoj J. Reitelaitis buvo 
sutelkęs lietuvių klieri
kų ratą, kuriame tarp 
kitų dalyvavo V. Myko
laitis-Putinas, M. Kru
pavičius. (ELTA)

BEDARBIAI
LIETUVOJE

Dar 1960 metais namų 
ir asmeniniame pagalbi
niame ūkyje dirbo kas 
ketvirtas suaugęs dar
bingas gyventojas, — sa
kė ekonominių mokslų 
daktaras K. Meškaus
kas, deputatas respubli
kiniame soviete, Vilniu
je. Dabar, esą, "respu
blikos darbo išteklių re
zervai yra žymiai su
mažėję", todėl, esą, rei
kia didinti dirbančiųjų 
darbo našumą.

Išvertus iš valdinio 
žargono į paprastą kal
bą, tai reiškia, kad 1960 
metais 25% darbingų Lie
tuvos gyventojų buvo be
darbiai, neturėjo apmo
kamo darbo ir vertėsi 
maždaug namų ruošos 
darbais. Dabar bedarbių 
skaičius esąs sumažė
jęs, tačiau neišnykęs. 
Bet socialistinis liau
dies ūkis nebesirengia 
jiems parūpinti darbo: 
planuotojai mano išsi
versti su tais pačiais 
darbininkais, išspausda- 
mi daugiau jų prakaito, 
reikalaudami didesnio 
darbo našumo. Tiesa, 
laikraščiuose yra eilė 
skelbimų, ieškančių sta
tybos darbininkų specia
listų. Nenuostabu, nes 
keli šimtai tokių specia
listų iš Lietuvos atsta- 
tinėja Taškentą. (ELTA)
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Šventieji nesuklumpa
Esu tiktai žvyras,
Į Viešpaties batą įkritęs ...

O. B. Audronė

Nesenai vieną vakarą 
Bernardas B r a z d ž i o nis 
mums papasakojo, kad jo 
poemos herojus, laisvos Lie
tuvos vaikščiojanti sąžinė,
— vaidila Valiūnas iš po
grindžio vėl ryžosi išeiti į 
viešumą. Per pirmąjį bolše
vikmetį vaidila Valiūnas 
maišėsi tarp žmonių, sakė 
jaudinančias eiliuotas pra
kalbas ir baisiai gadino 
kraują okupanto padlai
žiams. Apie anuos vaidilos 
žygius Brazdžionis Ameri
kos pogrindyje yra išspaus
dinęs knygą, tik ji niekur 
viešumoje n e p 1 a t inama. 
(Bet aš ją turiu).

Aišku, bolševikams antrą 
kartą Lietuvon sugrįžus, 
Valiūnas turėjo dingti. Bet 
pasirodė, pasakojo Braz
džionis, kad vaidilai jau se
niau pasisekė pasprukti ir 
atvykti Amerikon, čia jis 
beveik neregimas pavaikš
čioja per lietuvių kolonijas, 
ir jam vėl laikas nuo laiko 
užverda kraujas. Ir jis su
šunka doleriuose džiūstan- 
tiem savo tautiečiam galin
gu, brazdžioniško tembro, 
nostalgijos balsu: —

— Gimtoji žemė... Tai 
tavo meilės, tartum saulės,
— Mąn buvo pilnas didelis, 
platus pasaulis, — Kur prie
vartos širdy, nei melo ne
matau.

Vos už poros dienų po 

— Šypsokis, kvaily!...

šios paslapties atskleidimo, 
nagi, skaitau laikraščiuose: 
— Valiūnas išrinktas Vliko 
pirmininku! Ot, galvoju, 
pasisekė Brazdžioniui ir jo 
geriausiam draugui. Pati 
tauta pašaukė kaip tik ten, 
kur reikia ir kur jam la
biausiai tinka. Deja, po ke
lių dienų šioks toks nusivy
limas. Skaitau naujojo Vli
ko pirmininko biografiją ir 
pamatau, kad tai ne tas 
vaidila, kuris rašė eilėraš
čius, deklamavo ir iš knygų 
skaitė poemas. O visai ki
tas, kuris daugiausia rašo 
ir pasirašo mažo formato 
pailgose knygutėse, ir kada 
skaito, tai dažniausia vis 
nedidelius žalios spalvos la
pukus su ‘USA prezidentų 
nuotraukomis.

Na, bet ir bendrumo ne
maža: abiem atvejais turi
me reikalą su popieriais.

★
Taigi, poetai vis dar ne

patenka į Vliko pirminin
kus, ir maža vilties sulauk
ti daugiau laisvinimo para
mos literatūrai ir kultūri
niam pradui, negu laimin
gaisiais Sidzikausko laikais.

Paguoda tik ta, kad visgi 
kultūra nors kartą išvertė 
iš koto "politinį pradą”. Da
bar verčiau skirkime pirme
nybę finansiniam pradui. 
Juk ar daug galėjo būti 
naudos iš tokios silpnos po-

BRONYS RAILA

litikos, kurią lengviausiai 
nuvertė iš esmės "kultūrnij 
čeloviek”, bibliotekininkas 
dr. (daktaro arba draugo 
santrumpa) Levas Vladimi- 
rovas savo apsilankymu ir
gi kultūrinės organizacijos 
Šviesos-Santaros simpoziu
me?

Poezijos ir toliau ieško
sim už Vliko kompetencijos 
ribų. Labai toli eiti nerei
kia, užtenka pavažiuoti ligi 
Newarko, N. J. čia mūzos, 
vis dar neramios ir įkvėpi
mo audros siaučia. Londono, 
Nidos spaustuvė štai gra
žiai kursyvu atspaude pui
kų newarkietės poetės O. 
B. Audronės 79 eilėraščių 
rinkinį, vardu "žingsniai 
takeliu”. Susidomėjau iš 
karto vien dėl antraštės. 
Retas, sunkiai besuranda- 
mas kuklumas! Ir ar ne 
poetiška dabartinėje Ame
rikoje, kai žmogus dar nori 
ne astronauto lėktuvu 
skristi, ne automobiliu lėk
ti, bet — pėsčiomis, žings
niu. Ir ne padangėmis, ne 
greitkeliais, bet per papras
tą žemę — takeliu.

Ir čia man vėl prisimena 
jau minėtieji pirmieji K. 
Binkio "Vainikai” ir jo ten 
vienintelė įtrauktoji seno
vės laikų moteriškos lyties 
poetė Tyrų Duktė-Buivy- 
daitė. Kokia kardinoliškai 
skaisti buvo anų laikų mei
le! Ne vėlą naktį, bet anks* 
ti rytą Tyrų Dukters ber
nužėlis prašo jį pažadinti. 
Jiedu eis į mišką . .. "skin
ti melsvąją žibutę”, o pas
kui —

Mes prisieksim 
vargti, džiaugtiesi 
drauge — 
Rankas saulėn 
mes ištiesim — 
susivienysim 
malda ...

Ir tada pradedu suprasti, 
kodėl greičiau nei po de
šimtmečio staiga mūsų mo
terų literatūroje meteoru 
iškilo ir visas kitas poetes 
nupūtė jaunutė Salomėja 
Nėris. Tai buvo naujos ge
neracijos balsas ir jausmai, 
žmonijai buvo, matyt, įgri
sęs tasai perdaug išmeluo
jamas davatkiškumas. Dar 
tebebūdama ateitininkė ir, 

pagal prel. M. Krupavičiaus 
liudijimą, labai pamaldi, ji 
krykštė: "Tai skubėkim gy
venti, tai skubėkime džiaug
tis! Mūsų dienos — kaip 
šventė, kaip žydėjimas vyš
nios ... Vai, prabėga, nebe
grįš jos!”

Skubėkim, ir dar kaip, — 
"be bažnyčios, be altorių, 
be sumainymo žiedų”... 
Velnio tu begalėjai sulaukti 
iš tokios politikos.

★
O. B. Audronė pradeda 

ten, kur baigė Tyrų Duktė 
— "susivienijimu maldoje”.

Ir tai man buvo kažkas 
retai žavinga vėl pabuvoti 
kitokiame moterų pasauly
je, besistengiant nors kiek 
užsimiršti po Alės Rūtos si- 
birinių košmarų ir beviltiš
kų pūgos naktų, šiapus už
dangos, tremtyje prie Ne- 
warko, N. J., be abejo, irgi 
nestinga skausmingo liūde
sio ir nepasotintų -ilgesių. 
Bet už tat koks širdies vais
kumas, koks nekaltas tyru
mas, kaip viskas pozityvu, 
dora, ramu, persunkta tau
riausiais tautiškų ir religiš
kų jausmų syvais! Ypač re
ligiškų, kurie mūsų išeivi
joje vis daugiau tampa bū
dingais, kone vyraujančiais 
lyrikos motyvais. Pasauly
je, kada jau net kai kurie 
teologai imi klausti: "ar 
Dievas mirė?”, poetų naujo 
sureligėjimo gaidos skam
ba jaukiai, nuostabiai, net 
egzotiškai.

Dzūkė perlojietė Audronė 
dar prieš karą pradėjo 
spausdinti eilėraščius įvai
rioje perijodikoje. Todėl 
galima spėti, kad šiandien 
poetė pasiekė tokio am
žiaus, kada vyšnios peržydi 
ir kai darosi maloniau ne 
"skubėti gyventi”, o pasi
melsti ar pamedituoti apie 
Praamžiaus esmę. Nereikia 
nei spėti: jos motyvų nuo
taikos ir patys eiliuotieji 
posmai tai rodo, štai ateina 
"Kūčių vakaras toks ge
ras ... Užmigo vakaras ant 
rankų, lyg kūdikis ramus... 
O, geras Viešpatie, miegan
tis vakaras kužda atodū
siais tylios maldos”. Ir ji 
svajoja: "Palenki, Viešpa
tie, mane kaip smilgą”...

O štai protingumas, dzū
kams būdingas apgalvoji
mas, vengimas bereikalingų 
rizikų. Įsiutusio okeano 
bangom pradėjus baškyti 
laivelį poetės strateginė re
akcija labai blaivi: —

... Pasukim tolyn
Iš jų kelio, 
Kad neapverstų 
Mūsų laivelio.

Suvalkietis čia pirmiau 

paskaičiuotų: nieko tokio, 
aš ir laivelis esam apdraus
ti. Aukštaitis bravūriškai 
pasuktų, kur didžiausios 
bangos, gi lėtas žemaitis tik 
užniūnuotų: pempei, pem
pei...

O kuklumas, o varžyma
sis net paukščius nuo me
džio šakų nubaidyti tituli
nio knygos vardo eilėrašty
je "Siauru takeliu"! "Aš 
tik praeivis, — prisipažįsta 
poetė, — tik miško vėsumą 
geriu”. Ir ji liepia paukš
čiams, ir ačiū Dievui, kad 
ne žmonėms: — Sutūpki
te...

★
Bet kas bebūtų, moteris 

vistiek negalės išsisukti nuo 
upeliūkščio meilės, nuo la
šelio erotikos. Manau, kad 
net Putnamo vienuolyno se
selės, kurių senelių namų 
statybai Chicagos ponios 
ruošia moderniškų madų 
meno parodas, jei eiles ra
šytų, sunkiai išvengtų ne- 
įvelti kokio ne pačio šven
čiausio meilės motyvo. Bet 
nuo Tyrų Dukters laikų aš 
dar neskaičiau lietuvių ero
tinės poezijos, kuri savo su
silaikymu ir "no-nonsense” 
prilygtų Audronei, šiuo at
veju didžiai prasilenkiant 
su jos gražaus ir sugesty
vaus slapyvardžio reikšme.

šiais apgedusiais laikais 
man stačiai šilta iš malonu
mo rasti intymioje lyrikoje 
erotikos temą, kur poetė ve
ja šalin net pagundos šešėlį. 
O tam, kuris jai graso... 
sutaršyti plaukus, ji griež
tai įsako: — Išeik ir ne
ateik! Gi dar kitame eilė
raštyje, kur jau lyg ir atsi
randa pavojus paslysti ir 
gal net įvyksta šis tas nege
ro, poetė po to aiškiai girdi 
savo angelo piktus barimus, 
ir rūsčiai klausia, kaip tą 
akiplėšišką nusikaltėlį tu
rėjo barti jo angelas.

Pagaliau, mane itin pa
traukė dar kitas vaizdus 
pavyzdys mūsų moterų ly
rikos palyginamojoje litera
tūros istorijoje.

Dalykas sukasi apie vie
ną neperdaug retą paruošia
mąjį aktą — pabučiavimą. 
Salomėjos Nėries jaunuo
liškoje interpretacijoje — 
"Pabučiavimas tavo buvo 
karštas ir trumpas, ir kaip 
žaibas staigus, ir svaigus 
kaip naktis”, ir dar maža 
patyrusiai, trapiai merginai 
atrodė visai aišku, kad prieš 
tokią "galingą pagundą ir 
šventieji suklumpa".

Tuo tarpu Audronės api
pavidalinime plastiškai ma
tyti, kaip šį sakralinį aktą 
moka pergyventi, rimčiau 
įvertina, brangina dėl jo pa

ties ir puoselėja jau nuno
kusi moteris, nesikarščiuo- 
janti, apgalvojanti, trokš
tanti jam suteikti kiek ga
lima daugiau iškilmingumo, 
net šventumo: —

Baltos alyvos 
Tai apsvaigina 
Tylom, 
Pamažu.
Pabučiavimą tavo, 
Taurę,
Kaip vyno, 
Prie lūpų nešu.

★
"Takelio žingsnių” formi. 

lengva, nuotaika pomaironi- 
nė, eilėdara toninė, eilutės 
trumpos, su ritmais ir ri
mais, kiek jie bedailinant 
pavyksta, deja, ne be išim
čių. Sofistikuotai visuome
nei, dusinamai tamsių pro
blemų, freudizmo, psichiat
rijos ir LSD, Audronės nė
ra f inuota, nesuklumpanti, 
tiesioginė, supermorali ir 
konservatyvi lyrika bus vi
siškai atgyvenusi ir galbūt 
nebelaikoma poezija.

Bet dar didelei daliai ki
tos lietuviškos bendruome
nės, kuriai patinka papras
tas, tiesus, aiškus, antimo- 
derniškas, kilniai religingas 
ir nepainiai patriotiškas žo
dis, — Audronės eilėraščiai, 
spėčiau, bus kurį laiką dar 
tiek pat gražūs, savi, "lie
tuviškom gubom” iškloti ir 
reikalingi, kiek dailininko 
Antano Rūkštelės paveiks
lai.

Man asmeniškai ir nejuo
kaujant, poetiniu požiūriu 
labiausiai iš visos knygos 
patiko šis burbuliuojantis 
posmas, kur tik keturios 
šnypščiančios raidės s-š-č-ž 
kiek silpnina muziką: —

Šlaite, aukštai,
Kur naktį geri vėjai guli, 
Pušelės tekino 
žalias žalias žvakes,
Ir šaltinėlis 
Troškuliui pasiūlė 
Skaidriausiojo čiurlenimo 
Ir šalpusnių
Geltonai burbuliuotąsias

[kekes.
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(3)
Sivertas patylėjo, paskui ryžtingai atsakė:
— Ne.
— Puiku! — pakartojo Geležinis. — Ir šutvei 

tu nebe reikalingas, pats, tikriausiai, tai jauti. 
Bet, prieš mus palikdamas, tu privalai atsidėko
ti savo seniems bičiuliams ir suvaidinti mums at
sisveikinimo spektaklį. Mes nusprendėm surengti 
taip sakant, mažą koridą, lyg ir bulių kovą. Tu — 
prieš mašiną, kas ką. Laikyk save bulium, tore
adoru, kuo nori. Mašina tave persekios — sukis, 
kaip išmanai. Be už medžių nesislėpk — mes žiū
rėsim, kad to nebūtų. Va taip. O dabar — pradėt!

Geležinio žodžius visi sutiko pritarimo šūks
niais. Vaikinai susėdo į automobilius ir išvažinė
jo į visus kirtimo kraštus, paskui, palikę mašinas 
tarp medžių, sustojo reta grandine kirtimo pa
krašty. Geležinis užsirangė ant kelmo, kad geriau 
matytų.

Erka išlipo iš limuzino, išleido Sivertą ir vėl 
atsisėdo šalia Pelios.

Pelia pavarė mašiną kokį dešimt metrų atgal, 
kad Sivertas galėtų pabėgėti. Bet Sivertas stovėjo 
.nejudėdamas, neryžtingas, piktas, jam netgi nebu
vo baisu, lyg nesuprato, kas jo laukia, iki pasku
tinės akimirkos nenorėjo išsižadėti minties, kad 
tai tik juokai. Ir atrodė jis toks vienišas, bejėgis...

Galimas daiktas, kai kas iš vyrukų ir užjau

tė Sivertą. Bet nė vienas neišdrįso stoti prieš Ge
ležinį, nė vienam nesinorėjo išsiskirti iš kitų. 
O be to, jie iš anksto mėgavosi jaudinančiu regi
niu tartum sirgaliai rungtynėse.

Pelia paleido mašiną tiesiai ant Siverto. Dar 
akies mirksnis — ir Sivertas bus sutraiškytas. O 
šis stovėjo sustingęs vietoje lyg paraližuotas.

Aukštas kelmas privertė Pelią pasukti vairą. 
Tą pat akimirksnį Sivertas atšoko į šalį, praleis
damas mašiną.

Pelia negaišdamas apsigręžė,bet Sivertas jau 
buvo spėjęs nubėgti tolyn. Buvo aišku, kad visa jo 
viltis — kelmai. Tik jie gali jį išgelbėti. Lygioje 
vietoje jam nėra jokių šansų.

Sivertas stengėsi, kad tarp jo ir mašinos bū
tų kuo daugiau kelmų, bet Pelia drąsiai manev
ravo. Automobilis įsivažiavęs perlėkė per kelmą, 
net diferis sudžeržgė, — ir įstrigo tarp kelmų. 
Teko jungti atbulinį bėgį.

Sivertas sekė mašiną, išsproginęs akis, o bėg
damas tolyn, nusigręždavo tiktai kelias sekundes. 
Jis tankiai alsavo, ir ne tik nuo bėgimo, kiek iš 
susijaudinimo. Matydamas, kaip mašina praneria 
visai pro pat jį, sunki, negailestinga, nesulaiko
ma, jis pagaliau suprato, kad viskas daroma 
rimtai. Ir pasijuto galutinai nusmerktas, atstum
tas, nelyginant gyvulėlis, kurį neišvengiamai nu
alsins skalikai.

Sivertas buvo apsivilkęs geltona striuke, ne- 
užsisagstė jos, ir skvernai plaikstėsi jam bebė
gant, Lyg didelis geltonas drugys — toks jis at
rodė Geležiniui, kuris stebėjo jį žinovo žvilgsniu, 
merkdamasis nuo cigaretės dūmų.

Korida viršijo visus Geležinio lūkesčius. Si
vertas nenuvylė, jis puikiai, neklysdamas ir ne- 
klupdamas, vaidino pasmerktojo ir persekiojamo

jo vaidmenį.
Keliskart Sivertui vos vos pavyko išsisukti 

nuo automobilio. Vaikinai — bent jau daugelis jų 
— žiūrėjo sugniaužę kumščius, tankiai alsuodami. 
Taip, čia įdomiau už bet kokį nuotykių filmą!

Staiga visi pamatė, kaip Sivertas kniubtelė- 
jo ir pargriuvo prieš pat mašiną. Visi tyliai aik
telėjo. Kelios mergiščios skubiai nusigręžė, del
nais užsidengdamos veidus.

Bet Sivertas riste pasirito į šalį ir ratai pra- 
burzgė pro jį. Kol Pelia spėjo apsisukti, jis vėl 
buvo ant kojų, uždusęs, susivėlęs.

Ir tada Siri neištvėrė. Ji šoko į priekį, iš
kėlusi suspaustus kumščius, ir skardžiai riktelė
jo:

— Liaukitės! Baikit! Jūs gi jį užmušit! Pa
lei skit jį!

Geležinis pats pribėgo prie jos, ramindamas 
pavedėjo prie mašinų, pasodino į vieną iš jų ir 
paliko ją globoti mergaitėms.

Paskui grįžo ant savo kelmo, ir žaidimas ėjo 
toliau. Vaikinai ir merginos be žado sekė jaudinan
tį spektaklį, ir, atrodė, visi troško, kad jis tęstųsi 
be galo. Kad kova baigtųsi lygiomis, negalėjo būti 
nė kalbos. Reginys buvo toks sukrečiantis, jog vis
kas pasidarė tarsi nerealu, panašu į sapną.

Pelią ir Erką tartum šišas apsėdo. Jų akys 
degė. Pelia stipriai spaudė vairą ir prisigūžė, 
lyg rengdamasis šuoliui. Erka palinko prie jo, 
stipriai įkibęs nagais į sėdynę.

Atomazga atėjo greitai. Nedidelėje plynumė- 
lėje, kur nebuvo kelmų, automobilis pavijo Sivęr- 
tą. Trauktis nebebuvo kur, viską lėmė sekundės. 
Sivertas atsigręžė ir buvo bešokąs ant radiato
riaus, bet buferis trenkė į jį ir parbloškė antrže- 
mės. Ir mašina pervažiavo Sivertą.
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L. J. Skautijos naujo T raku junginio gretos steigiamos sueigos metu Lemonte, III. Dešinėje stovi jū
rų skautininke Dalia Lukošiūnaitė.

Naujas jūrų skautų 
junginys Lemonte

Gruodžio septyniolik
tos dienos vakaras buvo 
ypatingas Lemonte gyve
nantiems lietuviams. Tą 
vakarą mūsų naujai įsi
kūręs mišrus Jūrų Skau
tų vienetas "Trakai" su
rengė bendras Kūčias, 
lietuviams Lemonte ir 
apylinkėje. Ir tą patį va
karą mūsų vienetas buvo 
viešai patvirtintas vy
riausios Jūrų Skautų Va
dovybės.

Į bendras Kūčias su
sirinko didelis būrys 
žmonių. Džiaugėmės vi
sais svečiais, bet ypatin
gai iš Chicagos atvyku
siais: L.J.S. Vyriausia 
Skautininke j.s. Aldona 
Gasneriene, L.J.S. Vy
riausiu Skautininku j.s. 
Edmundu Vengiansku, L. 
J.S. Inkaro Tarybos na
riu vyr. j.s. Leonu 
Knopfmileriu ir L.J.S. 
"Baltijos Jūros" Jūrų 

Jūrų skautininke A. Gasnerienė Lemonte buvo pasitikta mažų
jų ūdryčių su gėlėmis. L. Knopfmilerio nuotrauka
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Daugelis žiūrovų suriko, ir niekas negirdėjo, 
ar šaukė Sivertas. Akimirką Pelia sutriko ir už
lėkė ant kelmo. Sudžeržgė Tūždamas radiatorius; 
automobilis sustojo, šnypšdamas garu.

Pelia užvirto ant vairo, sakytum užmigo. Er- 
ka šlubčiodamas išlindo iš kabinos ir pakėlė ranką 
prie galvos: pirštai liko kruvini.

Užpakaly mašinos ant žemės paslikas gulėjo 
Sivertas. Geltonos striukės skvernai buvo už
smaukti jam ant pečių.

Staiga visi leidosi bėgti į vidurį laukymės ir 
susigrūdo ten, kur įvyko nelaimė. Geležinis nu
metė nesurūkytą cigaretę, prasibrovė pro tankų 
ratą.

Jis laikėsi ramiai, šaltai: pripažintas gaujos 
vadas jautėsi padėties viešpats.

Geležinis pasilenkė, pajudino Sivertą, pakra
tė galvą.

— Mirė? — vienu metu paklausė daug balsų.
Susijaudinimo kaip nebūta, visi atitoko, gal

vos prablaivėjo. Vaikinai ir merginos žiūrėjo į 
kits kitą, lyg ką tik būtų pabudę ir nesusigaudy- 
tų, kur atsidūrę.

Atsikvošėjo ir Pelia, jis priėjo prie kitų, is
teriškai gaikšiodamas.

Geležinis, žiūrėdamas į negyvą kūną, tarė, 
pabrėždamas kiekvieną žodį:

— Paguldysim jį į mašiną ir nuvešim į li
goninę! Visi jūs liudininkai, kad įvyko nelaimin
gas atsitikimas. Sivertas pats iššoko tiesiai prieš 
mašiną! Tegul pamėgina kas įrodyti, kad buvo ne 
taip!

— Jis mirė? — klausė iš visų pusių.
— Ką aš žinau! — šaltai atsakė Geležinis.

— Aš nė gydytojas! Ligoninėje nustatys.

Skautų Tunto Tuntininku 
j.s. Liudu Šleniu.

Oficialios sueigos me
tu buvo perskaityti įsa
kymai, kuriais buvo pa
tvirtintas naujas Jūrų 
Skautų vienetas "Tra
kai”. Trakų vieneto va
dovė, j.s. Jadvyga Lu- 
košiūnienė.

Perskaičius steigia
mąjį aktą sekė Trakų 
vieneto įsakymai. Bu
vome paskirstyti į sekan
čias valtis: Galvės, 
Skaisčių ir Akmenos. 
Trakų vieneto adjutan- 
tė: Agnė Katiliškytė.

Labai nudžiugome iš
girdę, kad mūsų viene
tą sutiko globoti poetė 
Liūnė Sutema ir mūsų 
visų labai mėgiami jū
rų skautininkai Liudas 
Šlenys ir Antanas L e var
nas.

Oficialiai sueigos da
liai užsibaigus sekė Kū

čios. Kunigas F. Gurec- 
kas sukalbėjo Kūčių vaka
rienės maldą. Tada vi
si, žvakių šviesoje, lau
žėme plotkeles ir raga
vome mamyčių paruoš
tus Kūčių valgius.

Vyriausi skautininkai 
ir Baltijos Jūros Tunto 
Tuntininkas sveikino vie
netą Trakus skautiškai 
nuoširdžiu ir padrąsinan
čiu žodžiu. Be to mus 
dar sveikino Lemonto 
Maironio vardo Lituanis
tinės mokyklos vedėja 
ir mokytoja O. Abro- 
maitienė, savo žodžius 
užbaigdama mums mie
lu ir paskatinančiu šū
kiu — Gero Vėjo! Svei
kino ir Lemonto Bend
ruomenės Pirmininkas
P. Abromaitis, kuris sa
kė, jog būtų smagu,kad 
kiekvienais metais būtų 
suruošiamos bendros Kū
čios lietuviams Lemon
te. Tai mes prižadėjome 
padaryti.

Su visais kitais skau
tais čia, Lietuvoje, ir 
visur kitur mus jungė 
žvakių liepsna, nes pri
simindami juos, kiek
vienai vietovei uždegė
me po žvakutę ir taip pa
linkėjome jiems šven
tiškos nuotaikos ir ge
ros kloties sekantiems 
metams. Prisiminėme 
ir tuos, kurių mūsų tar
pe jau nebėra.

Tiesa, turėjome dar ir 
pasirodymą, dėl kurio 
visos labai jaudinomės, 
nes jam pasiruošti lai
ko buvo nedaug. Tik dvi 
dienos. Bet kai pamatė
me sesės Dalios paruoš
tus kostiumus, mūsų nuo
taika tuoj pasitaisė ir 
mes nutarėme kiek ga
lint geriau viską atlik
ti. Tą ir darėme. Nes 
pasirodymas buvo para
šytas mums supranta
mais žodžiais ir padavi
mais apie užburtą eglę 
prie Trakų ežero mums 
labai buvo įdomus. Po 
mūsų pasirodymo ame
rikiečių skautų vadas Le
monte pasakė taip: "Par- 
don my English ... nors 
aš ir nesupratau, ką jūs 
kalbėjote, bet matyda
mas tokius gražius, įdo
mius ir spalvingus kos
tiumus, girdėdamas su 
kokia rimtim jūs visą tai 
kalbėjote, esu tikras, 
kad šio pasirodymo min

LJS Juodkrantės tunto sesės
L. Knopfmilerio nuotrauka

Dail. V. Balukienės priežiūroje 
gamina gėles Klaipėdos mugei.
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Politinė popietė Detroite
Kelios mintys iš Detroite suruoštos sausio 8 d. politinės popietės, kurioj 

paskaitas skaitė dr. G. Petersonas, V. Šarka ir A. Gladkauskas.

Vietname varžomasi 
ne vien dėl politinių prie
žasčių. Amerika iš ten 
gauna mineralų: cinką, 
ciną, varį, volframą, an- 
timonį, auksą, sidabrą. 
Iš Vietnamo buvo impor
tuojama natūralios gu
mos (kaučiuko) net 90%, 
cino 60% ir pan. Kinie
čiams vietnamiečiai gi
miningi rasiniu atžvil
giu, pagaliau ir krašto 
turtingumas (augmenija 
ir mineralai — fauna ir 
flora) juos irgi vilioja - 
Raudonosios Kinijos eko- 
nom. gerovės labui.

Labai svarbų vaidme' 
nį čia vaidina pigios ža
liavos. Be to, šiame sek
toriuje susikryžiuoja ka
pitalistinio ir komunis
tinio pasaulio interesai.

XX a. mažosios vals
tybės gyvuoja tol, kol jas 
toleruoja valstybės mil
žinai: JAV ir Sovietų Są
junga, pagaliau ir komu
nistinė Kinija. Tas pats 
įvyko ir su Baltijos vals
tybėm i s. Vi etnam a s su
daro išimtį. Kas valdys 
Vietnamą, tas, be abejo, 
ateity valdys ir visą Piet
ryčių Aziją. Mekongo del
tos žemių sritis yra ne
paprastai.derlinga ryžių 
žemė ir yra viena produk
tyviausių visos Azijos ry
žių aruodų.

JAV be didelių sunku
mų galėtų Viet Kongą ir 
Šiaurės Vietnamą sunai
kinti ir karą laimėti. Bet 
to nedaroma, kad nenu
kentėtų Sovietų S-gos ir 
komunistinės Kinijos 
prestižas. Tas pats bu
vo ir Korėjos kare. Ame
rika bendradarbiauja su 
priešu. Be to, Vietna- 

tys buvo gilios ir nekas
dieniškos".

Dar mus sveikino Šv. 
Patriko bažnyčios kle
bonas, kurio parapi
jos salėje Kūčios buvo 
suruoštos. Jis, nors ir 
pavėlavęs, atsisėdo prie 
bendro stalo, klausėsi 
giedamų Kalėdinių gies
mių, pritariant sesei Ra
sai Šoliūnaitei akordeo
nu , ir sakė, jog mielai 
visuomet mums leis nau
dotis šia sale.

Taip mūsų vakaras ar
tėjo prie galo. Trakų vie
netas kietai pasiryžo 
dirbti.

Iki pasimatymo, su
tinkant Trakų vieneto 
laikraštėlį "Akivarą", 
kuris netrukus pasiro
dys.

Agnė Katiliškytė 

ui e išbandomi gainklai, 
bet ne naujausi.

JAV liberaliniai inte
lektualai ir aukštoji dip
lomatija siekia tiesiog 
neįmanomų dalykų. Dau
gis jų tiki, jog, laikui bė
gant, komunizmas evoliu- 
cionuosis, vis švelnės. 
"Komunistai atrodo ne
geri. Bet taip tik atro
do. Tikrumoje jie tokie 
pat, kaip ir mes" — taip 
galvoja Amerikos aukš
tus postus užėmę diplo
matai ir įvairūs profe- 
sori’ai - politikai.

Jie pataria (per spau
dą) "Jeigu jiem rodytu
me daugiau meilės, nuo
širdumo, pagarbos, su 
jais būtume mandagūs, 
— ir jie mūsų atžvilgiu 
pasikeistų, virstų švel
niais mūsų bičiuliais". 
Jeigu komunistinė dip
lomatija, Maskvos vy
riausybės trimitai, jų 
laikraščiai, radijas, te
levizija ugdo neapykantą 
visam "kapitalistiniam" 
pasauliui, taiparodo, jog 
yra kažkas negero mu
myse; tuo būdu reikia su 
jais elgtis priešingai — 
dar labiau sušvelninti 
politikos toną. Reikia su 
jais dalintis viskuo, kad 
užsitarnautume ne neapy
kantos, bet meilės ir 
draugiškumo. Tie "in
telektualai" taria: — Jei
gu komunistai spiauna 
Amerikai į veidą, rei
kia ir tuo atveju jiem ro
dyti krikščionišką švel
numą, atlaidumą ir ma
nyti, jog tai nekomunis
tinis spiaudalas, bet 
dangaus rasa. Tuo būdu 
JAV eina prie visiško nu
siginklavimo. Amerika 
jau esanti pasirašiusi 
ne vieną slaptą sutartį 
su Sovietų S-ga. Šiuo me
tu esame antrojoje nusi
ginklavimo fazėje. Tre
čioje Amerika turėsian
ti sunaikinti visus savo 
atominius ginklus. Bet 
ar tai padarys raudo
nieji? Juk jie atsisako 
bet kokios tarptautinės 
kontrolės...

Šiuo metu yra slaptų 
susitarimų, kurių jo
kie laikraščiai neskel
bia. Prisimintinas vie
nas tokių žymių intelek
tualų yra Owen Latti- 
more, kuris ne tik savo 
liberaline linkme, bet ir 
komunistine pasaulėžiū
ra, yra paveikęs tam tik
rus amerikiečių mokslo 
sluoksnius.

Mes tik galime spėti, 
jog gyvename tokioje pa
saulio persitvarkymo fa
zėje, kada "kažkas" iš 
tarptautinių dignitorių - 
kairiųjų liberalų Vaka
ruose, ir komunistų Ry
tuose ir Pietų - Rytų Azi
joje, organizuoja pasau
linę valstybę. Pradžioje 
norima apjungti, sulydy
ti, visą Europą, nepai
sant jokių tautybių ir tau
tinių sentimentų. Tuo 
pačiu rūpinamasi Afri
koje, Azijoje; siekiama 
vienalytės didžiulės Šiau
rės ir Pietų Amerikos 
valstybės. O kada toks 
tarptautinis apsijungi
mas įvyks, atsiras ir pa
saulinė valdžia. Šiuo me
tu JAV ir raudonųjų im
perijos valdomos tautos 
taip auklėjamos, kad ne
tikėtų Dievu, neturėtų 
tautinių sentimentų. JAV
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ruošiasi visiškam nusi
ginklavimui, kad Rusijo
je ir raudonojoje Kini jo
je nesusilpnėtų komu
nizmo dvasia ir kad jie 
neprarastų norą kurti pa
saulinę valstybę ir val
džią.

Ir Vietname JAV tai 
kos tik maldauja. Susi
daro įspūdis, jog Ameri
ka yra silpniausia valsty
bė pasaulyje. Bet taip nė
ra. Amerika tikriausiai 
galėtų Vietname karą lai
mėti labai trumpu laiku. 
Bet... tas gali palaužti 
komunizmo ambicijas ei
nant pasaulinės, netau- 
tinės, valstybės kūrimo 
užmojuose. Esą, Ameri
kai "biznio sumetimais" 
apsimoka būti silpnai. 
Kažkas siekia palaužti 
JAV — galingiausios ir 
turtingiausios pasaulio 
valstybės ( pasipriešini' 
mo dvasią. O slaptų su
tarčių niekas neskelbia. 
Masių ir tautybių opi
nijos tie pasaulinės vals
tybės kūrėjai visai ne
paiso. O kad be reikalo 
žūsta Vietname jauni 
žmonės — vargu ar kam 
jų gaila?

Šiandieninis Sovietų 
Sąjungos valdytojas 
Brežnevas neatsitikti
nai pateko į raudonųjų 
imperijos valdytojų pos
tą. Jis yra prityręs ato
minių ginklų galybės ug
dytojas bei puoselėtojas 
Sovietų Sąjungoje. V. VO' 
kietija ir šiuo metu nė
ra visiškai laisva valsty
bė. V. Vokietijos ir R. 
Vokietijos apsijungimas 
galimas tik tuo atveju, 
jei Sovietai su tuo sutiks 
100%... o jeigu jie sutiks., 
tai reikštų, kad ji tega
li būti komunistinė. Slap
tai su tuo sutinka ir so
vietus remia JAV.

JAV yra daugybė žy
mių politikų ir žurnalis
tų, kurie įsitikinę, jog 
su Sovietų Sąjunga ka
riauti nereikėsią, nes il
gainiui sovietinė Rusi
ja ir jos pavergti kraš
tai virsią tokiais kaip 
ir JAV. Iš viso Jie in
telektualai kurie kitaip 
galvoja, kurie turi kito
kią nuomonę, ilgai savo 
postuose neišsilaiko. 
Viešai drįstančius pa
sisakyti prieš komuniz
mą asmenis: diploma
tus, o ypač kariškius, 
stengiamasi pašalinti. 
Ateity, kada bus įvykdy
tas III-čiosios (maž
daug 10 metų bėgyje) fa
zės nusiginklavimas, po 
to turėtų įvykti JAV ir 
Sovietų Sąjungos "geros 
valios" apsijungimas — 
unija.

Taigi, visur reikia nu
sileisti pasaulinės ko
munistinės valstybės kū
rėjams, nes, esą ame
rikinis kilnumas turi įpa
reigoti. Prelegento dr. 
A. Petersono nuomone, 
šiandieniniai pasaulinės 
opinijos kūrėjai nori 
vienos pasaulinės vals
tybės ir valdžios. Nuo 
pat kūdikystės metų, dar
želiuose, pradžios mo
kyklos, universitetuose 
žmogus taip auklėjamas, 
kad jis netenka tautinių, 
religinių, rasinių ir ki
tokių žymių. Žmonės su
panašėja. Tuo keliu ei
nant išnyksiančios visos 
tautos. Po to, perauklėti 
žmonės neras prasmės

(Nukelta į 6 psl.)
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HELP WANTED MALĖ

MODEL MAKER
for industrial design firm. Located in 
Warren, Mich. Should be experienced 
in milling machine and lathe work 
For appt. call 313 -— 539-2280. (4-8)

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL &

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS 

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

Ali applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Perfiianent work for qu-alified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An Equal Opportunity Employer 

(140-14)

LABORATORY 
TECHNICIANS

The research dept. of a rapidly 
growing Chemical Co. requires the 
services of severa! laboratory tech- 
nicians to do experimental work on 
rubber, lacquer & ink.

Preference will be given to appli
cants that have completed 1-3 yrs. 
of college science or have indus
trial laboratory experience. These 
positions provide an opportunity 
for continuing education.

Preliminary intervievvs by telephone 
are:

609-452-9240

Ask for Mr. Klos
Columbian Carbon Co.

Plainsboro Rd., near U.S. .1 
Princeton, N.J.

An Equal Opportunity Employer

(2-8)

HELP WANTED FEMALE

RNS AND LPNS—Openings on all 
shifts and services, including 
Intensive Care Unit. Top sala- 
ries, fringe benefits, generous 
week-day shift bonus, plūs ad- 
ditional premium for week-ends 
and holidays. Nurses home on 
grounds. Hospital is modern, ac- 
credited 130 bed institution loc
ated in Mt. Pleasant, Home of 
Centrai Michigan University. 
Call collect or write: Director 
of Nursing Services, Centrai 
Michigan Community Hospital, 
Mt. Pleasant, Michigan. Phone 
773-7941. Area Code 517.

(2-11)

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

.Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, 'tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijent)/*'patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir* nemokamų katalogų kreipkitės-i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005 
'• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Literfary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7300 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau _  GL 7-1575

HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.
Tel. 233-8030, 246-0215

• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2.-4685
• YO.UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
< LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI £-1797
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/ 
priešintis pasaulio užval
dymo idealams. Pasau
lis — viena valstybė!

Gi žvelgiant šių dienų 
žmogaus akimis, visos 
valstybės turėtų būti 
ginkluotos atominiais 
ginklais — bombomis; 
tai apsaugotų žmoniją 
nuo pasaulinių karų. Taip 
pat, atrodo, jog JAV vi
sad norėtų matyti raudo
nąją K iniją Sovietų Są
jungos kontrolėje.

Šiais žodžiais dr. Pe
tersonas baigė praneši
mą.

V. Šarka kalbėjo apie 
tai, jog mažos valstybės 
šiuo metu, ir ateity, sa
vo nepriklausomybės 
ginklo pagalba negalės 
atgauti. Tačiau atėjus 
laikui teks laukti pagal
bos iš didžiųjų valstybių. 
Sienų klausimą jau gali
me spręsti ir šiandieną. 
Sienų ribos turi mums 
rūpėti.

Štai, ir raudonoji Ki
nija pagaliau dėl savo 
sienų ištaisymo net su
sipyko su savo didžiuoju 
kaimynu. Vargu ar pa
vyks esamose sienose, 
jeigu rusai nenusileis, 
išlaikyti raudonosios Ki-

FOUNDRY
SAND BLAST 

SNAG GRINDERS & 
CHIPPERS 

Experienced only. Apply 
NORTHERN CAST ALLOYS, 

INC.
23801 Hoover Rd.

Warren, Mich.
(4-13)

TOOL MAKERS
TOOL ROOM

GRINDER HANDS
TOOL ROOM

LATHE HANDS
Need not be journeymen. Card not 
required. Top wages, cost of living, 
paid insurance, cafeteria, severance 
pay, pension. Permanent positions. 
Old established company. 58-hour 
week.

ASSOCIATE SPRING 
CORP.

403 00 PLYMOUTH RD. 
PLYMOUTH, MICH.

An Equal Opportunity Employer 
(6-8)

popietė Detroite
nijos ir Sovietų Sąjun
gos komunistinę vieny
bę.

Amerika kažkodėl 
vaizduoja Sovietų Rusi
jos globėją, ypač bėdos 
atvejais. Taigi, ir šių 
komunistinių valstybių 
eventualaus konflikto me
tu Amerika kaip rėmė 
taip ir rems Sovietų Są
jungą, o ne raudonąją Ki
niją. Ir šiuo metu Ame
rika neturi tiesioginių 
diplomatinių santykių su 
kiniečiais, tuo tarpu Ang
lija pirmoji valstybė, ku
ri pripažino raud. Kini
ją.

V. Šarka yra nuomo
nės, kad nedidelis skir
tumas būtų, jei Lietuvą 
valdytų lietuviški komu, 
nistai. Tik jeigu būtų įkur 
ta komunistų valdoma — 
satelitiniu Maskvos sta
tusu grindžiama Lietuva 
— gal ir mum reikėtų ją 
remti.... Savaime aišku 
nuo nepriklausomos Lie
tuvos kūrybinių darbų ne
turėtume atsisakyti.

Prancūzijos prez. de 
Gaulle vis dar neatsisa
ko nuo Jungtinės Europos 
projekto. Jeigu Sovietų 
Rusijos galybės mitas su
svyruotų (gal dar per 
anksti?) tokia Jungtinė 
Europa greičiausia bū
tų kuriama. Manomajoje 
būtų apsaugotos mažųjų 
valstybių teisės.

Mūsų egziliniai veiks
niai (Vlikas) turėtų rū
pintis jau šiandien ne 
tik Klaipėdos, bet ir Ka
raliaučiaus -Tilžės prie 
Lietuvos prijungimo pro
paganda. Sienos?!Mestu • 
rime istorikų, geografų 
ir kartografų: duokime 
jiem darbo. Reikėtų rem
tis Lietuvos ir Tarybų 
Rusijos sutartimi pa
tvirtintų sienų. Šia su
tartį abi šalys pasirašt 
1920 m.

Atrodo, kad ir V, Vo
kietija ruošiasi savo sie
nų patvirtinimui. Ji at
sisako nuo Sudetų krašto 
Čekoslovakijos valsty
bėje. Daug neaiškumų 
yra su Lenkijos sienų 
pretenzijomis.

Mūsų teisėtus reikala
vimus turėtų paremti 
tarptautinės instituci
jos. Dėl vidaus politinės 
santvarkos tiek galima 
būtų tarti, kad Lietuvos 
teritorijoje gyvenanti lie
tuvių dauguma politinę 
santvarką nustatys to
kia , kokią savo balsais 
dauguma parems, Len
kijos padėtis yra žymiai 
geresnė negu mūsų: len
kai turi savo valstybinę 
organizaciją ir kariuo
menę. O suirus Sovietų 
są. ngai, Lietuvoj už- 
vie Datautų anarchija. Šį 
atv i į turėtų numatyti 
Vii is ir kiti veiksniai.

milini CH1C1CU.IK PIRKITE DUJOJE MOHIUE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ..

5th — $3.69
5th — $3.98

1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th — $4.75
5. May Wine — Import.

From German oth — $0.98 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Neužmirština propagan
da ne tik mūų, bet ypač 
svarbu tarptautinėj spau
doj.

Turime sutvarkyti sie
nų klausimą. Atrodo, jog 
neturime net projekto. 
Reikėtų paskubėti. Lai
kas nelaukia.

Kolonializmas nyksta. 
Turėtų išnykti ir raudo
nasis kolonializmas bei 
imperializmas. Prancū
zija savo kolonijoms da
vė nepriklausomybę. BeL 
gija prarado Kongą., 
Anglija davė savo koloni
jose gyvenančiom tau
telėm laisvę: jos susikū
rė savo valstybes bei 
valstybėles. Liko tik vie
na raudonojo kolonijaliz- 
mo ir imperializmo vals
tybė — Sovietų Rusija. 
Turėtų ateity atsisteigti 
Baltgudijos ir Ukrainos 
valstybės. Be abejo, 
ateis laikas, kai šie klau
simai bus svarstomi 
tarptautinėje plotmėje.

Atsiminkime, jog So
vietų Sąjungos satelitas, 
kad ir mandagia forma, 
bando kelti Besarabijos 
klausimą: tą savo žemę, 
kurią iš jų prievarta at
plėšė rusai. O ką bekal
bėti apie raudonąją Ki
niją. Satelitinė Lenkija 
irgi turi nesutvarkytų 
sienų problemų. Ateities 
istorijos perspektyvoje 
gali atsitikti, jog ir Lie
tuva turės arba jos šie- 
nos ribosis su naujais 
kaimynais.

Carinė Rusija Lietu
vą vadino "Severnyj 
Zapadnyj Kraj”. Ir tuo 
metu pati Rusija prie 
Lietuvos ribų jungė Kau
no, Vilniaus, Suvalkų ir 
Gardino gubernijas. Pa
gal taikos sutartį su So
vietų Rusija, kurią abi 
pusės pasirašė 1920 m., 
Lietuvos sienos suma
žintame maste irgi pri
imtinos. Tik būtinai rei
kėtų neužmiršti Rytprū
sius — Tilžės, Kara
liaučiaus sritis (dabar 
vadinamą Kaliningradą), 
o ne vien kalbėti apie 
Klaipėdos kraštą. Rei
kia šiuo reikalu išvysty
ti gerai apgalvotą ir 
moksliškai pagrįstą pro
pagandą tarptautiniu 
mastu.

Pagaliau, kol ateis tie 
gerieji laikai, kokio nu
sistatymo turėtume lai
kytis? Visi žinome, jog 
tautinio komunizmo vai s 
tybėje Jugoslavijoje eko
nominė gerovė nepaly
ginamai iškilesnė neitai 
matome maskvinėje So
vietų Sąjungoje. Tuo bū
du gal ir mum reikėtų 
lietuvišką tautinį komu
nizmą ir satelitinį statu
są bent laikinai remti? 
Iš dviejų blogybių pasi
rinkti mažesniąją.

— Ką turėtų daryti 
laisvieji lietuviai, kad 
nepasikartotų I Pas. ka
ro pabaigoje išgyventos 
skaudžios nelaimės? — 
paklausė dr. K. Karve
lis.

— Tverkime jautį už 
ragų! — atsakė V. Šar
ka.

Laisvės kova suriš
ta su dviem klausimais: 
a) laisvė ir nepriklau
somybė Lietuvai! ir b) 
Kokiose sienose ją at- 
kursimė?

Vlikas sudarė sienų 
klausimams studijuoti 
atitinkamą komisiją. Gal 
būt yra daug nuveikta, 
bet kolkas visuomenė 
nieko apie tai nežino.

Tad pajudinkime busi
mosios laisvos Lietu
vos sienų klausimą!

Algis Gladkauskas kal
bėjo trumpiausiai, bet 
parodė savo gilų išma
nymą ir patarė klausy
tojams pasidaryti išvadą 
patiems.

— Kaip žinia, N.V. 
Podgorny lankysis Ro
moje ir Vatikane, pas po
piežių Paulių VI jam nu
matoma audiencija. Ko
kias iš šio vizito gali
ma pasidaryti išva
das? — paklausė dr. K. 
Karvelis.

Alg. Gladkauskas 
trumpoje, turiningoje 
kalboje prisiminė įdo
mų, kiek humoru dvel
kiantį, atsitikimą Lenki
joje. Vienas komunis
tas išspausdino Šv. Juo
zapo ir Engelso paveiks
lėlį, kur abu buvo papuoš
ti šventųjų aureolėmis. 
Tą paveikslėlį labai pir
ko ir tas prekiautojas pa
darė gražaus pelno. Bet 
galų gale kažkam įskun
dus jis buvo suimtas. Bet 
kaltininkas neužilgo bu
vo paleistas.

Lenkijoje vyksta kova 
tarp bedieviškojo komu
nizmo iš vienos pusės ir 
katalikų bažnyčios — iš 
antros pusės. Popiežius 
Jonas XXIII už nuopel
nus Bažnyčiai pakėlė 
vysk. Višinskį kardino
lu. Komunistinė vyriau
sybė, su Gomulka prie
šaky, bandė visaip kenk
ti katalikų religinei lais
vei. Bet rezultatai men
ki. Aišku, Maskva spau
džia Gomulką, o šis spau
džia kard. Višinskį ir ti
kinčiuosius. Bet tikin
čiųjų šiuo metu atsira
do daugiau, negu laisvoje 
Lenkijoje jų yra buvę. 
Višinskio prestižas ne 
tik Lenkijoje, bet ir vi
same pasaulyje labai pa
kilo. Net II Vatikane vy 
kusiame suvažiavime bu
vo pasiūlyta, kad kard. 
Višinskis globotų paverg
tos Lietuvos katalikus.

Apie Podgorny kelionę 
pas popiežių Paulių VI 
prelegentas nedaug te
pasakė.

ĮDOMYBĖ 
WEBSTER 
ŽODYNE

Vieną kartą esu minėjęs 
Dirvoje, paduodamas paly
ginimą senų graikų, lotynų, 
sanskrito ir kitų žodžių, 
kad Didžiame Tarptautinia
me Webster žodyne (2260 
puslapių), greta tų kitų kal
bų žodžių pilna ir lietuviš
kų žodžių.

Kitas įdomus dalykas ta
me žodyne, paminėjimuose 
visų tautų, vardų.

Apie lietuvius, Lietuvą 
aprašymui įdėta 15 eilučių. 
Na, o apie kitas kaimynines 
tautas štai kaip:

Apie Lenkiją, lenkus — 
tiktai penkios eilutės. Apie 
Rusiją, rusus — 10 eilučių. 
Apie suomius — 7. Apie 
Latviją, latvius — 8 eilu
tės. Apie danus — 4. Apie 
Estiją — 12 eilučių. Apie 
Norvegiją — 3. Apie Uk
rainą — 9 eilutės. Apie 
Vengriją — 7. Apie Čeki
ją — 11.

K. S. Karpius

ANKSTYVOS PAMALDOS
Drauge sausio 13 d. pa

skelbta, kad lietuviško Mar- 
ųuette parko bažnyčioje 
šeimoms su vaikais žadama 
duoti lietuviškas pamaldas 
8 vai. ryto, išsyk džiaugs
mingai nuteikė.

Šeimos su vaikais tokių 
pamaldų nuo seniai labai 
pageidauja, nes suaugusių 
ilgos pamaldos su nesupran
tamais vaįkams pamokslais 
jiems tikra kankynė ir at
grasą. Dabar, nors ir labai 
pavėlavus, pritaikytomis 
1 i e tuviškomis pamaldomis 
bus iš dalies atitaisytos vai
kams iki šiol daromos reli
ginės, tautinės nuoskaudos.

Tačiau džiaugsmą drums
čia per ankstyva valanda.

Kadangi su vaikais sku
biai neišsirengsi, o iš toli
mesnių vietų ir atvažiuoti 
valanda ar pusvalandis 
trunka, tai vaikus čia tektų 
rytą budinti prieš 6-tą va
landą. žiemą dar tamsu. 
Vasarą, pasukus laikrodį, 
visiems miesto gyvento
jams — ankstyvas rytas. 
Vaikai, tąsomi taip anksti 
iš miegų, nervinsis, prie
šinsis, protestuos ir verks
mu. Atvesti mieguisti, su
irzę, nelabai domėsis nė pa
maldomis, to ankstyvo ryto 
pradės bijoti ir pačių pa
maldų vengti, bet neapkęs
ti.

Jeigu jau lietuviams vai
kams pamaldos duodamos, 
tai tokiu laiku, kad jos bū
tų mielos ir naudingos.

Kam kam, bet šeimoms 
su vaikais turi būti atiduo
dama patogiausia valandą.

Motina
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METINIS SUSIRINKIMAS
A. L. Tautinės Sąjungos 

12-to skyriaus nariams pra
nešame, kad skyriaus meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, 12 vai., sausio 29 
d., Dirvos patalpose.

Skyrius taip pat numato 
rengti savo kasmetinį tra
dicinį Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimą vasario 
mėnesį. Valdyba

* Konservatorių Klubas, 
penktadienį, sausio 20 d., 8 
vai. vakaro demonstruoja 
du dokumentinius filmus: 
„Praktiškas Komunistas” 
ir „Jungtinės Tautos” arba 
„Taikos Karvelis be Kau
kės’’.

Filmos bus rodomos pui
kioje Union Savings & Loan 
Ass. salėje, kampas Rich
mond ir Monticello Blvd.

Po filmų vaišės. Įėjimas 
$1.00. Visai šeimaųnežiūrint 
asmenų skaičiaus, $2.00.

(Sk.)

NAUJAS ORKESTRAS
Praeitais metais Cleve

lande susiorganizavo Neo- 
lithuanų orkestras ”MO- 
LIAP’, kuris pirmą kartą 
viešai pasirodė lapkričio 5 
d. Neo-Lithuania baliuje. 
Orkestrą sudaro: L. Aželis, 
A. Kalvaitis, V. Palukaitis, 
A. Ručinskas, V. Stankus,
J. Stankus ir N. Whales.

šį šeštadienį „MOLIAI” 
gros po „Gulbės Giesmės” 
vaidinimo šv. Jurgio para
pijos salėje.

GRAŽIAI PAVYKĘS 
VAKARAS

Lietuviams Rudžiams 
Remti valdybos surengtas 
metinis vakaras su koncer
tu, vakariene ir šokiais sau
sio 14 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje pavyko gražiai. 
Jaukią nuotaiką sudarė 
viešnia dainininkė Nerija 
Linkevičiūtė iš Chicagos, 
pradedama vakarą dainuo
jant lietuvių ir kitų kom
pozitorių dainas.

Solistė N. Linkevičiūtė 
yra viena iš Dirvos daini
ninkų jaunųjų talentų kon
kurso laimėtojų.

Solistė atliko: ”Vai gra-

Sausio 14 d. Clevelande šv. Jurgio parapijos bažnyčioje susi
tuokė Birutė Mekešaitė ir Jonas Vedegys. Nuotraukoje jaunieji 
tarp pamergių ir pabrolių. Prieky iš kairės stovi: V. Mekešai
tė, J. Šiupinys, jaunieji Birutė' ir Jonas Vedegiai. Toliau stovi: 
V. Gelgotas, D. Orantaitė, Ž. Motiejūnienė, A. Motiejūnas, I. 
Vedegienė ir G. Vedegys. J. Garlos nuotrauka

Aukuro teatras, vadovaujamas E. Dauguvietytės-Kudabienės, sausio 21 d. Clevelando šv. Jurgio pa
rapijos salėje suvaidins J. Griniaus istorinę dramą "Gulbės giesmė". Vakarą ruošia Ateities klubas. 
Nuotraukoje scena iš II-jo veiksmo: Diana Kęsgailaitė — Danutė Latauskaitė, Barbora Radvilaitė — 
Alina Žilvitienė ir Zerida — Danutė Kudabaitė. P. Matiuko nuotrauka

GULBĖS GIESMĖ
šį šeštadienį, 7 vai.

J. Griniaus „Gulbės Gies
mė” — 5 v. istorinė drama, 
pastatymas Hamiltono Lie
tuvių Dramos Teatro AU
KURO (režisierė Lietuvos 
Dramos Teatro aktorė Ele
na Dauguvietytė), įvyksta 
Šv. Jurgio parapijos salėje, 
sausio 21 d. Vaidinimo pra
džia 7 vai. Pats vaidinimas 
tęsis 3 vai. Todėl vaidini
mo uždanga pakils punktua
liai, kad liktų laiko pasibu- 
vojimui ir šokiams.

šokiams groja Neo-Li-

žu„, Kačanausko; "Plaukia 
antelė”, Jakubėno; „Mano 
sieloj šiandien šventė”, Tal- 
lat-Kelpšos; „Vilią”, Leha- 
ro; „Sugrįžk į Sorento”, De 
Curtiso; „Mi Chiamano Mi- 
mi” (iš La Boheme), Pucci- 
ni; ir ”Dich, theure Halle” 
(iš Tannhauser), Wagnero. 
Pagaliau, iššaukta bisui, 
dainininkė savo dainų virti
nę apvainikavo lietuviška 
„O tai kas ?” Jai akompana
vo Mrs. Gwen Stephenson. 
Solistei įteikta gėlių buke- 
tas.

Po neilgos programos 
prasidėjo lietuvių šeiminin
kių pagaminta vakarienė ir 
šokiai.

Programos vedėju buvo 
A. Jonaitis. (d) 

thuanų orkestras „MO
LIAI”.

Specialus prašymas: ma
loniai prašome gerb. publi
ką rinktis prieš 7 vai. Bi
lietų dar yra pakankamai, 
tačiau, ypač dar jų netu
rinčius, prašome atvykti 
galimai anksčiau. Rezer
vuotus bilietus prašome at
siimti iki 6:30.

Bilietų kasa, salė ir bufe
tas atidaryti nuo 6 vai.

Dar kartą maloniai kvie
čiame visus pamatyti šį is
torinį veikalą iš XVI šimt
mečio Lietuvos valstybės 
gyvenimo ir įvertinti tikrai 
didingą AUKURO pastaty
mą. Iki pasimatymo šešta
dienį.

Ateities Klubas

• Ateities Klubo pirmi
ninko Garkos pastangomis 
vėl pradėjo darbą jaunučiai 
ateitininkai.

Sekantis susiri n k i m a s 
įvyks sausio 22 d., sekma
dienį, 3 vai. — ligi 5 vai. 
šv. Jurgio parapijos salėje.

Jeigu kas dar norėtų dar
želio ir mokyklinio amžiaus 
vaikus prirašyti, prašome 
atvežti tuo metu į Šv. Jur
gio parapijos salę.

Motinų Globos 
Komitetas

CLEVELANDO PARENGIMU 
_  KALENDORIUS -

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas. Vaidinimas "Gul
bės giesmė".

VASARIO 5 — KOVO 4 D. 
Leono Urbono dailės paroda 
Gallery International patalpo
se.

VASARIO 12 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 49 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.
KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio koncertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 6 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos ir šv, 
Jurgio parap. komiteto koncer
tas - balius,

GEGUŽES 13 ir 14 D. Ateiti
ninkų pavasario šventė.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 mętai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-170'0
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON
AER0 SPACE

- MISSILE and 
Aircraft Components 

KELLER- 
HYDROTEL 

Contouring and profiling 
Machines

HORIZONTAL
BORING 
MILLS

TURRET
LATHES

GAR TURRET
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMER1CAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINĮ 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700' 
for an interview convenient 

for you.
An Equal Opportuhity Employer

GEGUŽES 28 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos mokslo me
tų užbaigimas.

Iš ALT Clevelando skyriaus 
veiklos

Sausio 8 d. Lietuvių 
namų salėje įvykusia
me Clevelando lietuvių 
organizacijų susirinki
me, dalyvaujant 40-čiai 
atstovų, valdyba supa
žindino su skyriaus 
veiklos planais.

1. Šiais metais Vasa
rio 16 d. minėjimas ren
giamas vasario mėn. 12 
dieną. Abiejose lietuvių 
parapijose bus iškilmin
gos Mišios Lietuvos lais
vės intencija. Organiza
cijų vėliavos su palyda 
dalyvaus Šv. Jurgio para 
pijos pamaldose. Iškil
mingas minėjimas įvyks 
Marijos Nepaliaujamos 
Pagalbos parapijos sa
lėje 4 vai. p.p. Minėji
me pagrindinę kalbą pa
sakys prel. Jonas Balkū- 
nas iš New Yorko. Topą 
grindinės kalbos seks 
svečio iš Chicagos — so
listo Stasio Baro kon
certas.

2. ALT Clevelando 
skyriaus pirmininkas 
inž. A. Pautienis išsa
miau painformavo apie 
JAV Valstybės Departa
mento pastangas rati
fikuoti konsularinę su
tartį su komunistų Ru
sija. Susirinkimo daly-

PARDUODAMI NAMAI
Beveik naujas namas, 2 

miegamieji žemai, padalin
tas rūsys, 2 automob. gara
žas. Sklypas.

šešių kambarių vienos 
šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat 185 gt.

Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai;

Mažas namas, bet didelis 
sklypas prie E. 185 gt. Pra
šo $12,500.

Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

10 šeimų apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Reaitor 
Notary Public

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt. Tel. 481-6900 
arba KE 1-2190

HELP VVANTED MALĖ

POLIRUOTOJAI
Prityrę vario vamzdžio 

reikmenims.
AMERICAN BRASS 

MFG. CO.
5000 Superior Avė. 

Cleveląnd, Ohio 
Phone: 431-6565

(2-8)

HELP WANTED FEMALE

RELIABLE WOMAN
to cook and serve elderly wo- 
man and companion in lovely 
country home. Full time, live 
in.English required.
944-2498 (8-9)

SIUVĖJOS
Elektrinėmis siuvamomis 

mašinomis.
Akordinis darbas.

M. I. HUEBSCHMAN 
CORP.

1239 West 9th St.
Cleveland, Ohio

(9) 

viams buvo išdalinti laiš
kų senatoriams pavyz
džiai ir taip pat nurody
ti adresai kur reikėtų 
siųsti laiškus. Susirin
kimas tarė, kad kiek
vienai organizacijai pri
derėtų įsipareigoti kiek 
galima daugiau panašių 
laiškų išsiųsti, kartu 
apie tai painformuojant 
ir ALT skyriaus valdy
bą. Susirinkimas užgy- 
rė A. Kasulaičio pasiū
lymą, kad ALT skyrius 
atspausdintų nedidelio 
formato lapelių su įtakin
gų asmenų, kaip pav. 
Edgar Hoover ir pan., pa
sisakymais, nurodan
čiais "praktišką naudą" 
iš sutarčių su komunis
tais; tokius lapelius pa
skleisti kuo plačiausiai 
amerikiečių tarpe — 
valgyklose, kinuose, au
tobusuose, darbovietė
se, mokyklose, krautu
vėse ir pan. Susirinki
mas pritarė išvystymui 
akcijos prieš konsulari- 
nes sutartis; konstatavo, 
kad skyriaus pirm. inž. 
A. Pautienis tuo klausi
mu yra išsamiai susi
pažinęs; kad skyriaus 
veikla tuo reikalu būtų 
derinama su ALT Cent
ro Valdybos pastango
mis, kartu įtaigoj ant ir 
kitus veiksnius imtis ak
cijos prieš konsularinės 
sutarties su kom. Rusi
ja ratifikavimą.

3. Susirinkimas atkrei
pė dėmesį į Clevelando 
ALT skyriaus pirm. inž. 
Pautieniaus ryžtingą 
veiklą, rėmusią rezoliu
cijos pravedimą senate. 
Jis tam darbui skyrė 
stambią sumą asmeniš
kų išteklių, suorganiza
vo virš penkių tūkstančių 
laiškų, dalyvavo delega
cijose Washingtone. Ši
tame darbe jam paramą 
teikė: Šv. Jurgio parapi
jos klebonas kun, B. Iva
nauskas, Dirva, Naujie
nų redo ir ALT I-Vice- 
pirm. dr. P. Grigaitis, 
Jonas Daugėla , Julius 
Smetona. Talkininkavo 
laiškų rašyme — N. 
Kersnauskaitė, A. Puš- 
koriutė ir K. Šlapelie
nė; dalyvavo delegaci
jose — I. Bublienė, A. 
Leknickienė, B. Pautie- 
nytė, O, Žiedonienė, V. 
Kasakaitis, L. Leknic- 
kas, A. Razgaitis, A. Še- 
meta, P. Tamulionis, Ko 
Žiedonis ir prie pirmo- - 
sios delegacijos prisi
dėję Daytoniškiai kun. 
dr. T. Narbutas ir J. 
Jaškauskas. Šios veik
los visus kaštus dengė 
patys darbuotojai. Susi
rinkimas išreiškė padė
ką skyriaus pirmininkui 
inž. A. Pautieniuiuž šios 
akcijos organizavimą, vi
siems išvardintiems, 
prisidėjusiems prie re
zoliucijos pravedimo ir 
tuo ypatingai parėmu- 
siems Rezoliucijų Ko
miteto darbą.

4. Susirinkimas pri
ėmė motyvuotą memo
randumą U. S. senato
riams raginantį balsuo
ti prieš konsularinės su
tarties ratifikavimą. 
Taip pat buvo priimta re
zoliucija, skirta JAV at
stovams iš Ohio para
ginanti palaikyti Prieš- 
amerikinei Veiklai Tir
ti Komitetą. P>.V.RO

Skaityk ir platink
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"Šnipė" Los Angeles 
scenoje

• Algis Zaparackas, Dan
guolė Markutė, Dalia Tal
lat-Kelpšaitė, išvyksta į Ar
gentiną. Dalyvaus jaunimo 
studijų savaitėje, kongrese 
ir jaunimo metų uždaryme. 
Po kongreso planuoja dar 
aplankyti Urugvajų, Brazi
liją ir Kolumbiją.

• šaulių Sąjungos Garbės 
Teismą Chicagoje sudaro: 
kun. A. šeštokas — pirmi
ninkas ir nariai — kun. J. 
Kubilius, SJ ir š. J. Pet
rauskas.

CHICAGO

KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOJE VEIKLA
Korp! Neo-Lithuania val

dyba, pradėjusi eiti parei
gas praėjusiais metais po 
metinės šventės, jau turėjo 
dvi gausias junjorų suei
gas, kuriose pašnekesius 
pravedė filisteriai Jonas 
Jurkūnas ir Vaclovas Ma
žeika.

Magistrė Kristina Saba
liauskaitė ir tėvūnas Romas 
Panaras parengė labai įdo
mią junjorų programą, ku
rią kaip pavyzdžiu Vyr. 
valdyba išsiuntinėjo ir ki
tiems padaliniams. Valdyba 
ir veiklos parengimų bei 
programų komisijos, kurias 
sudaro Kristina Sabaliaus
kaitė, Petras Vėbra, Romas 
Stakauskas, Romas česas, 
Alvydas Jonikas ir kt. su
rengė Naujų Metų minėji
mą, televizijos programą, 
kurioje pasirodė korporaci
jos jaunieji talentai ir ją 
labai gražiai atliko. Sausio 
23 dienos savaitgalyje įvyk
sta žiemos iškyla, kurioje 
dalyvaus per 30 korporantų.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Chicagos skyriaus pir
mame susirinkime korpora
cijos pirmininkas Vytautas 
Kasniūnas jr. padarė pra
nešimą apie korporacijos 
tikslus.

Praėjusi penktadienį įvy
kusi Lietuvių Studentų Są
jungos susirinkimą prave
dė Korp! Neo-Lithuania. 
Programos vedėju buvo kor- 
porantas Romas Panaras, o 
atliko Uosis Juodvalkis, 
Viktorija Kašubaitė ir Al
vydas Jonikas.

A t A
KLEOPAI VEREŠILKIENEI 
mirus, dukteriai kolegei LAIMUTEI ir žentui dr. 
ALEKSANDRUI PLATERIAMS reiškia gilią 
užuojautą

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

PETRONĖLEI LIŪDŽIUVIENEI
mirus, jos dukrai LIUDAI, žentui VYTENIUI,

anūkams DALEI ir JURIUI ČIURLIONIAMS

gilią užuojautą reiškia

Jonas, Rūta ir Vaidutė 
K u p r e v i č i a i

-----

Sausio 29 d. šaukiamoje 
sueigoje, kuri įvyks Jauni
mo Centre, bus trumpa pa
skaita, meninė programa ir 
svarstomi korporacijos rei
kalai. Džiugu, kad į sueigas 
korporantai gausiai lankosi.

Korporacija savo tarpe 
turi daug jaunų meninių jė
gų, o taip pat daug Litua
nistikos Institutą baigusių 
ir gabių jaunųjų plunksnos 
darbininkų.

Praėjusią savaitę jaunie
ji spaudos bendradarbiai, 
sukviesti vicepirminin kės 
Liucijos Virpšaites, turėjo 
pasitarimą.

Valdybos sekretorius Ša
rūnas Valiukėnas rūpinasi 
aktyvesniu korporantų reiš- 
kimuisi spaudoje ir be to 
numato leisti informacinį 
biuletenį, nes korporacija 
yra gausi ir turi apie 250 
korporantų.

Šiuo metu uoliai ruošia
masi Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimui.

Senjoras

PALAIDOTAS KOSTAS 
BALČIŪNAS

Š. m. sausio 10 d. mirė 
Kostas Balčiūnas, eidamas 
62-sius metus. Velionis ki
limo iš Vabalninko, bet jau 
1925 m. nukilo į Zarasus ir 
ten išgyveno iki pat 1944 
m. pasitraukimo į Vakarus 
dienų. Eilę metų jis buvo 
muzikos ir dainavimo mo
kytojas vietos gimnazijoje. 
Drauge jis buvo chorvedžiu 
Daugpilio (Latvijoje) lietu
vių chorui, o taip pat meni
nis vadovas jų teatriniams 
pastatymams-vakarams. Vė
liau Velionis perėjo dirbti į 
Zarasų apskr. savivaldybę. 
Okupacijų metais parodė 
daug išmonės ir takto, pa
tardamas bendradarbiams 
bei juos reikiamai ginda
mas. Bendrai buvo didelės 
tolerancijos ir tyro lietu
viškumo vyras. Jį atsisivei- 
kinti koplyčioje apsilankė 
šimtai bičiulių. Lygiai ilga 
eilė mašinų palydėjo jį ke
lionėje į kapus. (mv)

• šaulių Sąjungos CV 
nutarė, kad visuotinas šau
lių atstovų suvažiavimas 
įvyks spalio 7 d. Chicagoje.

VASARIO 16 III IMIS 
MINĖJIMAS

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą, kuris įvyks vasario 5 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

PROGRAMA
3 vai. p. p. minėjimo atidarymas. Invokacija — 

GINTAUTAS SABATAITIS, S. J. Paskaitą skaitys 
dr. ALGIRDAS BUDRECKIS, VLIKO valdybos na
rys.

4 vai. meninė programa, kurią išpildys korpo
racijos jaunieji talentai: piano — Mykolas Drunga; 
solo — Vytautas Nakas; poezija — Danguolė šuke- 
lytė; deklamacijos — Eglė Juodvalkytė ir Danguolė 
šukelytė; montažas — Kristina Sabaliauskaitė; Lie
tuvos vaizdai — Uosis Juodvalkis ir piano Živilė Ke- 
liuotytė; dainos — Viktorija Braždžionytė, Karolė 
Domeikaitė, Gina Luneckaitė, Virginija Strasevičiū- 
tė ir Daiva Vaitkevičiūtė; gitara — Romas česas.

Meninę programą praves Liucija Virpšaitė.
5 vai. kavutė.
Kviečiamas jaunimas ir visuomenė.

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

madienį, 11 vai. ryto, Jau
nimo Centre, bendriems rei
kalaus aptarti.

NEWARK
PASIRUOŠIMAS VASA

RIO 16 MINĖJIMUI
New Jersey Lietuvių Ta

rybos valdybos posėdyje 
gausio 10 d. buvo aptariami 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimo reikalai.

Pirmininkas inž. V. Me- 
linis pranešė apie NJLT-bos 
veiklą, ypač bendradarbiau
jant su New Jersey estais 
ir latviais Baltijos valsty
bių klausimais.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 49 metų su
kakties minėjimas nutarta 
rengti sekmadienį, vasario 
12 dieną lietuvių šv. Jurgio 
D-jos salėje, 180 New York 
Avenue, Newarke.

NJLT-ba prašo New Jer
sey lietuvių didesnes kolo
nijas daryti atskirai vasa
rio 16 dienos minėjimus. 
Newarko ir apylinkės lietu
viai prašomi galimai skait- 
lingiau dalyvauti Newarko 
rengiamame minėjime.

NEW YORK

RADIJO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, sausio 22 d., 
2 vai. Apreiškimo parapi

jos salėje, Brooklyne, įvyks 
Lietuvių Radijo Klubo na
rių susirinkimas. LRK iš
laiko ''Laisvės žiburio” ra
dijo programą, ir turi teisę 
šios programos atžvilgiu 
daryti bet kokius sprendi
mus. Susirinkimo progra
moje — finansiniai ir veik
los pranešimai, komercinių 
skelbimų klausimas, pro
gramos vedėjų rinkimai 
(programa perduodama lie
tuvių ir anglų kalbomis), 
programos laiko klausimas 
ir kt. Po susirinkimo bus 
kavutė. Nariai ir norintieji 
įstoti nariais prašomi daly
vauti.

HARTFORD
PABALTIEČIŲ POBCVIS
Pabaltiečių metinis pobū

vis įvyks vasario 4 dieną, 
šeštadienį, viešbučio Ame
rika patalpose, Hartforde.

Programoje numatyta po 
kokteilio, kurio pradžia 
6:30, pietūs 7:30-8:30 ir 
koncertinė dalis, kurią iš
pildys latvių smuikininkas 
Uldis Baumanis, akompa
nuojant Anatolijs Berz- 
kalns. Repertuare S. Kreis- 
lerio, J. Vitols, ir Mozarto 
kūriniai, šokiams gros Ed
vardo Radionovo kapela.

Pobūvį rengia: LB Hart-

• Lietuvių žurnalistų Są
jungos Chicagos skyriaus 
susirinkime, sausio 21 d., 7 
vai. vak. Jaunimo Centre, 
skaitys paskaitą H. žeme
lis, Margučio radijo pro
gramos vedėjas, apie spau
dos aktualijas. Kviečiami 
nariai ir svečiai pasiklausy
ti ir dalyvauti viešose dis
kusijose.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė, 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

• Antanas Nakas, muzi
kas ir dailininkas, Dirvos 
bendradarbis, buvo sunega
lavęs su širdimi, bet pasta
ruoju metu stipriai atsi
gauna ir jau pamažu prade
da darbą fortepijono studi
joje savo namuose. Jis yra 
Dr. J. Adomavičiaus bud
rioje priežiūroje.

• Petras Armonas, muzi
kas ir dirigentas, bičiulių ir 
meno mėgėjų rate, atšven
tė 60-jį gimtadienį, šiuo 
metu Sukaktuvininkas yra 
Dainavos meno ansamblio 
vadovas, K. Donelaičio Lit. 
Mokyklos vyr. muzikos mo
kytojas, jo suorganizuoto 
kvarteto vadovas ir bendrai 
aktyvus visame lietuvių 
muzikiniame gyvenime Chi
cagoje.

• K. Donelaičio Lituanis
tinė Mokykla Chicagoje 
praeitais metais išleido žo
džius ir gaidas savo mokyk
los dainos (himno) ”Su 
mokslu į rytojų.” Dainos 
žodžius parašė mokyklos 
mokytoja B. Daniusevičiū- 
tė-Vindašienė, muziką — 
komp. J. Zdanius, kurio sū
nus Almis lanko šią mokyk
lą.

• Skulptorius R. Moze- 
liauskas pradėjo kurti gra
žų ir menišką tašyto ak
mens paminklą, kuris bir
želio 29 d. bus pastatytas ir 
pašventintas ant a. a. Petro 
Janulaičio kapo šv. Kazi
miero kapinėse. Paminklą 
užsakė velionies sūnūs Vy
tautas ir Tautvydas Janu
laičiai.

• LB Chicagos Apygar-. 
dos valdybos ir švietimo 
Komisijos bendras posėdis 
įvyksta sausio 22 d., sek

Susi vienijimo Lietuvių 
Amerikoje 75 kuopa, vei
kianti Los Angeles mieste 
nuo 1905 metų, greta na
rių savišalpos, ir toliau tę
sia kultūrinę veiklą.

Sausio 29 d., šv. Kazimie
ro parapijos salėje, SLA 
kuopos metiniame parengi
me bus suvaidinta V. Bra- 
ziulevičiaus parašyta links
ma komedija iš Lietuvos ne
priklausomybės laikų karių 
gyvenimo. Vaidina Los An
geles scenos darbuotojai, 
režisuoja Juozas Kaributas.

Parinkdamas V. Braziu- 
levičiaus komediją, jis su
teikė daugumą jaunų sce
nos darbuotojų, kuriems 
Lietuvos kariuomenės nė 
neteko matyti, nes jau kai 
kurie gimė ir užaugo išei
vijoje. Apie praeities lai
kus jaunimui dažnai tenka 
pasiklausyti rimtų ir pa
triotinių pasakojimų — šį 
kartą tiek seniems tiek jau
niems bus suteikta progos 
pamatyti autoriaus sukurto 
linksmo gyvenimo gabalėlį, 
kurio veikėjai yra kariai ir 
moterys.

Agutė Dūdienė vaidins 
kareivio motiną. Laima 
Stančikaitė (šnipė), Onutė 
Orlovaitė (studentė), Vy
tautas Vilimas (kareivis), 
Vytenis Dūda (leitenan
tas), Margis Matulionis 
(raštininkas) — visi jau
nosios kartos, vieni jau 
mokslą baigę, kiti tebesimo
ką. Visi veiklūs choro, tau
tinių šokių ir vaidybos veik
loje. Vytenis Dūda dainavi

mo mokosi B. Budriūno stu
dijoje. "šnipės” komedijo
je jam reikės ne tik vaidin
ti, bet ir dainuoti karininko 
dainas. Dainų ir dainininkų 
bus ir daugiau.

"Šnipės” vaidinimo pra
džia 2:30 v. p. p., po vaidi
nimo linksmas vakarojimas. 
Jėjimo duoklė labai maža — 
$1.50, studentams 50 c., 
jaunimas iki 15 metų įlei
džiamas veltui ir tuo sutei
kiamos lengvos sąlygos vi
siems sekmadienio popietę 
ir vakarą praleisti lietuviš
koje aplinkumoje.

Vaidinimo dekoracijų dai
lininkas — Alg. žaliūnas, 
veiksmui reikalingus gar
sus paruošė ir perduos fil
mų srities specialistas Po
vilas Jasiukonis.

Publika kviečiama atsi
lankyti. Kz.

(Sk.)

LAIMA STANČIKAITĖ

AGUTE DUDIENE

ONUTE ORLOVAITĖ

fordo Apygarda, Conn. Lat
vių Draugija ir Conn. Estų 
Susivienijimas.

Į Bendrąjį Pabaltiečių 
Komitetą iš lietuvių įeina 
Ada Ustjanauskienė, Zita 
Dapkienė ir Marta ir Zig
mas Strazdai.

DETROIT
KONCERTAS IR VAIŠĖS

Sausio 28 d. Dariaus-Gi
rėno klubo valdyba vaini
kuoja savo metinės veiklos 
sukaktį Lietuvių namuose 
koncertu ir vaišėmis prie 
apskritų stalų. Koncerto 
programą atliks Clevelando 
oktetas, vadovaujamas Ry
to Babicko, šokiams gros 
"Atžalynas”. Koncerto pra
džia 8 vai.

Stalus galima užsisakyti 
Dariaus-Girėno klubo sve
tainėje.

SUSIRINKIMAS
Vasario 12 d., sekmadie

nį, 12 vai. Lietuvių namuo
se įvyksta Detroito Lietu
vių Namų Draugijos narių 
susirinkimas, kuriame bus 
aptariami Lietuviu Namų 
reikalai ir renkama nauja 
valdyba bei revizijos komi
sija. K. Jurgutis VYTAUTAS VILIMAS
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