' Lietuvos \
nacionaline '
M.Mažvydo
l biblioteka ?

7^
I ’71

__ <3

/,

Ml
A

THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER
Telephoft*: 431-6344

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

Lietuvos Laisvės Kovos Metai
Lili.

Nr. 1

Sausis - January 3, 1968

ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SVARBIAUSIAS
KLAUSIMAS
DAUGUMA PRAKTIŠKOS POLITIKOS ŽINGS
NIŲ 1967 METAIS LYDĖJO TEORIŠKI SAM
PROTAVIMAI Ai IE ID*7 ^LlJAS. — JEI
KOMUNISTINES VA LST x^S YRA GYVENI
MO FAKTAS, KAM LIETI KRAUJĄ DĖL PIE
TINIO VIETNAMO IŠGELBĖJIMO?
Vytautas Meškauskas —...... ■■
JAV prezidentas Johnsonas Kalėdų išvakarė
se apskrido visą pasaulį.
Žvilgsnis į žemėlapį ge
riau negu žodžiai atvaiz
duoja tos kelionės tikslą.
Jo kelionės linija su su
stojimais Australijoje,
Vietname, Thailande, Pa
kistane, Romoje ir Azo
rų salose apsupa Sovie
tų Sąjungą ir Raudonąją
Kiniją. Visa JAV užsie
nio politika nuo antrojo
pasaulinio karo pabaigos
sukasi apie klausimą
kaip sulaikyti tas raudo
nąsias imperijas nuo to
limesnio išsiplėtimo.

IŠ VISO PASAULIO
• CaMBODUOS valstybės gal
va prncas Sihanouk paskelbė,
kad jis nesi imsiąs karinių prierrfoslių p; 1 £ JAV' dalinius, per
sekiojančius š. Vietnamo karius
Carnbodijos teritorijoje. Ta pro
ga jis pridūrė ir sąlygą, kad tai
gali vykti tik tada, kada S.
Vietnamo kariai ar Vietkongo
partizanai peržengia Carnbodijos sieną nelegaliai ir slaps
tosi sunkiai kontroliuojamose
srityse.
• SOVIETŲ SĄJUNGOJE st>
siduriama su sunkumais ver
buojant mokslininkus darbui
Novosibirsko (Sibire) mieste.
Tai/naujai atstatytas "moks
lui miestas" su daugeliu tyri
mams laboratorijų ir kt. moks
liniam darbui Įrengimais. Ne
atsižvelgiant Į tai, Maskva pla
nuojanti statyti kitą tokį mies
tą-dar tolimesnėje Sibiro vie
tovėje.
• JAV SENATORIUS resp.
Ev. Dirksen, iki šiol laikomas
prez. Johnsono užsienio politi
kos rėmėjas, šiomis dienomis
pasakė griežtą kalbą, apkal
tinęs administraciją nevyku
siai. vedamu karu Vietname. Jis
pareiškė, jog "kasdien augant
žuvusiųjų skaičiui, karo išlai
dos kyla Į padanges, valando
mis didėja karu nepatenkintųjų
skaičiai, ir nesimato jokių per
spektyvų laimėjimui artimes
nėj ateityj". Esą nepakankamai
išnaudojamos diplomatinės ir
ūkinės priemonės bei nežinoma,
kur šiuo metu stovima ir su kuo
reiktų susėsti prie derybų sta
lo.
Dirkseno pastabos politiniuo
se sluoksniuose laikomos Įva
du respublikonų programai rin
kimams artėjant.
• SPĖJAMA, kad Jugoslavi
jos ir Rumunijos komunistinių
vyriausybių atstovai dalyvaus
vasario mėn. šaukiamoj komu
nistų konferencijoj Budapešte,
galvojant, jog dalyvavimu efek
tyviau bus galima pareikšti opo
ziciją Maskvos dominavimui,
nei laikantis nuošaly.
• T.V. AZIJATIŠKO gripo epi
demija išsiplėtė Į 24 JAV valsti
jas. Mirtingumas nuo tos epide
mijos nėra pasiekęs pavojingos
stadijos, tačiau New Yorke tai
sukėlė didelį susirūpinimą. Tos
rūšies gripas pradžioje silpnai
tepajuntamas, žmonės nepasitik
rinę ir nejausdami pavojaus ei
na Į darbus ir tuo būdu užkrečia
kitus. Laimei, epidemijos me
tu mokyklos turėjo atostogas.

Tačiau viešai apie tai
mažai ir nenoromis kal
bama. E s ama nuomonės,
kad komunizmas, įsigalė
jęs tose valstybėse ir jų
satelituose, daugiau ar
mažiau lokalizavo si ir
likusiam pasauliui nesu
daro didesnės grėsmės.
Ta nuomonė labai pato
gi, nes turint galvoje
atominius ginklus, ka
riauti neįmanoma, o pa
galiau tos valstybės tu
ri tiek daug gyventojų,

Ir tai ne visi, bet tik pu
sė jų> gyvenančių į Pie
tus nuo 17-tos paralelės?
Tai klausimas, kuris
kamavo per visus 1967
metus daugelį amerikie
čių. Žinia, gali aiškinti,
kad anos tautos pakliuvo
į komunistų nagus karo
sąmišyje, o Vietnamo ka
ras yra skiriamas toli
mesnio plėtimosi sulai
kymui ir kad pietinio
Vietnamo netekimas įro
dytų JAV silpnumą. Tai
be abejo teisinga, tačiau
iš kitos pusės,komuniz
mas nėra vienalytė galy
bė, o suskilusi į dvi di
džiąsias šakas ir kele
tą atskirų šakelių, ku
rios siekia didesnės ar
mažesnės nepriklauso
mybės. Reikia tik laiko,
kad vadinamos komunis
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Mokytojų suvažiavimo Baltimorėje dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės: LB apyg. pirmininkas B.
Raugas, mokytojai Ardienė, Masionis, Penkiūnienė, Radžius ir LB Baltimorės apyl. pirm, šilgalis.

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
JAV Lietuvių Bend
ruomenės pietryčių apy
garda sušaukė savo ri
bose veikiančių lituanis
tinių mokyklų vedėjų ir
mokytojų suvažiavimą š.
m. gruodžio mėn. 3 d.
Baltimorėj, Lietuvių na
muose.
Suvažiavimą atidarė
apygardos pirmininkas

B. Raugas. Invokaciją ir
ilgesnį sveikinimo žodį
tarė Baltimorės Arkivys
kupijos informacijos di
rektorius kun. K. Pugevičius. Darbo prezidiu
mą sudarė ir pasikeisda
mi pirmininkavo mokyk
lų vedėjai: p. Radžius
iš Baltimorės, p.Penkiūnienė iš Washingtono ir
p. Ardienė iš Philadelphia
jos.
Suvažiavimo pagrindą
laiką siūlė sud^ė mokyt. A. Ma
sustabdyti šiaurinio Viet’ sionio iš Patersono, N.J.
namo bombardavimą, t. paskaita, mokyklų vedė
y., norėtų, kad ameri jų pranešimai, diskusi
kiečiai susilaikytų nuo jos ir B. Raugo planas
efektingiausio savo gink' dėl šių mokslo metų
lo panaudojimo!
bendros pabaigos.
Tiesa, aviacija nėra
tobuliausias ginklas par
Mokyt. A. Masionio pa
tizaniniame kare. Bom skaita, kaip svetimų kal
barduoti partizanus yra bų dėstytojo Lietuvos
kaž kas panašaus kaip gimnazijoje ir dabar dir
kad ir užkariavus nebū tinės valstybės visai su- iš patra nkų šaudyti į bančio aukštesnėje motų ką daryti. Dėl viso to panašėtų į kapitalisti muses. Dėl to, žinoma, • kykloje Patersone, buvo
tegalima tik koegzisten nes, kurios irgi kasdieną nukenčia daug nekaltų. labai įdomi ir mokyto
Partizanus geriausiai su jams naudingas palygi
cija.
keičiasi.
tvarkyti
galėtų vietiniai nimų rinkinys apie Lietu
Turint galvoje tokią
Tai du susidariusios
gyventojai,
jei to jie ne vos ir amerikoniškosios
pažiūrą,galima ginčytis būklės įvertinimai. Iro
gali
ar
nenori,
— tepa mokyklos mokymo ir auk
ir dėl Vietnamo karo rei niška, kad JAV preziden
deda
jiems
tik
pats
Die lėjimo skirtumus. Be to,
kalingumo. Kam kariauti tas,pragmatiškas politi
džiunglėse, jei pavyz kas, nutolęs nuo bet ku vas. Tačiau taip sa m- A. Masionis pasiūlė eilę
džiui, lietuviai, lenkai, rios ideologijos, savo ke protaujant užmirštama, pedagoginių raktų (anot
dalis vokiečių ir daugki- lionėje aplink pasauly at kad partizanai paprastai jo) šeštadieninės mo
tų tautų kenčia komuniz stovavo pirmą nuomonę, pradeda veikti ir susilau kyklos mokytojui, kad jo
mo (ar Rusijos imperia būtent, kad Vietname rei kia pasisekimo, kai jų darbas būtų lengvesnis
lizmo) jungą irdėltokar> kia sulaikyti komunizmo veiklai atsiranda palanki ir našesnis.
Mokyklų vedėjų prane
tais pareiškiama tik plėtimąsi, o popiežius dirva, kai turima vilties
užuojautos, bet niekas Paulius VI, kurį kai kas ar dar daugiau — tikima, šimai davė daug aiškumo
nesirengia kariauti! Kuo norėtų laikyti toliausiai kad laimės toji pusė, už apie tikrą mokyklų padė
tį: programas, vadovė
vietnamiečiai geresni? nuo komunizmo nutolu(Nukelta į 2 psl.)
lius, skyrius ir mokyto
jų darbą, tėvų bendra
darbiavimą, patalpas ir
kt. Bendra išvada — šeš
tadieninėms mokykloms
vis tik nelengva. Apy
gardoje veikia 3 mokyk
los: Karaliaus Mindaugo
Baltimorėje, Vinco Krė
vės Philadelphijoje ir
Kristijono
Donelaičio
Washingtone. Visas mo
kyklas išlaiko bendru rū
pesčiu mokinių tėvai, tė'
vų komitetai ir Bendruo
menės apylinkės. Dirba
jauni mokytojai. Pedago
ginio mokslo cenzas ne
reikalaujamas. Mokyto
jų labai trūksta. Bet mo
kyklos vis tik veikia, vie
nos stiprėdamos, kitos
silpnėdamos.
Suvažiavimas priėmė
Apygardos pirmininko
B. Raugo pasiūlymą, kad
— Vaikeli, mes tave palydėsim, kad nebūtum vienišas!...
Lietuvos Nepriklauso

mybės paskelbimo 50 me
tų sukakties proga visos
mokyklos šiuos mokslo
metus baigtų bendrai.
Planas ir programa bus
nustatyta komisijos, ir
mokyklos pradės ruoštis
vasario mėnesį.
Rezoliucijų komisija,
remdamosi suvažiavimo
svarstymais ir nutari
mais, Švietimo Tarybai
pareiškė šiuos pageidavi
mu: išleisti mokytojui
vadovą, kuris jauniems
ir netu’ūnt’ems prakti
kos mokytojams paleng
vintų darbą; sustiprinti
lituanistinio švietimo ak
ciją, kad visų lietuvių vai
kai lankytų šeštadieninę
mokyklą; paremti mo
kyklas finansiškai, ypač
vaikų darželiams steigti
ir laikyti.
Buvo pageidauta, kad
mokytojų suvažiavimai
būtų daromi kasmet
mokslo metų pradžioj,
pakeičiant vietą. Suva
žiavimas buvo darbin
gas. Baigtas Tautos Him
nu.
Baltimorės mokyklos
tėvų komitetas mokyto
jams davė pietus Lietu
vių namų valgykloje.
K. Dūlys

NAUJAM TARIFUI
NAUJI ŽENKLAI...

Nuo sausio 7 dienos Ameri
koje Įsigalioja naujas pašto ta
rifas, tad ta progą išleisti nau
ji pašto ženklai. Oro paštui rei
kės naudoti 10 centų pašto ženk
lą, o paprastiems laiškams 6
centų ženklą.

Muzikos ir literatūros vakaras
Gruodžio mėn. 2 die
na, Elizabetho Lietuvių
Bendruomenės skyrius
surengė Muzikos ir Li
teratūros Vakarą Lietu
vių Laisvės Salėje. Pro
gramą išpildė poetas
Stasys Santvaras, pia
nistė Julija Rajauskaitė
-Šušienė, bosas Benedik
tas Povilavičius, daini
ninkė Ona Zubavičienė ir
dailijojo žodžio interpretatorė Irena Veblaitienė,
kuri pravedė programą.
Bendras koncerto balan
sas buvo gražus,šutei-

Svarbiausias
klausimas...
(Atkelta iš 1 psl.)
kurią norima kariauti.
Draugiški mostai sovie
tams, noras susitarti su
jais dėl atominių ginklų
monopolio išlaikymo sa
vo tarpe, skatinte skati
na kitų kraštų komunis
tus pabandyti laimės ir
savo tėvynėse, juo la
biau, kad visokeriopos
paramos iš šalies nestin
ga.
Už tat nestebėtina, kad
žymiausias JAV karinis
kritikas New York Times Hanson W. Baldwin
metų išvakarėse prane
šė iš Saigono:
"Beveik visi amerikie
čių pareigūnai čia, pra
dedant ambasadorium
Ellsworth Bunkeriu ir
gen. William C. Westmoreland, tiki, kad svar
biausias mūšio laukas
(main battleground) 1968
m. bus pačiose Jungtinė
se Amerikos Valstybė'
se".
Kitaip sakant, karo lai
mėjimas ar pralaimėji
mas priklausys nuo pa
čių amerikiečių nusi
statymo. Jie gali jį lai
mėti, jei to norėtų ir ne
sigailėtų tam pastangų.
Čia tačiau reikėtų dar
pridurti, kad atsakymas į
klausimą } ar verta ko
voti, priklauso nuo pažiū
ros į komunizmą apskri
tai ir JAV interesų visa
me pasaulyje bei piet
ryčių Azijoje specialiai
įvertinimo. 1967 metų bė'
gyje į tuos klausimus
Amerikos visuomenėje
nebuvo rasta visai aiš
kaus atsakymo. Gali sa
kyti, kad buvo pastebi
mas palinkimas komuniz
mą ir jo apraiškas visai
nutylėti, daugiau iške
liant JAV interesus, ku
rie reikalauja pietinio
Vietnamo
apgynimo,
nes kalbant kartu su pre ~
zidentą* lydėjusiu pata
rėju W. Rostovu, demo
kratija nėra sala, kuri
galėtų išsilaikyti totali
nėje jūroje. Atseit, galų
gale vistiek susiduriama
su ideologija.

1968 m. sausio 3 d.
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kęs klausytojams malo Salbmėjos Mulks. Taip
nų pasigėrėjimo jausmą. pat su Ben. PovilaviTenka pastebėti, kad čiu ji dar padainavo due
žmonių atvyko palygi tą iš Operetės Čigonai —
nant nedaug, gal apie 100 Stasio Šimkaus. Kaip ir
asmenų. Šiame amžiuje visada jos dainavimas
žinome, kad ir labai ge pasireiškė šlifuotu ramu
riems dalykams reikia mu, pasakytum, jis buvo
beatodairinės reklamos, vietom stoiškas, tačiau
tuo labiau čia, Amerikoj, pajėgus, laisvas ir sub
visokio pertekliaus pil tilus, teikiąs tam tikros
name krašte. Iš kitos pu rimties ir orumo. Jos
sės, tai rodo ir mūsų in dainų pasirinkimas bu
diferentiškumo jausmą, vo įdomus, kai kurios
kuris yra vadinamas kul dainos čia pirmą kartą
tūros nuosmukiu, kas ir girdėtos. Ona Zubavičie
gi niekam garbės neda nė valdo aukštesnias gai
ro.
das gan laisvai, žodžių
Benediktas Povilavi ištarimas gražus ir tiks
čius, bosas, Elizabetho lus. Abiem dainininkam
lietuviams jau gerai pa akompanavo Julija Ra
žįstamas, yra mėgiamas jauskaitė-Šušienė.
ir laukiamas svečias.
Antroje dalyje vėl gir
Jis padainavo: Lietuvos dėjome Benediktą PoviLaukai — Salomėjos lavičių su dviem arijom:
Mulks; Plaukia Antelė Margio Daina — Vytau
— Viktoras Banaitis ir tas Klova ir Don Basilio
Namo Grįžtant — A. Arija —Giacomo RossiDvorak. Jo balso apim ni. Toliau Stasys Santva
tis yra plati, tembras ras paskaitė;be kitų įdo
sodrus ir tvirtas, ypač miai supintų eilių,naują
žemu tįniame registre, eilėraštį apie Gandrą ir
o tarsena aiški ir žodžių Gandriukus.
Padėkai
kirčiavimas savo vieto jam buvo nepagailėta nuo
je. Ne veltui jis Londone širdaus plojimo.
Paskutinėje dalyje sce
savo laiku yra laimėjęs
pirmąją vietą dainininkų na priklausė pianistei Ju
lijai Rajauskaitei - Šukonkurse.
Antrasis svečias iš šienei. Ji paskambino du
Bostono — Stasys Santva Frederick Chopin kūri
ras, Elizabethepasirodė nius: Valsą C minor ir
pirmą kartą. Kaip rašy Preliudą D. minor. Sekė
tojas, dramaturgas ir ly Juliaus Gaidelio Lietu
rikos atstovas, jis pla viškas šokis ir trys nuo
čiajai mūsų visuomenei taikingi Franz Liszt kū
yra jau iš anksčiau pa riniai, ypatingai įdomi
žįstamas. Čia mums jis Legenda Apie Šv. Pran
paskaitė iš savo dailio ciškų. Ši simpatinga piasios kūrybos dar niekur anistė-virtuozė yra pla
negirdėtos poezijos: bū taus ir aukšto lygio me
tent apie nuostabųjį mei nininkė. Baigusi Kauno
lės pasaulį, ištikimybę Konservatoriją, ji sėk
ir t.t. Poeto Santvarka žo mingai reiškėsi Lietu
dis gyvas ir taiklus, jo voje ir greitai iškilo kaip
mintis konkreti, dažnai viena iš gabiausių pianis
šaukianti ir skausminga. čių. J. Rajauskaitė yra
Ona Zubavičienė, dai plačiai žinoma ir šiame
nininkė, buvo dailus įna krašte iš savo koncertų
šas į darnų šio vakaro Town Hali ir Carnegie
repertuarą. Pradžioje ji Recital Hali, New Yor
padainavo: Siuntė Mane ke bei kitur. Šiuo metu
Motinėlė — Vytauto Klo - ji yra pasišventusi sa
vos, Danutės Ariją iš Ope vo piano studijai, teikda
ros Marytė—ant ano R a~ ma savo žinias jaunajai
čiūno ir Sapnų Keliu — kartai. Tuo būdu ji, kaip

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS

Kopijuodamas piešinį, dailininkas tyčia padarė septy
nias klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti
tuos septynius skirtumus.
menininkė, pasilieka nuo
latos gyva naujoje pia
nistų kartoje. Čia ten
ka pažymėti, kad mūsų
pianistė ruošiasi naujam koncertui, kuris
įvyks 1968 metų gegužės
mėn. 4 dieną Town Hali,
New Yorke.

Kaip nuolatinė lietuviš
kų koncertų dalyvė Irena
Veblaitienė atliko pra
nešėjos pareigas, rūpestingai, kruopsčiai pri
statydama kiekvieną kon
certo dalyvį susirinku
siems klausytojams.
j. vbts.

VASARIO U GIMNAZIJOS
BENDRABUČIO REMONTAS

sija iš A. Grinienės, A,
Bartusevičienės ir A„
Krivicko.
* REGINA SAKA
LAUSKAITE lapkričio
21 Muencheno universite
te įsigijo gamtos moks
lų diplomą. R. Sakalaus
kaitė yra gimusi 1941 m,
spalio 10 d. Kaune. 1961
m. baigė Vasario 16 gim
naziją ir pradėjo Muenchene studijuoti gamtos
mokslus - biologiją, che
miją.
Dabar pradėjo
ruošti dizertaciją apie
amarą. Ji aktyviai reiš
kiasi ateitininkų sąjungo
je, studentų sąjungoje ir
skautuose.
* JUOZAS NAUJOKAS
Heidelbergo universite
te įsigijo chemijos dip
lomą. J. Naujokas yra
gimęs 1940 m. balandžio
24 d. Taurag ėję. 1960 m
baigė Vasario 16 gimnazi
ją ir pradėjo Heidelber
ge studijuoti chemiją.
Šiuo metu ruošia dizer
taciją chemijos daktaro
laipniui įsigyti. Jis yra
aktyvus studentų sąjun
gos valdybos narys.

apie naujo bendrabučio
statybą.
Pasitarus su archi
tektu, paaiškėjo, kad
bendrabutis su 150 lovų,
butais bendrabučio ve
dėjams, sporto bei pa
rengimų sale ir su priedinėmis patalpomis kai
nuotų netoli DM 1.250.
000.
Šiomis dienomisKVtu
Atrodo, kad naujo bend
rėjo leisti pradėti mer rabučio statybos reikalą
gaičių ir berniukų prau-r. nebūtų galma perdaug ii
sykių bei tualetų remon gai atidėlioti, nes sena
to darbus. Šie darbai bu me bendrabutyje nenuma
vo neatidėliojami dėl lu tomas remontų galas,
bų įgriuvimo pavojaus. kas sudarytų dideles nuo
Taip pat buvo reikalinga latines išlaidas.
padidinti prausyklų bei
tualetų skaičių ir įvesti
* PRANAS ŠIMAITIS,
šiltą vandenį. Šie dar gim. 1903 m. Šauliuose, HELP WANTED MALĖ
bai, tik nedidelė dalis mirė 197 m. gruodžio 15
ATTENTION
reikalingo remonto, kai d. Frankfurte. Palaido
EXCELLENT OPPORTUN1TY
nuos apie DM 60.000. tas gruodžio 19 DieSUPERV1SOR
Todėl KV jaučiasi pri burge. Lietuvoje tarnavo FOR FABR1C CUTTING DEPT. Will
consider applicant with some garversta rimtai galvoti policijoje ir Lietuvos
ment, eloth eutting, or fabric backBe žodžių...
ground, who will be groomed to
banke kaip šoferis ir me
take complete charge of departchanikas. Nuo 1953 m.
ment. Al] replies will be kept
confidential. Reply with resume to
iki 1956 dirbo Vasario
WIN1G SLIPPER CORPORAT1ON.
16 gimnazijoje kaip šofe
15 Division Street, Gloversville,
n.n-n
ris, o vėliau lietuvių dar n. y. I2O7B.
bo kuopose.
* LIET. STUDIJŲ SA
REGISTERED
VAITE Vokietijoje įvyks
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
Vasario 16« gimnazijos
NURSES
patalpose, rugpiūčio 4- Immediate pernianent supervisory po2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
awaiting graduates of accred11 d.d. Tema: Lietuvos sitions
ited school of nursing. B. S. degree
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA
gyvenimo penkiasdešimt preferred,however others will be conmėtis ateities perspek sidered.
If interested and qualified apply
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
tyvoje.
Director of Nursing
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Pramatyta visa eilė
THE
GRACE HOSPITAL
įdomių paskaitų, prane
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
18700 Meyers Road
šimų, ekskursijų ir kt.
Detroit, Milhigan
programos punktų. Iš
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
(137-3)
rinkta ir Rengimo komi

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Vokietijos
Krašto
Valdyba yra labai su
sirūpinusi Vasario 16
gimnazijos bendrabučio
reikalais.
Dabartinis
bendrabutis — sena
Rennhofo pilis — yra la
bai blogame stovyje, tiek
technišku, tiek sanita
riniu atžvilgiu.

Nr. 1 — 3

DIRVA

1968 m. sausio 3 d.

DIRVA

The Lithuanian Newspaper
Eatablished 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103
Telephone: 431 -6344

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Monday, Wednesday and Friday except in case
of Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass’n
VILTIS, Ine. (Non-profit).
Subscription per vear $13.00, Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00. Dirva išeina;
tris kartus į savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

KO PRIVALĖTUME
SIEKTI
Neramu šiame pasaulyje. Kai viename krašte
kariaujama, kitame vyksta sukilimas. Kai viena
me kovojama su badu, kitame nerandama vietos
gaminių pertekliui. Viename pasaulio krašte trokš*
tama laisvės, kitame toji laisvė išnaudojama anar
chijai kelti ir kurstyti. Ir taip pažvelgę į žemės
rutulį mažai tesurasime vietelių, kur žmonės gy
ventų ramiai, viskuo patenkinti, sotūs, savo gerą
valdžią gerbdami ir ramiai Dievą garbindami.
Savo laiku ir mūsų dėdės ir dėdienės vyko į
Ameriką, kur ne tik doleris viliojo, bet viliojo ir
krašto santvarka, geresnės gyvenimo sąlygos, o
svarbiausia, viliojo ir toji laisvė, kurios žmonės
troško caro laikais Rusijoje. Antroji emigrantų
banga buvo atnešta dar žiauresnės santvarkos, ko
munistų primestos Lietuvai ją okupuojant ir įjun
giant į Sovietų Sąjungą.
Jau arti 20 metų, kaip toji laisvos Lietuvos
oru kvėpavusi, savame kultūrinio ir administraci
nio darbo akiratyje išsiugdžiusi išeivių masė, at
vykusi į visokeriopų laisvių ir gerbūvio kraštą,
spėjo ne tik įsikurti, bet jau gerokai ir apsipras
ti su pasirinkto krašto gyvenimu ir aplinka. Gal ir
ne visi apsiprato, bet nedaug suklysime pasakę,
kad dauguma.
Nežinomas skaičius tų mūsiškių, kurie aky
liau seka šio krašto politinį ir visuomeninį gyve
nimą. Kartais labai nustebina gana inteligentiškų
ir mūsų visuomenėje veiklių žmonių parodytas abuo jumas gyvenamai aplinkai, įvykių rutuliojimosi ei
gai. Dar labai nedaug turime tokių žmonių, kurie
įžiūri tos eigos ryšį su mūsų, kaip organizuotos
bendruomenės pagrindinių tikslų ir siekų įgyven
dinimu. Dar nepasimokinome iš kitų emigrantų tau
tybių grupių savo įtakai tinkamai iškalkuliuoti ir tą
ja įtaka pasinaudoti. Ir taip mes vis dar norime būti
tik retais svečiais Baltuosiuose Rūmuose, kai kiti
jau turi savo atstovus labai aukštuose šio krašto
politikos ir administracijos postuose.
Žinoma, daugelis pasakys, jog tai yra toji poli
tika, kuri mūsų lietuviškosios bendruomenės reika
lų neliečia. Na, yra daug reikalų, kurių neliečia, bet
yra ir tokių reikalų, kurie savo įtaką įvertinus daug
lengviau išsispręstų. Apčiuopiamesnis mūsų svoris
viename mieste paskatintų ir kitų miestų koloni
jas gyviau susidomėti sąlygomis, kuriomis ligi
šiol nemokėjome pasinaudoti. Juk jei pavieniai lie
tuviai neturėtų jokių ryšių ir įtakos Chicagoje,
vargu ar ir ALT delegaciją kas įsileistų į Baltuo-.
sius Rūmus. Jei neturėtume savo spaudos, vargu
ar kas suprastų, jog yra nemaža grupė žmonių,
kuri ją skaito. O jei skaito, tai reiškia, jog laik
raštis turi užnugarį, kuriuo verta domėtis tiek vie
tos, tiek centrinių institucijų politikams^ Turimi
ryšiai rodo tą susidomėjimą, bet laikraščių vadovy
bės vienos tais ryšiais pasinaudoti ir jų išnaudoti
negali.
Lietuvos Laisvės Kovos Metais privalėtume la
biau įsisąmoninti tos mūsų kovos ryšį su gyvena
mojo krašto vadovybės pažiūromis, įtaka ir sie
kiais. O kad tai įsisąmoninti, privalėtume veikliau,
energingiau reikštis ne vien savuose uždaruose ra
teliuose, bet ir tose sferose, kur atkreipiamas dė
mesys į veiklios, susipratusios ir vieningai savo
tikslų siekiančios piliečių grupės interesus.
Demokratijos mašineriją veikia ne vien tik par
lamentų rūmuose. Ji pasiekia kiekvieną pilietį, jei
tik jis yra tikrai susipratęs ir sąmoningas tos

Pirmieji žingsniai...

dilimu rašo

LAIKAS IŠSIAIŠKINTI
LB SĄVOKĄ

Retkarčiais spaudoje
užtinkami svarstymai ir
aiškinimai
Lietuvių
Bendruomenės sąvokos
reikalais. Labai gerai,
kad atsiranda žmonių,
kurie šias mintis, nors
ir pavėluotai, kelia. Jei
gu LB sąvoka būtų daug
anksčiau visiems išaiš
kinta, be abejo šiandien
negirdėtum išsireiški
mų: "aš bendruomenininkas, aš ne bendruomenininkas" , ir panašiai. Ši
klaida buvo padaryta tų,
kurie tuomet ėmėsi ini
ciatyvos padaryti lietu
vių visuomenę organizuo
tu vienetu. Žinoma, tas
atsitiko be blogos valios,
tik stoka platesnio LB
sąvokos supratimo.

Sutinku su mintimi,
kad LB turėtų savo at
stovą ir Vlike ir ALT,
tik jokiu būdu ne tais pa
grindais, kaip tos orga
nizacijos sudarytos. Vii-,
ke ir ALT Lietuvių Bend
ruomenės atstovas turė
tų būti tik kaip stebėto
jas, kuris stebėtų šių
institucijų veiklą ir kai
kada patiektų bendruo
menės pageidavimus ir
duotų bendruomenei in
formacijas apie šių ins~
titucijų veiklą.
Kodėl toks LB stebė
tojas minėtose instituci
jose reikalingas? Todėl
kad šios institucijos dir
ba Lietuvos laisvinimo
darbą ir kalba ne tik
šias institucijas suda
rančių organizacijų partijų, bet visos Lietu
vių Bendruomenės var
du. Taip pat ir lėšas
gauna ne tik iš partijų,
bet iš visos bendruo
menės. Jeigu šias ins
titucijas
sudarančios
grupės su tuo nesutik
tų, tuomet Vliko ir ALT
sąstatas turėtų būti ren
kamas visuotiniais rinki
mais. Šitaip persiorgani
zavus, savaime aišku,
LB stebėtojas nebūtų rei
Vyt. Maželio nuotrauka
kalingas.
Grįžtant prie LB są
vokos;
gruodžio 4 d. Dir
Lygiai kaip įvairių ma
voje
buvo
atspausdintas
šinų konstrukcija pra
dr.
Antano
Butkaus
džioje nebūna tobula, tas
straipsnis,
"Lietuvių
pats vyksta ir su organi
zacinėmis
struktūro Bendruomenė-Mūsų Or
mis, kurias nevisuomet ganizacinės Struktūros
pavyksta tobulai sukur Pagrindas". Šį straipsnį
ti. Kągi bekalbėti apie reikėtų visiems paskai
tuometinį organizatorių tyti. Ypač atydžiai rei
nesusigaudymą LB są kėtų paskaityti LB vado
vokose, kada ir šiandien vams, kurie tebeklai
net vadovaujančių asme džioja LB sąvokoje.
K. Radvila
nų LB sąvoka nepilnai
suprantama.
Chcago
Savo laiku buvo daro,mos pastangos įvesti LB PATIKSLINIMAS
atstovą į Vliką ir ALT.
Mes žinome, kad Vliką
1967 m. gruodžio mėn.
ir ALT sudaro organi- 20 d. Dirvos Nr. 137 ko
zacijos-partijos, taigi respondentas E. Č.,ap
LB vadovai įvesdami sa rašydamas ALTS-gos
vo atstovą į šias institu Elizabetho skyriaus me
cijas, automatiškai Lie tinį susirinkimą , įnešė
tuvių Bendruomenę su neaiškumų, pažymėda
lygina su šias instituci mas, kad Elizabetho sky
jas sudarančiomis orga rius iš ruošto vaidinimo
nizacijomis. Jau seniai gauto pelno atsisakė ir
atėjęs laikas atsikraty atidavė Tautinės S-gos
ti tos minties, kad LB Rytų Apygardai.
yra tik dar viena organi
Neneigdamas Eliza
zacija, o ne visa lietuvių betho skyriaus pagal
išeivija. Ypač tas įsidė bos ir būdamas labai dė
mėtina LB vadovaujan kingas už talką, turiu pa
tiems asmenims. Reikia žymėti, kad parengimą
pripažinti, kad kai kurie rengė Rytų Apygarda, o
aktyvūs bendruomeninin- ne Elizabetho skyrius.
kai LB sąvoką jau yra su
pratę, deja, dar daug
kam reikia šiuo klausi
mu gerai išsiaiškinti.

Philadelphijos skyriaus
atstovai kalbino Eliza
betho skyrių ruošti vai
dinimą bendromis jėgo
mis, tačiau Elizabetho
skyrius atsisakė. Tada
visa Elizabetheparengi
mo naštą perėmė Rytų
Apygarda ir iš gauto ne
didelio pelno dalį pasky
rė Elizabetho skyriui, o
ne taip kaip rašo kores
pondentas: "atnešęs gra
žaus pelno, o Elizabetho
skyrius, kad ir būdamas
to parengimo dalininkas,
pasitenkino tik simboli
ne dalimi pelno, visą do
vanodamas Rytų Apy
gardai".

Algirdas Jonys,
ALT S-gos Rytų
Apygardos pirmin.
PATIKSLINIMAS
Dirvos 1967 m. gruo
džio 20 d. 137 nr. D. Tallat-Kelpšaitė straipsny
je "Jaunimo Reikalai",
minėdama jaunimo or
ganizacijų pirmininkų
konferencijas taip rašo:
"Palaikymui glaudes
nių ryšių su jaunimo or
ganizacijomis, regulia
riai kviesti jaunimo or
ganizacijų pirmininkų
bei su jaunimu dirbančių
institucijiį atstovų konfe
renciją. Sis darbas jau
buvo pradėtas Kultūros
Kongreso metu. Tokiu bū
du jaunimo veiklos koor
dinavimas yra daug leng
vesnis".
Šis tvirtinimas ne
tikslus, nes tas darbas
pradėtas daug anksčiau.
Pirma JAV jaunimo orga
nizacijų pirmininkų kon
ferencija įvyko 1967 m.
birželio mėn. 17 d. Jau
nimo Centre Chicagoje.
Pirmoji jaunimo organi
zacijų pirmininkų kon
ferencija buvo surengta
PLB Jaunimo Sekcijos
ir JAV LB CV nario jau
nimui. V. Kleizos. Toje
konferencijoje nutarta
antrą jaunimo organiza
cijų pirmininkų konferen
ciją sušaukti Kulūros
Kongreso metu 1967 m.
lapkričio mėn. Taip ir
buvo padaryta. Tad ši
straipsnyje minima jau
nimo organizacijų pir
mininkų
konferencija
buvo antroji, kuri yra
išdava pirmosios konfe
rencijos nutarimo.
Jūra Gailiušytė
PLB Jaunimo Sekcijos
vicepirm.

santvarkos šalininkas ir jos saugotojas. Demokra
tinės santvarkos išsilaikymo šaltiniai glūdi žmogu
je. Mes visi esame gyvenamojo krašto žmonės ir ne
likime tik pastumdėliais. O Amerikos, Kanados,
Australijos ir kitų kraštų santvarkomis ne vien
džiaukimės, bet ir naudokimės, nes vieni patys
vien kovos obalsiais daugiau nusivilsime, nei lai
mėsime.

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu,
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metini# dividendas
išmokama# du kart per metu# už
perkant namu# daromo# ilgiems termi
visas taupymo sąskaitas.
nam# ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniai# iš#imokėjimais.

PLANINGAS TAUPYMAS

PASKOLOS

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tueaday, Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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sviesus įvykis
Metams nuriedėjus į
pabaigą, dažnas mėgs
tame dar kartą atsisuk
ti į prabėgusias pus
ketvirto šimto dieneles.
Ir tada pagalvojam, vie
ni dažniausiai apie savo
lemtį, kiti plačiau, net
"pasauliniu mastu": kas
buvo, ką pergyvenom,
kuo džiaugėmės ir dėl
ko verkėm, kas tame lai
kotarpyje atrodė juoda ir
kas balta, o dažniausiai
kas pilka.
Taip ir man vieną vė
lybą vakarą parūpo pra
plėšti šių užmarštin nu
riedėjusių metų testa
mentą ir peržvelgti, kas
buvo juoda ir balta, ko
norėta ir nerasta, kas
pasiryžta ir netęsėta,už
ką su kitais kariauta ir
dėl ko iš kitų mušimo
gauta. įvairūs, karais tur
tingi, smagūs buvo me
tai, - nebūtų dėl ko per
daug dejuoti. Tik išminėjimų litanija būtų
perdaug ilga, dusinanti
ir monotoniška, lyg karo
liukų varstymas per budynę prie numirėlio, kal
bant rožinio maldas.
Peržvelgus
daugelį
tamsesnių ir šviesesnių
punktų, su šypsena juos
pergyvenus ir atseikė
jus, pagaliau iškilo vie
nas pats šviesiausias įvy
kis, kuris tais metais
man padarė geriausią
įspūdį, suteikė tyriausio
malonumo ir net davė
įkvėpimo. Ir keisčiau
sia, kad tai buvo ne karų
laimėjimas ar šiaip šau
nios grumtynės, ne pini
gai, ne puotos, ne nau
jas asmeniškos laimės
pasakiškas
sriautas.
Priešingai, tuose fron
tuose kaip tik stigo ryš
kesnių pagerėjimų. Teko
tik
konservatoriškai
džiaugtis, jei dar kur ga*'
Įima išsisaugoti nuo per
greitų trupėjimų.
Ir todėl norėčiau savo
draugams tik kartoti

tuvą, kaip santykiauti su
jos žmonėmis ir politrukais, jei proga pasi
taikys.
Jie ruošėsi gana ilgai,
organizavo akademijas
***
planingai ir pagaliau vė
Mano šių užgęstančių lai rudenį per savaitga
metų šviesusis įvykis bu lius pravedė keturių pas
kaitų kursą. Kun. dakta
vo - viena paskaita.
Paskaita su diskusi ras P. Celiešius išdėstė
jom šiaipjau man būtų tik religijos problemas oku*
rutina, joks išskirtinas puotoje Lietuvoje; poe
ar bent kiek įdomesnis tas ir mūsų eilėraštiįvykis. Pernai ir užper nės kalbos daktaras Ber
nai kas savaitę esu vis nardas Brazdžionis so
rašęs apie porą "aki vietinės literatūros ir
mirkų", teisingai vadina grožinės kūrybos painia
mų "paklodėmis", kar vas , juristas ir tautinės
tais dar su kokiu papil rezistencijos daktaras
domu priedeliu, neskai Stasys Žymantas išrodi
tant asmeninių laiškų, nė jo, kaip lietuvių išei
daugiausia irgi "su dis vija gali ir turi bendra
kusijom". Tai reiškia darbiauti su pasiliku
maždaug apie šimtą to siais tėvynėje. Ir paga
kių "diskusinių paskai liau kurso pabaigoje
tų" per metuSo Tad gal man, ardybos, cemento
patikėsit, kad rašytinė maišymo ir mūrininkyspaskaita man maždaug tės daktarui, teko "vel
yra tik kasdieninė rupi nio advokato" vaidmuo
duona su druska, dažnai - nupasakoti, kaip sovie
vėjinio malūno girnos ir tiniai politrukai stengia
protarpiais beveik tikra si santykiauti su Lie
baudžiava, kurios Rusi tuvos išeiviais ir kokio
jos caras Aleksandras bendradarbiavimo ilgisi
Antrasis nė savo pasku mūsų tauta su užsienio
tiniu 1863 metų dekretu lietuviais. Aplamai, kiek
dar nepanaikino. Gal tik tas procesas buvo ir bus
dausų caras kurią dieną sudėtingas, nėščias tra
prieštaravi
pagaliau išmintingai nu giškais
mais,
kuriuos
reikia su
tars ir man tą baudžia
prasti
ir
prie
jų nuola
vą nuimti...
tinumo
priprasti.
Bet pasitaikė keletą
***
paskaitų, kaip sakoma,
Man paskaita buvo pa
ir "gyvu žodžiu". Ir ta
pati šviesiausia paskai skirta vieną gruodžio
ta buvo Los Angeles lie pradžios
sekmadienį,
tuviam skautams akade septintą valandą vaka
mikams. Na, ir kaip čia re. Daug nė nebesiruotu nepasipūsi išdidumu: šiau, nė užrašų neda
juodo rankų darbo žmogų riau, tik keletą pagrin
kviečiasi kalbėti akade dinių temų ant popierė
mikai !□.. Pernai rudenį lio pasižymėjau. Kas gi
jiems parūpo keista prob mūsų kolonijoje eis
lema — Lietuva, kraš klausytis paskaitos sek
tas, jų tėvų ir dar vieno madienio vėlų vakarą?
kito jų pačių gimtinė. Gal tik pora organizato
Kaip ten iš tikrųjų yra, rių iš šventos pareigos
ką ten bolševikai bus ir dar koks vienas bend
pridarę, kas naujo, kaip radarbiavimo su kraštu
žiūrėti į sovietinę Lie entuziastas. Pasišenkupernykštį linkėjimą: —
geidžiu, kad ateinančiais
metais jums nebūtų blo
giau, nes tai jau reikš,
kad bus geriau...

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
---- Ištrauka iš XIII amž. kronikos —
Ištūnoję savo sodybose per žiemą, dažnai speigų ir pusnynų
atskirti net nuo savo artimiausių kaimynų, padysnėnai išsiilgo ne
tik saulės, bet ir žmonių. Priartėjus Pavasario Šventei, visa Padysnio šalis pakilo ant kojų. Kaip sukurtusi pavasari Dysna su
triuškina savo ledinius apkaustus, taip sukruto iš snaudulio visas
kraštas. Keliauninkai iš tolimiausių apylinkių plušėjo Į Alkaragio
ramovę pėsti, raiti, važiuoti ir plaukte plaukė laiveliais Dysnos upe
bei jos Įtakais. Paupiai ir girios tankmės atgijo padysnėnų traš
kiomis kalbomis, dainomis, muzika ir žirgų nusižvengimais. Ištuštėjusiose kūriavose liko tik tiek namiškių, kiek būtinai reikėjo gyvu
liams ir namams prižiūrėti.
Keliavo visokio plauko žmonės. Jaunos poros, apsuptos tėvų ir
jaunimo, keliavo Alkaragin tuoktis. Susituokusios jos turėjo parsi
gabenti nuo Amžinosios Ugnies aukuro žarijų savo šeimyninio ži
dinio Gabijai įkurti. Kitos jaunos poros su mažais vaikais ir nauja
gimiais kilo į ramovę gauti palaiminimo savo atžaloms. Pajudėjo ligonys ir paliegėliai, nes jie tikėjosi gausią iš šventyklos žynių žoliavaisčių bei patarimų savo negalioms malšinti. Daugumas gi ke
liavo savo tikybinių pareigų atlikti, dievams aukų sudėti, Pavasario
Šventės pramogomis pasidžiaugti, pasižmonėti.
Tą pavasarį padysnėnus traukė Alkaragin ir krašto reikalai.
Mat, per visą žiemą atkakliai ir plačiai sklido apkalbos apie Ker
navės valdovo Mindaugo užmačias apsiskelbti vienvaldžiu Lietuvos
viešpačiu. Tūli tam pritarė ir laukė iš to naudingų Lietuvai atmai
nų, — ypačiai jaunimas žvalgėsi į Kernavės bokštus, -- tūli gi,
ypačiai senimas, jį peikė, baimindamiesi netekti įsisenėjusių teisių
bei privilegijų, bet buvo ir tokių, kurie laikėsi nuošaliai, nesusigaudydami, kas ir kaip galvoti, ir nekantriai laukė Pavasario Šventės,
tikėdamiesi daugiau apie tuos dalykus patirti ramovėje, o gal ir pa
tarimų iš savo krivių išgirsti. Vėl gi sklido gandai, kad ir pats Min
daugas atkaksiąs į Alkaragį. Niekas negalėjo tų gandų nei patikrin
ti, nei paneigti, lygiai kaip niekas negalėjo pasakyti, kur Kernavės
valdovas yra, nes pagal ano meto paprotį, jis su savo dvaru kilno^
josi iš vienos pilies į kitą.

Vienintelis pastovus prieškrikščioninės Lietuvos žmonių dva
sios dorotojas ir jaunimo auklėtojas buvo dvasininkų luomas. Kraš
to sritiniai valdovai kariavo, rinko duokles ir galavosi savitarpyje

Paveikslai paruošiami iškabinimui. Vida Krištolaitytė pilnu tempu ruošiasi parodai,kuri Įvyks Čiur
lionio galerijoje sausio 7-14 dienomis.

čiuosim valandėlę, ir už
teks.
Bet kai punktualiai sep
tintą nuvykau į Tautinių
Namų salę, žiūriu nuste
bęs, kad kava jau verda
ma ir susirinkę per pen
kiasdešimt akademikų:
vaikinų ir mergyčių, tiks
liųjų ir mažiau tikslių
mokslo atstovų ir dar
vienas kitas amžiumi to
liau panokęs dvasios jau
nuolis. Savaime aišku,
kad toks nelauktas vaiz
das manyje taip sužadino
įkvėpimą, jog iškalbėjau
gerą valandą, vis pasižvalgydamas, kada daly
viai pradės bėgti iš sa
lės, ilgų prakalbų nepakęsdami. O jie vis dar
nebėga, ir kai užbaigiau,
tai neleidžia baigti. Klau
simas po klausimo, kar
tais paprastas ar net nai
vus, daug dažniau su už
tai su, su nauja problema
ir diskusiniu pagrindi
mu, kad mūsų pasinardymas be pertraukos už
truko dar dvi valandas.
Ir taip vis išlaikant rim
tį ir gerą toną, švy stelė"
jant kartais sąmojui ir
humorui, - pasinardymas, kupinas maisto min
čiai nokti, atviras ir
draugiškas.
O mano ir daugelio

dėl valdžios bei dinastinių reikalų ir žinoma, tam neturėjo laiko, o
c^lop gal ir galvojo, jog ne jų pareiga rūpintis genties dvasiniais rei
kalais. Gal kai kurių valdų rikiai turėjo savo rankose ir dvasinę val
džią, kitaip sakant, ėjo ir vyresniojo dvasininko pareigas, bet tas pa
reigas jie, greičiausia, laikė tik garbės dalyku, apsiribodami pirmi
ninkavimu ramovėse tik per didžiąsias šventes, nes pastoviai gyventi
šventuose ąžuolynuose jiems neleido karo žygiai ir valdymo reikalai.
Sėkmingai ir veiksmingai tęsti aisčių tikėjimo tradicijas ir perteik
ti jaunoms kartoms prosenolių išmintį galėjo tik tam reikalui pa
sišventusi dvasininkija.
Ramovėse gyveno ir darbavosi įvairiausių dvasininkų: krivių,
žynių, žygonių, pranašų, burtininkų ir vaidilučių. Vieni atlikinėjo
tikybines apeigas, skelbė tikėjimo tiesas ir mokė ramovių sienose
nuo amžių sukauptos prosenolių išminties, kiti būrė, pranašavo
ateitį, treti gilinosi į žolininkystės išmonę ir patarinėjo ligoniams,dar kiti vaikščiojo per žmones mokydami, o gal ir įsakinėdami lai
kytis savo genties papročių ir tikėjimo.
Ramovės turėjo būti ir savotiški metraščių lobynai. Kadangi
senovės lietuviai savo rašto neturėjo, -- bent lig šiol
nėra
surastas, -- tai dvasininkija buvo pašaukta ypač puoselėti atmin
ties išmonę. Dvasininkija rašė savo genties istoriją ne pargamentuose, bet savo atimintyse. Iš lūpų į lūpas buvo perduodami karo
žygių atsiminimai, viešpatavusiųjų valdovų istorijos, sagos, legen
dos, padavimai. Jei kas norėjo patirti apie savo genties praeitį, tu
rėjo ieškoti žinių ramovėje. Labai galimas dalykas, kad svarbesnių
genties įvykių datos būdavo atžymimos tam tikrais ženklais medyje
arba net ir akmenyje. Ramovės durys visiems buvo atviros. Smal
sesnis jaunuolis, kuris norėjo giliau susipažinti su genties praeiti
mi bei prosenolių išmintimi, visada buvo žynių laukiamas-svečias.
Ramovės turėjo vaidinti ne paskutinį vaidmenį ir šalies politi
niame gyvenime. Be abejo, politika buvo varoma valdovų pilyse,
bet dvasininkijos pažiūra į vieną ar kitą viešą reikalą negalėjo būti
bereikšmė, juo labiau, kad šventųjų ąžuolynų įnamių autoritetas
žmonių akyse buvo neginčijamas. Atsimintina ir tai, kad valdovai
ir dinastijos keitėsi, o ramovių aukurai ruseno pastoviai. Tiesa, jų
kurstytojai irgi mainėsi, bet mirusiųjų dvasininkų pėdosna stodavo
jaunesni ir nenutrūkstamai varė toliau savo pirmtakų darbą, tuo
tarpu kai pasauliečiai valdovai savo pirmtakų darbų nebuvo saisto
mi. Galop kažin ar ramovių išminčiai, budėdami prie aukurų šven
tų ąžuolynų ramybėje bei susikaupime, nenumatė toliau ir ne geriau
išmanė apie šalies gyvybinius reikalus, kaip kad savo neramiose pi
lyse pasauliečiai valdovai?
Ramovės turėjo būti ir žmonių meninio skonio auklėtojos. Per
didžiąsias šventes į alkavietes suplaukdavo minios žmonių. Gieda
mos giesmės, šokami šokiai ir griežiama visokiais instrumentais
muzika turėjo veikti tikinčiųjų ne tik tikybinius jausmus, bet ir jų
meninę išmonę. Per šventes nugirsti garsai paskum toli nuaidėda
vo per visą šalį.

diskusijų dalyvių min
tys ir temos buvo tokios,
už kurias dar prieš ke
letą metų būtų įtūžimu
mėlynavusios žiaunos ne
tik vieno Chicagos laik
raštėlio leidėjų, "kolumnistų" ir jų atsikviesto
iš visur išmesto archikrikdemiško bendradar
bio.
***
Seniai turėjau tiek ma
lonumo ir net naudos po
paskaitos ir diskusijų,
kaip šį kartą. Grįžau į
namus jau vėlai naktį
nė kiek nepavargęs, nenusivylęs ir nepasibodėjęs visokių tokių šurum burumprasme, kaip
man dažniausiai būdavo.

Dar daugiau, - net tru
putį susigrąžinau tikėji
mo, kad jaunoji Ameri
kos lietuvių karta dar nė
ra visai atšokusi nuo Lie
tuvos tautinu ir valsty
binių problemų, kartais
pajunta alkį jas pažinti,
ilgesį daugiau įsigilin
ti, geriau susiorientuoti
įvairių kryžkelių rodyk
lėse.
Nepasakosiu paskai
tos turinio ir diskusinių
idėjų margybės,nes vistiek tai negalėtų sutilpti
akimirkos rėmuose.
Pakartosiu tik vieną
motyvą, kuriuo maždaug
taip pradėjau aną savo
prakalbą:
(Nukelta į 5 psl.)
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Išdidi ir garbinga Alkaragio šventovė švietė visai Padysnio
šaliai. Ji buvo ne tik šventovė siaura to žodžio prasme, bet ir sa
votiška mokykla, auklėjimo įstaiga, prosenolių išminties saugoto
ja ir puoselėtoja bei genties praeities įvykių teikėja, aiškintoja ir
perdavėja jaunoms kartoms. Jos aukuro Amžinosios Ugnies spindu
liavimas prasiskverbdavo pro girios tankmes,pasiekdamas kiekvie
ną sodybą ir kiekvieną širdį. Ji spinduliavo įkvėpimu ir paguoda ne
laimėje, ir prie jos aukuro rinkdavosi padysnėnai pasidžiaugti savo
laimėjimais ir pasiguosti savo vargais.

Padysnio kunigas Sugintas keliavo Alkaragin su visa savo šei
ma, tarnais ir pilėnais. Raitelių, važiuotų ir pėsčių nutįso ilga vilks
tinė. Vežimai su maistu, palapinėmis ir kitokiais reikmenimis bu
vo išsiųsti anksčiau su pilininku, kuris turėjo paruošti nakvynes pa
keliui numatytose vietose. Namie liko tik vyriausias sūnus ^var
nas ir įgula. Kunigienė Eglė, kai jai nusibosdavo sėdėti žvėrenomis
išklotame vežime, persėsdavo Į patogius dviejų žirgų nešamus neš
tuvus. Šalia jos jojo jos vyras ir senasis kunigas Kunotas. Jaunimas
vietoje nenurimo: kartais jis užlėkdavo vilkstinei už akių, kartais
pasilikdavo užpakalyje. Visur skardėjo juokas, išdaigos, o kartais
ir dainos.
Šventaragis jojo su savo artimaisiais bičiuliais: šiliniu,Mantu,
ir Eikučiu. Jie jojo rinktiniais žirgais ir darė šaunų įspūdį, ypačiai
Šventaragis, aukštas, laibas, geltonplaukis bernas, kreipė visų akį.
Jis džiaugėsi ta švente ir kelione, bet ypačiai jo nuotaiką dilgino
mintis, kad, gal būt, jis sutiksiąs Ramunę, kurios jis visą laiką dai
rėsi pakeliui.
-- Gal ji plaukia su savo tėvu laiveliu Dysna, o gal keliauja ki
tais keliais, — galvojo jis.
Kai, gerokai užjoję pirmyn, jie grįžo atgal, vaikinai sutiko kitą
raitelių būrelį. Priešaky jojo mergina, o kiek atsilikę ją lydėjo pen
ki raiteliai. Vaikinams krito akysna jaunos raitelės grožis ir jos ap
daro bei žirgų aprangos puošnumas. Mergina pagal to meto paprotį
movėjo ant viršugalvio maža, audekline kepuraite, išsiuvinėta žal
varniais spurgeliais ir apjuosta pakraščiuose sidabrinėmis įvijo
mis. Po kepuraite ji gobėjo plona, vienlinka skarele, kurios vienas
išsikišęs krašte’lis gražiai gulėjo apsirietęs aplink kaktą,ovisa ske
peta dengė jos pečius ir nugarą. Ant jos pečių buvo užmestas trum
pas, susegtas ant dešiniojo peties didele sidabrine saga apsiautaliukas. Ji jojo išdidžiai, nepaisydama arba dėdamasi nepaisanti ja be
sigėrinčių akių. Šventaragis pažinojo visas Padysnio šalies kilmin
gųjų šeimas ir labai stebėjosi, kad tos gražuolės niekur nebuvo ma
tęs.
Nepažįstamoji su savo palydovais būtų prajojusi pro šalį, ir vai
kinai ją būtų pamiršę, jei nebūtų Įsikišęs savo kandžiu liežuviu
■Mantas. Jis prisiminė vieną švitrio dvieilį ir pusbalsiu uždainavo:
Kur nujosi šią naktelę,
Ir manęs palauk, mergele...
(Bus daugiau)
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ŠVIESUS

ĮVYKIS...
(Atkelta iš 4 psl.)
Mielos mergytės,
jaunai grakščios ponios,
šaunūs vyrai ir kiti ko
legos akademikai! Man
šiandien dvigubai ir net
trigubai daugiau metų,
negu jums, - tad teisin
gai galite mane laikyti
senosios kartos atgy
vena. Tos kartos, apie
kurią jūs dažnai pasako
te ir ne vienas spaudoj
parašo, kad tarp mūsų
nebėra ir negali būti’
"komunikacijos". Mes,
eąą, gyvenam tik praei
timi, nieko neužmiršęir
nieko neišmokę, todėl
atsilikę, nebesuprantu
gyvenamojo
momento
dvasios ir reikalavimų.
Jūs gi — gyvenate dabar
timi ir ateitimi, studi
juojate mokslus ar me
nus, apie kuriuos savo
laiku mes ir supratimo,
kaip jūs tikit, neturė
jom. Jums gyvenantiems
dabartyje ir sužiuru
siems į ateitį, nėra ko
iš mūsų mokytis ar tei
rautis.
Aš, laimei ar nelai
mei, liūdesiui ar džiaugs
mui, šiek tiek dar pro
tarpiais rūpinuosi dabar
tine lietuvių tautos bui
timi ir reiškiniais, kurie
ją globia prie Baltijos
pajūrio. Paseku truputį
jiems valdovų skirtą
spaudą, knygas, politrukų planus, stengiuosi pa
tirti ir vienaip ar kitaip
"pasišnekėti", ką lietu
vių tauta jaučia, galvoja,
ko ji iš išeivių nori ir ko
politrukai siekia, ir ką
mes galėtume galvoti, ir
ko siekti, kiek tikėtis,
kiek savo priešais ir bro
liais tikėti, ir kiek savi
mi pasitikėti, ir kur galė
tume būti vieniems nau
dingi, o kitiems žalingi0
Tų žinių, kokių iš ma
nęs norėjote, šį vakarą
pasikvietę, aš turiu ne
gausiai. Man stinga lai
ko ir sąlygų viską nuo
dugniau išstudijuoti, ypač kai jūs man turbūt
ir nepripažintumėt tei
sės gyventi dabartimi,
bausdami pasilikti tik
dabarties kiaute. Ir to
dėl turiu jums pasakyti,
kad vienu dalyku esu la
bai nepatenkintas ir kad
mes šioje salėje šįvakarą visai blogai susitvarkėm. Man gi ne vieta sė
dėti prie šio stalo ir
kalbėti jums apie dabar
tinę Lietuvos padėtį ir
apie ateitį. Aš turėčiau
ir daug labiau norėčiau
sėdėti salėje, iš kurios
eilių žiūri jūsų akys.
Norėčiau klausytis vie
no kurio iš jūsų paskai
tos, semtis jūsų studijų
žinias apie dabartį ir lie
tuvišką padėtį, nuo ku
rios esu senobiškai atsi
likęs, o jūs gi turite vi
sas tokias pat sąlygas ir
dar pilną laisvą laiką stu
dijuoti, kuris tik atlieka
nuo deitų, šokių ir plau
kų šukavimo...
Tad šį paskutinį kar
tą dar rizikuosiu ir ban
dysiu, kiek išgalėdamas,
užpildyti lietuviškų pro
blemų ir studijų paži
nimo spragą0 Bet ateity
je mane turbūt vis la
biau trauks praeitis. O
apie dabartį norėčiau
būti jūsų klausytojas ir,
jei išmoksite rašyti,
skaitytojas
Ir šviesiame įvykyje
šviesiausias momentas
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jorių vardu žodį tarė Eg
lė Juodvalkytė. "Esam
laimingiausios keturios
merginos pasaulyje" pa
sakė Eglė. Trumpu, bet
jautriai perduotu žodžiu
užvaldė klausytojus ir
sulaukė gausių katučių.
Korporacijos metinės
šventės proga sveikino:
gen. konsulas dr. P.
Daužvardis, LAT Sam
būrio pirm. K. Kasakai
tis-', PLB-nėš pirminin
kas ir Korp! garbės fi
listeris J. Bačiūnas,
ALT Centro valdybos
pirm, inžo A. Rudis,
ALT Sąjungos pirm. T.
Blinstrubas, Akademi
kų skautų pirm. Algis
Ankus, Korp! Neo-Lithunia Bostono padalinio
pirm. Algis Antanavi
čius ir kiti.
V. Kasniūnas pristato
naują Chicagos padali
nio valdybą: pirm. Edas
Modestas, vicepirm. Ži
vilė Keliuotytė, sekre
torė Zita Burneikytė,
iždininkas Grigaitis,
valdybos narys Ramu
nė Jurkūnaitė, junjorų
tėvūnas Valentinas
Krumplys,
magistrą
Jūratė Slivinskienė ir
VIRŠUJE: Korp! Neo-Lithua
arbiter elegantiarum Sta
nia Chicagoje naujoji valdyba.
sys Virpša.
Stovi iš kairės: arbiter elegantiarum Stasys Virpša, vice
Edas Modestas savo
pirm. Živilė Keliuotytė, sekr.
kalbą pradeda Vinco Ku
Zita Burneikytė, vyr. valdybos
dirkos žodžiais: "Kol
pirm. Algis Modestavičius,
jaunas, o broli, sėk pa
pirm. Edas Modestavičius, Sam
sėlio
grūdą".
Žada
būrio
pirm.
Kazys
Kasakaitis,
gas-es.
valdybos
narė
Ramunė
Jurkū

dirbti
Korporacijos
ir
Vakare Jaunimo Cent
naitė, ižd. Jonas Grigaitis, ma lietuvių tautos gerovei.
ro didžiojoje salėje išri gistrą Jūratė Slivinskienė ir
Oficialioji dalis pasi
kiuoti stalai su užkan junjory tėvūnas Valentinas
baigė
ir prasidėjo vai
džiais priglaudė kelis Krumplis.
šės
bei
šokiai. Šventė
Uosio Juodvalkio nuotrauka
šimtus korporantų, jų
buvo
labai
nuotaikinga ir
šeimų ir draugų. Arbi
skaitlinga
dalyviais. Iš
ter elegantiarum fil.
Bostono
buvo
atlėkę net
inž. V. Mažeikos skar
Panaras
(magistrė
Kris

keturi
korporantai-ės,
o
dus balsas kviečia sve
tina
Sabaliauskaitė
va

tai
pradžiugino
ne
vieną
čius pagerbti įeinančią
Korp! vėliavą. Paskui vė sarą išsikėlė į Los An jautresnį kolegą.
(aj)
liavą įžygiuoja valdyba geles) atsisveikinimo žo
dyje
pažymi,
kad
pagal
ir užima vietą prie gar
bės stalo. Žodį sako evangeliją — daug pa
Korp! pirmu V. Kasniū- šauktų, bet maža iš Jūrą skautą šventė
nas jr. ir vicepirm. L. rinktų. Pradžioje buvo
Virpšaitė (mat, pusę me  per 20 junjorų-ių, bet me TORONTE
tų pirm. V. Kasniūnas tų slinktyje dalis nuby
Jūrų skautų 45 jubilie
buvo kariuomenėje ir tuo rėjo, kiti toliau išsikė jiniams metams užbaigti
laiku pirm, pareigas ėjo lė, vyrai į kariuomenę ir Klaipėdos atvadavimo
išėjo. Ne kiekybėje, bet
L. Virpšaitė).
kokybėje yra Korp! stip sukakčiai paminėti To
ronto "Rambyno" tunto
DAUG PAŠAUKTŲ, BET rybė.
Aidint Lietuva Brangi jūrų skautai ir "Šatri
MAŽA IŠRINKTŲ
garsams,
uždedamos jos" tunto jūrų skautės
ruošia iškilmingą šven
Korp! vicepirmininkė Korporacijos spalvos. tę - minėjimą sausio
Skaitoma
priesaika
ir
sa

L. Virpšaitė skaito pro
mėn 14 d. 5 vai. p.p.
tokolo ištrauką ir į sce vo pažadams patvirtinti pranciškonų didžiojoje
bučiuojama
vėliava.
ną iškviečia keliamuo
salėje.
sius į senjorus. Scenoje
Šventė turės iškilmin
KETURIOS
LAIMIN

išsirikiuoja: Eglė Juod
gą sueigą su įžodžiais,
GIAUSIOS
MERGINOS
valkytė, Viktorija KašuKlaipėdos
minėjimu,
baitė, Virginija Pleiry- PASAULYJE
sveikinimais ir raketo
tė ir Daiva Vaitkevičiū
Naujai pakeltųjų sen- mis. Antroje šventės da
tė. Tėvūnas Raimundas
lyje jaunimas vaidins
"Eglę žalčių karalienę".
į šventę kviečiami at
silankyti skautai ir skau
tės, vadovai, tėveliai ir
plačioji lietuvių visuo
menė.

JAUNOJI KARTA

Korp! Neo-Lithuania šventei
Chicagoje praėjus
Apsiniaukęs ir ūkano
tas lapkričio šeštadienio
rytas, bet širdyje nuo
taika giedri ir šventiš

amžinybėn. Tai gražus
Korporacijos paprotys
savo šventės išvakarėse
prisiminti mirusiuskole

Naujosios senjorės: Eglė Juodvalkytė, Viktorija Kašubaitė, Virgi
nija Pleikytė ir Daiva Vaitkevičiūtė iškilmingoje sueigoje.
Uosio Juodvalkio nuotrauka

CHICAGOJE

ka. Važiuojame į Jauni
mo Centrą, išklausome
Šv. Mišias ir tėvo Vaišnio S.J. įdomų pamoks
lą. Gražus būrys jaunų
jų studentų ir žilagal
vių, pagyvenusių filis
terių, bet visus apjun
gusi viena vėliava ir tas
pats šūkis, išsirikiuoja
prie Nežinomojo Karei
vio kapo ir padeda gėlių
puokštę. Pagerbę Neži
nomąjį tautos didvyrį, va
žiuojame į Šv. Kazimiero kapines ir aplankome
visus korporantus-es at
siskyrusius nuo bendro
kamieno ir iškeliavusius

buvo tas, kad ši mano
arogantiška ataka nė vie
no iš dalyvių per skaudžiai neužgavo,.

Chicagos
"Lituani
cos" tunto jūrų skautai,
jūrų budžiai ir jūrų skau
tės rengia LSB jūrų skau
tų jubiliejinių metų už
baigimo ir Klaipėdos at
vadavimo 45 m. sukak
ties minėjimą - šventę
1968 m. sausio mėn. 14
d. 11 vai. ryte Jaunimo
Centro salėje. Šventė tu
rės oficialią dalį ir skau
tišką laužą. į minėjimą
kviečiami
atsilankyti
sesės ir broliai, tėveliai
ir lietuvių visuomenė0

Korp! Neo-Lithuania Chicagojebuvusioji valdyba. Iš kairės: sekretorius Šarūnas Valiukėnas, vyr. val
dybos pirmininkas Algis Modestavičius, pirmininkas Vytautas Kasniūnas, jr.,Sambūrio pirmininkas Ka
zys Kasakaitis, vicepirmininkė Liucija Virpšaitė, iždininkas Bronius Kasakaitis ir junjory tėvūnas Rai
mundas Panaras.
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K. BARĖNAS, LAIKRAŠTIS,

LITERATŪRA
Padaviau jam kartą
straipsnį. Jis pažvelgė
į pirmąjį mašinėle pri
rašytą lapą, kaip papras
tai j mandagiai padėkojo.,
ir kažkaip saldžiarūgščiai šyptelėjo:
— Tai antram pusla
piui parašei! — Stabte
rėjęs pridūrė: — Žinai,
mudu tą puslapį ir tę
sk aitome...
Balse jautėsi savotiš
kas graudulys, nusivyli
mas, net retai į to ma
žakalbio žmogaus lūpas
prasiveržianti sarkaz
mo priegaidė, bet jautė
si ir kažkoks kietumas,
užsispyrimas, nenuolaidumas.
— Ak, redaktoriau,
nėra jau taip baisu, —
stengiausi neiškristi iš
tonacijos. — Tikrai ži
nau bent dar du antrojo
puslapio skaitytojus.
Redaktoriaus akyse
jau žėrėjo įprastinė šyp
senėlė: geraširdė šilta,
šelmiška, suprantanti.
Pokalbis sugrįžo į že
mę...
Nuotoliais nuo žemės
Kazimieras
Barėnas
seikėja savo redakto
riaus pareigas. "Euro
pos lietuvis", pasak jo,
tai ne kultūros žurnalas,
ne vien intelektualams
skirtas laikraštis, jis tu
ri būti aiškus ir supran
tamas kiekvienam, net
vos skaityti tegebančiam
skaitytojui. Nėra, sako,
tokio sudėtingo dalyko,
kurio negalima būtų pa
pasakoti paprastais, vi
siems suprantamais žo
džiais. O to, rašydamas
laikraščiui, jis reika
lauja iš savęs, to reika
lauja jis ir iš savo bend
radarbių. Ir tai, tur būt,
bus viena didžiausių Ka
zimiero Barėno žurnalis
tinių dorybių. Bendradar
bių raštuose jis užsispy
rusiai brauko įvairius
svetimžodžius, be pasi
gailėjimo lygina suvel
tus, miglotos prasmės

R. E. MAZILIAUSKAS
• • •

sakinius, L_auko, trumpi
na, kad tik mintis būtų
aiški, kalba sklandi, su
prantama.
"Europos
lietuvis"
yra vienintėlis Vakarų
Europos lietuvių bendri■
nis laikraštis. Priešin
gai JAV, net Kanadai ir
Pietų Amerikai, kur į
tą pačią skaitytojų audi'■
toriją kreipiasi įvairūs
įvairiaspalviai lietuviš
ki laikraščiai, visi dau
giau ar mažiau turintie '
ji srovinį atspalvį, "Eu'
ropos lietuvis" taikomas
visokių nuomonių, nuo
taikų ir įsitikinimų skai
tytojams (jį, beje, ir lei
džia bendrinė organiza
cija — D. Britanijos Lie’
tuvių S-ga). O tokiame
bendriniame laikraštyje
galimybės redaktoriui iš
ryškinti savo veidą yra
ribotos. Puslapiai tik
keturi, ir kiekvienas jų
turi savo aiškią paskir
tį. Pirmasis, be abejo,
politinis, skirtas žvilgs■
niams į nūdienę Lietuvą,
vilkinės Eltos praneši
mams, politinėms ap
žvalgoms. Ketvirtasis at
spindi Europos lietuvių
kroniką, o kai tuose Eu
ropos lietuviuose nieko
skelbtino nevyksta arba
— kas dar dažniau atsi
tinka — korespondentai
neparašo, redaktoriui be
lieka galvosūkis, kaip už
pildyti tuščias skiltis.
Trečiasis skirtas įvai
renybėm, kurio šerdis,
bet abejo, yra nuolatos
įvairus "Tavo Jonas".
"Europos lietuvio" ne
skaitantiems čia, gal
būt, reikia priminti, kad
kone kiekvienoje laikraš
čio laidoje po "Kasdieniš
kų smulkmenų" antrašte
spausdinama skiltis, vi
suomet prasidedanti žo
džiais "Mielas Redakto
riau", ir kurią pasirašo
"Tavo Jonas". Skaityto
jai šitą skiltininką, beje,
taip ir pravadino -- Ta
vo Jonu. Nėra, tur būt,

tokios lietuviškos mūsų
buities temos, kurios jis
nebūtų palietęs, o Tavo
Jono populiarumas skai
tytojuose iš tiesų yra di
delis. Tas niurzgantis,
pešiojantis, sveiką žmo
gaus protą peršantis, iš
snaudulio žadinantis, ne
būtinai visuomet teisus,
bet niekuomet nenuobo
dus redaktoriaus bičiu
lis visam laikraščiui yra
uždėjęs savo antspaudą.
Tai, be abejo, į lietuviško
žurnalizmo istoriją įei
siantis
skiltininkas
(nors dar ne čia vieta
plačiau apie Tavo Joną
pašnekėti), o tokio nuo
latinio bendradarbio prisijaukinimas vis dėlto
yra nemenkas mūsų re
daktoriaus laimėjimas!
Antrasis puslapis yra
tikroji redaktoriaus.Ba
rėno meilė. Nežiūrint
to, kad "tik mudu" tą pus
lapį teskaitome (kas, be
abejo, yra netiesa) ir tikr ai ne dėl to, kad antro
jo puslapio atkarpoje
šiuo metu yra spausdina
mos rašytojo Kazimiero
Barėno novelės, ši kul
tūrinė, daugiausia litera
tūrinė laikraščio dalis
Redaktoriui tokia miela.
Kažin ar Kazimieras
Barėnas save jaučia žur
nalistinio
pašaukimo
žmogumi. Laikraštininkiškai darbuotis jis pra
dėjo seniai, dar Lietu
voje, bet savo vėlę jis
dar seniau ir gautinai
yra pardavęs literatū
ros aitvarams. Ir į laik
raštininkus jis, tikriau
sia, išvirto per literatu
rą. Tai, be abejo, duona
kasdieninė, bet literatui
— ir prakeikimas.
— Kai daugiau kaip
prieš 10 metų dar dirbau
fabrike, tai laiko rašyti,
rodos, netrūko, o, per
ėmęs
redaktoriavimą,
beveik visai nebeprisėdu
prie rašymo, --kartą su
šiokiu
tokiu kartėliu
skundėsi Kazimieras Ba
rėnas.

Iš tiesų klaidinga paįžiūra,
kad laikraštininko
i
amatas derinasi prie li
teratūrinės kūrybos. Ži
nome juk ne vieną pavyz
dį, kaip gabūs rašytojai,
redakcijose užsikasę, sa
vo duoklės literatūrai nebeatiduodavo. (Sakyki
me J. Rimvydis arba J.
Petrėnas -Tarulis). Ver
gystės literatūrai ir
žurnalizmo suderinimas
nelengvas nė Kazimierui
Barėnui. Ypačiai jam,
nes jis skrupulingo parei
gingumo žmogus, o tomis
pareigomis ir darbais

Vis aukštyn....
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jis yra persikrovęs. Jis
redaguoja "Europos lie
tuvį", o šiais laikais tai
reiškia, kad jam kas sa
vaitę tenka kone pusę
laikraščio ir prirašyti.
Jis redaguoja literatū
ros metraštį "Pradal
ges" ir tvarko Nidos
Knygų Klubą, vadinasi,
nuolat turi susirašinėti
su keliasdešimt po pasau
lį išblaškytų lietuvių ra
šytojų. Jis kiekvienais
metais paruošia Nidos
kalendorių. Jis nuolat
skaito atsiųstąsias krū
vas rankraščių (laikraš
čiui, metraščiui, leidyk
lai), kasdieną taiso šūs
nis korektūros juostų ir
vis rašo, rašo, rašo...
Bet rašo Kazimieras
Barėnas
daugiausia
straipsnius, informaci
jas laikraščiui arba laiš
kus savo bendradar
biams, o laiko literatū
rinei kūrybai iš tiesų ne
daug tegali likti. Todėl,
tur būt, Kazimieras Ba
rėnas taip rūpestingai ir
puoselėja antrąjį "Eu
ropos lietuvio" pusla
pį. Proporcingai savo dy
džiui "Europos lietuvis"
turbūt, aplamai daugiau
šia iš visos išeivijos spau
dos vietos skiria kultū
rinėms temoms, o tai
yra tik Kazimiero Barė
no nuopelnas. Jo inicia
tyva, užsispyrimu ir pa
sišventimu dienos švie
są išvydo ir lieratūros
metraštis "Pradalgės".
— Ketvirtoji Pradal
gė jau spausdinama. Ir
pensijon išėjęs tokias
tris Pradalges gal ga
lėsiu suredaguoti, tai
bent dešimt Pradalgių
kaip nors išstumsiu...—
kartą aritmetiškai sva
jojo tas nebuhalteriškas
žmogus.
Žinant kiek kantraus
darbo ir pastangų rei
kalauja literatūros met
raščio paruošimas, ypa
čiai santykiaujant su ra
šytoji ško temperamento
bendradarbiais, išryškė
ja tas didelis pareigos
krūvis, kurį Pradalgių
redaktorius yra savano
riškai ant savęs užkro
vęs.
Tikrai, beveik keista,
kad Kazimieras Barėnas
dar susiranda laiko li
teratūrinei
kūrybai.
Štai, jis rankraštyje turi
stambų, berods 500pus
lapių romaną. Per "Eu
ropos lietuvio" atkarpą
šiuo metu leidžiamos jo
apysakos ir novelės, ku
rių rinkinys netrukus iš
eis atskira knyga. Be
je, ją leis pats autorius.
— Tiek leistinų knygų
Nidoje laukia savo eilės,
— sako K. Barėnas, —
kad, pats leidyklą tvar
kydamas, juk negaliu sa
vo knygų jai atiduoti.
Tai, tur būt, nepakar
tojamo skrupulingumo

Jonuk, neliesk užuolaidų! Dar susitepsi rankas!

- Dėl Dievo meilės, tik neprieštarauk, kad
nesusierzintų! o.,

pavyzdys!
Koks gi rašytojas Ka
zimieras Barėnas?
Pirmiausia gal priim
tina, kad Kazimieras Ba
rėnas yra geras ir labai
kruopštu s, sąžiningas gro
žinės literatūros vertė
jas. Jo versti svetimi
autoriai yra išėję atski
romis knygomis, ne
maža jo vertimų spaus
dinta periodikoje. Rank
raštyje jis turi išver
tęs ir vieną Faulknerio romaną, o tokio rašy
tojo vertimas jau pri
lygsta beveik literatū
rinei akrobatikai (pa
čia geriausia to žodžio
prasme). Literatūrinių
įgūdžių Kazimierui Ba
rėnui iš tiesų netrūks
ta.
Tarime jo po periodi
ką išbarstytų prozos ga
balų. Turime jo ir dvi
novelių kygas: "Giedra
visad grįžta" (1953) ir
"Karališka diena" (1957)
Šiuo metu jau įpusėjome
skaityti trečiąjį jo rin
kinį "Europos lietuvio"
atkarpoje. Išsamius li
teratūrinius Kazimiero
Barėno grožinės prozos
vertinimus, žinoma, dar
skaitysime. Šia proga tik
tiek:
Rašytojus galima bū
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tų ir taip suskirstyti. Vie
ni jų stengiasi duoti at
sakymus, iki smulk
menų iki mažiausių de
talių viską apipasakoti,
išaiškinti, ant kiekvie
nos "i” uždėti po taš
ką. Kiti iškelia klausi
mus. Kazimieras Barė
nas priklauso prie pas
tarųjų. Jis nieko neaiš
kina. Jis papasakoja ko
kį atsitikimą ir skaity
toją palieka su daugybe
neatsakytų klausimų. Jis
skaitytoją
priverčia
svarstyti, ieškoti pras
mės, samprotauti, savo
ruožtu klausti. Ir visi
tie klausimai maždaug
suvedami į vieną pagrm
dinį, esminį barėniškąjį klausimą: koks vis dėl
to sudėtingas, keistas,
nuostabus ir nepakartoja
mas sutvėrimas yra žmo
gus! Kitaip sakant, Kazi
mieras Barėnas yra la
bai humaniškas rašyto
jas, paprasčiausia to žo
džio prasme.

Gimė Kazimieras Ba
rėnas 1907 m. gruodžio
30 d. Vadinasi, jam kaip
tik sukako 60 metų am
žiaus. Sukakties proga
laikraštininkui, redak
toriui ir rašytojui Kazi
mierui Barėnui šios ei
lutės ir skiriamos.

< >
*' s ' .
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— sielos bankrotą.

/

Jonas Miškinis

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
* VYSK. VALAN
ČIAUS lituanistinė mo
kykla savo 1967 metų dar
bą užbaigė Kalėdų eg
lutės programa gruodžio
17 d. Programoje moks
leiviai suvaidino Pau
liaus Jurkaus "Žiemos
pasaką", kanklininkės pa
skambino 5 dalykus ir
tautinių šokių grupė pa
šoko suktinį. Vaidinimą
režisavo Petras Maže
lis, kanklėms vadovauja
O. Mikulskienė ir tau
tinius šokius moko T.
Neimanaitė.
Mokykla darbą pradės
sausio 6 dieną įprastu
laiku. Sausio pabaigoje
mokiniai gaus pažymėji
mus įvertinančius pirmo
jo pusmečio darbą.
Sausio mėnesįtautinio
auklėjimo pamokas pra
ves A.J. Kasiulaitis ir
mokyt. Butkus.

Prabėgo dar vieneri me
tai. Savo įvykiais daug kur
įsisiūbavo pasaulis ir ne
vieną tautą išmetė iš ra
maus gyvenimo vagos. O
teisės ir teisėtumo idealas
nebuvo įgyvendintas. Tokį
palikimą prabėgę 1967 me
tai įnešė žmonijos istorijon.
žengiant į 1968 metus
norėtume, kad jie būtų ge
resni, laimingesni už 1967
metus, nepanaikinusius var
go, susirūpinimo, nelaimių,
politinių grasinimų, nepa
sitikėjimo.
Nūdien gyvename tokį
metą, kuris iš mūsų reika
lauja dar labiau stiprinti
glaudžius lietuviškus sai
tus, viens kitą gerbti ir pa
sitikėti. Stiprinkim tautinę
savigarbą,
aktingumą
ir
vienybę, nes tik šios ypaty
bės padės mums nugalėti
sunkumus, sutiktas kliūtis
tiesiant kelią į mūsų tau
tos laisvę ir Lietuvos prisi
kėlimą.
Laimėjimą neša tik at
kaklus darbas ir pasišven
timas. Todėl, visur ir visa
da, prieš akis turėdami di
džiuosius uždavinius, dirb
kime ir kurkime. Tiesa,
kurti visada yra sunkiau,
negu griauti. Tad visur ir
visada turime būti stipres
ni už tuos, kurie griauna.

* KUN. B. SUGINTAS^
švenčių proga atvykęs į
Clevelandą, pasveikino
Dirvos redakciją ir spau
dai paremti įteikė 10 dol.
auką. Dėkodama už dė
mesį , Dirvos redakcija
linki jam ištvermės ir
sveikatos.
čiui, visiems atsilankiu
siems į minėjimą ir priŠALPAI 1000 DOLERIŲ sidėjusiems aukomis.
Moterų Sąjungos 36
• Apdraudos reikalais ge
Kuopa š.m. gruodžio 10 riausius patarnavimus gau
d. surengtam persekioja site kreipdamiesi į Z. Obemos bažnyčios minėjime lenį tel. 531-2211.
yra sukėlusi 420 dolerių.
• Prieš atnaujindami sa
Parapijos klebonui kun.
vo namų ar automobilių
J. Angelaičiui pridėjus
palyginkite sa
580 dolerių Lietuvių Re draudimus,
vo mokestį paskambindami
liginei Šalpai pasiųsta V. Giedraičiui tel. 944-6835.
1000 dolerių.
Mot. S-gos 36 kuopos
• Išnuomojami šeimoms
valdyba nuoširdžiai dė be vaikų du butai po 5 kam
koja klebonui kun. J. An barius, naujai atremontuo
gelaičiui už šią stambią ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
auką, minėjimo pa Jurgio parapijos rajone.
skaitininkui A. Kasulai- Teirautis telef.: 431-2497.

Gyvenančius svetur aky
lai visi stebi ir seka. Todėl
rūpinkimės savo dvasine
kultūra, kad nenutoltume
nuo svarbesnių visos tau
tos reikalų. Būkim tikri pa
triotai Lietuvos laisvinimo
darbuose.
Gyvenkime ne
vien sau, bet ir tautai. Iš
mokime to kilniadvasių me
no — savęs atsižadėjimo.
Mokėkim atprasti nuo to,
kas veda į sumaterialėjimą

Norint Lietuvos la.isvjnimo reikalą paspartinti, sa
vas jėgas suburti ir pasau
linę opiniją savo pusėn pa
lenkti, turim, nuskaidrinti
tarpusavio atmosferą. Kiek
vienas lietuvis turi būti
brangus, ir pagal nuveiktą
darbą ar laukiamą įnašą
vertinamas.
Mums
daug
reikia lietuvių, ypač jaunų
jų, svetimas kalbas mokan
čių, gerų santykių ir pasi
tikėjimo tarp svetimųjų tu
rinčių. Mums reikia giles
nių šaknų tuose kraštuose,
kuriuose gyvename.

daroma. Kai senimas vis
dar dainuoja — jaunimas
dažnai kažkur kitur sau
ūlioja. Kaip bekalbėsi
me, tos negerovės tikro
ji priežastis kyšo iš pa
čių tėvų apsileidimo beauklėjant prieauglį ir jį
lengvapėdiškai praga
nant iš savųjų tarpo.
1968 yra ypatingi, gilios
reikšmės metai. Tie
metai pareikalaus ir iš
choro ne vieno, bet ke

lių artimesnių ir toli
mesnių pasirodymų mū
sų visuomenei, o kai kur
gal ir svetimaj ai publi
kai.
Belieka trokšti ir lin
kėti, kad choras, pasirė
dęs nauju VILTIES rū
bu t ne tik puoselėtų lie
tuvišką dainą, netik garsintų Lietuvos vardą,
bet šauktų ir į didesnę
mūsų visų tautinę vieny
bę.
J. Bubelis

VILTIES CHORAS PHILADELPHIJOJ
Ilgesnį laiką Phila
delphijoje reiškęsis Lie 
tuvių Tautinio ansamb
lio choras pakeitė savo
vardą į Lietuvių chorą
VILTIS. Spėjama, kad
tuo norėta atsikratyti
platesnės prasmės žo
džio "ansamblis", kuris
rišamas su šokėjų gru
pe, juoba, kad čia vei
kianti tautinių šokių gru
pė ŽILVINAS nepriklau
somai nuo choro tvarko
si. Taigi, choras pasirin
ko prasmingą viltininkų
vardą, o tik gal bereikia
jo dainininkam dar ap
sispręsti apie įstojimą
i Vilties draugiją nariu
Clevelande ir pasidary
ti tikrais viltininkais.
Pavadinimo pakeiti
mas nepasibaigė su tokia
žinia, o reikėjo viešai
įsiteisinti bei protokoliškai įsiforminti gyveni
me, žinoma, su tam tik
romis apeigomis - krikš
tynomis. Tokių ceremo
nijų diena buvo parink
ta gruodžio 16 ir McCallister dailiose patalpose
susirinkus nemažam viC'
tos lietuvių visuomenės
būriui, įvyko tos laukia
mos choro krikštynoso
Ir ne tik tas, bet dar bu
vo suruoštas koncertas
su balium.
Buvo paskaityta choro
patriotiška deklaracija,
padeklamuoti
Vilties
himno žodžiai (B. Rau
go kūrinys) primenant,
kad pačią himno melo
diją komponavo Anelė
Kaulinytė.
Koncertinėj progra
mos dalyj duetu dainavo

O. Šalčiūnienė ir O.
Pliuškonienė, gi choras
išpildė giesmę O, Mari
ja... (žodžiai A. Karvelytės-Dubauskienės, me
lodija — J. Strolio), Vil
ties choro himną ir kan
tatą Tėviškės Namai □
Programai užsibaigus
netruko ilgų ir pagrau
denančių kalbų, o taip
pat pasidžiaugimo ir lin
kėjimų chorui stiprėti
balsais ir pilnėti nariais
bei per dainą kelti mū
sų tautiečių dvasią, gar
sinti Lietuvos vardą. Čia
keliais atvejais kalbėjo
choro v-bos pirm. B.
Raugas, tas šalia choro
vedėjo muz. A. Kaulinio
vienas iš entuziastų vi
sokiame lietuvybės ugdy
mo bei jos išlikimo sve
čioj šaly darbe, pasiry
žusio 1968 m. švenčiant
penkiasdešimtąsias Lie
tuvos nepriklausomybės
atkūrimo metines išves
ti į sceną 50 dainininkų,
kurių šiuo metu tėra virš
30.
Tačiau čia visa bėda,
kad lietuviai pamėgo sa
vo gyvenvietėmis išsimė •
tyti įvairiose miesto da
lyse ir per tai bendruomeniam mūsų sambū
viui bei kultūriniai me=
niškoms
apraiškoms
reikštis ir jas remti su
sidarė nemažai apsun
kinimų, juo labiau, kad
tam pas daugelį ėmė
stigti ir noro ir parei
gos jausmo.
Linkėtina, kad į cho
rą įstotų daugiau jauni
mo, o ne atvirkščiai kaip
daugelyj vietų dabar tas
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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 Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina
šias knygas:
PALIK AŠARAS
MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie
tuviu kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis.
KAINA $3.00

KELIAS Į KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, oremijuotas Dirvos
konkurse.
KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS ..................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ........... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuviu tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo
Nepr. Lietuvoje.
KAINA $5.00

minkštais viršeliais ................................................. $3.00

kietais viršeliais ...................................................... $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —

minkštais viršeliais ............................... -................ $3.15
kietais viršeliais.........................................................$3.75

Gr. šimukonienė — SU DAINA —

J.

Lietuviškų dainų rinkinys ..............
$2.00
Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ..........$2.50

J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ....................... $3 00
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS
minkštais viršeliais ................................................. $3.00
kietais viršeliais ........................................................ $4.00

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ....... $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) .................... ...$6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................
$2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA .. .$4.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00,
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.
_________________ IŠKIRPTI —------------ ------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvpje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
knygų.

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

Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
pašto išlaidoms.

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

Rašvkite:

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol.
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.

DIRVA

KUN. PETRO AŽUBALIO

PAGERBIMAS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Vienas iš senųjų ateivių Australijoje Antanas Baužė, kuris šiais
metais švenčia 70 metų amžiaus sukakti, su PLB pirmininku Juozu
J, Bachunu, jam lankantis Sydnejuje. A. Baužė į Australiją atvyko
1930 metais. Pradžioj vertėsi prekyba, vėliau atidarė nekilnojamo
turto pirkimo ir pardavimo agentūrą ir kartu yra taikos teisėju Syd
nejuje. Susiorganizavus Australijoje LietuviųBendruomenei, jis tapo
jos aktyviu nariu ir buvo pirmuoju pirmininku. Jis bendradarbiauja
lietuvių spaudoje, yra leidęs lietuvišką laikraštį, o jo žmona Ona
daug dirba lietuvybės darbe, ypatingai pasižymėjo įrengiant senelių
prieglaudą.

* ALTS-GOS East St.
Louis skyrius per valdy
bos iždininką J. Kiemai
tį prisiuntė papildomą
50 dol. įnašą Vilties ri
jai, tuo savo bendrą su
mą pakeldami iki 350
dol.
Nariais negausus, bet
veiklus ALTS-gos St.
Louis skyrius tuo paro
dė atžymėtiną savosios
spaudos rėmimo reikš
mės supratimą.

* PRAŠOME ĮSIDĖ
MĖTI, kadpradedant sau
sio 7 įsigalioja naujieji
pašto tarifai. Papras
tiems laiškams nuo tos
dienos reikia 6centųpaš
to ženklo, gi oro paštu
siunčiamiems — 10 cen
tų.
Ta proga pastebime,
jog laikraščio siuntimo
tarifai pakilo 24 nuoš.
Taip pat pakelti knygų ir
kitų spausdinių tarifai.
* SOLISTAS ALGIR
DAS VOKETAITIS vėl
dainuos Chicagos Lyric Operoje 1968 m. se
zonui.

gaičių chorą, kuris pir
mą kartą pasirodė Ka
lėdų metu per Šv. Mi
šias. Žinant, kad iš ža
lios, nors ir jaunos, me
džiagos per trumpą laiką
stebuklų nepadarysi, ta
čiau pirmieji vaisiai bu
vo patenkinami. Kai ku
riems giedojimo s per Mi
šias padarė labai gerą
įspūdį. Jei mes reikalau
tume to, kas negalima bū
tume nesąžiningi. Net ir
patyrusių choro dalyvių
per kelias repeticijas ne
padarysi tobulais dai
nininkais. Tad ką bekal
bėti apie žaliukes.
Vienas dalykas yra
džiugus, tai jaunimo pa
mėgimas dainos. Šis reiš
kinys ir džiuginakiekvie
ną lietuvį. Pats faktas
vertas visų detroitie
čių dėmesio ir para
mos, nors muz. St. Sli
žys to ir nereikalauja.
Jis yra kietas savo nu
sistatyme. Jei pasiėmė
šį sunkų uždavinį, tai
jį ir išspręs teigiamai.
Lietuvaičių choras, su
darytas iš apie 40 jau
nų narių, yra didelis įna
šas į lietuvybės ugdy
mą jaunimo tarpe. Gies
mių ar dainų žodžių ta
rimas yra geras. Tas
jau pirmas laimėjimas
lietuviškam reikalui.

* NEWARK EVENING
NEWS savo gruodžio 21
laidoje patalpino ilgesnį
Nino Lo Bello straipsnį
apie Lietuvos partizanus
jų kovas su komunisti
niais įsibrovėliais. KoLinkėtina muz. St. Sli
respondenas
lankėsi
žiui
ir jo vadovaujamo
Vilniuje ir atrodo gerai
choro
dalyvėms nepails
painformuotas Lietuvos
ti
ir
su
nuoširdumu puo
klausimu.
selėti lietuvišką dainą ir
DETROITO MERGAIČIŲ skleisti plačioje visuo
CHORO PASIRODYMAS menėje darant išvykas ir
į kitas kolonijas ir už
Muz. St. Sližys nese degant jaunimą kultūri
(am)
niai suorganizavo mer niam darbui.

Dail. Vida Krištoląitytė, kurios kūrinių paroda atidaroma Čiur
lionio galerijoje Chicagoje sausio 7 d. Parodos globėjai: Chica
gos Ateitininkų Sąjungos Sendraugių skyrius.
Ged. Naujokaičio nuotrauka

Kun. P. Ažubalio 25 metų kunigystės sukakties minėjimas Toronte
gruodžio 17 d. Iš kairės: Lietuvos gen. konsulas dr. J. Žmuidzinas,
sukaktuvininkas kun. P. Ažubalis, sukaktuvininko mamytė ir H.
Žmuidzinienė.
S. Dabkaus nuotrauka

V. Verikaitis. Jų dainavi
mą pianiniu palydėjo
muz. St. Gailevičius.
Po visų kalbų, sveiki
nimų, dovanų ir meninės
programos, žodis buvo
duotas sukaktuvininkui..
Padėkojęs už sveikini
mus ir linkėjimus, bran
gias dovanas ir gausų at
silankymą, solenizantas
prisiminė praeities die
nas, kada atvyko į Toron
to ir pradėjo parapijai
vadovavimą. Jis pareiš
kė, kad per eilę metų su
sitikdamas su žmonėmis
ir besikalbėdamas su
jais, jis patyrė, kad visi
yra geri ir kunigo pašau
kimas, įsitikino, eęas
tarnauti visiems, neskiristant juos į geresnius
ir blogesnius. Žvelgda
mas į susirinkusius jį
pagerbti, džiugiai pri
minė. kad ir čia jis ma
tąs įvairių įsitikinimų
ir nusistatymų žmones.
Prašydamas Aukščiau-

siojo palaimos visiems,
solenizantas baigė savo
padėkos žodį;
Programos pravedimas vyko sklandžiai.
Trumputės pertraukė
lės pirmininkaujančio
buvo paįvairinamos hu
moru.
pb

Skaityk ir platink
DIRVĄ

REG1STERED
NURSES
CORONARY CARE
Due to the establishement of a
special coronary care unit excellent positions are avvaiting individuals experienced in the care
of coronary patients. Graduation
from an accredited school of
nursing and membership in a
professional nursing organization
will be required. If interested and
truly qualified apply:

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Rd.
Detroit, Mich.
<(140-2)

F E M A L E

NURSING
INSTRUCTORS

Svečiai kun. P. Ažubalio pagerbime.

Kun. Petro Ažubalio,
Šv. Jono Krikštytojo pa
rapijos klebono kunigys
tės 25 metų sukakties
minėjimas, įvykęs gruo'
džio 17 d. yra laikyti
na neeiliniu įvykiu. Su
kaktuvininką pagerbti į
didingas Seaway Towers
viešbučio patalpas atsi
lankė apie 700 asmenų.
Taigi tokiu metu, kada
čia pat Kalėdų šventės,
kada kitų visokių reikalų
begalės, tai toks gausus
atsilankymas buvo ženk
las , reiškiantis visuo
menės prisirišimą ir di
dėlę pagarbą jubiliatui.
Nemažai buvo atvykę ir
iš tolimesnių vietovių.
Minėjimas buvo pra
dėtas "lietuvišku punk
tualumu" — vieną va
landą vėliau. Jubilia
tas kun. P. Ažubalis ir
pagarbūs svečiai, jiems
atvykus, buvo sutikti gau
siais plojimais. Užė
mus vietas už garbės
stalo, minėjimui vado
vavęs LB Toronto apy
linkės pirmininkas adv.
G. Balčiūnas perdavė
jubiliatui Šv. Tėvo pa
laiminimą. Pagrindiniu
kalbėtoju, kuris nušvie
tė sukaktuvininko gyve
nimo kelius ir darbus,
buvo jo mokslo laikų
draugas mokytojas Pet
ras Balčiūnas. Toliau
ėjo sveikinimai. Žodžiu
sveikino: ministeris J.
Yeremko, adv. A. Maloney, konsulas dr. J.
Žmuidzinas, K LB kraš
to valdybos pirmininkas
A. Rinktinas, kurndr. F.
Jucevičius, Prisikėlimo
parapijos klebonas kun.
Placidas OFM, evange
likų Vilties parapijos
klebonas kun. A. Žilins
kas, Tėviškės Žiburių
redaktorius kun. dr. Pr.
Gaida, Sūnų ir Dukterų
draugijos pirmininkas
V. Ramanauskas ir LB
vietos apylinkės valdy
bos vardu pats minėjimo
iškilmių pravedėjas Go
Balčiūnas. Raštu svei
kinimus atsiuntė: Vati
kano valstybės sekreto
rius kardinolas A. Cicognani, kardinolas A.
Samore, Toronto arki

S. Dabkaus nuotrauka

vyskupas Ph. Pocock,
vyskupas V. Brizgys,
kan. F. Kapočių s, vysku
pas Fr. Allen, ministe
ris P. Hellyer, Lietuvos
atstovas Washingtone J.
Rajeckas, Toronto mies
to aldermanas B. Grys,
prel. J. Balkūnas, prel.
A. Deksnys, prel. J.B.
Končius, Lietuvių kredi
to kooperatyvas Parama
kun. V. Martinkus, J.E.
Kardeliai ir Stp. Kęsgai
lą iš Montrealio, kan. V.
Zakarauskas,- mons. V.
Mincevičius, kun. Pr.
Garšva, mons. V, Bal
čiūnas, sol. L. Šukytė,
Lietuvių Tautinės Sąjun
gos Toronto skyrius, M a
žosios Lietuvos Bičiu
liai, Lietuvos Kūrėjai Savanoriai, Šv. Jono Kr.
parapijos pašalpinė drau
gija ir daugeli s kitų. Ko
miteto pirmininkė O. Jo
naitienė ir p. Čirūnas vi
sų atsilankiusių vardu
įteikė sukaktuvininkui
kieliką. Taip pat tuo pa
čiu metu su dovanomis
solenizantą pasitiko bro
liai J.S. Ažubaliai, Suval
kų trikampio lietuvaitės
ir visa eilė kitų.
Toliau sekė meninė
programa, kurią išpildė
solistai V. Žiemelytė ir

Opportunity for
REGISTERED NURSES

Immediate openings avvaiting qualified in-service instructors. Graduation from an accredited school
of nursing vvith B. S. degree and
membership
in a
professional
nursing organization will be required along with a mininium of 5
years expeperience as an instructor, supervisor or head nurse. If
interested and truly qualified ap
ply:

For 55 Bed General Hospital.
General Duty Nurses
3-11 11-7 shift
Good starting salary. Plūs differential for evening & night
duties.

Director of Nursing

Apply call or write to administrator

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Rd.
Detroit, Mich.
(140-2)

Liberal

Personnel

Policies

MONROE COUNTY HOSPITAL
P.O. Box 848
MonroevilJe, Ala.
(40-9)

Mokytoja Olga ir dipl. inž. Jurgis Paulikai prieš Kalėdas Kr.
Donelaičio lituanistinei mokyklai Chicagoje padovanojo prožek
torių paveikslams rodyti. Po kelių dienų abu Paulikai automobi
lio nelaimėje buvo sunkiai sužeisti. Jurgis Pauliukas po valan
dos mirė, o Olga Paulikienė be sąmonės buvo paguldyta ligoni
nėn, kur rasta keli kaulų lūžimai.
V. Noreikos nuotrauka

K. Donelaičio lit. mokyklos kalėdinė eglutė. Giesmių programą atliko žem. skyrių moksleiviai, va
dovaujami muzikos mokytojų V, Gutausko (su akordeonu kairėje) ir K. Skaisgirio (gilumoje). Pirmo
je eilėje sėdi mokyt. M. Plačienė.
V. Noreikos nuotrauka

