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Praėjusieji metai, ap
lamai imant, buvo geri,
nors ir buvo pasigenda
ma pasitikėjimo ateiti
mi, Anot Chase Manhattan Banko vicepreziden
to William Butler: "Never have so many had it
so good and felt so badly about it”.
Priežasčių tam buvo
gana daug. Nors viduti
nis amerikiečių šeimos
uždarbis pasiekė rekor
dinės 7.404 dolerių su
mos, pasitenkinimą tuo
reiškiniu sumažino ky
lančios kainos ir mažė
janti dolerio vertė, kuri
paskutiniais metais vėl
nusmuko 3%. Tokiu būdu
įspūdingas 6,5 nuošim
tis, kuriuo padidėjo
visos tautinės pajamos
už pagamintas gerybes
ir patarnavimus, reika
lingas pataisos. Turint
galvoje dolerio vertės
sumažėjimą, jis tesie
kia tik kiek virš 3, bet
ir su ta pataisa jis lai
komas patenkinamu.
Sprendžiant iš pas
kutinių darbininkų unijų
išsiderėjimų iš darbda
vių pakelti atlyginimus
tarp 5 ir 7%, atrodo, kad
pinigų vertės mažėjimas
per šiuos 1968 metus bus

panašus, kaip pereitais,
jei nedidesnis. Mat, dar
bininkų našumas per
šiuos metus buvo pakel
tas 3%, o tai reiškia,
kad skirtumą tarp to ir at lyginimo
padidėjimo
darbdaviai turės pa
dengti iš savo pelno ar
ba greičiau perkelti jį
ant pirkėjų pečių, o tai
ir bus tie 3 ar 4%, ku
riais nukris dolerio ver
tė.
Kalbant apie dolerį,
reikia pastebėti, kad lėta
infliacija bus nuolatinis
ateities gyvenimo reiš
kinys. Kiek griežtesnės
priemonės, kaip pavyz
džiui, Vakarų Vokieti
joje, tuojau iššaukė kaž
ką panašaus į depresiją,
ko negali pakęsti nė vie
na šių dienų vyriausybių.
Modernus kapitalisti
nis kraštas infliaciją
kontroliuoja pinigų apy
vartos sumažinimu arba
padidinimu. Tai pasie
kiama mokesčiais ar
emisijos bankų nuošim
čiais. Prezidentas John
sonas, kaip žinia,negalė
jo kol kas Kongrese pra
vesti mokesčių pakėli
mą, tačiau antroji prie
monė buvo pusėtinai sėk
minga. Šių metų pradžio

ŠIANDIEN IR RYTOJ
JĖZUITAI 1 savo vienuolynus ir mokyklas turi įsileisti neg
rus! Tok| parėdymą amerikiečiams jėzuitams duoda jėzuitų gene
rolas Arrupe, kurio laiškas paskelbtas Prancūzijoje leidžiamame
"Documentation catholique".
Jėzuitų generolas Arrupe kviečia amerikiečius jėzuitus pri
sitaikyti prie rasinės problemos išsprendimo, kaip tinka tikriems
krikščionims, kad visų teisės būtų pripažintos, gerbiamos ir gina
mos. Savo laiške jis pastebi, koks pavojus gresia Amerikai, jei
nebus greitai ir nuoširdžiai imtasi efektingų priemonių pašalinti
socialiniam neteisingumui, ir ne tik negrai, bet taip pat portorikiečiai, meksikiečiai ir rezervatuose gyveną indėnai turi pas jėzuitus
rasti stiprią paramą. Jėzuitai turi plėsti veiklą vargingųjų rajonuo
se ir kovoti su rasine diskriminacija. Turi dėti visas pastangas,
kad negrams būtų atidaros durys I jėzuitų vienuolynus, mokyklas
ir jų išlaikomus namus. Savo parapijose jie turi apaštalauti, kad
būtų pašalinti rasiniai barjerai.
Jėzuitų generolas Arrupe sako, kad tai be abejo sukels opozi
ciją ir piniginė parama jėzuitų veiklai sumažėsianti, bet | š| naują
apaštališką kelią jėzuitai turi stoti su užsispyrimu ir drąsa, kad
būtų paskubinta nauja era, kurioj visi žmonės bus lygūs.
Šitoks paraginimas pradėti naują apaštališką kelią primena jė
zuitų veiklą Čilėj ir Paragvajuj XVII amžiuje, kai jie pasirodė in
dėnų išlaisvintojais.
Kai 1607 m. jėzuitų provinciolas Diege de Torres išlaisvino
dvidešimt indėnų vergų, kurie jam buvo duoti vienuolyno darbams,
kilo protestų audra žemvaldžių tarpe. Buvo net atsisakyta jėzui
tams pardavinėti maisto produktus ir grasinta mirtimi, bet tas nie
ko nepadėjo. Jėzuitai su Ispanijos karaliaus pagalba sukūrė sody
bas, kur "pueblos" ar indėnai galėjo laisvai gyventi nepersekioja
mi. .
Dabar, trims šimtams metų praėjus, jėzuitai pradeda naują
kovą, specialiai prieš neturtą ir už rasinę lygybę.
Toks jėzuitų generolo Arrupe laiškas sukelia Įtarimų ir dėl tų
"neaiškumų", kuriuos lietuvių tarpe padarė buv. jėzuitų provinciolo
Markaičio žodžiai, kad Chicagoje jėzuitų kultūros centras tarnaus
visai Chicagos pietvakarių daliai... atseit ir negrams. Kitaip sakant,
ten lietuviškos kultūrinės vertybės būsiančios tik dekoracijos fonu.
Gal naujasis provincijolas tiesiu žodžiu mus nuramins ir pa
sakys, kad to nebus?

je buvo smarkokai pajus
ti pakelti nuošimčiai už
paskolas, o metų bėgyje
juos sumažinus, ūkinis
gyvenimas vėl pagyvėjo.
Tačiau reguliavimas ūki
nio gyvenimo tais nuo
šimčiais yra gana sun
kus, nes dažnai reikia
remtis spėliojimais, o
ne tikrais faktais. Vie
na iš priežasčių, kodėl
Kongresas atsisakė pa
tenkinti prezidento rei
kalavimą pakelti mokes
čius buvo ne tik kongre
so noras sumažinti vals
tybės išlaidas, bet ir’
skirtingas ūkinės būk
lės, paremtos ta pačia
statistika, įvertinimas.
Kongreso ”Ways and
Means Committee" pir
mininkas Mills, perku
rto komisiją pirmučiau
sia turi pereiti tas rei
kalavimas, yra pažiū
ros, kad ūkinis gyveni
mas nėra jau tokiam sto
vyje, kad būtinai būtų rei
kalingas mokesčių padi
dinimas, kad faktinai
mes nepergyvenam jokio
”boom’o”.
Daugelis ūkinių sun
kumų priežastis įžiūri
fakte, kad dabartinė ad
ministracija nenori su
mažinti savo užsimoji
mų. Ji kariauja Vietna
me, tačiau neatsisako
nuo sumanymo pasiųsti
žmones į mėnulį, kovoti'
su skurdu pačiose JAVbėse ir padėti kitiems
kraštams, jei to reikalau
ja JAV interesai. Iš ad
ministracijos pusės aiš
kinama, kad JAV toli gra
žu dar nėra pertempu
sios savo resursų ir
valstybės biudžeto defi
citas nėra toks baisus
kaip atrodo.
Iš tikro, finansiniame
gyvenime šalia realių
faktų nemažai reikšmės
turi ir tikėjimas atei
tim. Jei kas nors galė
tų pareikalauti iš karto
pakeisti visus dolerius
auksu, kuriuo jie taria
mai yra paremti, to gel
tono metalo iš karto ne
liktų valstybės ižde. Ir
tai atsitiktų ne tik Ame
rikoje, bet ir kiekvieno
je kitoje kapitalistinėje
valstybėje.
Bet ko yra vertas pats
auksas? JAV valia aukso
kaina laikoma tokiame
(Nukelta į 2 psl.)
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šnipinėjimo informaci
jai ir vykdyti ideologi
nėms diversijoms prie
šo žvalgybos siunčia į
mūst| šalį kadrinius žval
gus ir agentus, įtraukda
mos juos į įvairių dele
gacijų ir turistinių gru
pių sudėtį,,.
Štai kokiomis akimis
čekistai žiūri į kiekvie
ną, net ir geruoju įsi
leistą, net į prašyte pri
siprašytą savo krašto
lankytoją... O jei jos bū
tų pamanęs, kad laisvė
je esantieji ir netylintieji išeiviai nieko nereiš
kia, tai tam čekistas Pet
kevičius irgi aiškiai at
sakė:
— Vykdydami ideologi
nes diversijas, — rašo
(Nukelta į 2 psl.)
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VISO PASAULIO

• Valst. Sekretorius Dean

Su slidėmis i kalnus...

Vyt. Maželio nuotrauka

ČEKISTŲ AKYS DIDĖJA
NUO BAIMĖS...
Gruodžio 20 dieną vi
soj Sovietijoj buvo meti
nė čekistų pagarbini
mo diena. Ši tikroji ir
svarbiausioji bolševiki
nės valdžios atrama, ne
prilygstamu teroru iš
laikiusi bolševikus val
džios soste 50 metų vi
saip kaitaliojusi savo
vardas, ir dabar besi
vadinanti ”civilizuotų”
valstybės saugumo komi
teto vardu, šventės pro
ga visada grįžta prie sa /o tikrojo originalaus čekištų vardo.
Lietuvoj čekistai irgi
šventė savo šventę ir nesi slėpdami gyrėsi, kaip
jie — Maskvoje Dzer
žinskio kadai sukurta
Rusijos C e - K a (ypa
tingoji komis.ja),
saugo taip pat ir šio kraš
to "suverenumą”...
Gruodžio 19 d. Tiesoj

apie čekistų vaidmenį
Rusijoj
ir Lietuvoj
straipsnį parašė dabar
tinis vyriausias Čekistas
Lietuvoj J. Petkevičius,
kuriame ir vėl atskleidė
visą, tiesa, seniai pažįs
tamą, bet jokiose aplin
kybėse nepamirštiną če
kistinį mentalitetą.
Tas čekistų viršinin
kas, titulinis čekistų vy
resnybės vietininkas Lie
tuvoj, tarp ko kita rašė:
- - Lietuvos TSR če
kistai (kurių bent 90 ar
daugiau nuošimčių visa
da Maskvos Lietuvai "pa
dovanoti") turėjo atkak
liai, pasiaukodami kovo
ti su ginkluotomis nacio
nalistinio pogrindžio gau
jomis, kurias sukūrė hit
lerinės žvalgybos agentū
ra, o vėliau perėmė JAV
ir Anglijos žvalgybos (!)
Arba toliau: — Rinkti

Rusk spaudos konferenci
joje pareiškė, kad panau
dojami visi diplomatiniai
kanalai Hanoi "taikos ba
landžiams" patikrinti ir įsi
tikinti jų tikrumu. Jis pa
reiškė, jog šį kartą būtų
netikslinga į tuos taikos de
rybų siūlymus žiūrėti kaip
j propagandos pokštus.
Pastaruoju metu spaudo
je buvo pasirodę apsčiai ži
nių, jog Hanoi labai sun
kiai išgyvena JAV aviaci
jos bombardavimus ir kal
bos apie taikos derybas da
rosi vis realesnės.
šiaip ar taip, įvykių rai
dos vairas tebėra Kremliu
je, iš kur plaukia 90 nuoš.
paramos Š. Vietnamui.
• Viceprezidento H. H.
Humphrey kelionė po Afri
kos valstybes ne visur su
silaukė sklandaus sutikimo.
Conge jis buvo sutiktas
priešingai nusiteikusiij de
monstrantų, kitur vėl jo
palyda buvo apmėtyta kiau
šiniais ir akmenimis.
Bendrai gi, kaip Liberi
joje ir kitose valstybėse vi
ceprezidentas buvo sutiktas
su visa galima pompa, pa
radais ir — naudingais pa
sitarimais.
• Gynybos sekret. McNamaros atsistatydinimas nudelsiamas iki kovo mėn.,
kad jis suspėtų paruošti
Kongresui gynybos depar
tamento biudžetą sekan
tiems metams.

• JAV politikos strategai
numato "karštą vasarą" ir
prezidentui Johnsonui. Jei
vėl miestuose plėsis riau
šės, daug kas priklausys
nuo to, kaip prezidentas
reaguos malšinimui panau
dojant kariuomenę ir kaip jis
tais atvejais laikysis pats.
žodžiai ir pažadai mažai te
turės reikšmės.

• šiaurės Vietnamo vy
rai, pašaukti į kariuomenę
ir siunčiami į P. Vietnamą
tai laiko mirties sprendi
mu. Hanoi turi didelį rū
pestį, kaip pakelti smun
kančią karių moralę.

¥
VILNIAUS teatro direktorius verčiamas, padaryti savikritiką.
Kompartijos sekretorius jam sako:
— Tu, drauge, Tiesoj paskelbsi straipsni, kuriame prisipažin
si padaręs klaidas...
— Kokias klaidas?
-- Palauk. Leisk man kalbėti. Tu parašysi, kad tavo klaidos
didelės...
— Kokios klaidos?
-- ... kad tokiu savo elgesiu tu pakenkei partijos garbei...
— Garbei?! Kokiai garbei?
, .

431-6344

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EKONOMINĖ BŪKLĖ
ŪKIŠKAI 1968 METAI TURĖTŲ BŪTI GERES
NI NEGU PRAĖJUSIEJI, NORS KAINOS PA
KILS, O DOLERIO VERTĖ TOLIAU KRIS. —
TAI TODĖL, KAD VALSTYBĖ IŠMOKO ŪKINĮ
GYVENIMĄ GERIAU REGULIUOTI NEGU KA
DA NORS ANKSČIAU. — KO Iš TIKRO YRA
VERTAS AUKSAS?

Tel«phon«:

«907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103

- Pagaliau, ar prisipažinsi parašęs "Ana Karenina"?...

• Indijos ūkiniai negala
vimai, vyriausybės planavi
mo pastangų nepasisekimai,
nederlius ir kt. negerovės
menkina premjerės Gandhi
ir jos vyriausybės autorite
tą. Daugelyje vietovių įsi
gali komunistinis elemen
tas. Kalkutoje jau atvirai
kalbama, jog iš tikrųjų
esanti prasidėjusi neoficia
li komunistų revoliucija,
vadovaujant Pekinui.
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čekistų akys didėja nuo baimės
(Atkelta iš 1 psl.)
jisai, — mūsų priešai
naudojasi
įvairiomis
priemonėmis. Ypatingas
viltis jie deda į radijo
propagandą, tarybinei
liaudžiai priešišką li
teratūrą, kino filmą.
— Savo ardomajame
darbe prieš mūsų res
publiką imperialistinės
žvalgybos aktyviai naudo
ja ir Lietuvos reakcinę
emigraciją. Užsienyje
gyveną lietuviškieji na
cionalistai ligšiol puose
lėja viltį, kad su im
perialistinių valstybių
pagalba bus atkurta bur
žuazinė santvarka Lie-

Ekonominė
būklė...
(Atkelta iš 1 psl.)
pat lygyje kaip 1934 me
tais, būtent JAV j į perka
ir parduoda užsienio emi
sijos bankams bei pramonės reikalams po 35 do
lerius už unciją. Bet nuo
to laiko kviečiai pabran
go beveik dvigubai, jau
tiena 5 kartus, sidabras
4,5 kartų, plienas —
3 kartus, varis — 5.
Taip žiūrint, galima sutikti su Prancūzi jos rei
kalavimu, kad doleris bū
tų nuvertintas pusiau ar
ba aukso kaina būtų pa
kelta iki 70 dolerių už
unciją. Iš. kitos pusės
tačiau nurodoma, kad ta
‘maža’ kaina faktinai yra
visai nereali ir nepap
rastai išpūsta.
Įsivaizduokime, kad
JAV atsisako nuo aukso
padengimo ir jas paseka
kiti kraštai. Kas gi atsi
tiktų? O gi nieko, išsky
rus aukso kainą. Ji tuo
jau pat... kristų. Ir štai
dėl ko. Šiuo metu auk
so yra pagaminama apie
45 milijonus uncijų per
metus, tačiau tik treč
dalis, t.y., apie 15 mili
jonų uncijų sunaudoja
ma pramonei ir papuoša
lams, du trečdaliai visos
aukso gamybos nueina į
emisijos bankų ir turtin
gų privačių piliečių iž
dus, seifus ar slėptu
ves. Jei tačiau tie nuo
aukso pirkimo atsisa
kytų, aukso kaina turėtų
drastiškai kristi, nes,
kaip sakėme, pramonė
pasitenkina tik jo gamy
bos trečdaliu. Tiesa, auk
sas galėtų būti plačiau
naudojamas, ypač elekt
ros pramonėje, nes yra
geras laidininkas, ir
šiaip turi labai gerų pri
valumų, bet tam jo kai
na turėtų būti sumažin
ta iki 8 dolerių už unci
ją. Tai būtų reali aukso
kaina, jos perviršis yra
tik vaizduotės dalykas.
Bet žmonės turi į ką
nors tikėti skaičiuoda
mi savo popierinius pi
nigus ir 1968 metais.

tuvoje. Todėl jie siekia
padėti imperialistams ir
mėgina trukdyti mūsų
žengimui komunizmo sta
tybos keliu.
Prisimenant priežodį,
kad akys didėja nuo bai
mės, yra aišku, kad če
kistai Lietuvoj, nors ir
didelį užnugarį turi, te
bėra apimti baimės.
Vilniuje jau išleista
Sofijos Binkienės sudary
ta knyga vardu "Ir be
ginklo kariai” — doku
mentų ir, daugiausia, liu
dijimų rinkinys apie ei
lės lietuvių pastangas
gelbėti vokiečių gestapi
ninkų
persekiojamus
žmones, daugiausia iš
getų pasišalinusius žy
dus. Salia nesiliaunan
čių įtikinėjimų apie "bur
žuazinių nacionalistų tal
kininkavimą" gestapi
ninkams, ši knyga, be
abejo, rodo kitą medalio
šoną. Bet bolševikai ne
būtų bolševikai; jei nepa
siskubintų įrašyti į savo
kreditus visų tų, kurie,
kaip įmanydami priešino
si gestapininkų žiaury
bėm. Dabar kelios dešim
tys tų įžymių arba anks
čiau Ir mažai tepažintų
patriotų lietuvių, jų tar
pe eilė gydytojų ir kuni
gų, — visi "pavyzdin
ga ir ištikimi tarybinės
liaudies gynėjai", "ak
tyvūs antifašistai", tie
siog "tarybinės san
tvarkos šulai”... Ne tik
tos knygos autorė - su
darytoja Sofi ja Binkienė,
bet ir jos vyras poetas
Kazys Binkis, beveik
vien iš mirties patalo
tegalėjęs stebėti abiejų
ano meto okupacijų žiau rybes, šios knygos re
cenzentų įrašytas į "akty
vius antifašistus". Iš sa
vo tarpo patrauklių asme
nybių jaunajai kartai pa
rodyti bolševikai turi
nedaug, — nusipelniu
siais čekistais gyrima
sis nedaug pasisekimo te

susilaukia. Todėl sten
giasi svetimomis plunks
nomis pasipuošti.
Bet apie vieną klau
simą šios knygos recen
zentai nieko nemini,
nors jis neišvengiamai
iškils ne tik vyresnie
siems, bet ir jaunie
siems tos knygos skai
tytojams Lietuvoj: —
kur '‘trečioji medalio pu
sė”? Būtent, kur hero
jai, panašiai kovoję
prieš čekistų siautėji
mą Lietuvoj ir 1940-41
metais, ir pačių gi bol
ševikų, su siaubu, bailiai
teprisimenamuoju "as
mens kulto" metu? Ar to
kių herojų buvo, ar ga
lėjo būti, o jei buvo, tai
kas su jais atsitiko?
Deja, apie šią meda
lio pusę Lietuvoj dar nė
ra galimybės ne tik kny
gas rašyti, bet sunku net
pašnibždomis prasitar
ti. Todėl S. Binkienės pa
teiktoji knyga yra įsak
mus priminimas lais
vėje esantiesiems — uo
liau pasistengti ir pa
skubėti surinkti medžia
gos tolesniems tokios
knygos tomams.
(ELTA)
TRIBŪNOJ KALBA
VIENAIP, O Už DURŲ
KITAIP...

Rašytojas Jonas Avyžius
(Vilniuje, romano "Kaimas
kryžkelėj’’ autorius), atsa
kydamas TIESOS redakci
jos klausimą, kas trukdo
rašytojams plačiau pasi
reikšti ir publicistikoj, at
sakė tiesiai ir aiškiai:
— Mūsuose dar gana daž
nai daiktai nevadinami tik
raisiais vardais. Tebegalio
ja tokios, atrodo, seniai tu
rėjusios atgyventi sąvokus;
kaip apsidraudimas, silpnadvasiškumas, karjerizmas.
Neretai girdi, kaip tas pats
draugas tribūnoje kalba
vienaip, o, išėjęs už durų,
kitaip. Rašytojas yra padė
ties viešpats, kol sėdi savo
darbo kambaryje prie rašo
mo publicistinio straipsnio.
O kai straipsnis atsiduria
laikraščio redakcijoje, daž
nai pasirodo, kad reikia at
sisakyti minčių, kurios ir

SCHOOL TEACHERS
SUMMER and HOLIDAY SEASON employment is available
to School Teachers as Drivers with EASTERN GREYHOUND
Lines.
For many years your fellov teachers have found driving for
GREYHOUND a rewarding, interesting experience.
No heavy eęuipment experience necessary - we will train you.
Qualifications are: Age — 24 to 35, inclusive
Heigh — Minimum; 5’8”, Maximum: 6’2”
Weight — Minimum: 155#, Maximum: 201#
Vision — 20/30 Both eyes, Corrected 20/20
Mušt pass aptiiude and psychological tests and complete
Driver Training Program. Also, pass Greyhound Physical
Examination.

Saturday, Jan. 6, 1968, 10:00 A. N. Only!
MONTICELLO MOTOR LODGE
Black Horse Pike & Exit #3 New Jersey Turnpike
BELLMAWR, N. J.
(No Telephone Inquiries)

An Equal Opportunity Eniployer

(2-5)

Dail. K. Žoromskio parodoje Phoenix galerijoje New Yorke Giedrė Kumpikaitė ir Ligi ja Babarskaitė,
Gilumoj K. Žoromskis.
V. Maželio nuotrauka

paskatino griebtis publicis
to plunksnos.
(E)

GRĘSIA GERIAMO
VANDENS STOKOS
PAVOJUS
Lietuvos miestams gre
sia geriamo vandens stokos
pavojus. Atitinkamo valdi
nio potvarkio atpasakojime
pažymėta, kad:
— Pramonės įmonės su
naudoja 50 procentų geria
mojo vandens, nors dauge
liu atvejų gamybos reika
lams būtų galima naudoti
mažiau deficitinį atvirų ba
seinų vandenį. Dideli geria
mojo vandens nuostoliai su
sidaro gyvenamųjų namų ir'
kultūrinių buitinių pastatų
vidaus vandentiekio tink
luose ir įrengimuose.
— Vilniaus miesto namų
valdybos dėLvnv-’-;’- hutfekėjimo 1966 metais turėjo
45 tūkstančius rublių nuo
stolių.
— Vietinių tarybų vyk
domųjų komitetų namų val
dybos (mažesniuose mies
tuose) nepatenkinamai pri
žiūri, nelaiku remontuoja
vandentiekio vidaus kana
lus bei armatūrą, blogai or
ganizuoja jų eksploatavi
mą. Taip pat blogai prižiū
rimi
ir eksploatuojami
miestų vandentiekio ma
gistraliniai ir gatvių tink
lai, lėtai likviduojamos tink
lų avarijos.
Potvarkyje numatoma ap
riboti įmonėms vandens tie
kimą iš miestų vandentie
kių, o už vandenį, jų sunau
dotą per nustatytą ribą,
imti penkeriopą mokestį.
(E)
• Profesorius Tadas Iva
nauskas gruodžio 16 dieną
sulaukė 85 metų amžiaus.
Tebedirba mokslinį .darbą,
dalyvauja Kauno ZoologL
jos sodo (jo kurto) moksli
nėje taryboje.
(E)
• Aleksys Churginas, vie
nas iš daugiausia pasižymė
jusiu vertėju
Lietuvoj,
gruodžio 16 d. TIESOJ pla
čiau atsiliepė apie Nado
Rastenio K. Donelaičio ME
TŲ vertimą j anglu kalbą.
Iš esmės gerai įvertinęs lei
dinį ir vertimą. Churginas
nurodė eilę vertimo vietų,
kurias jis laiko nepakanka.

delis ir svarbus darbas —
prasiveržimas ir geras pa
grindas ateity Donelaičio
parodymą angliškai skai
tantiesiems toliau tobulin
ti.
(E)

mai nusisekusiomis. Nesu
tinka vietomis ir su prof.
R. Sealy Donelaičio bei N.
Rastenio vertimo įvertini
mais, bet išvadoje sutinka,
kad tuo vertimu atliktas di-

LAISVĖS KOVŲ DAINOS
Autentiška lietuvių partizanų kūryba. Tai vertinga
knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo
ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.
Siųskite čekį ar perlaida šiuo adresu:
DIRVA ,
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

ELECTRONICS
COMMUNICATIONS
CAREER OPPORTUNITIES
IN THE

COMMUNICATIONS — INDUSTRY
Openings In Detroit — Kalamazoo
An excellent opportunity and future for hitfh school uraduntes and
ex-servicemen. Experience in eleclronics is desirable, būt not necessary. An appealing challenKing job with good opportunity for advancement. Liberal benefit plan includes holidays, vacations, tuition
reimbursement, medical and pehsion plans.

For Appointment call Collect (313) 393-5921

AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
(139-3)

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph f. Grlbautka*
faecutive Secretary
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

A

MAROUETTE PIRK

2533 I. 71 St. M GR 6 2345 6
♦
ciano iiunois
1410 S. 50 »«.. to. U) 3-2100-0
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liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
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Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Lietuvos laisvės
idealais apsiginkluoti
PASIBAIGUSIEJI 1967 METAI lietuvių tautai
buvo 27—tie ji svetimos galios tėvynėj viešpatavimo
metai.
Padieninė ar pamėnesinė tų metų Lietuvos
gyvenimo eigos apžvalga rodytų, jog tai būta me
tų, Lietuvai maža kuo teskirtingų nuo pernykščių
ar užpernykščių. Tik pažvelgus visu akiračiu iš
karto, įsirėžia išskirtinis tiems metams būdingas
bruožas.
Kai laisvėje lietuvių sambūriuose mezgėsi su
manymai ir pasiryžimai prideramai prisiminti ir
pasauliui priminti 50-ties metų sukaktį nuo Lietu
vos prisikėlimo savarankiškai gyventi, tai
svetimos galios užviešpatauto] mūsų tėvynėj tais
pačiais 1'967-tais metais buvo vykdomas neregėtai
sustiprintas įšvirkštinėjimas nuodų lietuvių sa
varankiškai minčiai užmarinti.
Tokiu tikslu bei prasme visa Lietuva tapo už
tvindyta ir persunkta Rusijos bolševikinės revoliu
cijos sukaktuviniais garbinimais ir jos tariamo
sios palaimos — atneštos į Lietuvą prieš 27 me
tus — gyrimais.
Dėl to ryškiai prasikišančio bruožo 1967 me
tai Lietuvoje tiktų vadinti sustiprintos savarankaus
lietuvių mąstymo anestezijos metais.
Bet būdinga ir tai, kad tasai savarankų mąs
tymą bei tikrovės vertinimą stingdančių nuodų tva
nas visdėlto neįstengė nei apmarinti, nei aiškiai
sutramdyti lietuvių sąmoningumo ir net jų sava
rankiškų minčių prasiveržimo viešumon. Net sve
timosios galios tarnyboje stovintieji laikraščiai,
tie pagrindiniai savaimingos lietuvio minties ma
rinimo įrankiai, — ir tie, šalia deklamacijų sveti
mosios, nuolat sergančios, todėl nespėjusios su
bręsti, o jau nusenusios revoliucijos garbei, pro
tarpiais visdėlto užleidžia kiek vfetos ir visiškai
sveikoms, drąsioms, kartais įsibrovėliams valdo
vams tiesiai į akį pirštu duriančioms mintims. Ir
toks, tolydžiai ryškėjąs, bruožas 1967 metais buvo
pastebimas pavergtos Lietuvos gyvenimo panora
moj.
Svetimoji galia Lietuvoj tebesaugo savo suda
rytąsias aplinkybes, dėl kurių tik maža savaran
kios tenykščių lietuvių minties pasireiškimų dale
lė tegali būti viešai minima. Tačiau, jeigu 1967tais, tokiems pasireiškimams itin priešiško potvy
nio metais jų vlsdėto buvo įmanoma pastebėti, tai
tikėtina, jog šiais — Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais čia, laisvėje, ne tik minėsim prieš 50 metų su
lauktą Lietuvos savarankiškumo atgyjimą, bet ir
stebėsim naują, dabar vykstantį savarankiškos min
ties stiprėjimą Lietuvoj, nors ir prievartaujamoj.
Praėjusiais metais Lietuvai buvo primestas svetlmareikšmls ženklas ”50”. Jo ten buvo daug, —
ant durų, langų ir sienų, bet mažai tebuvo lietuvių
širdyse.
Laisvėj keliame kitos reikšmės ”50” ženklą.
Tėvynėj regimų nusiteikimų vaizdai kviečia tą
ženklą taip apšviesti, kad švitėtų ne tik ir ne tiek
praeitim, kiek nauja tikros, tyros laisvės viltim.
Šiai vilčiai Lietuvoj dabar durys ir langai uždaryti,
bet yra daug atvirų širdžių. Jų atvirumas ryškiau
siai įprasmina Lietuvai skiriamuosius Laisvės Ko
vos Metus. Nes tenpagrindinis kovos laukas, — vie
ta susiremti ”50-tles” ženklo skirtingosioms pras
mėms.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Kom’tetas
drauge su kitomis laisvųjų lietuvių vadovybėmis

PLANINGAS
TAUPYMAS
ru/Aiirvuriivinj

Algirdas Jonys yra gi
męs 1907 m. gruodžio 29 d.
Petrapilyje. Ten šv. Katerinos gimnazijoje, kurioje
buvo dėstoma ir lietuvių
kalba, pradėjo pirmuosius
mokslus. Lietuvių kalbą
dėstė jo tėvas pedagogas
dr. Juozas Januškevičius.
Tėvui su šeima grįžus į Lie
tuvą, kaip pedagogui, teko
dirbti įvairiose vietovėse.
Čia ir Algirdas lankė kelias
gimnazijas, bandė dainavi
mą ir buvo įstojęs į Muzi
kos Konservatoriją.
Lietuvoje dalyvavo dau
gelyje organizacijų ir pasi
žymėjo sporte. Kaip futbo
lininkas dalyvavo K.S.S. ir
L.F.L.S. Vertėsi daugiausia
spaudos darbais. Ruošė ka
lendorius ir rašinėjo į Karį,
Kardą, Skautų Aidą ir kt.
Mylėdamas spaudą, daug
padėjo išgelbėti lietuviškų
knygų, maldaknygių ir kt.,
kai bolševikai likvidavo Ka
riuomenės štabo Spaudos ir
švietimo skyriaus knygų
sandėlius. Plačiau apie tai
yra Augo aprašyta 1957 m.
Karyje Nr. 4.
Prasidėjus vokiečių su
bolševikais karui, partiza
navo ir buvo Kaune Ąžuo
lyno štabo viršininku. Už
nepaklusnumą vokiečių val
džiai Gestapo 1943 m. buvo
išvežtas į Vokietiją. Kaip
mokantis vokiečių, rusų,,
lenkų ir lietuvių kalbas dir
bo vertėju ir daugeliui iš
vežtų lietuvių daug padėjo.
Gyvendamas Vokietijoje
ir vėl jis pasirodė, kaip di
delis knygos mylėtojas. Pa
skutinėmis karo dienomis,
jau vokiečiams traukiantis
iš Lietuvos savo jėgomis- Ir
lėšomis išvežė Kybartų
gimnazijos biblioteką apie
5000 knygų ir vadovėlių .vi
so 13 dėžių. Knygos atsidū
rė Rytų Vokietijoje, kur
vėl A. Joniui teko parodyti
daug sumanumo, kad jos
nepatektų į bolševikų ran
kas, kol jos vėliau pateko į
lietuvių stovyklą — Wuerzburgo gimnaziją ir kitur.
Kas dirbo lietuvių mokyk
lose ar gimnazijose, tie la
bai supranta, kiek tos kny
gos ir vadovėliai padėjo lie
tuvių švietimui tremtyje.
Į Ameriką, Philadelphiją
A. Jonys atvyko 1946 m.
čia vėl įsijungė į lietuvišką
veiklą. Yra išleidęs 1949 m.
Philadelphijos lietuvių ka-

"U.

lendorių su įvairiomis žinio
mis. Dalyvavo Lietuvių
Tremtinių Draugijos valdy
boje. Buvo Bendruomenės,
Balfo, Karių S-gos, Radijo
valandėlės, ALT S-gos ir
kitų organizacijų valdybų
narys ir nuolatinis rėmėjas.
Yra pats padaręs ir pado
vanojęs Philadelphijos šeš
tadieninės mokyklos vaikų
darželiui vaikams pritaikin
tų baldų, žodžiu — jo yra
visur pilna ir viską kas lie
tuvišką remia ar darbu ar
doleriu.

šiuo metu A. Jonys yra
ALT S-gos Rytų Apygar
dos pirmininku, suruošęs
eilę parengimų ir sukėlęs
lėšų, kurias žada paaukoti
irgi spaudai remti, šiuo me
tu Algirdas su žmona Herta verčiasi bizniu, Dolanco,
N. J. laikydami valgyklą.
Jo gyvenimo draugė irgi
yra aktyvi sukaktuvininko
sumanymų ir darbų rėmė
ja. Linkime sukaktuvinin
kui Algirdui sveikatos ir iš
tvermės lietuviškoje veik
loje.
P. Ut.

ALT PRANEŠIMAS
Ryšy su Amerikos
Lietuvių Tarybos pas
tangomis gauti Lietuvos
Nepriklausomybės
50
metų atstatymo sukak
čiai paminėti atitinka
mą JAV pašto ženklą ir
ryšy su lietuvių delega
cijos, vadovaujamos
ALT pirmininko A. J.
Rudžio, lankymusi š.m.

gruodžio 6 d. pas JAV
viceprezidentą
H. H.
Humphrey, didysis Chi
cagos amerikiečių dien
raštis Chicago Sun-Tlmes, š.m. gruodžio 17
d. įdėjo lietuviams pa
lankų vedamąjį ”A US

Skaityk ir platink
DIRVĄ
Opportunity for

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

Liberal

Personnel

Policies

Apply call or write to administrator
MONROE COUNTY HOSPITAL
P.O. Box 848
Monroeville, Ala.

numatė eilę priemonių tam svarbiajam laisvės
kovos ginklui išaštrinti, — Lietuvos nepriklau
somybės ir lietuvių tautos bei žmogaus laisvės
Lietuvoje idealui išryškinti. Nuspręsta ir įsipa
reigota — su visų mūsų visuomenėj esamų talen
tų talka ir visos visuomenės medžiagine pagal
ba — tas priemones ko tikslingiausiai pavartoti
ar dar surasti bei pavartoti jų Ir daugiau, kiek
tik tam sudarys galimybių visų mūsų turimų pajė
gų uolumas.
O uolumo reikia didelio ir daug. Nes uždavi
nys nesibaigs tik laisvės bei valstybinės nepri-‘
klausomybės idealo lšpuoselėjimu ir išaukštinimu.
Reikia rasti būdų ir priemonių padėti pajėgiajai
tautos daliai, ypač jaunajai kartai Lietuvoj tuo ide
alu iš naujo tvirtai apsiginkluoti. Ir nėra klausimo
— argi galima tai padaryti? Yra tik atsakymas, —
kad reikia.
(ELTA)

moka gerus dividendus.
pradėk taupyti šiandieni

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu,
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas ^/^c/o išmokamas du kart per metus už
visas taupymo sąskaitas.

Algirdas Jonys, ALT S-gos Ryty apygardos pirmininkas, švenčiąs 60 metą amžiaus sukaktį.

Štamo For Lithuania?”
(pusi. 19, sectlon II) ir
tas pats dienraštis taip
pat vedamųjų skyriuje
š. m. gruodžio 23 d.
”Opinlon Of The People” įdėjo skaitytojų at
siliepimus — ”Stamp
for Lithuania” B.S. Ju
rėno Chalrman XIII Llth
pex ir ”Universityof Chi
cago Alumnus”.
Didžiojo amerikiečių
dienraščio vedamieji ir
nuomonės
skaitytojų
mums yra labai svar
būs pa stangoseeaVo tiks
lą atsiekti. Ženklo klau
simas bus sprendžiamas
atitinkamoje komisijo
je po Naujų Metų, to
dėl labai svarbu, kad
lietuviai siųstų padėkos
laiškus Chicagos SunTimes redakcijai (Chi
cago Sun-Tlmes, Chicago, III) ir pageidavimus
Pašto Departamentui,
Washington, D.C., kad
ženklas Lietuvos Nepri
klausomybės 50 metų su
kakčiai būtų duotas.
Tuo mes lietuvių kil
mės amerikiečiai gali
me prisidėti išgauti da
bar pavergtos Lietuvos
laisvės atgavimo isto
riniam įvykiui atžymė
ti atitinkamą Amerikos
vyriausybės ir visuome
nės pritarimą mūsų kovo
je už Lietuvos laisvę.
ALT Biuras

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokijimais.

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, Wedneaday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS. President

Mutual Federal Savings and Loan Assoc. prezidentas Jonas Ka
zanauskas ir ponia, tautinės srovės veikėjai ir nuoširdūs Dirvos
rėmėjai,jau kelinti metai iš eilės rengia Ateities atžalynui kalėdi
nę eglutę, kurioj dauguma dalyvauja trečiosios kartos lietuviukai.
Šiais metais p. Kazanauskai suaugusiems svečiams išdalino dovanų
R. Skipičio knygą "Nepriklausoma Lietuva". V. Noreikos nuotrauka

KAIP BUVO IŠDUOTAS
PARTIZANU VADAS VANAGAS
0 r g anizuotoje Lietuvos
rezistencijoje šio pokario
dešimtmetyje, kaip žinoma,
ilgiausiai išsilaikė paskuti
nysis Dzūkų partizanų ”Dar
navos” apygardos vadas
Įeit. Adolfas Ramanauskas
— ”Vanagas”. Anksčiau
mūrų spaudoje paskelbtais
davin'taū^ii® buvo pagautas
1956 metais'V-cnprrijos su
kilimo metu ir beS»«ismo
sušaudytas Kaune.
''-s.
Bolševikinės revoliucijos
50 metų sukakties proga
minima ir NKVD 50 metų
sukaktis. Ta proga išleistas
net specialus pašto ženklas
šios baisios įstaigos sukak
čiai atžymėti.
Rašančiam šiuos žodžius
žinoma, kad Lietuvoje iš
leidžiama ir specialus isto
rijos tomas NKVD darbo
50 metų sukakčiai atžymė
ti. Tarybinėje spaudoje te
ko matyti vieną kitą iš
trauką iš šios naujai išlei
džiamos knygos. Joje ypač
plačiai užgriebiami Lietu
vos partizanai, nes kažin ar
per 50 "komunistinio ro
jaus” istorijos metu kas
kitas taip narsiai ir kietai
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V L. RAMOJUS
kovėsi už laisvę, kaip Lietu
vos laisvės kovotojai —
partizanai šio pokario de
šimtmetyje. Jie daug ir
kraujo enkavedistams nu
liejo ...
Toje žiaurioje knygoje,
kur, nėra abejonės, nemažai
istorinių faktų sufalsifikuoJjUjĮprašomas ir leifc. A.
Ramanausko~-^V£uagv li
kimas, vengiant minėti me
tus, kada tai įvyko.
Istorija prasideda brolių
Stašaičių šeima. Buvo pen
ki broliai. Keturi iš jų —
Jurgis, Vytas, Leonas ir
Klemensas antrojoje bolše
vikų okupacijoje įstojo į
partizanus. Jurgis ir Vytas
Stašaičiai žuvo laisvės ko
vos lauke, o Klemensas su
grįžo į legalų gyvenimą,
p a s i n a u dojęs bolševikų
skelbta amnestija. Bet tą
amnestiją jis vėliau turėjo
apmokėti brangia kaina:
NKVD privertė jį įvylioti į
pinkles ir išduoti Įeit. A.
Ramanausko daliniuose te
bekovojant j brolį Leoną.

Taip ir įvyko. Leonas
Stašaitis su kitu partizanu,
nieko blogo negalvodami,
parėjo naktį į Stašaičių ūkį,
o čia juos gyvus pačiupo
NKVD slapukai. Vėliau bu
vo sučiuptas Kauno muzi
kantas Kostas Toločka —
Įeit. Ramanausko ryšinin
kas. Toločkų ūkyje Jiezno
apylinkėse NKVD surado
Įeit. A. Ramanausko bun
kerį. Taip per išdavystes
^21ipę ant jo pėdų, galop
enkavedistai pačiupo ir nar
sųjį dzūkų partizanų vadą
Įeit. Adolfą Ramanauską"Vanagą”, kurio šviesus
vardas rikuojasi nesibai
giančiam Lietuvos didvy
rių sąraše.
Partizanai galvojo, kad
Trumanas yra lietuvis
Vartau buvusio žaliosios
girios partizano Antano
Birbilo-”Baltušio” dienoraš
tį. 1945 m. gegužės 12 d. į
savo dienoraštį partizanas
A. Birbilas užrašęs: .. ."Mi
rė Ruzeveltas. Jo vietą už
ėmė Trumanas. Sako, kad
Trumanas yra lietuvis, kilęs
nuo Marijampolės, štai kaip

Kalėdų senelis dalina dovanas Ateities atžalynui Chicagoje suruoštoje kalėdinėj eglutėj.
V. Noreikos nuotrauka

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
(3)
Priešaky abipus šventyklos baltavo pamautos ant ilgų žalgų
žmogaus ir arklio galvų kaukolės. Lankantiems šventovę jos turėjo
reikšti "anapus" prasmenis, primeną žmonėms šio gyvenimo trapu
mą bei likimo permainingumą, kitaip sakant, tokius dalykus, kurių
joks gyvas padaras išvengti negali. Kita vertus, kaukolės, lietuvio
supratimu, buvo kaip ir apsauga bei apsidraudimas nuo ligų, maro,
nederliaus, audrų ir aplamai nuo visokių negandų, nes, kaip bet ko
kiam gyvftii, taip ir visokioms piktoms glybėms kaukolė, mirties
reikšmuo, turėjo kelti pasibaisėtiną ir vengtiną siaubą. Dėlto lietu
viai laikė iškėlę kaukoles ne tik šventovėse, bet ir prie savo sody
bų.
Už šventyklos, pietinėje aikštės pusėje, atskirtoje nuo šventojo
ąžuolyno tankių krūmų ir skersai tekančio upelio, buvo jsikūrusi
ramovės Įnamių sodyba. Ten krito akysna iš drūtų rąstų suręsti vy
riausiojo krivio rūmai. Kitas erdvus pa stata s buvo skirta s maldinin
kų užeigai. Atvykę šventovėn padysnėnai rudens ar žiemos metu
ten rasdavo prieglaudą. Buvo ten pastatyti gyvenamieji krivių namai,
urnų ir sargybinių būstinės, sandėliai, ir atskirai nuo kitų pasta
tų erdvūs namai buvo skirti vaidilutėms. Visi tie pastaui atrodė
kaip nemažas kaimelis.
Šventaragis, sustojęs prie vartų, apmetė akimis visą šventovę.
Ties šventykla, dešinėje pusėje, baltavo sukalta iš lentų pakilumėlė, nuo kurios Dievelu ryt sakys pamokslą, o vaidilos ir vaidilutės
šoks ten apeiginius šokius. Prieš pakilumėlę buvo susutyti medi
niai suolai kilmingiesiems. Žmonės šmėšėliavo šen ir ten: tūli
ėjo šventyklon, tūli šiaipjau dairėsi, matyt, pirmą kartą atkeliavę.
Šventaragis nusprendė šventyklą aplankyti anksti rytą, kai nebus
žmonių, ir išėjo Pasižvalgyti po girią aplink šventovės atvadą, vis
tikėdamasis susitikti Ramunę.
Šventadieniškai nusiteikusi margaspalvė minia plačiai pasipy
lė po mišką. Kadangi iškilmės tęsėsi tris dienas ir tris naktis, tai
maldininkai stengėsi įsikurti, kur kam patogiau ir jaukiau. Jau buvo
povakarys, ir daug kur po medžiais kūrenosi ugniakurai. Moterys
virė vakarienę, jaunos motinos maitino savo vaikus, vyrai triūsė
aplink palapines ir žirgus, arba susėdę prie ugniakurų, aptarinėjo

gražiai
jis kalbėjo
abiejų kongreso rūmų po
sėdyje: 'Šiuo momentu ma
no širdis kupina maldos.
Pradėdamas vykdyti sun
kias savo pareigas, aš nuo
širdžiai meldžiu Visagalį
Dievą...’”
Paskaičius šį dienoraštį,
netenka abejoti, kad žinios
būtų buvusios išgalvotos
partizano A. Birbilo. Aišku,
kad kalbos apie prezidento
Trumano lietuvišką kilmę
buvo plačiai pasklidusios
tuo metu Lietuvoje ir tai
žmonėse kėlė nepaprastą
viltį, kad Lietuva tikrai su
silauks išdavimo, juo la
biau, kad didžiosios Vakarų
galybės — Amerikos —
prezidentas yra "lietuvių
kilmės”...
Antra vertus, iš įvairių
istorijon grimstančių įvy
kių aiškiai matyti, kad JAV
žvalgyba labiausiai Pabaltiju domėjosi kaip tik Tru
mano laikais. Juk ir NKVD
50 metų sukakties istorijo
je pasityčiojama, kad Įeit.
A. Ramanauskas buvęs pa
gautas "bekeičiant ameri
koniškus dolerius, kuriuos
jam kadaise buvo atvežęs
Amerikos žvalgybos agen
tas J. Lukša ...” Kaip ži
nome, J. Lukša-”Daumantas” į Lietuvą grįžo Tru
mano prezidentavimo me
tais.

p. visi Chicagos lietuviai
suplauks į Operos rūmus
paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 50
metų sukakties ir pagerbti
visų tų, kurie žuvo kovoda
mi už Lietuvos laisvę. O
man ausyse nūn skamba
prasmingi "Kovotojų" kan
tatos žodžiai:
Atkilo narsių savanorių
pulkai —
Lig Baltijos marių atkilo
daina!
Ir laisve alsavo žmogus
ir laukai —
Garbė, garbė didvyriams
amžina!
____

AR ŽINAI,
kad atominės energijos
panaudojimas taikingiems,
o ne karo tikslams pažengė
dar žingsnį pirmyn, Macon
miesto, Georgia valst., pri
vačiai elektros bendrovei
investuojant 100 mil. dol.
naujos atominės elektrinės
statybai. Didelė mažo mies
to elektrinės investicija re

miama tuo, kad aplinka tu
rinti bazę besiplečiančiam
žemės ūkiui ir pramonei.
Bet reikalinga pritraukti ir
išplėsti daugiau ir įvaires
nės pramonės, tuo pačiu
daugiau darbų ir penktadie
niais daugiau algų.

★

Kad Leninas yra pasa
kęs, jog "kapitalistinės sis
temos sunaikinimui geriau
sias kelias yra "ištvirki
nant” tos sistemos valiu
tą.” fNes gi auksas, pagal
Jessupo teoriją "neturi po
litinio kvapo.”

★

Kad vienas iš JAV laik
raščių (News, Texas) pra
neša, jog prasidėjęs veiki
mas organizuoti socialinės
apdraudos pastovius klięrn
tus į uniją. Tai, girdi, pa
dėtų dar labiau susiorgani
zuoti tvirtai politiškai vie
naip ar kitaip pakreipiamai
grupei žmonių. Lieka tik
klausimas, ką tos unijos
nariai veiktų streiko metu
Sustotų nieko neveikę ?...

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
Garbė didvyriams amžina!
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)............ .$3.00
Šias retesnes žinias apie
Lietuvos partizanus poka Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
rio dešimtmetyje kaip tik Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —
ir skelbiu todėl, kad šie me
minkštais
viršeliais ........................................ $3.15
tai veiksnių paskelbti su
kietais viršeliais.............................................. $3.75
kaktuviniais Lietuvos Lais
vės Kovų metais. Chicaga Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ............................ $2.00
Lietuvos Nepriklausomybės
atgavimo ir Lietuvos Lais J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ........................$3.00
vės Kovų 50 metų sukaktį
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS
mini vasario 18 d. Chicagos
minkštais viršeliais ........................................$3.00
operos rūmuose, čia visų
kietais viršeliais............................................. $4.00
kovojusių ir kritusių didvy
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
rių garbei nuskambės nau
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
ja simfoninė komp. J. Gai
REPRODUKCIJOS
delio kantata "Kovotojai”,
(angliškų įvadu ir parašais) ........................ $6.00
kuriai žodžius parašė poe
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
tas St. Santvaras. Iškilmin
PADAVIMAI .................................................. $2.50
gą kūrybinį minėjimą ren
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
gia Alto Chicagos skyrius,
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų
kuriam vadovauja Vilniaus
knygų.
krašto lietuvis ir nuo jau
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c.
nystės užgrūdintas kovoto
pašto išlaidoms.
jas Julius Pakalka. Jo pa
stangų dėka gimė ši mo
Rašykite:
DIRVA,
derni tautinė kantata, ku
6907 Superior Avenue,
rią jau baigia paruošti "Dai
Cleveland, Ohio 44103
navos” ansamblis ir solis
tai. Vasario 18 d., 3 vai. p.

Ūkio ir šalies reikalus. Vietomis susimetęs jaunimas juokavo ir
dainavo, daiktais žmonės susirinkę klausėsi kanklininkų poringių,
o protarpiais aidų aidais per girią nuskambėdavo pagavūs skudučių
garsai. Šventaragis klaidžiojo tarp medžių, palapinių ir žmonių,
įdėmiai įsižiūrėdamas | jų veidus ir galvodamas, kokia didelė Padysnlo šalies šeima suplušėjo Alkaragin, savo tikybinių pareigų
skatinama.
Taip beklaidžiodamas, jis staiga kaktomuša susidūrė su Šiliniu,
kuris kažkur skubėjo labai susijaudinęs. Jo apdaras buvo apdrasky
tas ir išpurvinus, plaukai suuršyti.
— Kas gi tau, Šilini? Kur taip skubi? Su kuo susipešei? —
klausinėjo nustebęs Šventaragis.
— Nežinau, su kuo susipešiau... Lėkiau uvęs ieškoti...
— Net nežinai, su kuo susipešei! -- ėmė juoktis Šventaragis.
-- Gal tave pikčiurnos laumės Uip apdraskė?
— Gal ir laumės... Tu atsimeni tą merginą? Jos vardas Mėta.
— Kokią merginą?
— Kur šiandien Mantui šonkaulius sulaužė.
— Net jau ir jos vardą-sužinojai, --vėl nusijuokė Šventara
gis.
— Jie ją taip vadino.
— Kas tokie jie?
-- Nežinau...
-- Matyt, jie tave ne tik aplamdė,bet ir tavo makaulę sutrankė,
kad nebegali žmoniškai papasakoti, kas, kur ir kaip ten buvo.
— Matai, aš išėjau pasižvalgyti...
— Tos merginos pamedžioti? Gaila, kad medžioklės ragą už
miršai pasiimti: būtum pasišaukęs pagalbą...
— Matai, aš suradau ją, -- pasakojo šilinis, nusigręždamas
| šąli. -- Aš ją pamačiau šventovės aikštėje ir sekiau. Jie įsikūrė
tolokai nuo čia, nuošaliai nuo kitų, krūmais ir medžiais apaugusio
je aikštelėje. Aš juos stebėjau iš krūmų, ir žinai, ką pamačiau prie
ugniakuro? Mūsų raganę Žiežulą, Žiobri su abiem savo vaikais:
Ilme ir Karijotu, Mėtą ir dar vieną drūtą, plačiapet|, ruda barzda
vyrą. Aplink kitą ugniakurą sėdėjo ginkluoti vyrai, jų tarpe ir tie
penki bernai, kurie lydėjo Mėtą.
— Ką jie kalbėjo?
-- Nežinau, negalėjau nugirsti.
— Kaip jie tave užpuolė?
— Nebūtų užpuolę, jei... — numykė sumišęs bernas.
-- Jei nebotum įsispoksojęs | tą mergą, — vėl nusijuokė Šven
taragis. -- Nuo kada tu ėmei žylioti paskui sijoną?...
— Aš truput} per vėlai išgirdau, kad kažkas per krūmus prie
manęs Šliaužia, — pasakojo toliau šilinis, nuleisdamas negirdomis
savo bičiulio klausimą. — Tas pasalkandis bernas vienoje rankoje
laikė durtuvą. Tu žinai, nuo tokių užpuolikų aš gintis moku. Būčiau
galėjęs j| vietoj prismeigti prie žemės, bet, rodos, savo peiliu jam
tik žandel] paglosčiau.

— Ir pabėgai?
— Ką aš daugiau turėjau daryti? Visa jų kariauna rengėsi pul
ti krūmus.
— Einam!
— Kur?
— Aplankyti maldininkų, kurie ir per šventę nepalieka savo
durtuvų ir buožių namie.
— Jų daug, mes tik du...
— Nieko, rasime rodą.
Bet kai šilinis nuvedė Šventaragį aikštelėn, ji buvo tuščia.
Net ir ugniakurai buvo užgestinti ir užlieti vandeniu,
— Tu sakai, tas vyras buvo ruda barzda? — paklausė Šventa
ragis savo bičiuli grįžtant i stovyką.
-- Tikrai taip, ruda barzda...
— Argi jis būtų garsus plėšikas Rudabarzdis? — susimąstęs
kalbėjo Šventaragis. — Bet kuo Čia dėtas Žiobrys su vaikais ir mū
sų raganė?
Bičiuliai grižo | stovyklą tylėdami.
***

Kitą dieną, dar gerokai prieš saulės tekėjimą | šventovės atva
dą ėmė plūsti maldininkai rytinėms saulės sutikimo pamaldoms,
kuriomis turėjo prasidėti
Pavasario šventės trijųdienųapeigos.
Tą rytą visi padysnėnai pakilo labai anksti, visi prausėsi, rėdėsi ir
puošėsi, kaip kas išmanydamas, nes kiekvienas norėjo pasitikti sau
lę kaip galima iškilmingiau. Ta birželio 24-ji buvo ypatinga diena,
nes tą parą naktis ir diena susilygina, tartum saulė būtų pasiekusi
kryžkelę, nuo kurios jai reikia pasukti atgal.
Žmonių priplūdo sklidinas atvadas, lyg pavasari išsiliejęs iš
krantų ežeras — daug kam teko likti už šventovės ribų. Paprastai
miniai (prasta nerimauti ir murmėti, bet tą rytą visoje didžiulėje
šventovės aikštėje viešpatavo (tempu, lūkesio persunku tyla.
Į padarytą priešais šventyklą pakilumą išėjo jaunas, vienplau
kis krivis, vilkis akinančiai baltu ilgu apdaru ir susijuosęs auksu
išsiuvinėta juosu su sunkiais kuuis galuose. Ir apdaro rankogaliai
buvo išsiuvinėti auksinės spalvos apvadais, ir toks pat apvadas
jam buvo apvesus aplink kaklą. Dešinėje rankoje jis laikė aukštą,
žalčio pavidalu užriesta viršūne krivulę.
(Bus daugiau)
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KAIP RUOŠIAMĖS SUKAKČIAI
Dr. Broniaus Nemicko pranešimas,
skaitytas JAV LB
Tarybos
sesijoje
Clevelande, 1967 m.
gruodžio 10 d.

Kalbėti apie Lietuvos
Valstybės nepriklauso
mybės 50-ties metų su
kakties programą, man
atrodo, yra šiek tiek vė lu, nes visos mūsų orga
nizacijos jau yra suda
riusios šio istorinio Įvy
kio minėjimo planus. Ta
čiau ir pavėluotas šio
klausimo
svarstymas
dar turi šiokios tokios
reikšmės, nes dar yra ne
išaiškintų visa eilė de
talių ir toli gražu dar
nėra suderinti visų or
ganizacijų
veiksmai.
Tad ir šis pranešimas
taikys mažiau į tai, kas
reikėtų daryti, į pačią
programą, kurios turi
nys yra beveik aiškus,
bendrųjų konferencijų
numatytas. Pranešimo
pagrindinis tikslas bus
paskatinti, pasvarstyti
programos vykdymo bū
dus, t.y. kaip padaryti,
kaip suderinti atskirų or
ganizacijų
veiksmus,
kad minėjimai būtų sėkmlngesni, ir jų rezulta
tas paveikesnis Lietu
vos laisvinimo bylai.
Paprastai, švenčiant
tautines šventes, o ypač
minint valstybines su
kaktis, būna džiaugia
masi tautos ir valstybės
laimėjimais. Tačiau mū
sų dabartinėmis sąlygo
mis, — kai tauta velka
istorijoje neregėto nuož
mumo priespaudą, kai
valstybė okupuota, —
Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstaty
mo 50-ties metų sukak
ties minėjimai negali
būti džiaugsme ir tauti
nių laimėjimų manifesta
cija. Tokiomis aplinky
bėmis minėjimai įgyja
ir kitoniškus uždavinius.
Man norėtųsi pagrindi
nius uždavinius nusakyti
šiaip:
1. reikia sustiprinti
laisvės kovos ryžtą ir
jos paveikumą ir

2. reikia sutverti nau
ją tvirtą bazę, į kurią
būtų galima ateityje at
siremti Lietuvos laisvi
nimo ir lietuvybės išlai
kymo kelyje.
Kaip žinia, LB jau tu
ri nustatytą savo veiklos
1968 metų programą, ir
negalima ir nėra paga
liau jokio reikalo mėgin
ti istorijos ratas atsuk
ti — toji programa, su
tarta buvusiose bendro
se konferencijose, per
svarstyti ar keisti. Ta
čiau kiekvienu atveju ji
gali būti dar papildyta,
suefektyvintą ir gal dau
giau įprasminta, kad ji
pasidarytų brandesnė, o
jos vaisiai našesni, sie
kiant sukakties minėji
mo uždavinių įgyvendi
nimo.
Išeinant iš LBmatimpunkčio, 1968-taisiais
Lietuvos Valstybės atsta
tymo sukaktuviniais me
tais atlikti darbai ir žy
giai yra trijų rūšių:
1. Lietuvių Bendruo
menės vienos savaran
kiškai vykdysime ar jau
vykdome;
2. bendrai su kitomis
lietuvių organizacijomis
atliktini ir
3. pagalbinė LB talka
darbams, vykdysimiems
kitų organizacijų.
Norėčiau mesti žvilgs
nį į JAV LB ir kitų mūsų
organizacijų suplanuo
tus darbus, kurie bus vyk*
domi ryšium su Lietuvos
Valstybės atstatymo 50ties metų sukaktimi ir pa
akinti pasvarstyti būdus,
kaip geriau juos atlikti
ar kaip paveikiau į jų vyk
dymą įsijungti. Visų pir
ma paminėsiu didžiąsias
manifestacijas, supla
nuotas LB, kaip Kultūros
Kongresą su dailės pa
roda ir koncertu ar dra'
mos pastatymu> PLB Sei
mą, T autinių Šokių Šven
tę ir kt. Šie darbai yra
planuojami LB centrinių
institucijų ir vyks jų ini
ciatyva. Tačiau pasise
kimas pareis nuo to,kiek
pastangų jiems skirs
kiekvienas lietuvis. Tas
pastangas, suprantama,

NUOŠIRDŽIAUSI LINKĖJIMAI
VISIEMS LIETUVIAMS
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ALBEliT S. I'IIIITK
CUYAHOGA COUNTY ENGINEER

teks visomis galimomis
priemonėmis skatinti vi
siems LB padaliniams,
turintiems įtakos į dide
liu s ir visai mažus atski
rų gyvenamųjų vietovių
lietuvių telkinius. Betgi
Centro Valdyba visiškai
teisingai numato ir lo
kalines lietuvių mani
festacijas, kur tik jas
bus galima įvykdyti.
Anaiptol tokių lokalinių
manifestacijų reikšmė
praktiškai gali būti ne
paprastai didelė, jei tik
jos bus sumaniai supla
nuotos, gerai išgarsin
tos, rūpestingai suorga
nizuotos ir įspūdingai at
liktos. Labai sunku to
kias lokalines manifesta
cijas kaip nors generalizuoti. Jų turinį ir po
būdį apspręs kiekvienos
vietovės lietuvių turi
mos galimybės, sąlygo
jamos vietos gyvenamų
aplinkybių. Šios rūšies
veiklos, lokalinių mani
festacijų, iniciatyva, pla.
navimas ir pats organi
zavimas yra vietos lie
tuvių rankose. Šioj veik
loj ir teks pirmoj eilėj
reikštis LB atitinka
miems padaliniams —
apygardoms ir apylin
kėms. Darbui reikia pra
dėti ruoštis iš anksto ir
gerai suplanavus, vi
sas galimybes tinkamai
išnaudojant, kad lokali
nės manifestacijos būtų
tikrai sėkmingos.
Bendrose mūsų orga
nizacijų konferencijose
sutartų ir JAV LB pri
siimtų leidinių paruoši
mas jau vyksta. Centro
Valdybos pastangomis jų
išleidimą reikia remti
visiems lietuviams ir vi
siems B-nės padali
niams, telkiant tam rei
kalui lėšas per Jungtinį
Finansų Komitetą.
JAV LB laukia dar di
delis uždavinys, tai yra
— senosios imigracijos
lietuvių, ypač lietuviškai
jau nebekalbančio jauni
mo, patraukimas sa
vęsp. Centro Valdyba,
įtempusi savo ir visųBnės padalinių jėgas,turė
tų išnaudoti sukaktu
vinius metus šiam reika
lui ir paruošti šiam dar
bui atitinkamą planą. Sie
kiant įgyvendinti šį užda
vinį, reikėtų ieškoti ver
tingos paramos Lietuvių
Kunigų Vienybėje, lietu
viškų parapijų vadovuo
se ir Lietuvos Vyčių or
ganizacijoje, nes šios ins
titucijos, mano giliu įsi
tikinimu, yra natūralūs
ir gali būti labai veiks
mingi talkininkai.
Genocido parodomis
galime svetimiesiems
vaizdingai parodyti Lie
tuvai Sovietų Sąjungos
padarytąją skriaudą, įgy
ti jų simpatijų mūsų tau
tos laisvės reikalui ir
paramos Lietuvos i šiais
vinimui. Šioje veikloje
Visa JAV LB pradedant
pačia Centro Valdyba ir
baigiant kiekvienu lietu
viu, gali labai veiksmin
gai pasireikšti. Tik jau
nebeatidėliojant reikia
pradėti planuoti, nes pa
siruošimas pareikalaus
daug kruopštaus darbo ir
ilgoko laiko.
Teks veikti ir įtaigoti
ir federalinės ir vietinės
valdžios pareigūnus ir įs
taigas (JAValstybių ad
ministraciją, Kongresą,
atskirus senatorius bei
Kongreso narius, valsti
jų gubernatorius, miestų
burmistrus, valstijų par-

Ateities atžalynui Chicagoje suruoštoje kalėdinėje eglutėje vaikai, mecenatai ir programos vedėjai su
Kalėdų seneliu. Stovi iš kairės: muz. F. Strolia, E. Zapolienė, J. Kazanauskas, J. Kazanauskaitė-Oksienė, K. Oksas, P. Zapolis ir F. Gramontienė.
V. Noreikos nuotrauka

J.amentus bei paskirus jų
narius), kad atitinkamo
mis progomis iškeltų
Lietuvos laisvės bylą,
teigiamai pasisakytų jos
reikalu, pasmerktų So
vietų Sąjungos agresiją
prieš Lietuvą ir reikalau ■
tų atstatyti Lietuvos vals
tybės suvereninių orga
nų veikimą. Šios didelės
reikšmės darbas reikės
atlikti vienur LB vienai,
kitur — drauge su kito
mis lietuvių organizaci
jomis. Ir čia yra reika
lingas tinkamas išanks
tinis planas ir bendras
lietuvių organizacijų pa
stangų suderinimas.
Lietuvai Sov. S-gos pa
darytąją skriaudą išgar
sinti visuomenėje ne
paprastai didelės reikš
mės turi televizija ir ra'
dijas. Sumanymas pasi
rodyti visame JAV tele
vizijos tinkle su atitinka
mai gerai paruošta pro
grama neturėtų būti ati
dėtas į šalį. Atrodo, kad
lietuvių organizacijos,
jausdamos sunkumus,ku
rie tektų nugalėti, šį su
manymą praktiškai vyk
dant, jį, it kamuolį, pa
mėčiusios viena kitai,
bus atidėjusios į šalį.
JAV LB C. Valdybai rei
kėtų imtis iniciatyvos
veikiai ištirti šio suma
nymo įvykdymo galimy
bes ir, jei jos būtų rea
lios, tuoj griebtis atitin
kamų žygių?! Jei šiam
sumanymui įgyvendinti
tikrai jau nebebūtų jokių
galimybių, tai reikėtų
mažų mažiausia ieškoti
būdų, kaip su lietuviška
programa įeiti bent į lo
kalines televizijos ir ra
dijo stotis. Šios rūšies
pastangos daugelyje vie
tovių tikrai duotų gerų
vaisių, jei tik laiku būtų
susigriebta ir tinkamai
panaudoti mūsų ir mūsų
draugų ryšiai su šiomis
modernesnės informa
cijos priemonėmis —
vietinėmis televizijos ir
radijo stotimis.
VLIK’as paruoš petici
ją, kuri bus įteiktą, gre
ta kitų kraštų, ir JAV vy
riausybei. Tą peticiją
turėtų pasirašyti gali
mai didesnis žymių šio
krašto asmenų — moks
lininkų, rašytojų, meni
ninkų, politikų ir kit. —
skaičius. VLIKas išplėstos savo organizacinės
sistemos neturi. Todėl
jam bus reikalinga JAV
LB ypač akademinio jau
nimo talka.
Sukaktuviniai
1968—
tieji metai yra gera pro
ga lietuvių tautos aspira
cijoms skleisti akade

minėje
visuomenėje.
Įvairiose JAV aukštosio
se mokyklose skaičiuo
jame šimtais lietuvius
dėstytojus ir tūkstan
čiais lietuvius studen
tus. Jie vienur mažiau,
kitur daugiau turi įtakos
į aukštųjų mokyklų ad
ministraciją ir studenti
ją. Jie, panaudoję savo ir
savo kolegų įtaką, daug
kur, t.y. visoje eilėje
aukštųjų mokyklų, galėtų
paskatinti paskaitų, sim
poziumų, diskusijų, pa
šnekesių organizavimą
Lietuvos ir kitų Pabalti
jo valstybių temomis. Ir
šis uždavinys, atrodo,
yra arčiau LB,nes ji leng
viau gali pasiekti lietu
vius profesorius, dės
tančios Amerikos univer
sitetuose, ir lietuvių stu
dentiją.
Čia mėginau konkre
čiai pasakyti, kas rei
kėtų ir galėtų būti pa
daryta šiais sukaktuvi
niais metais, siekiant
sustiprinti Lietuvos lais
vės kovos pavekumą.
Be abejo šis atliktinų
darbų ir žyg'ų sąrašas,
tikiu, bus papildytas.
Kaip jau pabrėžiau, šio
pranešimo pagrindinis
tikslas yra paskatinti
aiškintis, svarstyti ir nu
sistatyti, kaip vykdytina
sukaktuvinių metų pro
grama, kaip, ją vykdant,
suderinti atskirų mūsų
organizacijų veiksmai.
Norėčiau pabrėžti dvi
sąlygas, kurios yra būti
nos ir nieku būdu neišleistinos iš akių, sie
kiant našesnio rezulta
to mūsų laisvės kovos ke
lyje, būtent:

1. Visų mūsų bendri
nių organizacijų glaudus
bendradarbiavimas, aiš
kus darbo pasiskirsty
mas ir sutartas bendras
veiklos planas; ir
2. Sustiprintas Lietu
vos laisvinimo organi
zacijos autoritetas, atremiant jį į visą laisvų
jų lietuvių visuomenę
per LB-nę. Nujaučiu,
kad antroji mano na
šios veiklos sąlyga kai
kam gali atrodyti nuodė
minga idėja. Tačiau aš
tikiu į šią idėją ir jau
čiu, kad jos įgyvendi
nimo atidėliojimas silp
nina mūsų darbo paveiku
mą, retina darbininkų
gretas, versdamas juos
ieškoti kitų kelių, kurie
ne visada veda į tikrąjį
tikslą. Tatai turėdamas
galvoje, neiškenčiu ati
tinkamomis progomis to
reikalo viešai nepri
minęs. Manau, kad su
kaktuviniai 1968—tie ji me
tai turėtų labiau aktualin
ti ir šį klausimą.

. Lietuvių charta, pa
skelbta VLIK'o 1949 m.
birželio 14, mums už
deda
nepriklausomos
Lietuvos valstybės apgy
nimo pareigą, ją išreikš
dama šiais žodžiais:
"Darbu, mokslu, turtu ir
pasiaukojimu lietuvis kovoja, kad apgintų ir iš
laikytų nepriklausomą
Lietuvos valstybę".
Jei šias abidvi sąly
gas įstengtume veikiai
įgyvendinti, tikiu, mū
sų organizuota veikla ir
sukaktuviniais 1968-tai
siais metais ir ateityje
būtų kur kas našesnė.

1968 m. sausio 8 d.

DIRVA

Nr. 3 — 6

KULTŪROS FONDO UŽSIMOJIMAI
LB KULTŪROS FONDO PIRMININKO ANATOLIJAUS KAIRIO PRANE
ŠIMAS JAV LB TARYBOS II SESIJAI APIE KULTŪROS FONDO DARBUS
1968 METAMS.

plati pozicija, kad K F
pirmininko rankose kon
centruosis
reikšmin
gesni darbai, negu LB
centro valdybos pirmi
ninko.
Pirmam skyriui va
dovauja vicepirmininkas,
kuris kartu yra ir lėšų
telkimo komisijos pir
mininkas, ir valdyba, ku
rios narių skaičius griež
tai neaprėžtas. Jei atsi
randa naujų darbų, tai ir
valdyba atitinkamai pra
plečiama.
Antram skyriui vado
vauja planavimo komisi
jos pirmininkas, kuris
kartu yra ir K F vicepir
mininkas. Antras sky
rius valdybos neturi, bet
užtai turi daug įvairių
KULTŪROS FONDO
komisijų, kurios tvarko
APIMTIS
si savarankiškai. Šio
skyriaus sudėtin įeitų
Padalyti KF į tris veik
planavimo
komisija,
los sektorius arba sky KULTŪROS FONDO
mokslo
veikalų
paruoši
SUDĖTIS
rius, kurių —
mo
komisija,
dailiosios
P i r m a b apimtų lė
Visam K F vadovauja literatūros komisija, is
šų telkimą ir numatytų
darbų vykdymą, t.y.maž K F Pirmininkas ir trys torijos komisija, knygų
daug viską, kas yra da vicepirmininkai. K F pir tikrinimo komisija ir t.t.
roma dabar. Tai būtų mininkas turėtų būti Gali būti tiek komisijų,
vykdomasis arba egze- rinktas, ne skirtas as kiek planavimo komisija
kutyvinis skyrius, K F muo. Šią mintį aš iš ras reikalinga savo dar
keliu todėl, kad po 6 ar bo eigoje. Suprantama,
valdžia.
Antras — planavi 9 metų, kada LB apims kad planavimo komisija
mo ir paruošos skyrius. visas mūsų kultūrinio būtų pati svarbiausioji,
Šiam skyriui priklausy reiškimosi sritis, tai tai yra ''smegenų tres
tų veiklos teorija ir jos K F taps tokia svarbi ir tas”, kuri duotų toną vi
sai kultūrinei veiklai. Ka
dangi į šį skyrių būtų
kviečiami mokslininkai,
teoretikai, planuo ojai.o
planavimas ir vykdymas
yra du skirtingi dalykai,
todėl šio skyriaus na
riams balsavimo teisė ne
įsigykite papiginta kaina
numatoma. Tik pataria
moji galia.
šias knygas:
Trečiam skyriui va
dovauja K F vicepirminin
PALIK AŠARAS
kas ir valdyba, kuri su
darome iš skyriui pri
MASKVOJE
klausančių kultūrinių ins
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie-\
titucijų vadovų ir jų ad
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
ministratorių. Jų skai
tomis nuotraukomis.
KAINA $3.00
čius irgi neribojamas.
Šį skyrių kol kas suda
KELIAS | KAIRĘ
rys tik Dramos studija
ir Jaunimo teatras.
Ateinantieji 1968 me
tai LB Kultūros Fondui
bus daugiau reorganiza
ciniai metai. Kultūros
simpoziume visų nuo
monės beveik sutapo ta
prasme, kad K F priva
lo savo veiklos ribas pra
plėsti, apimant ne vien
vadovėlių ir pratimų lei
dimą, bet ir kitas kultū
rines veiklos sritis, kaip
menas, teatras, moks
las, planavimas etc. Aš
kaip visuomet, sutinku
su daugumos valia, tuo
labiau, kad ši daugumos
valia atitinka mano gal
vojimui, Todėl K F esu
numatęs reorganizuoti
sekančiai:

pritaikymo galimybės.
Pav. | kas ir kaip reikia
daryti, kuriam veikalui
ar knygai atiduoti pir
menybę, kuriuos asme
nis užverbuoti ir kokiam
darbui, kultūrinės veik
los prioriteto klausimai,
mokslinių veikalų paruo
šimas, knygų tikrinimas
ir rekomendacija irpan.
Trečias skyrius —
būtų grynai kultūrinės
veiklos reiškimasis kon
krečiais
pavidalais.
Šiam sektoriui turėtų
priklausyti Čiurlionio ga
lerija, chorai, tautiniai
ansambliai, teatrai ir vi
sos kultūrinės institu
cijos, išskyrus mokyk
las ir tokias įstaigas, ku
rios savo paskirtimi pri
klauso Švietimo Tary
bai.

RETA PROGA

ALĖS ROTOS romanas, premijuotas Dirvos
konkurse.
KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA

;

KULTŪROS FONDO
DARBAI 1968

Pirma. "Aiškinamojo
Lietuvių kalbos žodyno”
KAINA$4.00 • lituanistinėms mokyk
loms išleidimas. Knygai
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
ruošti jau išleista $370.
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
00. Rengia Dr. A. Kli
siuntinio Lietuvai.
mas. Šis žodynas, kur
sunkesnieji žodžiai bus
ALMA MATER
aiškinami iliustracijo
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenime | mis, apytikriai kainuos
$4000.00; nežinant kny
Nepr. Lietuvoje.
KAINA $5.00
gos dydžio ir brėžinių
skaičiaus, neįmanoma
Visų keturių knygų bendra kaina $15.00,
nustatyti
jo kaina.
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų
Antra. Premijuota J.
išpardavimo vajum, moka tik
Švaisto knyga jaunimui
"Šaunusis Penketukas".
Knyga parengta ir įsipa
reigojimas duotas Jau
anos valdybos. Ją išleis
už keturias knygas.
ti kainuos apie $2000.00.
Trečia. Mokykloms va
dovėlių ir pratimų, naujų
--------------------- IŠKIRPTI —--------- --------ir senų pakartojimas,pa
DIRVOS ADMINISTRACIJAI
gal Švietimo Tarybos
6907 Superior Avenue
pirm, pristatytą planą,
Cleveland, Ohio 44103
jei viskas būtų išpildy
ta, kainuos apie $16,000.
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
00. Tai būtų 10 pratimų
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir
knygų ir 7 nauji vadovė
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.
liai — elementoriai. Vie
na pratimų knyga išleis
Pavardė ir vardas............................................................
ti kainuoja apie 4-500 do
lerių, vienas vadovėlis
Adresas ............................................................................
apie $1,500.00; Mažiau
sia suma būtų $16,000.
00, tačiau gali būti žy
Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol.
miai daugiau.
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.
Kevirta. Literatūri
nių plokštelių, juostų ir
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

10 dol.

panašių mokykloms nau
doti priemenių paruoši
mas kalnuos apie $1.000.
00; Gal šią poziciją rei
kėtų nukelti į 1969 metų
darbą. Lėšų aiškiai
truks.
Penkta. Dramos stu
dija. Be jau paskirtų
$500.00 dar reikia apie
tiek pat. Manoma ją suor
ganizuoti tuoj po Naujų
Metų.
Šešta. Kiek man žino
ma, nei Aidai nei kuris
kitas kultūros žurnalas
nesiims išleisti šio KK
darbų numerio. LB cent
ro valdyba yra šio KK
rengėjas. Taip atsitikus
visas didelis ir sunkus
darbas nueis į užmarštį,
jei nebus įrašyta kur
nors. LB centro valdy
ba gali būti už tai atei
tyje pakaltinta. Todėl aš
norėčiau pasiūlyti klausi
mą svarstyti: ar nerei
kėtų išleisti lll-čio KK
darbus atskira knyga?
Kaip, štai, išleido PLB
seimo darbus 1963 m.
Paruošti ir išleisti kai
nuotų apie $2,000.00.
(Viso $24,000.00)

Clevelando skautai G. Puškorius ir R. Strimaitis akordeonais išpildo kalėdines giesmes.
V. Bacevičiaus nuotrauka

JAUNIMO TEATRAS

Lietuvybės ugdymas
yra įėjęs į tokias seklu
mas, mūsų lietuviška
veikla taip sukasdienėjo,
liko be intereso, kad mes
baigiame prarasti jauni
mą, tą pagrindinę viltį,
kurios ateitimi mes gy
vename. Tai matydamas
ir jausdamas, Jaunas
žmogus prarado norą pa
silikti taip neįdomios vi
suomenės eilėse. Tiesa,
daug darbo įdedama į li
tuanistines mokyklas, į
kalbos ir istorijos mokymą, bet tai mūsų jaunio
mui tėra tik dalykas, ku
rio reikia mokytis - - jau
nimas nemėgsta sėdėti
ir klausyti, jaunimą s no
ri veikti, judėti, siekti
naujo ir įdomaus. Nežiū
rint kaip stengiamasi,
bet mūsų jaunimo eilės
retėja, iš mūsų tarpo ša
linasi ir mokantieji lie
tuviškai ir nemokantie
ji. O jaunimui bėgant,
prarandamas laikas, įdė
tas kapitalas, mokytojų
pastangos. Kitaip sa
kant, žūstant jaunimui,
žūsta viskas.
Lituanistinės mokyk
los išmokina kalbos ir
uždega jaunuolio sieloj
pirmąją meilės ugnį sa
vo tėvų žemei, bet pali
kus mokyklą, toji ugnis
pamažu užgęsta, naujai
nekurstoma. Joks lau
žas ilgai neliepsnos, jei
nebus naujomis malko
mis papildomas. Kny
gos, kiek daug jų bus lei
džiama, šio uždavinio ne
išspręs dėl paprasčiau
sios priežasties — jau
nimas jų neskaito, nes
nemoka pakankamai lie
tuviškai, nebesupranta
sunkesnių žodžių, o
mokslinė literatūra jam
visai neįkandama. Vienintėlis pakaitalas čia,
neginčijamai, yra te
atras. Ko jaunuolis ne
gali suprasti ar paimti iš
knygų, jis pasisavins te
atre vaizdin u ir akusti
nių priemonių pagalba,
nekalbant jau apie dar
bą ir draugystę savųjų
tarpe.
Ko mokykla neįstengs,
nespės ar nepajėgs duo
ti, tą jaunoji karta įgys
jaunimo teatro turiny.
Pramoginis elementas
jau ne nuo šiandien tar
nauja kiekvieno krašto
kultūrai kaip pereina
masis tiltas iš jaunystės

Clevelando Pilėną tunto suruoštoje kalėdinėje eglutėje Kęstučio
draugovės skautai išpildo meninę programą.
V. Bacevičiaus nuotrauka

į subrendusių kelius, iš
žaismo į darbo laiko
tarpį. Labai klaidingai
mūsuose daryta, iki šiol
neatkreipiant ypatingo
dėmesio jaunimo teat
rui.
Visiems gerai žino
ma, kad vienos mokyk
los tieužtenka tautinei są
monei išugdyti, reikia
kažko daugiau. Reikia
pratęsti mokyklą už mo
kyklinio amžiaus ribos,
kad su lituanistinių mo
kyklų baigimu nepasi
baigtų jaunosios kartos
lietuvybė. Jaunimo te
atras ir bus toji mokyk
los tąsa, kuri užtikrins
lietuvybės išlaikymą at
eičiai.
Teatro veikla beveik
mirusi ne vien dėl nesldomėjimo juo, bet ir dėl
aktorių stokos, dėl re
žisierių trūmumo, dėl
nebuvimo pakankamai
žmonių, kurie daugiau
rūpintųsi šia idėja. Šiai
spragai užpildyti, LB
Kultūros Fondas yra nu
matęs įsteigti Chicagoje
Dramos studiją, kuriai
Lietuvių Fondas jau pa
skyrė $500.00 pradžiai.
Mes esame numatę
kreiptis į visų organi
zacijų vadovybes, į jau
nimo, ypač studentų or
ganizacijų valdybas, į
tėvus ir mokytojus, ir
į visą lietuviškąją visuo
menę, kad jie paveiktų
jų globoje ar įtakoje
esantį jaunimą. Kad jau
nimas parodytų daugiau
dėmesio lietuviškai sce
nai, kad jis jaunim.' te
atrą paremtų savo laiku
ir darbais, aktyviu p risidėjimi, ypač interesu,
svarba ir būtinam; —
jaunimui priklauso pa
žanga ir kūrybiškumas.
Jaunimo teatras yra jau
nimo svajonė.
TEATRO

FESTIVALIS

Kiek iki šiol žinoma,
50 m. Nepriklausomybės
sukakčiai paminėti įspū
dingos programos dar ne •
turima, nors šie reikš

mingieji metai jau pra
sidėjo. Du ar trys polb
tiniai suvažiavimai te
bus veiklos rutina. Kul
tūros Kongresas buvo
kultūringa pradžia, ku
ri prašosi kultūringos ir
pabaigos. Todėl, gavęs
LB Centro
Valdybos
pritarimą, aš keliu su
manymą šluos ypatingus
metus ir užbaigti ypa
tingai, būtent, surengti
Teatro Festivalį. Jis tu
rėtų įvykti 1968 m. ru
denį, per kalakutines,
Jaunimo Centre, Chica
goje. Jame dalyvautų
JAV ir Kanados kultūri
ninkai ne žodžiais, bet
konkrečiais darbais: pa
rodyti ką gera jie nuvei
kė per šiuos 1968 m.
Latviai tokius teatro fes
tivalius surengė kelis, o
mes
per dvidešimt
tremties metų nesurengėm nė vieno. Tai būtų
iš tikro naujiena, įspū
dingas darbo nuotaikos
išvystymas, graži mūsų
meninių jėgų demonstraclja, vertinga dovana mū •
sų tautos kultūrai.
Teatro festivalį su
rengti kainuotų apie
$10,000.00, bet tiek pat
numatoma surinkti bilie
tais, aukomis ir kitais
būdais. Tai nedidelė su
mą, palyginus su Maro
pastatymv $12,000.00!
LB Centro Valdyba pri
tarė šiam sumanymui.
Jei Taryba ir 50 m. mi
nėjimui rengti komite
tas pritars, tai LB Kul
tūros Fondas imsis Te
atro festivalį suorgani
zuoti ir pravesti.
Paskutinę Teatro fes
tivalio dieną, kuri išpuo
la sekmadienį, po pasku
tinio vaidinimo, galėtų
būti surengtas iškilmin
gas metų uždarymo ban
ketas. Tokiam banketui
pravesti ir finansuoti tu
rėtų būti sudarytas spe
cialus komitetas iš Chi
cagoje gyvenančių žmo
nių.
Skaityk ir platink
DIRVĄ

L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Zigmas Peckus prašo
pranešti, kad persikėlė gy
venti kitur ir jo naujas ad
resas dabar yra: 7209 Hecker Avė., Cleveland, Ohio
44103. Tel. 881-5793.
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Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo 50 metų minėjimas
Vasario 18-tq Naujosios parapijos salėje

si sakyti, tuo labiau, kad
tų "veiksmingųjų" tar
pe būna nuolatinių mie
galių, bet apie tai kitą
kartą.
Šis Pasaulio Lietuvio
• A pd raudos reikalais ge
Neseniai skaitytojus likimui arba kovai už numeris taip pat įdomus
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- pasiekusiam L F bičiulių laisvę. Nespėję pagal skyreliais "Atsisveiki
lenj tel. 531-2211.
žurnale "Į Laisvę” Vy voti metasi vykdyti* gud nant ir Pasitinkant", t.y.
tautas Volertas, buvęs rias okupanto užmačias: JAV LB vadovybėms pa?
• Prieš atnaujindami sa JAV LB Tarybos Pre organizuoja mažai susi sikeičiant. Dėmesio ver
vo namų ar automobilių zidiumo
bernelius, ta apžvalga "savais rei
primininkas, vokiančius
draudimus, palyginkite sa savo straipsnyje "Tarp šiek tiek sugebančius mė kalais", kur mano di
vo mokestj paskambindami dviejų kraštutinumų” iš tyti sviedinį, ieško pini džiai gerbiamas mokyto
V. Giedraičiui tel. 944-6835.
samiai apibudina šių die gų, randa duodančių ir jas, nepailstantis bendnų
lietuvių išeivių gyve vyksta Lietuvon, kad ruomenĮninkąs St. Barz• Išnuomojami šeimoms
nimo
nuotaikas, kurias Druskininkuose pade dukas sutrauktai ir aiš
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo veikia laiko tėkmė, įvy monstruotų, jog JAV lie kiai pateikia ref. Kamantuviai ne tik savą kalbą to informacijas apie
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. kiai ir aplinka.
užmiršo,
bet ir krepši- PL-JK darbus, kur tarp
Kraštutiniais
jis
vadi

Jurgio parapijos rajone.
kitko rašoma:
na tuos, ”kurie savo gal nyje menkai sugeba.
Teirautis telef.: 431-2497.
Naujiems sniečkams
"A. Zaparackas pasi
vojimui nepriima jokių
praskydimas
peri
pulke

matyme
dalyvavo savo
korektūrų
ir
už
jas
bau

IŠNUOMOJAMAS
lius pasekėjų, iš kiurių iniciatyva, nė vieno at
džia.
Niekam
neatleidžia
4 kamb. butas su vonia —
kada nors gali išaugti jei sakingo organo nepaves
6911 St. Clair Avė. švarus, klaidos, smerkia meną,
ne nauji silpnavaliai pa- tas ir neįgaliotas, tad į
kuriame
nesimato
Vy

prieinama nuoma.
leckiai, tai bent mažai šį pasimatymą reikia
čio,
teisia
literatūrą,
jei
Teirautis 291-3523.
(3-5) neužtinka mūsų himno išmaną sovietiniai "de žiūrėti kaAp į privatų rei
žodžių. Jam nauja min putatai", kuriuos lengva kalą".
Mieli bendruomenitis — nuodai. Jaunas už nosies vedžioti".
Ir baigiant V. Voler nlnkai, kaip gi mes su
žmogus
—
nelaimė.
Čia
REGISTERED
kiekvienas yra "nepakei tas užakcentuoja, kad prantame savo parei
NURSES
čiamas" ir, Lietuvai lais "kraštutinumai yra ne gas? Kiekviena tarnyba
Immediate permanent auperviaory povės
siekti galima vien malonūs ir žalingi. Ta varžo asmeninę žmo
sitions awaiting graduates of accredčiau mūsų visuomenė re gaus laisvę. Tuo labiau
memorandumais...”
ited school of nursing. B. S. degree
preferred,however other. will be conmiasi ne jais. Ji eina varžo garbės tarnyba,
Prie
antrųjų
jis
pri

aidered.
skiria tuos, kurie "mū prutinga linkme, nenu neapmokama, savo pa
If interested and qualified apply
sų tautą, istoriją, kul kreipdama akių nuo lai ties gera valia ir noru
Director" of Nursing
tūrą,
kūrybą laiko mi ko tėkmės, nepamiršda įsipareigota, visuome
THE GRACE HOSPITAL
tu arba tiesiog melu. ma savo paskirties, ne nės tarnyba, turinti rei
18700 Meyers Road
Už
tai nepriklausomybės nusisukdama nuo paverg kalą su gyva medžiaga
Detroit, Milhigan
(137-3)
mintį pajuokia, ją lygin tos šalies. Ji mano, kad — žmonėmis. JAV mo
dami su puvėsiu, o vi tampriausią ryšį su tau kytojos ir gailestingo
sas pastangas šia link ta palaikys tiek pavergtų sios seserys ilgą laiką
MALĖ HELP
me iškeičia į pataikavi jų, tiek išeivijoje esan turėjo atsisakyti didelės
mą okupantui... Kai pir čiųjų bendras troškimas asmeninio gyvenimo da
mieji patriotizmą laiko valstybinės ir kūrybinės lies — nes buvo draudžia
religija, antrieji jį der laisvės kraštui ir žmo ma sukurti savas šei
PAINT LAB
gui, bet ne intymus bi- mas, kad galėtų daugiau
gia, purvina,.."
OPPORTUNITIES
Straipsnio autorius, čiuliavlmasis su oficia atsiduoti svetimų vaikų
apibūdinęs ryšio ieško liais Sovietų Sąjungos at auklėjimui bei mokymui
Our company has immediate need for
jimą su kraštu, bolševiz stovais ar liguistas bai- ir ligonių priežiūrai.
three men to fili important position
in our laboratory.
Visuomenės priešaky
mo santvarką okupuotoje dymasis išsilaikyti su
stovintieji vadovai turė
Lietuvoje šių dienų aki aižėjusiame kiaute".
MANAGER. GENERAL INDUSTR1AL
tų žinoti, kad jų įsipa
vaizdoje, prieina išva
LAB chemiatry degree mandatory
with minimuni of 5 years formulating
reigojimas
organiza
dos, kad "ta liguista, suexperience. Leadership qualities es"Pasaulio
Lietuvis",
cijai,
jiems
suteiktos
tei
rambėjimo
iššaukta
bai

sential.
me reikia bodėtis. Bet B-nės leidžiamo biulete - sės kalbėti tos org-jo s
MANAGER.
APPL1ANCE
LAB —
negalima džiaugtis pra- nio lapkričio mėnesio nu visų narių vardu tuo pa
Chemistry degree required backed up
skydimu, dėl kurio kai meris išeina į mūsų vi čiu siaurina jų asmens
with sound formulating experience.
kas vaikėja ir metasi į suomenę pirmuoju žings laisvę. Ir juo didesnės ei
QUALITY CONTROL MANAGER —
pavojingus
žaidimus, niu pradėdamas Lietu narnos pareigos, juo ma
degree in chemistry preferred and
pravedamus kelių įž ko vos nepriklausomybės at* žesnė lieka asmens lais
well rounded work experience.
munizmą apsisprendu statymo 50 m, sukakties vė. Jau patspirmaseili
F.xcellent fringe benefits and salary
nio nario įstojimas įkosių, deja, iš mūsų tarpo minėjimą, įspūdingai
opportunities. Well
equipped
lab
skelbdamas
veiksnių
kon

kią
nors org-ją uždeda
kilusių
naujų
Sniečkų,
Jų
facilities. Send resume to Roger
Freriks,
Technical
Director.
The
ferencijos Washlngtone jam tam tikrus statutu
yra
gal
vienas
ar
du,
bet
O'Brien Corporation, South
Bend.
paskui juos jau lapsena priimtą manifestą, kurį įsipareigojimus, kurių
Indiana 46621.
(2-5)
ištisas būrelis. Kaxku visi skaitėme kiekviena jis turi laikytis.
Baigiant versti šįPLB
rie pranašais prabyla — me lietuviškam laikraš
tyje.
Tačiau,
laikraštis
biuletenio
numerį krei
ateitis
esanti
bolševiz

PLATER
Challenglni opportunity for «xporlgreit
iškeliauja
įkrepšį,
pia
skaitytojo
dėmesį į
mo,
tad
lenkimės
jam
ne
•ncad man.
Permanant job with good pay and
o
absoliučios
tvarkos
na

Lietuvių
Fondą
naujai įs
iš
pagarbos,
bet
iš
bai

company banafits.
"Just a step from your door on M4."
muose
siekianti
šeimi

tojusių
bei
papildžiusių
mės.
Kiti
grįžę
iš
kelio

ELECTRONICS METAL
FINISHING CORP.
nės okupuoton Lietuvon, ninkė į krepšį numeta savo įnašus narių sąra
U Taylor straat
Danbury, Connecticut
asmens išnaudojimą nu net nesulaukusi, kol vi šas. Jis būdingas tuo,
743-6795
tylėję,
naiviu pasišventi si šeimos nariai jį pa kad sąrašą sudaro dau
(3-5)
mu giria okupantą, nepa vartys. Gi biuletenio iš gumoj prie pavardės pri*
miršę išjuokti išeivijos vaizda ir popierius ne- dėtos dvi raidelės a.a.
PL’NCH PRF.SS OPERATORS
For medium size stamping plant. 1.xpastangų.Šiame kraš taip erzina "tvarkingų" XY atminimui, siunčia
perienced on small 6< medium slanipte užtikę sovietinį atsto moterų akis, jį galima mirusio žmona, draugai
ing. F.xcellent wages A fringe ben
efits. Steady employnient.
ar pažįstaxmi.
vą, pagarbiai jam lanks priglausti šalia knygų
PARAMOUNT FABRICATING CO.
Atrodo, jog tai miru
tosi, bet šaiposi iš as lentynoje ir ilgiau pa
13595 llelen
Detroit, Mich.
laikyti.
O
palaikyti
rei

sių
fondas, kad anieji
menybių,
sveikatą
ati

(3 9)
duodančių tautiniam iš- kia vien jau dėl to ma mirė idant jų giminės ir
nifesto ir kitų Washing- draugai fonde savo įna
tono konferencijos nuta šus padidintų, iš kurių
rimų, nes j jos turėtume procentų likę gyvi jų vaL
per visus Laisvės Ko kai ar anūkai galėtų at
vos Metus prisiminti, eity ką nors naudingo at
vykdyti, jei norime ir likti. Nejaugi mūsų šir
jaučiame pareigą bent dys taip žiauriai užkie
FUNERAL HOMES
mažiausia dalele kiek tėjusios, kad tik artimo
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
vienas prisidėti prie šių žmogaus mirtis gali jas
Della E. Jakubs & VViIliam J. Jakubs
neeilinių lietuvių tau paveikti? Ar ne geriau
tai metų atžymėjimo. būtų gerbti asmenis, kol
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
Prisidėti ne partizaniš Jie dar gyvi ir bendro
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
kais darbais, bet pagal mis jėgomis krauti tauti
visų mūsų didžiųjų orga nį kraitį, nelaukiant kie6621 Edna Avenue
936 East 185th St.
nizacijų
vieningą suta no nors mirties, kad ga
EN 1 -1763
KE 1 - 7770
rimą. Dėl žodžio "veiks lėtume savo auką atiduo
CLEVELAND, Ohio
nių" pravartu plačiau pa ti LF, Balfui, Vasario 16

LIETUVIŠKO GYVENIMO
NUOTAIKOS E. ČEKIENĖ

JAV karo laivyno leitenantas Rimantas Dumbrys, kurio tėvai
gyvena Clevelande, šiuo metu su specialiu daliniu yra Vidurže
mio jūroje, iš kur savo artimiesiems ir pažįstamiems siunčia
nuoširdžiausius sveikinimus 1963 metŲ proga.

gimnazijai ar kokiam ki timu, moterų kampelio
bendradarbiu organiza
tam kilniam tikslui.
vimu i kas porą valandų
♦♦♦
bėgo prie telefono skam
Žvilgsnis į Lietuvių binti į namus už 50 my
lių nuo Chicagos palik
Gydytojų Biuletenį.
1967 metų lietuvių gy tam jaunam savo atžaly
dytojų biuletenis itin tur nui. Tai puikus pavyz
tingas, nes jame telpa dys visoms. Jeigu ji su
beveik visi gydytojų su geba tiek daug atlikti,
važiavime buvę profe tad kas gi trukdo kitoms
siniai pranešimai, de ponioms? Berods, tokių
šimtmečio proga jų iš gydytojų žmonų Pagelbileisto leidinio dr. K.A. nių Moterų Vienetų, kaip
Kuršius apžvalga ir ne jos vadina savo organi
vien gydytojams įdomi zaciją, tėra įsteigta vos
dr. V. Paprocko paskai pora visoje Amerikoje,
ta "Išvaizda ir asmeny todėl ir moterų kampe
bė". Taip pat neprofe- lis, nežiūrint redaktorės
sinis dr, H. Armano pastangų, lieka tik pa
straipsnis apie kelionių rapinių įvykių aprašy
įspūdžius, jaunųjų gydy mu.
Atvirai kalbant, gydy
tojų ką tik mokyklas bai
tojų šeimų org-ja galė
gusiųjų nuotraukos ir
biografijos ir moterų tų išaugti iš "Pagalbi
kampelis, redaguojamas nio Moterų Vieneto" į sa
varankišką ir stiprią mo
B. Kožicienės.
Visas biuletenis, kaip terų org-ją, nes jos tu
ir tinka pasiturinčio luo ri vispusiškai geresnes
mo profesionalams, pui veikimui sąlygas nei ki
kiai leidžiamas ir visų tos moterys, kurios už
moterų pasididžiavimui, simoję suruošti didesnį
kurių yra nepalyginamai įvykį turi iš anksto iešmažiau gydytojų profesi ko-i mecenatų, kurie
joje, sėkmingai redaguo esant reikalui sutiktų ap
jamas dr. Mildos Bud mokėti deficitą. Ir tada
rienės. talkinant redakci dažn’ausiai kreipia.masi
į gydytojų šeimas.
nei kolegijai.
Kita jų veiklos gyvu
Gydytojai nėra eilinis
profesionalų luomas ne mo lengvinanti aplinkybė
tik uždarbio pranašumu, būtų tai, kad jos daugu
kaip šiame krašte įpras moj nedirbančios už na
ta vad.nti, bet, kad jų mų ribų, taigi gali dau
darbą lydi visa eilė pro giau aukoti laisvo laiko
fesinio atsidavime rei org-jai.
Gražus pavyzdys yra
kalavimų: nuolatinio ži
nių gilinimo, dažnai ne Illinois Pagalbinis Mo
nustatytų darbo valan terų Vienetas, labai ak
dų, o lietuvių visuome tyviai besireiškiąs. -Jos
nė,kaip iš tvirtai įsikū turi ir savo stipendijų
rusios savo visuomenės fondą, kuriam vadovau
dalies ( reikalauja iš jų ja D. Bobelienė. Jos ruo
didesnio tautinio susi šia paskaitas, Ka’ėdų eg
pratimo, ką jie įrodo lutę vaikams. Kur gi ki
stambesnėmis
sumo tų miestų moterys? Kur
mis nei kiti, paremda jų Pagalbiniai Vienetai?
mi kitų atliekamus mūsų Nesimato jų aktyviai dir
tautinius darbus.
bančių nei kitose organi
Negalima be dėmesio zacijos. Tikėkim, kad ap
praleisti to biuletenio einančiais Lietuvos Lais
moterų kampelio, kurio vės Kovos Metais lietu
rūpestingą ir nuošir vių gydytojų šeimų mo
džiai tam darbui atsida terys, vietoje pagalbin’ų
vusią redaktorę B. Ko- vienetų , sudarys gausią
žieienę man teko pažin narėmis ir stiprią dar
ti Balfo suvažiavimo bais savo organizaciją.
Chicagoje. Būdama
Balfo seimo atstovė, ji
Skaityk ir platink
kartu rūpinosi ir gy
DIRVĄ
dytojų šeimų org-jos plė

JAKUBS & SON

ibio
Tel. HY 7-4677

•vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir
•j kitus miestus)
J
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
421 MENAMAM STREET — Rlo«EwooD, N, v. Iietr

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Ministeris B. K. Balutis
palaidotas sausio 5 d. Velionies kūnas buvo pašarvo
tas Lietuvos pasiuntinybės
rūmuose — 17 Essex Vil
ias, London W. 8, England.
Iš visu pasaulio kraštų
lietuviai siunčia savo užuo
jautas, giliai atjaučiant di
delio mūsų valstybės vyro
netekimų.
Iš Chicagos į laidotuves
buvo išvykusi Amerikos
lietuvių delegacija iš inž.
A. Rudžio su ponia, inž.
Eug. Bartkaus ir kt.
• Kazimieras Nausėdas,
Korp! Neo-Lithuania filis
teris, iš Venezuelos rašo:
"Kadangi ir aš kažkada se
niai, kada dar buvau jau
nas, buvau neolituanu, tat
prisimindamas jaunus ir
gražius laikus siunčiu kor
poracijai $20.00 čekį. Pini
gai vis reikalingi organiza
cijoms. Kai susirinksite po
būviui, prisiminkite ir ma
ne. Be to, skaičiau Dirvoje,
kad jūs ten esate išleidę
Korp! Neo-Lithuania Met
raštį. Prisiųskite vieną eg
zempliorių ir man.
Linkėdamas visiems fuksams, senjorams ir filiste
riams geriausios sėkmės,
lieku jūsų K. Nausėdas.”
L. S.T. Korp! Neo-Lithu
ania Vyr. Valdyba už šį
gražų korporantiškų dienų
prisiminimą ir gausią auką
nuoširdžiai dėkoja. Knyga
jau pasiųsta.

tiko skaudi nelaimė. Jų sū
nus Gintaras, atliekąs JAV
karinę tarnybą aviacijoj,
Kalifornijoj, besiruoši ant
Kalėdų šventėms grįžti na
mo aplankyti tėvų, tarny
bos metu lėktuvui nukritus
sunkiai sužeistas ir pagul
dytas Navy Hospital, San
Diego, Calif.
Gintaras Gureckas yra
Korp! Neo-Lithuania narys.
• LLK Komiteto pirm.
Vaclovas Sidzikauskas 1967
m. gruodžio 22 dieną New
Yorke susituokė su Birute
Skučaite-Rimgailiene ir iš
vyko povestuvinei kelionei
į Kolumbiją, Pietų Ameri
koj, kur išbus iki sausio 10
dienos,

AUKOS DIRVAI
V. Kazlauskas, Toronto.... 3.00
R. Gulbinas, Cleveland .... 4.00
X.Y....................................... 2.00
J. Kaklauskas, Cleveland ..5.00
P. §literis,Waukegan........ 2.00
B. Juška, Kenosha.............. 4.00
K. Rožanskas, Chicago .... 4.00
E. Drukteinis, Dayton..... 10.00
G. Alekna, Racine............. 1.00
Kun. B. Sugintas, Chicago 10.00
S. Jurgaitis, Cleveland .... 2.00
M. Vansauskas, Lyons .... 4.00
X.Y. New York.................. 2.00
E. Bliudnikas, Brockton ... 3,00
V. Kazakevičius, Maspeth.. 1.00
V. TamošiOnas, Detroit... 4.00
V. Morkūnienė, Chicago ... 4.00
J. Matulevičius, Worcester 5.00
A. ButkOnas, St. Charles...4.00
P. Bielskus, Brooklyn.......4.00
G. Dumbrys,Cleveland.... 5.00
L. Juodytė-Mathews,
Brooklyn .............. 30.00
A. Kalvaitis, Chicago .... 4.00
A. Krinickas, Cleveland .. 1.00
V. Noreika, Chicago...... . 5.00
J. Kybartas, Brooklyn .... 2.00
K. Daugvydas, Detroit..... 1.00
V. Bačiulis, Cleveland .... 1.00
J. Malskis, Cleveland..... 3.00
H. Lukoševičius,
Woodhaven ............. 5.00
J. Rinkus, Cleveland ........ 4.00
L. Ramančionis, Brooklyn 2.00

Skaityk ir platink
DIRVĄ
DETROIT

KO DAR TRŪKSTA ?
Detroito visuomenė in
tensyviai
rengiasi sutik
• Voldemaras Strasdas
pakeltas į pirmąjį karinin ti naujų metų naujus už
ko laipsnį (ensign) JAV davinius.
Neseniai platesniame
laivyne, baigęs specialų ap
mokymą Pensacoloje ir Na visuomenės susirinkime
vai School of Justice New- buvo pavesta Detroito lie
port, R. I., išvyko į Kali tuvių bendruomenės apy
forniją. Netrukus išvyksta linkės valdybai eiti vy
į Tolimuosius Rytus. Volde riausiojo komiteto pa
maras yra baigęs psicholo reigas. Šio komiteto už
giją bakalauro laipsniu Ro- davinys nebus lengvas,
chesterio Universitete. Jis nežiūrint savanoriškos
yra Zigmo ir Martos Stras- talkos ir paskirų asmenų
dų sūnus iš Wethersfield, ir organizacijų. Į talką
Conn.
apylinkės valdybai įsi
• MjUcoIo ir Elenos Gu- jungs net keturios gau
reckų šeimą Waterbury iš sios nariais komisijos,

kurios artimiausiu laiku
susirinks ir paruoš pla
ną, ką ir kaip turės da
ryti per 1968 Lietuvos
Laisvės Kovos Metus.
Šių metų parengimai
labiau koncentruojami į
išorinį pasaulį, nes no
rima atkreipti svetimų
jų dėmesį į pavergtos
Lietuvos padėtį ir jos va
davimo perspektyvas.
Tam reikalui bus rei
kalinga visų lietuvių, vi
sų organizacijų nuošir
daus pritarimo ir nema
žai aukų. Kadangi rei
kės kreiptis į svetimuo
sius teks lietuviams su
burti mūsų pajėgiausias
intelektualines pajėgas,
turinčias autoritetą ir su
gebančias
įsibrauti į
svetimųjų protus ir są
žines. Be to, visi paren
girnai turėtų būti pačių
lietuvių nuoširdžiausiai
remiami.
Todėl siūlyčiau Det
roite ir kitur, sudaryti
garbės komitetus.
L Bendruomenės apy
linkės valdyba turėtų pa
kviesti bent 10 iškilių ir
nusipelniusių asmenų,
kurie sudarytų mūsų
veiklos aureolę. Esant
reikalui, vienas ar jų
grupė, galėtų kreiptis į
amerikiečius kviečiant į
mūsų atitinkamus paren
gimus, daryti pareiški
mus per spaudą, radiją
ar skaityti paskaitas.
Gal būt kai kuriais atve
jais reikės kviesti jau
nuosius profesorius iš
kitur.
Nepartiniais pagrin
dais sudarytas garbės
komitetas palankiai nu
teiktų visuomenę, kuri
tinkamai bei nuoširdžiai
įsijungtų į visuomeninę
Lietuvos Laisvės Kovos
Metų veiklą.
A.M.
AUŠROS MOKYKLOS
KALĖDINĖ EGLUTĖ
Aušros Lituanistinė Mo
kykla Kalėdų Senelį pasi
kvietė į Lietuvių Namus
gruodžio 17.
Buvo pastatyta ”Kas
skaito rašo — duonos ne
prašo”. Pastatymas puikus
ir gražiai scenai paruoštas
iš Stepo Zobarsko apysakos
"Riestaūsio sūnus”. Scenai
pritaikė ir režisavo moky
toja Stefanija Kaunelienė.
Vaidinimo metu grojo
skautų orkestras vadovau
jamas A. Vaitiekaičio.
Vaidinimo gale buvo pa
vaizduota ir prakartelė.
Vaizdavime dalyvavo: Ma
rija — B. Kiaulėnaitė, šv.
Juozapas — T. Norus, An
gelas — D. Kalvėnaitė, Ka
lėdų žvaigždė — Z. Kalvė
nas. Mokytojai: Dainų —
J. Baziliauskas, šokių — V.
Ivanauskaitė, Dekoracijos,
šviesa ir grimas — E. Va
siliausko.
Kalėdų seneliui dalyvau
jant, rateliams ir šokiams
vadovavo R. Kaunelytė, B.
Kutkūtė ir A. Vaitiekaitytė.
Į eglutės parengimą at
silankė gana didelis žmonių
skaičius ir paruoštų užkan
džių ir skanių maisto pa
tiekalų stalai tuojau ištuš
tėjo.
(ga)

Senosios kartos ateiviai A.G. Miliauckai paaukojo jėzuitą centro
Chicagoje statybos išplėtimui 18,000 dolerių.’ šalia ją stovi buv.
jėzuitą provinciolas Br. Markaitis, SJ.
Lietuvių Fondo Archyvo nuotrauka

JAUNIMO CENTRUI DAR TRŪKSTA

40,000 DOLERIU
Kun. J. Kubilius, SJ sa
vo laiške "Dirvoje” po ant
rosios statybos vajaus va
karienės paskelbė, kad Jau
nimo centro naujosios sta
tybos pradžiai dar trūksta
apie 40,000 dol. Dabar ka
soje yra apie 110,000 dol.,
o pradėti statybą bus gali
ma turint 150,000 dol. Ka
dangi po Naujųjų metų
dienos smarkiai skubės į
pavasarį, tėvams jėzuitams
tenka sukti galvą, kur dar
gauti tuos 40,000 dol., nes
statybą numatyta pradėti
jau šį pavasarį, o rudenį,
Lietuvos Nepriklausomybės
50 metų sukakčiai apvaini
kuoti, jau turėtų šviesti
naujieji rūmai.
Didelės aukos susilaukta
iš ankstyvesnės kartos atei
vių Miliauckų, kurie Jauni
mo centro statybai įteikė
net 18,000 dol. Tai pati
stambiausia auka naujajam
Jaunimo Centrui Chicago
je.
Platinant statybos laimė
jimų bilietus, ypač aktyvūs
pasirodė lietuviai skautai.
Jie išplatino bilietų už 2,000
dol. Ateitininkai išplatino
už 1000 dol. Iš pavienių as
menų daugiausia išplatino
adv. Julius Smetona Cleve
lande, Chicagoje — Ketu
rakis, Aid. Jankauskaitė ir
kt.
Minėtos organizacijos ir
pavardės kaip tik pabrėžia,
kad Jaunimo centras ne
tarnauja specialiai kuriai
nors ideologijai ar genera
cijai, bet visiems lietu
viams. O tai ir yra lietuvių
jėzuitų stiprybė ir jais pa
sitikėjimo šaltinis.
Kol Jaunimo centro direkt. kun. J. Kubilius dar
negrįžo iš Rochesterio kli
nikų Minnesotoje, kur jis
gydo sušlubavusią širdį, ne
žinia, kokių planų imsis jė
zuitai reikalingai 40,000
dol. sumai surinkti. Bet girdėjau, kaip populiarusis vi
suomenininkas inž. Valdas
Adamkavičius pažadėjo su
rinkti apvalią kelių tūks
tančių sumą; o jei jo pėdo
mis dar paseks ir kiti,’ tai
tikslas bus pasiektas.

Spauda paskelbė, kad lie
tuviai jėzuitai jau turi nau

ją provinciolą — kun. Ge
diminą Kijauską, gimusį
1930 m., taigi, jaunesnio
sios kartos atstovą. Su nau
juoju provinciolu yra tekę
praleisti pora dienų akade
mikų skautų J. Daumanto
vardo stovykloje, taip pat
turėti eilę pokalbių. Tai
šviesus lietuvis patriotas,
visuomenininkas.
V!. Ramojus

VERTINGA DOVANA
K. DONELAIČIO LIT.
MOKYKLAI
(Dipl. inž. Jurgio
Pauliko kalba, pa
sakyta K. Donelai
čio
Lituanistinės
Mokyklos eglutės
metu, 1967 m. gruo
džio 16 d., įteikiant
jo ir jo žmonos var
du mokyklai dovaną
santrauka).
Mieli moksleiviai,
Jūsų Kristijono Done
laičio vardo mokyklą, aš
vaizduojuos, kaip gra
žią pasakų pilį. Toje pi
lyje ir aplink ją kasdie
ną verda normalus gyve-

nias ir judėjimas. Tik
šeštadieniais ši pasakų
pilis tampa, tarytum, už
burta...
Ir štai kiekvieno šeš
tadienio rytą, nemato
mąja! burtų karalaitei
mostelėjus, iš įvairių
atstumų Chicagoje, o
taip pat ir iš tolimes
nių gyvenviečių suplau
kia, suvažiuoja per 400
mergaičių ir berniukų.
Skubėdami jie sueina į
pilies vidui Visi gra
žiai, o kartais marga
spalviai ir savotiškai ap
sirengę, gerai nusiteikę
ir tarpusavy kalbasi kaž
kokia burtų kalba! De
vintą valandą pilies lau
ko durys užsidaro. Nie
kas iš pilies šeštadie
nio dalyvių nepasilieka
lauke. Niekas taip pat ne •
beišeina iš pilies...
Pilyje visi ir visos dir
ba, mokosi pažinti ir iš
mokti mylėti pasakų ša
lį, kurios dvasioje ir ši
pilis užburta. Protar
piais girdisi pilies salė
se gražios melodijos ar
saviški šokiai! Ir taip vi
sa tai tęsiasi keturias
valandas. Kiekvieną šeš’
tadienį. Kiekvienais me
tais. Ir jau daug metų.
Norint, kad Jums šios
pasakų pilies šeštadie
niai* arčiau Jus supažin
dintų su pačia tolima pa
sakų šalimi, jos gyveni
mu ir vaizdais, aš su
žmona teikiame Jums
naudotis šį projekto
rių...
BOSTON
• Klaipėdos krašto atva
davimo minėjimą Bostone
rengia L.Š.S.T. Jono Vana
gaičio vardo šaulių kuopa,
sausio 14 d., 4 vai. p. p. Bos
tono Pil. Draugijos III a.
salėje. Kalbės poetas Sta
sys Santvaras, kūrėjas-savanoris, Klaipėdos krašto
atvadavimo dalyvis. Meni
nę dalį atliks sol. Povilavičiu8 ir šv. Petro parapijos
bažnytinis choras, vadovau
jamas komp. J. Kačinsko.
Įėjimas nemokamai. Visi
lietuviai kviečiami dalyvau
ti.

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuviij ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (’•_> metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol.

metų).

Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dol.

Parašas .............................................................

Adresas ...................:.........................................................

Laima MinkOnaitė ir Alfonsas Lileika New Yorke sukorė lietu
višką šeimą. Laima kaip menininkė yra baigusi New York City uni
versitetą, o Alfonsas dirba inžinerijos srityje.
A. Dziko nuotrauka

Detroito mergaičią choro dalyvės repeticijos metu.
K. S ra ga tiško nuotrauka

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų
7 dol/

