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KHE SANH MUŠIS
žinia, Dienbienphu paė
mimas sukėlė tokį są
myšį Prancūzijoje, kad
vyriausybė apsisprendė
už pasitraukimą, nors
grynai kariškai žiūrint
prancūzai būtų galėję ir
toliau laikytis. Žinoma,
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
skirtums yra toks, kad
Pueblo pagrobimas, tuma, kurią supa aukš amerikiečių aviacija yra
vis daugiau aiškėja, bu tesnės kalvos ir kalnai. daug pranašesnė už pran
vo suderintas su prasi Iš tų kalvų komunistai cūzų tada turėtą. Visos
dėjusia komunistų gene gali sekti, kas darosi pa- kalvos ir kalnai, iš kur
raline ofenzyva Vietna čioje marinų bazėje ir ją komunistai apšaudo ma
me. Jos tikslas, jei ne patogiai apšaudyti. Bet rinus, yra nuolat bombar
pergalė kautynių lauke, jei taip, kam marinams duojami. Tokiu būdu
tai bent akivaizdus įro ją ginti. Ar nebūtų pato Dienbienphu mūšio lai
dymas, kad JAV karo giau pasitraukti į geres mėtojas gen. Vo. Ngutęsti neapsimoka ir jos nes ginimosi pozicijas? yen Giap, kuris vado
turi ieškoti galimai grei Joe Al sopo teigimu vauja ir dabartiniam Khe
tesnio kelio pasitrauki toks klausimas jau se Sanh mūšiui, čia turi
niau buvo Washingtono daug kietesnį riešutą ne
mui.
Tuo tarpu kai Pueblo patiektas vyr. amerikie gu tada. Už tat gali bū
incidentas turėjo įrodyti čių kariuomenės vadui ti, kad Pueblo pagrobi
kad JAV neturi pakanka gen. William C. West- mas ir teroro puolimai
mai jėgų susitvaryti su moreland. Jo atsakymas pačiame pietiniame Viet
palyginti maža komunis tačiau buvęs, kad ameri name yra uždanga mū
tine valstybe — Šiaurine kiečiai tą poziciją gali šio prie Khe Sanh nu
Korėja, jei nenori panau atlaikyti, o komunistai, traukimui. Bet tai, ra
doti atominių bombų, — ją puldami, patirs mil šant šias eilutes, dar ne
pietiniame Vietname ko žiniškus nuostolius, ku buvo aišku. Komunistai,
munistai perėjo generali- rie jiems visą karą pa kurie nepaisant aviaci
JAV senatorius Vance Hartke, iš Indianos, pasakys pagrindinę
nėn ofenzyvon, kur 8 aps darys karčiu. Dėl to jos neturėjimo, sugebė- kalbą, minint Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 50 metysukakkričių miestuose sukėlė 5.000 marinų buvo įsakyt| Chicagoje, vasario 18 d. Civic Operos rūmuose.
(Nukelta į 2 psl.)
ilgiau užtrukusias kauty- ta laikytis, nors jų aprūnes ir padarė nemažų pinimo problema pasida'
nuostolių, įskaitant ir Da rė gana sunki. Mažas
"NESTATYKIM MAŽŲ DALYKŲ,
Nang’ą — antrą didumu aerodromas — air strip
po sostinės Saigono mies - — yra visą laiką komutą. Tačiau pagrindinis ko- nistų artilerijos apšauSTATYKIM DIDELIUS!
munistų tikslas buvo ma- domas. (Kad jiems būtų
rinų bazės prie demili- sunkiau pataikyti, lėktų tarizuotos zonos vaka vai savo krovinį išme
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS
riniam kampe paėmi
ta riedėdami ant že
mas. Ta bazė yra neto mės.) Prieš marinus ko
Lietuvių Tautinių Na bai daug priklauso ir pri metais išėjo trys narių
li buvusio miestelio Khe munistai sutelkė savo
mų
metinis na klausys nuo sutelktojo susirinkimo renkami di
Sanh. Sakau 'buvusio*, tris geriausias Šiauri rių Chicagoje
susirinkimas
įvyko kapitalo. Iždininkas Sta rektoriai: Dr. Juozas
nes jo gyventojai yra lėk nio Vietnamo divizijas, sausio 21 d. Susirinki
Bartkus, Kazys Pocius
tuvais perkelti įDaNan- o gal net ir -daugiau. mas išklausė vald. pir sys Virpša pranešė, kad ir Petras Vėbra. Teodo
prieš
šį
susirinkimą
nau

gą, otrobėsiai sunaikinti Skaičiuojama, kad apie mininko inž. J. Jurkūno
ji ir senesni nariai, anks rui Blinstrubui pasiūlius
kai juose įsistiprino ko 40.000 vyrų. Amerikie platesnį
susirinkimas visus tris
pranešimą
apie
munistų kariai. Khe Sanh čiai turi sutelkę 45.000 valdybos ir direktorių ta čiau tedavę savo pasiža perrinko naujai pilnai ka
dėjimus,
šiandie
įmokė

marinų bazė yra svarbi vyrų, tačiau jiems priei rybos atliktuosius dar
jo per penkis tūkstan dencijai.
tuo, kad ji trukdo komu ti iki pat Khe Sanh yra bus,
Tuo būdu dabartinį
paruošiant
bend

čius
dolerių. Stambiau
nistų infiltracijos ke labai sunku.
bendrovės direktoriatą
rovės
nuostatus
ir
juos
sią
įnašą
—
$1.300.00
Padėtis yra labai pa
liams iš šiaurinio Viet
valstijoj įre įmokėjo K. Pocius, gy sudaro: Eug. Bartkus,
namo per Laosą ir Cam- naši į būklę prie Dien Illinojaus
gistruojant,
pat pa venąs East Chicagoje, dr. J. Bartkus, dr. J.
bodiją į pietinį Vietna bienphu, kurį prancūzai siskirstymą o taip
Dauparas, J. Jurkūnas,
pareigo
 Ind.
mą. Tačiau jos vieta nė bandė ilgai ginti, tačiau mis, sudarymą eilės ko
K. Matutis, Alg. Modes

ra labai patogi. Taiaukš- galų gale pasidavė. Kaip misijų paskiriems užda
T. Blinstrubas, Am. tas, C. Modestas, K. Po
viniams planuoti ar vyk Lietuvių Tautinės Są cius, Ant. Rūkštelė, Me
dyti. Be to, vald. pirm, jungos Pirmininkas, pa čys Šimkus, Ant. Šošė,
pareiškė valdybos ir ta sveikino LTN bendrovės P. Vėbra ir Stasys Virp
rybos prieitą nusistaty direktoriatą, narius ir ša. Direktorių tarybos
mą, bendrovei namus palinkėjo sėkmės. Be to, pirm. — inž. Eugenijus
pirktis ar naujus staty jis pranešė, kad ALTS- Bartkus, vicepirminin
dintis pietvakarinėje Chi gos valdyba įsijungia įna- kai: dr. J. Dauparas, dr.
se Rūmuoe. Dar prieš užpuo
VietkoniįD partizanai metėsi Į
cagos daly. Kokio dydžio rius su $50b įnašu. Su J. Bartkus ir Ant. Šošė.
lant JAV ambasados rūmus Saisavlžudičką kovą su JAV ir P.
bei
jų paskirstymo klau sirinkimas pranešimą Pačią namų valdybą, at
gone toji padėtis buvo laikoma
Vietnamo daliniais, pačiame
seit, egzekutyvinį orga
simai
dar neturi tiks
palydėjo plojimais.
Saigono mieste užimdami kariuo "pretty serious".
ną
sudaro: inž. Jonas Jur
lesnio
tarimo,
nes
tai
la

Iš
direktoriato
šiais
Sausio
30
prezidentas
Johnso
menės barakus ir kt. svarbias Įs
VISI ŽENKLAI RODO, KAD KOMUNISTAI
VIETNAME PERĖJO | GENERALINĘ OFEN
ZYVĄ, KURIOS KULMINACINIS TAŠKAS GA
LĖTŲ BOTI KAUTYNĖS PRIE KHE SAHN, JEI
PASKUTINIU MOMENTU JIE NEAPSISPREN
DĖ KITAIP...

VIETKONGO SAVIŽUDIŠKAS
PUOLIMAS SAIGONE

taigas. Naujai pastatytoji JAV
ambasada, laikoma neužimama
tvirtove, tik po 6 vai. kovy buvo
išvalyta nuo Įsiveržusių parti
zanų. Ambasados rajone kovose
žuvo 7 JAV karinės policijos ka
riai ir 1 marinas.
Tuo pat metu smarkiomis ir
nelauktomis atakomis buvo už
pulta eilė didesnių miestų ir ka •
rinių bazių. Kai kur tęsiasi ar
šios kovos. Tomis aukomis ko
munistai siekia suskaldyti alijantų jėgas, atitraukiant dėmesĮ
iš šiaurinės P. Vietnamo srities,
kur laukiama pagrindinio puoli
mo.

• IZRAELIO IREGIPTOunkai, artilerija ir kulkosvaidžiai
virš valandos trukusioje kovoje
pasikeitė salvėmis Suezo Kana
lo rajone. Tai buvo viena iš ar
šiausių kovų po paliaubų.
Egipto vyriausybė apsiskundė, kad Izraelio kariai trukdą
Suezo kanalo valymo darbus.
Kanalo dugne guli visa eilė pa
skandintų laivų.
• PADĖTIS VIETNAME be
pertraukos sekama Baltuosiuo

nas buvo pažadintas 5 vai. ryto,
informuojant jĮ apie susidariu
sią būklę.
Surasti komunistų dokumentai
kalba apie "pat{ svarbiausią is
torini momentą" ir pan.
Iš viso ko aišku, kad visi tie
puolimai, iš karto Įvairiausiose
vietose, buvo stropiai paruošti.
Situacija labai rimta, ji keičia
si kas valandą, o amerikiečiai
nepraranda vilties, jog visos ata
kos bus atmuštas,priešas susilp
nintas ir — palankesnis taikos
deryboms.
• KUBOS SPAUDA apkaltino
du Havanoje reziduojančius Sov.
S-gos diplomatus, pasipriešinu*
sius F. Castro karingai užsie
nio politikai.
♦ KOMISIJA, specialiai pa
kviesta ištirti JAV miestuose
vykusių riaušių priežastis ir pa
sėkas, padarė pesimistiškas iš
vadas, konstatuojant, kad vy
riausybės nesugebėjimas užkirs
ti kelią toms riaušėms privedė
prie pavojingos anarchijos, gre
siančios esamai valdymo siste
mai. Tai esanti didžiausia krizė
po Pilietinio Karo.
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Marsas-: — Reikia pabandyti užsidėti vėl š| apsiaustą!...

kūnas — pirmininkas,
Petras Vėbra — vice
pirm., Stasys Virpša —
ižd., K. Ramonas — ižd.
pav., ir Mečys Šimkus
— sekretorius. Bendro
vės adresas: 222 West
Adams Street, Suite949,
Chicago Illinois 60606.
Susirinkimas išklau
sė valdybos pranešimus,
perėjo į diskusijas, ieš
kant geriausių priemo
nių didesnį narių skai
čių, o tuo pačiu ir dides
nį kapitalą, sutelkti, kaip
lygiai pasirenkant ge
riausią statysimų namų
vietą, rajoną ir jųjų tal
pumą. Šiais klausimais
įvairuojančių pasiūlymų
iškėlė eilė narių: L. Dargis, M. Rėklaitis, J. Dau
paras, S. Biežis, Dr. A.
Kalvaitis, O Daškienė,
T. Blinstrubas, V. Ma
žeika, E. Bartkus, Lu
Virpšaitė ir kt. Val
dybos mintijimą reiškė
ar jį paryškino — vald.
pirm. J. Jurkūnas.
Pav. daromas siūly
mas bendrovei kreiptis į
Federalines
įstaigas,
prašant paskolos namų
Statybai ir už ją mokant
nedideles palūkanas. Ki
ti kalbėjusieji labai su
abejojo ar Fed. valdžios
agentūros šią bendrovę
kvalifikuos tinkama to
kiai paskolai gauti? Bet
susirinkimas
užgyrė
vald. pirmininko pareiš
kimą, kad galimybės ti
riamos ir aiškinamasi
reikiami ėjimai. Nekurie nariai skatino valdy
bą nebijoti didesnės ri
zikos kapitalą investuo
jant. Tačiau vald. pirmi
ninkas užtikrino, kad val
dybai užmojų, drąsos ne
trūksta, bet iki šiol dar
neturėjome reikiamo
kapitalo, kad tos protin
gos rizikos būtų galėję
imtis... Į skirtingus sam
protavimus, ar tikslinga
bendrovei statydintis ar
pirktis tik mažesnes pa
talpas, beveik tik sa
viems reikalams, ar pla
tesnes erdvesnes patal
pas, galinčias aptarnau
ti platesnės visuomenės
socialinius, kultūrinius,
organizacinius porei
kius, stiprų susirinkimo
pritarimą rado inž. Eug.
Bartkaus, direktorių ta
rybos pirmininko, šūkis:
"Nestatykim mažų daly
kų, statykim didelius!
Kad ir dalimis, bet pla
nas turi siekti 200 tūks
tančių ar ir iki pusės mi
lijono!”
Susirinkimas pritarė
namų valdybos sudary
tajam naujiems nariams
telkti komisijai, pirmi
ninkaujamai Cezario Mo
desto, linkėdamas jai
sėkmingo darbo. O to dar
bo pobūdį gražiai papa
sakojo Ona Daškienė,
esą tik žodiniu kontaktu
galima sudominti naujus
narius. Taip ji per kele
tą pastarųjų savaičių pa
bandžiusi ir štai šiandie
jau galinti skelbti naujus
narius: Irena Micevičienė, Dana Barauskienė,
Uršulė Vingelytė, Kazys
Laikūnas, Kazys Eringis
Juozas Mažeika ir kt.
Tie kiti, esą dar svars
tą, aiškiną jiems patiek'
tą pasiūlymą ir ji tikisi,
kad dalis jų ateis ir net
(Nukelta į 2 psl.)

Vyt. Maželio nuotrauka

Smuikininkas I. Vasyliūnas koncerto metu.

Iz. Vasyliūno koncertas Bostone
Kai nueini į lietuvių
kamerinės muzikos kon
certus, kuriuos Bostone
planingai ir net su regi
ma '’nepasidavimo dva
sia” rengia- smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas, visa
da sukyla neramios min
tys: ar kada nors tie mu
zikos kūriniai iškils už
mūsų tautos ribų, ar, pa
tys jais mažai tesidomė
dami, užkąsim juos senų
daiktų sandėliuose, ar
jie kada nors pajėgs su
sirasti pajėgius inter
pretatorius tarptautinėj
scenoj, ar egoizmo irnesandaros kupinas am
žius bus tas mūsų kovų
laukas, kuriame ir vėl
turėsime rungtis vienui
vieni, daugiausia vienas
su kitu, mažai ką savo
draugų gretosna be įra
šydami...
Kamerinės muzikos
kūrinių turime jau ne
menką rinkinį. Yra su
kurta Smuiko Sonatų,
styginių kvartetų, atski
rų smuikui skirtų mu
zikos gabalų, eilė miš
riems ansambliams skir
tų veikalų, pluoštą kūri
nių mediniams pučiamie
siems ir kt. Šio pobūdžio
muzikos sukurta nepr.
Lietuvoj, išeivijoj, jos
kuriama ir Sovietų oku
puoto} Lietuvoj. Kai
kurie iš tų kūrinių
(pvz., Jul. Gaidelio
Smuiko Sonata) buvo iš
bandyti platų garsą tu
rinčiose koncertų salė
se ir susilaukė itin pa
lankių atsiliepimų. De
ja, tie darbai dar vis te
bėra savuose namuose,
nes gi daugumas jų tik
rankraščiai, nėra kas
juos išleistų...

1968 m. vasario 2 d.
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Jei neapsirinku, Iz. Va
syliūnas įtempė jėgas ir
pasiryžo Lietuvos sukak
tuviniais metais įkelti į
gerai žinomos Jordan’o
koncertų salės sceną
nors tuos lietuvių kompo
zitorių veikalus, kurie
yra skirti smuikui ir ma
žiems kameriniams an
sambliams.
Pirmasis
lietuvių kamerinės mu
zikos koncertas sureng
tas praėjusių metų pa
baigoj, o antrasis š.m.
sausio 21 d. vakare. Tre
čiasis, kurio programą
sudaro Gražinos Bace
vičiūtės, Antano Račiūno
ir Juozo Gruodžio kūri
niai, yra rengiamas ko
vo 17 d. 3 vai. po pietų
toj pačioj Jordan’o salėj.
Koncertų ciklas bus baig
tas š.m. gegužės mėn.
Antrasis Iz. Vasyliū
no koncertas buvo skir
tas komp. Kazio Viktoro

Banaičio kamerinei mu
zikai. Programą sudarė
Sonata D minor smui
kui ir fortepionui (sukur
ta 1934 m.), Lietuvos idi
lijos, pastoralinė suita,
fortepionui (arfai), smui
kui ir klarnetui (1930 m.)
Rapsodinė sonata B mi
nor s Čelei (Iz. Vasyliū
nas ją smuikavo viola) ir
fortepionui (1927 m.).
Koncerto programa pa
ruošta itin rūpestingai,
programos spausdinio
nugarėlėj atspausdinti
platoki komentarai apie
V. K. Banaitį ir jo
kūrybą anglų kalba. Aiš
ku, ir muzikinis progra
mos paruošimas, ir ko
mentarų rašymas neį
manoma atlikti pro lan
gą ar kurį kitą plyšį su
griebtu laiku, reikia jo
iš savo dienų atkirsti.
Tik už tai Iz. Vasyliūnui turėtų tekti mūsų pa -

garbos nors vienas ki
tas lašas.
Banaičio kūrinius šia
me koncerte grojo pats
Iz. Vasyliūnas, ’ klarne tistas David Mott ir Vy
tenis M. Vasyliūnas.
Mūsų smuikininkas,
kaip žinom, turi dailų ir
išieškotą smuikavimo
toną. Tačiau tam ypač
reikalingas aukštos ko
kybės instrumentas. Šį
kartą Iz. Vasyliūnosmui
kas, kol sušilo ir "pri
prato” prie'salės tempe
ratūros, buvo prikimęs
ypačiai aukštuose tonuo
se. Viola skambėjo gry
nai ir įspūdingai. Apla
mai ir šiuo koncertu Iz.
Vasyliūnas įrodė, kad jis
tebesilaiko savo pasiek
to j smuikavimo aukštu
moj, Banaičio kūrinius
jis smuikavo su įsijauti rinko gal tik vienas šim
mu ir vidine šilima, tas. Didelėj salėj tai bu
įveikdamas ir kūrinių vo tik trupiniai, bet ir
techniškuosius sunku tie ne visi lietuviai —
matėsi būrelis ir spal
mus.
votų
veidų.
David Mott — klarne
Kai žinia, kad Iz. Va
to pūtimo meistras. Dai
lus tonas, puiki technika, syliūnas koncertų už
aiškiai girdimas įsijau darbio neneša į banką satimas į Banaičio Lietu von sąskaiton, o deda pi
vos idilijas. Jo dalyvavi nigus į fondą lietuvių mu
mas koncertą ne tik pa zikos kūriniams leisti
įvairino, bet ir praturti (keletą jų yra yra išlei
dęs), skaudžiai nesma
no.
Vytenis M. Vasyliū gu darosi, kad mūsų tau
nas, kuris Bostone gar tiečiai net ir tokių pastan
sėja kaip fizikas, likęs gų neprisirengia parem
dirbti mokslinį darbą pla ti. Tuo tarpu Iz. Vasyliū
čiai žinomam M.I.T., nas Bostone yra vie
kaip visuomet, buvo rū nintelis, kuris tokio
pestingas ir gerai pasi pobūdžio koncertus dar
ruošęs trio dalyvis, o gali surengti, kitų ins
taip pat ir tėvo smui trumentalistų mes čia ne
kavimo palydovas. Im turime. Na, o ir tie Va
presionistinę V.K. Ba syliūno koncertai nėra
naičio muziką, gana su tokio peiktino lygio, ko
dėtingos fortepioninės kį tūli žmonės,vis toliau
faktūros, jis skambino bėgdami nuo savos kultū
darniai, laisvai ir įtiki ros rėmimo, bando sau
namai, tik vietomis kiek įsikalbėti.
Kovo 17 d. Iz. Vasyliū
aptemdydamas nestiprų
no
koncertas bus įdomus
smuiko garsą.
ypačiai
tuo, kad jame ga
Klausytojų Banaičio
muzikos paklausyti susi lėsim išgirsti Gražinos
Bacevičiūtės Smuiko So
natą*. Gal nedera vilties
prarasti, gal į tą koncer
tą susirinks nors du šim
tai klausytojų...
St.S.

1

1

Nestatylcim
mažų...
(Atkelta iš 1 psl.)
su tūkstatinės įnašui
Pritardamas O. Daškienės ir kt. pasiūlymui,
vald. pirm. J. Jurkūnas
ragino visus narius at
kreipti reikiamą dėme
sį į naujų narių telki
mą. "Laiku suteikta pa
rama yra keleriopai di
desnė" — teigė J. Jur
kūnas, ”o tas laikas mū
sų bendrovei yra dabar!”
Susirinkimas
buvo
darbingas ir sklandus.
Jam pirmininkavo vald.
pirm. J. Jurkūnas, sek
retoriavo — vicepirm.
P. Vėbra ir sekr. Me
čys Šimkus.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Joteph f.

Grlbausko*
Eaecutive Secretary

ON BONUS SAVINGS

ON INVESTMENTS
Units of $100 00
Dividend Checki
Mailed Ouarterly

Uniti of $1,000 00
For 3 Yeort
Oividendi Paid
Ouarterly
or Compoundod

1447 $4. 49th Court
CICERO, ILLINOIS
•
60450
Phone (Are* Code 312) 656-6330
HOURS; Mon. M; Ttm.. Thun.. Fri. 9 5; Sat. M; W«d. Ooied

Šoviny fa By

Khe Sanh
mūšis...
(Atkelta iš 1 psl.)
jo sutraukti daug sovie
tų gamybos artilerijos į
Khe Sanh bazę apsupan
Čias aukštumas ir toliau
smarkiai šaudė, o mari
nai, laukdami lemiamo
puolimo vis giliau kasėsi
į rausvą molį.
Atrodo, kad komuni stai planavo pasinaudoti
budistų naujų metų pa
liaubomis ir iš dalies jo
mis pasinaudojo, vietna
miečiai ir iš dalies ame
rikiečiai tuo laiku jų puo
limo miestuose nelaukė
ir už savo naivumą tu
rėjo sumokėti palyginti
aukštą kainą. Kainą, ku
rią Washįngtonas jau mo
ka keliasdešimt metų.

Stroh’s dėžėse.
Dvidešimt keturios 12
uncijų bonkos gero
skonio. Pakanka
linksmumui ir džiaugs
mui. Ir Stroh’s reiškiasi
šimtmečio pasitikėjimu.
Įsigykit dėžę draugys
tei... Stroh’s dėžėse.
Geriausias alaus
pirkinys.

The Stroh Brewery Company, Detroit. Michigan 48226

Vienintelis Amerikos liepsna
darytas alus
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Šių METU MINĖJIMAI
Lietuvos Laisvės Kovos Metai įpareigoja ne
vien jungtinius komitetus aktyviau reikštis minint
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų su
kaktį. Šie metai įpareigoja kiekvieną lietuvį dau
giau aukoti laiko, energijos ir lėšų, daugiau pri
sidėti savo vispusišku įnašu minėjimų organizavi
me. O minėsime ne vien tik Vasario 16-tą kaip ne
priklausomybės paskelbimo dieną. Negalime pamirš
ti nepagerbę ir tų, kurie subrandino tautą jos atgi
mimui, kurie iškovojo jai laisvę, patys paaukoję gy
vybę už ją, ir tų, kurie vėliau dalyvavo Lietuvos
valstybės atkūrimo ir stiprinimo darbuose. Turime
prisiminti ir tuos, kurie, nors toli nuo tėvynės gy
vendami, nepamiršo jos, bet kartu su gimtoje žemė
je likusiais broliais dėjo pastangų, visais galimais
būdais aukojosi ir aukojo, kad jų ir tėvų žemė at
gautų laisvę, atgavusi sustiprėtų ekonomiškai ir kil
tų kūrybiškai.
Tokių taurių lietuvių mūsų tautai nestigo. Jų
buvo krašte, buvo plačiajame pasaulyje. Vėliau dau
gelį iš jų priglaudė tolimosios Rusijos šiaurės plo
tų sustingusi žemė, daug mūsų garbingų kovotojų už
laisvę, už tautinį išsilaikymą išeivijoje iškeliavo į
amžinybę, jau ir šiame svetingame krašte dar ne
seniai atvykusių iš tėviškės ir čia gimusių, nors pa
čiame amžiaus vidury, tačiau spėjusių palikti gilų
lietuvišką pėdsaką gyviesiems.
Su apgailestavimu tenka pripažinti, kad tokių
neeilinių asmenybių visa eilė jau susidaro ir iš Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos narių tarpo.
ALTS-ga ruošiasi Šiais metais paminėti Antaną
Olį, nuo kurio mirties birželio 3 dieną sueina 10 me
tų. Jis buvo vienas iš Sąjungos steigėjų ir pirmasis
jos pirmininkas.
Jo nepamirštamą įnašą į JAV lietuvių gyveni
mą savo bendraraštyje prisiminė ir ALTS-ga, ku
rios priešakyje šiais Lietuvos Laisvės Kovos Me
tais neatsitiktinai atėjo vadovauti Teodoras Blinstrubas, didelio visuomeninio darbo patyrimo, pla
čių organizacinių polėkių, nuo pat jaunų dienų tvir
tai subrendęs tautinėj idėjoj, sugebąs ją kelti savų
bendraminčių tarpe ir derinti ten, kur paliečiami vi
sos lietuvių tautos bendri reikalai, visų lietuvių sie
kiai.
Sąjungos vadovybei, kurią sudaro: T. Blinstrubas, V. Mažeika, M. Valiukėnas, B. Paplėnienė
ir K. Pocius, atvykus į šį kraštą teko apsigyventi
netoli A. Olio ir dirbti kartu tautinį darbą, ar
čiau jį pažinti. Todėl visai suprantama, kad jie
ir ėmėsi iniciatyvos priminti S-gos skyriams ir
visai lietuvių visuomenei daug nuopelnų turinčią
šviesią Antano Olio asmenybę šiais neeiliniais
metais pagerbti ruošiant akademijas. Tuo pačiu
tai yra mums priminimas tęsti jo darbą, nes jis
buvo čia gimęs ir augęs, niekuomet nematęs savo
tėvų žemės, bet ją iš tėvų pasakojimų pamilęs,
puikiai kalbėti ir rašyti lietuviškai išmokęs, kas
jam netrukdė išeiti ir į platų šio krašto gyvenimą
garsinant Lietuvos vardą.
A. Olis savo lietuvišką veiklą itin pagyvino
1940 m. bolševikams okupavus jo tėvų žemę. 1941
m. jis įsteigė Lietuvai Vaduoti Sąjungą ir buvo jos
pirmininkų. 1944 m. įsteigė Amerikos Lietuvių Mi
siją, o 1949 kelioms tautinėms organizacijoms ap-

Remkime vieni kitų pastangas
Iki jubiliejinių Vasa
rio 16-tos minėjimų te
liko vos pora savaičių.
Paruošiamieji
darbai
baigiami. Organizato
riai dirbo daug ir pada
rė viską, kad minėji
mai ypač šiais metais
būtų iškilmingesni ir
prasmingesni. Nieko dau
giau iš organizatorių ir
nebebūtų galima reika
lauti. Likusioji minėji
mų pasisekimo ar nepa
sisekimo priežasties da
lis nebepriklauso nuo
rengėjų. Ji yra palikta
visuomenei. O iš tos vi
suomenės yra prašoma
labai nedaug, jeigu tai
lygintume su rengėjų ati
duota duokle. Visuomenė
tėra prašoma tik gausiai
į minėjimus atsilankyti.
Čia kalbame ne apie
tuos minėjimus, kurie
bus ruošiami amerikie
čiams, naudojantis jų
spauda, radiju ir kito
mis priemonėmis, bet
apie tuos, kuriuos daro
me įprasta tvarka mūsų
salėse daugiau ar ma
žiau sau patiems. Žino
ma į juos stengiamės pa
vilioti kuo daugiau įta
kingų ir mums reikalin
gų svetimtaučių. Tokios
paskirties didesni minė
jimai yra organizuojami
Chicagoje, Bostone, New
Yorke, Detroite, Cleve
lande ir kitur. Vienus iš
tų minėjimų rengia Lie
tuvių Bendruomenės pa
daliniai, kitus ALT sky
riai, tretiems yra suda
ryti specialūs komitetai,
susidedu iš daugelio or
ganizacijų atstovų. Ko
kių organizacijų var
dais bebūtų pasirašytos
organizatorių reklamos
ar kvietimai, tikslas vis-

BRONIUS NAINYS
vien lieka tas pats: pa
minėti mūsų Nepriklau
somybės Šventę, pagerb
ti žuvusius ir gyvus lais
vės kovos didvyrius, pri
siminti tragišką tautos
dabartį ir keliasdešimtą
kartą vėl pasauliui pa
kartoti mūsų siekimus.
Tie siekimai yra bend
ri visiems lietuviams.
Jie nėra kokios nors
vienos grupės, parti
jos ar organizacijos' mo
nopolis. Tik už visos lie
tuvių tautos laisvę ko
vojo ir žuvo mūsų parti
zanai, bet ne vien tiktai
už VLIK’ą, ALT'ą ar Lie
tuvių Bendruomenę. Tad
tų kovotojų pagerbti su
sirinkti turime visi, ne
žiūrint į tai, kokia orga
nizacija tą pagerbimą
ruoštų.

Iš visų Amerikos pa
kraščių ateinančios in
formacijos mus džiugina
planuojama minėjimų ko
kybe. Vienur iškilmin
gas pamaldas atnašauti
yra sutikę aukšti bažny
čios dignitoriai, kitur
laukiama žymių valdžios
pareigūnų,
meninėms
programoms atlikti vi
sur yra angažuotos ge
riausios mūsų jėgos.
Nors visi minėjimai dau
giau ar mažiau kartu yra
vienas į kitą panašūs ir
kartu yra skirtingi, bet
Chicagos Lietuvių Tary
bos ruošiamas Vasario
16-tos minėjimas Chica
gos Operos rūmuose nuo
kitų skiriasi kiek dau
giau, bent jau savo kultū
rine apimtimi. Minėjimo
metu bus išpildyta spe-

JUBILIEJINIS VASARIO 16
MINĖJIMAS CHICAGOJE
PROGRAMOJE

IŠKILMINGA AKADEMIJA
dalyvaujant aukštiems amerikiečių pareigūnams ir
JULIAUS GAIDELIO
KANTATA

"KOVOTOJAI”
žodžiai St. SANTVARO
Išpildo “DAINAVOS” ansamblis
vadovaujamas dirigento P. ARMONO
Solistai: D. STANKAITYTĖ
A. VOKETAITIS
A. PAVASARIS ir
Simfoninis orkestras
VIETA: Civic Opera House, 20 N. Wacker Drive.
LAIKAS: Vasario 18 d. 3 vai.

BILIETAI nuo 3 iki 10 dol. gaunami
“Marginiuose”, 2511 W. 69 gatvė.

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

sijungus į Amerikos Lietuvių Tautinę Sąjungą, jis
pirmas jai vadovavo, plačiai įeidamas į amerikie
čių politikų tarpą ir ten taip pat gyvai besireikšdamas. 1944 m. buvo jau lietuvių respublikonų va
du, o 1947 m. visų tautinių grupių pirmininku.
A. Olio tėvai, patys būdami sąmoningi lietu
viai, gerai suprato, kad kalba, anot Kudirkos, bū
dama seniausias ir gyviausias praeities ryšys su
dabartimi, išlaiko tautos kultūrinį palikimą ir jį
lengviausiai bei greičiausiai perduoda sekančioms
kartoms. Štai kodėl gaivinant tautos kalbą, tuo pa
čiu jau gaivinama ir jos kultūrinė praeitis, keliama
jos tautinė sąmonė šalinant iš jos svetimas įtakas.
Jie suprato ir tuo keliu ėjo auklėdami savo sūnų An
taną. Tai sektinas pavyzdys visiems išeivijos lietu
viams.
Emilija Čekienė

<

rašo

cialiai šiam minėjimui
parašyta kantata Kovo
tojai. Tokiu savo užsi
mojimu Chicagos Lietu
vių Taryba bando išsi
veržti iš tradicinio minė
jimų banalumo ir nori
stipriau pabrėžti kultūri
nį momentą, už ką ji yra
verta didesnio dėmesio.
Daugiau iškilmingumo BIJO PARODYTI
ir orumo norėdami minė SAVO VEIDĄ
jimui priduoti ir patrauk
ti didesnį mums reikalin
Dirvos š. m. Nr. 12
gų svetimųjų dėmesį, ren "Mums rašo” skyriuje
gėjai su minėjimu drįso ”Dr. J.B.” užsipuola ir
nužingsniuoti ir į iškil pravardžiuoja V. Trum
mingumui daugiau tin pą dėl Metmenų 14-tam
kančias patalpas, Chica numeryje
tilpusio
gos
operos rūmus. straipsnio "Lietuviško
Tiems rūmams užpildy ji kairė istorinėje per
ti reikia trijų tūkstančių spektyvoje".
geros valios lietuvių.
Su V. Trumpos minti
Tai mes ir turime pada mis galima sutikti ar ne
ryti. Tie, kurie visas or sutikti, galima jas dis
ganizacijas vertina vie kutuoti. Tačiau, šia pro
nodai, tie, kurie vieną ga man, kaip Dirvos skai
vertina - kitos ne ir tie. tytojui, rūpi, kad koks
kuriems nerūpi nei vie tai "Dr. J.B," (iš kur
na,prašomi ateiti ir mi mes žinom, kad jis dr.,
nėjime dalyvauti. Kam ar ponia, ar gal ponas?)
šiandien, absurdo ir cha pasislėpęs
už retai
oso maišaties paveiktam kam atspėjamų inicialų
Nepriklausomybės Šven viešai kolioja bei išme
tės idėja yra išblukusi, tinėja kitam asmeniui.
o pats jos minėjimas yra
V. Trumpa drąsiai sa
likęs tik nuobodžiu laiko vo mintis reiškia, gi
gaišinimu, tas tegul atei "Dr. J.B." bijo net savo
na paklausyti nors mūsų pavardę padėti po asme
laisvės kovotojams skir niškai užgaulingu viešu
tų kantatos žodžių ir gies laišku. Čia ir yra vienas
mės, įamžinančios jų var iš pavyzdžių,kodėl jau
dus mūsų išdraskytų tė nesniųjų skaitytojų karta
viškės sodybų laukuose, mūsų spauda piktinasi.
kuriuos jie iki paskutinio
Vyt. Germanas
jo kraujo lašo gynė. Kovo
tojų išpildymui pasiruoš KAM AUKOTI?
ta gerai. Išpildys mums
gerai pažįstamas Chica
Ir vėl ateina Lietuvos
gos Dainavos ansamblis Nepriklausomybės pa
ir pirmaeiliai solistai. skelbimo — vasario 16
Jie žada mums aukšto me dienos minėjimo diena.
ninio lygio koncertą, ir Vėl pasipils minėjimai
tik jį vieną verta išgirs po visą kraštą, kur tik
ti kiekvienam. Bet argi yra lietuvių, vėl bus ren
tik dėl koncertų į tokius kamos aukos laisvės rei
minėjimus mes einam? kalams. Bet kam auko
Pripildykime minėji ti?
mų sales Chicagoje,Bos
Iki šiol aukodavo Ame
tone, New Yorke, Detroi rikos Lietuvių Tarybai
te, Clevelande ir visur ant jos atsiųstų lapų, o
kitur, nuo Atlanto iki Pa* Taryba skirstydavo tas
cifiko, kur tik tokie mi aukas kam reikia. Dabar
nėjimai yra ruošiami. ir VLIKas išsiuntinėjo
Paremkime vieni kitų
atskirai kiekvienam lie
pastangas. Vasario 16- tuviui raginimus ir pra
toji yra visų lietuvių Ne šo aukų Vliko fondui. Ki
priklausomybės Šventė. tur jau įėjo į madą au
• Informacinėn tarnybon, koti kam nori, ir to
Vasario 16-tos minėjimui, kiu būdu dalis pinigų nu
Chicagos Lietuvių Taryba byra. Nepriklausomybės
yra pakvietusi: Aloyzą Ba Paskelbimo proga au
roną, Vladą Būtėną, Felik koja Vasario 16 gimna
są Daukų, Alfonsą Naką zijai, skautams ar Pran
(Detroit), Vytautą Kasniū- ciškonų gimnazijai, kiti
ną, Petrą Petrutį, Algirdą dar kam nors. Tokiu bū
Pužauską ir Tolių Siutą. In du vieša pagarba čia, o
formacijos koordinatoriumi padėka iš ten. Nežinau,
Juozą šlajų.
ar toks būdas yra laisvi
nimo būdas.
Man atrodo, kad Vasa
rio 16 dienos proga aukos
NEOLITHUANŲ
ir turėtų būti naudoja
STOVYKLINIO RAŠINIO
KONKURSAS
mos laisvinimo reika
Kaip anksčiau buvo skelb lams, bet ne šelpti atski
ta ir dabar Korp! Neo-Li roms institucijoms, ku
thuania primena, paskuti rios nieko bendra neturi
nis terminas neolithuanų su Lietuvos vadavimu.
stovyklinio rašinio konkur Per spaudą tas dalykas
sui skirtiems rašiniams turėjo būti išrištas ir au
įteikti yra š. m. kovo 31 d. kotojams nurodytas.
V.S.
Konkurse gali dalyvauti
korporantai, stovyklavę pra
ėjusią vasarą. Rankraštis
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji
turi liesti Korp! Neo-Lithu
ania stovyklos programą.
Trys geriausi rašiniai bus
premijuojami: I prem. 50
dol., II — 25 dol. ir III —
15 dol.
Konkursiniai rašiniai iki
nustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi
ninko Algio Modesto adre
su: 6456 So. Talman Avė.,
Chicago, III. 60629.

DĖMESIO DIRVOS
SKAITYTOJAMS
CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir
greitai užpildo įvairus I N C O M E T A X blankus.
Adresas: 4259 So. Maplewood, Chicago, III., tel CL
4-7450 arba Y A 7-2046.
Kasdien 9-8 vai.
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BRONYS RAILA

BANGA NUSKALAUS?
fone nukritęs rudenio la
pas, balkšvai pajuodęs,
vystantis ir aiškiai ser
gantis, kaip seno džiovi
ninko plaučių nuotrauka.
Nieko nepasakysi, - ga
na gražu ir prasminga.
O plokštelės pavadini
mas dar .prasmingesnis
ir galutinai rimtas "Toks mūsų likimas"...
O koks, paklausite, šviesus ar tamsus, ir
jeigu juodas, tai dėl ko?
Atsakymą
išgirstam
plokštelėje, ypač to pa
ties vardo dainoje. Ma
no likimas, kaip rudens
lapas. Blaškausi, nes pir
mąją meilę praradau.
Ieškodama paguodos užgydyt žaizdai, aš tik nak
čiai galiu pasakyti: - jo
užmiršt negaliu... Sap
ne girdžiu balsą, matau
aš jo veidą, jaučiu pabu
čiavimą lūpų rausvų ir negaliu užmiršt, nors ži
nau: jis paliko mane am
žinai!
Taip, drama stipri. Vi
si žinom, kokia reikš
minga žmogui meilė.
Dažnai svarbiausia, kai
kada svarbesnė net už vi
sus svarbiausius daly
kus. Netoli pasidairius
juk ne vienas po trupu
čiuką mylėjom ir buvom
išduoti mylimųjų. Nevie
nas skausmingai šaukėmės: o, nepalik ma
nęs!... Ir kiek narsių
vyrų, kiek žavingų mo
terų dėl nusibodusių ve
dybinių partnerių priken
tėjo daugiau, negu dėl
Lietuvos praradimo. Ir
kiek naujiems susime
džioti aukojosi atkak
liau, negu Lietuvos iš
laisvinimui! Tai ne pa
saka, o marga tikrovė,
apie kurią geroj kompa
nijoj gal nepatogu ir pri
sipažinti.
Paskaitęs anokį plokš
♦♦♦
telės vardą, klaidinau sa
Audrom praūžus, šian ve tuščia viltimi, kad
dien dar kartą pasiėmiau "mūsų likimas" gal kar
plokštelę savaitgalio nuo tais būtų dar ir kitoks,
boduliui
paspalvinti. gal į jį dar įsisiurbia
Imautės viršelis šaltai vienas kitas elementas
poetiškas: auksiniame anapus romantizmo* gal

Ir vėl nedovanos man
už tai, pasipiktinimu pa
žaliuos mūsų mozartai
ir čaikovsklai. Žinau, ir
jau per vėlu pasitaisyti.
Kadaise studentavimo
laikais praleidau kelis
metus su muzikais ir mu
zikantais, dainininkais
ir kabakininkais, kompo
zitorių aspirantais ir
chalturščikais, ir šen ir
ten pats prikišau liežu
vį ar pirštus, rašiau ma
žajai scenai daineles ir
iš kitų kalbų visokį šlamš
tą verčiau draugams ir
draugėms. Todėl sugedau visiškai ir ligi šiol
šios kūrybos sritimi ne
pajėgiu nesidomėti. Ži
nau, kad pirmąjį nusi
kaltimą žmonija dar pa
teisina, bet sudiev išga
nymui, jei tu užkietėjęs
nuodėmėje ir ją vis kar
toji.
Rodos, jau toks šven
tas laikas, Kalėdos,-bet
tu nenujausi, kada šėto
nas ims gundyti. Prieš
pat Kūčias gaunu iš Philadepijos naują lietuviš
ką stereo plokštelę, kuri
mane ir vėl sugrąžino į
anuos nuodėmingus lai
kus. Tuoj perleidau porą
kartų per mašiną, o už
savaitės nusivežėm į
Santą Barbarą pas Kle
mą Galiūną Naujų Metų
sutikimo baliui.
Reikėjo mums muzi
kos būtinai, kada, anot
dainos, po dviejų trijų
stiklelių - jūros marios
ligi kelių... Ir damos bu
vo tada palankios vienam
kitam tango ar valsui iš
plokštelės. O Klemas
kad jau sutrypė polkutę
Gyvatarą, įgrotą trim gi
tarom, tai ne at s i stebėtu mėt nematę. Tikrai aud
ringiau, negi jo gimta
jame Joniškyje...

kažkas truputytį net pla
čiau už okeaninius mei
lės akiračius. Deja, to
kių dainų dar pasigendam. Kaip kitokius ai
dus išgirsi, jeigu širdį
pervėrė
nelaimingos
meilės vilyčia?
Dainų tekstai paruošti
ar tarptautiniam reper
tuarui pritaikinti jaunų
Philadelphijos poetų ir
poečių. Kaip dainavimui
— beveik užtenkamai
gerai, kur banalybei ne-r
reikia įmantrybių, kur
pakanka vietos kitos nu
sisekusios metaforos.
Tačiau stebiuosi kone vi
sų teksto parengėjų pe simizmu, įtarimais dėl
meilės nepastovumo ir
trapumo, žinojimu, kad
įsimylėjėlius vistiek "da
lia išskirs", kad pasakų
mėlynosios paukštės pa
saulyje greičiausia nė
ra, pagaliau, kad visus
"negilius mūs pėdsakus
nuo smėlio iŠ lėto banga
nuskalaus"...
Ir man pasidaro taip
liūdna, jog pradedu abe
joti, ar kartais poetės
truputį nemeluoja. Ir
imu nebetikėti jų netikė
jimu. Prileidžiu, kad tai
"egzistenciališka" ma
niera, savo pesimizmu
amžinai moderniška nuo
senosios Romos laikų.

vaujant, padėjo išleisti
Philadelphijos jaunų lie
tuvių biržos maklerių
klubas "Litas". Tai sa
votiškai įdomus ir geras
patarnavimas pramogi
nei muzikai lietuvių kal
ba pagausinti.
Deja, plokštelė visais
atžvilgiais paruošta dar
mėgėjiškai, gal dėl sku
botumo ir lėšų stokos, ir
tat kiekvienam bus aiš
ku. Antroji viršelio pusė
sukomponuota Mondrian
stiliumi perdaug įmant
riai, informacija patei
kiama nepilnai ir neaiš
kiai, jos suredagavimas
itin koreguotinas. Rim
tai tęsiant darbą, atei
tyje visa tai gali būti ne
sunkiai išvengiama.
Mūsų "likiminė" ir es
*♦*
minė problema su šios
"Mūsų likimo" plokš plokštelės pasirodymu,
telę, Algiui Vasiui vado be abejo, būtų naujos

žvaigždės gimimas pra
moginės muzikos lietu
viškame pasaulyje. Gal
jos gerbėjus nuvilsiu ga
lantiškumo stoka, bet
žvaigždė dar tik gimė ir
tebekrykštauja lopšyje,
iš kurio ji sparčiai galės
paaugti, jei nesiduos už
kankinti
nelaimingos
meilės neviltimi. Tai
Violeta Bendžiutė, kiek
patyriau, rimtai studi
javusi muziką ir dainavi
mą, dalyvavusi keliuose
amerikiečių operos mė
gėjų pastatymuose ir pro
tarpiais lietuvių "paren
gimuose".
Tačiau kelias į chansonniere - estradinės
dainininkės pasaulį ne
toks lengvas, kaip gal
dažna pagalvoja. Jis bū
tinas visos eilės specia
lių privalumų, sunkaus
darbo ir kūrybinio talen

to. Kai kurios rinkinio
dainelės (kaip "Kašto
nai", "Mėlynos akys",
"Aš netikiu daina") rodo
dainininkę turint viltin
gų davinių, momentais
tikrai gražų ir jautrų balseliuką, - kaip tik tos rū
šies repertuarui. Bet
drauge taip pat, kaip mū
sų erškėčiuotame gyveni
me, ir visą mišką me
džių, kuriuos dar reikė
tų iškirsti, kad žvaigž
des pamatytume, "patikė
tume jos daina" ir įsimy
lėtume.
Pirmiausia, tektų dar
trupučiuką ištaisyti ak
centą, ištrinti pasitai
kančius
detonavimus,
tiksliau kirčiuoti žo
džius ir aplamai frazavimą, nepraryti atskirų
garsų ir žodelyčių, iš
ryškinti žymiai daugiau
poetinės ir muzikinės
minties niuansų. O ga
liausiai, susirūpinti sun
kiausiu tos rūšies daini
ninkės uždaviniu - "su
rasti save", skirtingą
nuo kitų, savaimingai in
terpretuoti, originaliai
pergyventi, sukurti savo
daineles.
Visi žino, kaip lengva
tai pasakyti. Bet kol to ne
turim, tai pramoginės
muzikos ir lengvojo žan
ro dainelių kūrybiškų dai
nininkų, deja, neturė
sim. Įvairius šokius bei
romansus sugroti.net su
"pridainavimais", gali
ir Pasvalio ugniagesių
orkestras. Dabar gi daž
nas, radijo, TV ar plokš
telių pasiklausęs, jau mo
ka "pridainuoti" žodžius
ir melodiją.
(Nukelta į 5 psl.)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ 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.

kambarin ir, susmukęs ant lovos, nuspyrė vieną
batą.
— Vincuuuk! Nesidaužyk! Motinos balsas vir
pėjo ašaringai.
— Umhm...
Antrą batą Vincas paleido į tamsų kambario
kampą. Batas užkabino peleninę ant staliuko. Ji
krito sunkiai, pramušdama paryčio tylą, tartum
būgno dūžis.
— Vincai! Šitaip sergu, o jis... Girtas vėl...
Už durų šnirpštė ir plonai kūkčiojo.
Vincas atsigulė nenusirengęs. Maži tamsos
burbuliukai sproginėjo plačiai atvertose jo akyse.
Burnoje buvo kartu. Troškino. O už lango blaškė
si vėjas. Kažkur giliai galvoj Vincas jautė sopulį,
apvalų ir kietą, kaip švino svorį prie meškerės
valo.
"Blue moon, you saw me standing alone",
ausyse įkyriai skambėjo pobūvy girdėta sena me
lodija. Vincas klausėsi jos, žiūrėdamas į lubas,
kurių nematė ir stengėsi nieko negalvot. Bet ne
vyko.

— Tu, Vincuk, pasisukink apie kokią našlę,
ba nei vieno mūsų nebeprivysi! — kumštelėjo Pet
ras jam į pašonę, krizendamas pro storas lūpas.
— Eik velniop! — prakošė Vincas pro dantis
ir neatsikvėpęs išvertė konjako stiklelį.
— Yra čia ko jaudintis! — galvojo dabar sau
jis,
— lyg toks pašnekesys pirmą kartą. Turėčiau
_______
NOVELĖ _ _ _ _ _ _ _
priprasti...
Anksčiau tokios kalbos Vincui patikdavo: jis
(D
jausdavosi laisvas; jam priklausė laikas; gyveni
Vincas grįžo trečią. Mašinos šviesoms užge
mas siūlėsi pats — Vincui reikėjo tik ištiest ranką
sus, jis pasijuto tarytum tunely: aplink buvo visai
ir pasiimti... Anksčiau jis ir nesitrankė po žmones
juoda. Tik vėjas šniokštė gatvės medžiuose. Dar
vienas: jie būdavo vis keturiese, ką tik už vandeny
nešaltas vėjas, ankstyvo rudens, bet toks liūdnas,
no palikę DP stovyklas ir senus Europos universite
kaip svirplio muzika.
tus.
Ant gonkų tas vėjas jau buvo pripūtęs didžiu
Naujame Pasaulyje viskas buvo nauja. Ir Vin
lių platano lapų: pirmųjų, sausų kaip parakas ir
cas jautėsi lyg naujas. Kai po kiek laiko gavo dar
braškančių.
bą savo srity ir pajuto pirmosios algos skonį, Vin
— Kada jie spėja taip sudžiūt? —galvojo Vin
cui atrodė, kad visa Amerika — jo. Jei jau ne pati
cas, rakindamas duris, — tartum šiaudai po kojų...
Amerika, tai didmiestis, kuriame gyveno, priklau
Užraktas trakštelėjo irgi kaip lapas. O duris
sė jų ketvertukui. Kiekvienas savaitgalis tada bū
davo šventė, švenčiama su džiaugsmingu įnirtimu.
Vincas atidarė be garso. Iš įpratimo.
— Vincuuk! Ar tu? — staiga sudejavo šoni
Ištrūkusi iš lagerių be ateities ir paragavusi pirmo
— Vincai Šilėnai! Kad tave bala! — kirto jam jo uždarbio saldybės, jaunystė šėlo.
niam kambary.
— Aš, mama, — atsiliepė jis automatiškai. šįvakar į pečius kelis metus nematytas Petras,
Vincas šyptelėjo palubės tamsai. Jei dabar rei
Iš motinos kambario pro durų plyšį pasiliejo — duokš leteną ir sakyk, kaip klojas? Ei, Birut! kėtų taip daužytis kas savaitgalį ir, akių nesudėjus
— nusigręžęs šaukė jis apvalainą sidabro blon eit į darbą, kažin ar ilgai būtų galima tesėti? Bet
šviesos latakas.
taip buvo gyventa tada— prieš 15-ka metų. Dabar
— Kad tu ir vėlai, vaikeli... — silpnai skun dinę.
— Čia mano patieka! — tai priėjus, pažindi- viskas pakito. Draugai apsivedė. Visi trys iš Vinco
dėsi balsas.
ketvertuko. Augina vaikus. Tų putojančių savaitga
— Anksti, mama! — išsišiepė patamsy Vin no triukšmingai, — o kur tavoji, Vincai, a?
— Nėra.
lių merginos jau seniai ponios, gor setai s bevaržancas. Jį kuteno piktas irzulys.
— Kaip nėra? Tai ką, po plynių! Dar vis jau čios kadaise lieknus liemenis ir palaimintomis
— Man taip galvą... Visą naktį... Negaliu nei
nystės gailiesi?
"Clairol" spalvomis užtušuojančios pražilusius
pasikelt... O tu vis negrįžti...
— Aha...
plaukus. Bet iš tikrųjų kas pakito? Jie. Jos. Jų gy
— Aha...
— Nu nu! Belaukdamas peraugsi, kaip krie venimai. Ne Vinco. Pas Vincą vis taip pat ir vis
— Ar daug buvo žmonių?
nas!— žvengė Petras, — o va, mano vyriausias taip pat... O galėjo būt kitaip! Vincas pasirėmė al
— Aha...
Daug žmonių, daug draugų. Daug butelių ir tuš jau "high school’ėj", — ištraukęs nubrizgusią pi kūne ir žiūrėjo į blyškią lango dėmę. Ar galėjo?
čių žodžių, kaip visada pobūviuose. "Bet aš vie niginę, nykščiu atvertė šepečiu nukirpto berniūkš
(Bus daugiau)
nas..." galvojo Vincas. Apgraibomis įėjo jis savo čio nuotrauką.
NIJOLĖ JANKUTĖ-UžUBALIENĖ
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Banga
nuskalaus?
(Atkelta iš 4 psl.)

Galėčiau šia proga iš
kelti du pavyzdžiu, kurie
batų davę puikių galimy
bių, bet kur dainininkė
dar nepradėjo kelio į sa
vitą interpretaciją ir kū
rybą. Tai milijonams pa
žįstama, visame pasauly
je mėgiama prancūziš
ka dainelė "Nukritę la
pai” .("Les feuilles mortes", kiek slaviško me
lodinio atspalvio,
nes
kompozitorius yra rusų
kilmės), kur mūsų Vio
letai šiame dėkingame
braižinyje nepavyko ras*
ti ir sukurti nieko savi
to, o ir trys gitaristai
savo nuobodžiu, net
žiauriu akompanimentu
nė trupučio nepadėjo.
Antroji - tai ta populiari
dzūkiška daina "Pas
varstyk, antele", kur
bernelio ir mergelės
graikštus dialogas paša
kojamas neutraliai, be
jokios interpretacijos,
be spalvų, be niuansų, be
temperamento, be daini
ninkės asmeniškų žiežir
bų, o tik ."atliktas pagal
natą".
Panašiai kaip mes
šiandien jau nevadinsim
kūrėju dailininko, ku
ris tik tiksliai nutapytų
smūtkelio modelį drobė
je, ar skulptoriaus, ku
ris dar kartą tą patį mo
delį ant kito medžio perdrožtų.

BALUTIS - anapus laiko
ir erdvės Antanas Diržys
Mirties žinia yra vi liškojo sosto išėjimas
sada pritrenkianti grau amžinybėn metė mums
dumu ir liūdesiu, o ką atošvaistę skirtingą. Jei
jau bekalbėti apie šią, ir jo atsiskyrimas mus
dargi padidintom juo palietė stipriuoju mir
dom raidėm, nepapras ties įspūdžiu, tačiau, čia
to žmogaus skelbtą at yra kažko kito, negu vi
siskyrimą nuo mūsų. sam kam — galas...
Įprasta sakyti tokiu at
Esam pratę galvoti,

♦♦♦

Šios kelios plokšte
lės klausytojo (ir taip pat
tik mėgėjo) pastabos te
gu nesudaro įspūdžio,
kad norėčiau "Mūsų li
kimo" naujieną visai pa
neigti.Iš. viso juk negali
ma kovoti prieš "mūsų
prakeiktą likimą", kuris
tom nelaimėm dar sle
gia beveik visų mūsų pra
moginės muzikos daini
ninkų ir dainininkių pe
čius. Jiems reikia dar
daug mūsų kompozitorių
ir poetų talkos, kaip ir
bendro įsisąmoninimo,
kad tai gali būti vertin
ga kūryba, visuomenei
reikalinga ir įdomi.
Plokštelė tikriausiai
pasklis tarp lieuvių, ras
naujų mėgėjų, o Lito
bendrovė nepagailės do
lerių naujiems patobu
lintiems pasiryžimams
paremti. Ta kukli pirmo
ji Philadelphijos jaunųjų
lietuvių pastanga buvo
graži ir maloni jau pati
savaime. Gal kada priei
sime prie savito, lietuviškesnio repertuaro.
Gal nebereikės vis kar
toti, ką jau girdėjom ki
tose plokštelėse. Ir
"tarptautiškumas" gal
ims daugiau balansuotis
su "lietuviškumu". Kai
šiame "Mūsų likime" vi
sai nerandame vad. mo-

Bronius K. Balutis, 1909 m. studentas, baigęs suorganizuoti
Vinco Kudirkos raštų 6 tomų išleidimą.

veju paskutinįjį ir skau
dųjį sudiev. Bet šiame
atsitikime, man rodos,
visi Balutį palydėjom, ta
čiau 'sudiev’ žodžio ne
ištarėme.
Ir skelbto gedulo ne
tik trim dienom, bet net
trim valandom neturė
jom. Ir lietuviškoji vė
liava pusiau stiebo nu
leista nebuvo...
Tikrai,
nepaprasto
Lietuvos pasiuntinio ir
įgalioto ministro B.K.
Balučio prie Britų kara

kad miršta žmogus, bet
didieji jo turėti titulai —
ne. Kas gi nežino pran
cūzų, kurie savo valsty
binėje istorijoje yra
šaukę: mirė Liudvikas
— tegyvuoja karalius!
Kas kita įvyko su mū
sų nepaprastuoju pasiun
tiniu, ministru prie Ang
lijos karališkojo sos
to — Balučiu. Čia mirė
BKB ministras, ga
lėtume dar pridėti, mirė
Lietuvos
Respublikos
Prezidento aktas, ku
riuo ministras buvo ga
vęs paskyrimą, tačiau
nemirė mums šaunu
derninės muzikos nume sis Dainavos šalies sū
nus Bvonius-Kazys Balu
rių, tai vieną dieną ir
tis.
Jis yra gyvas mūsų
jos norėtume išgirsti jau
nųjų lietuvių savituose atmintyje šiandien, jis
ir liks gyvas mūsų visoj
žingsniuose.
Sriubai reikia drus tautoj, jis gyvens ta ne
kos. Gal ir ankstyvesnė mirštančia žmogaus da
neolituanų plokštelė būtų limi, kaip kad gyvena dau
skambėjusi perdaug se gelis nepaprastųjų Lietu
nobiškai, nebūtų taip no vos sūnų nuo pačių se
riai išpirkta ir pasklidu niausių gadynių, žilos se
si, jei ten nebūtų buvę novės.
Balutis gyveno ant
dar ir tos negriškos "by
šios
žemės rutulio gyvas
babalulos"?... Kas žino!

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vienu mėty taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

tinguoju ryšiu su Lietu
va lygiai 88 metus. Po
gruodžio 26 d., po šio
paskutinio savo gimta
dienio pačią pirmąją die
ną jis stojo į kelią bega
lybės. Nuostabiu sutapi
mu jis išėjo tada, kai am
žiaus aritmetiniai skait
menys — aštuoniukės,
kai jau horizontalės, yra
abi ir begalybės ženk
lais. Taigi, Balutis atsi
skyrė nuo mūsų savo am
žiaus metų ypatinguose
ženkluose, labai deran
čiuose jam šiapus ir
anapus.
Aukštojoj matemati
koj begalybės ženklas
yra paskutinis skaitmuo.
Prie šios ribos mes užleidžiam vietą tikėjimai.
Ne, aki vaizdu si s, daug
dirbęs ir darbais įsirė
žęs mūsuose Balutis tik
rai nemirė. Šį kartą jis
gavo paskutinį paskyri
mą nebe žemiškuoju ak
tu prie aukščiausiojo sos
to, prie Dievo Sosto. Ir
ten, tikėkim, jis yra su
nepaprastojo pasiuntinio
ir ministro titulu, be
abejo, atstovaujantis ir
ten Lietuvai.

Bronius K. Balutis, 1929 m. Lietuvos nepaprastas {galiotas mi
nistras Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Jis buvo išrinktas gar
bės nariu Korp! Neo-Lithuania Kaune ir Lietuvių Advokatų Draugi
jos Chicagoje.

mėlapio su etnografi
nėm sienom, su origina
liais, tikrais lietuviš
kais vardais miestų,
miestelių,
bažnytkai
mių, kaimų upių ir eže
rų. Ir šį užsimojimą ke
lerius metus vykdė Ame
tuo tarpu kai pa
Turbūt, reta žmonių tirikoj,
Lietuva
dar tik budo,
be dėmelės, be sutep- nė atsimerkusi
nebuvo
ties, tačiau dar rečiau, laisvei, nepriklausomo
kurie liktų be priekaiš valstybinio
gyvenimo
tų. Ir šioj paskutinėj iš šviesai.
imty kaip tik yra buvęs
Jei Kudirkos raštai Tė ■
Lietuvos ilgalaikis vals vynės
Mylėtojų Draugi
tybinis atstovas, šviesu jos seime
priimti
sis Bronius-Kazys Balu su nuostaba buvo
ir
džiaugs

tis.
mu,
tai
žemėlapio
dar

Iš kur ir kuo Balutis bas Balučiui buvo sun
turėjo imunitetą prieš tą kus.
Jam reikėjo dauge
žmonių silpnybę, kuri lio tikrųjų
liudininkų, gy
reiškiasi ar iš pavydo, vųjų žmonių,
kurie pa
ar iš intrigų, ar iš, paga sakytų savo kilimo
vietų
liau, padaužiškumo, net vardus ir tokių žmonių
ir kvailume?
jis ieškojo laiškais, šven
Gal kam nors tokio čių metu susitikimuose
imuniteto išaiškinimo ant šventoriaus, susi
reiktų ilgėliau ieškoti, rinkimuose ir net daž
daugiau ir kalbėti. Bet nais vakarais ’saliūnuogi Balutis buvo apdraus se' j kur mūsų žmonės
tas iš pačios jo palaimin plaudavo dienos darbų
gos prigimties ir visu ma dulkes, ilsėjosi ir buvo
tytu jo darbingumu ir kalbesni.
darbštumu, tai yra, ge
Pagal Vytauto Sirvydo
bėjimu darbą atlikti padavimą jo redaguotoje
labai gerai ir no r u nedidokoje monografijo
dirbti. O visų brangiau
sią ypatybę jis yra pa
rodęs nuo savo jaunys
tės — studentavimo lai
kų, kai ryžosi nemažie
siems darbams, kurie ne
tik nedavė jam pačiam
medžiaginės naudos, bet
dar savo uždirbtus dole
rius, svarus, o net gi ir
litus pridėdavo. Čia tuojau minėtinas — tai dr.
Vinco Kudirkos raštų 6
tomų išleidimas šio
šimtmečio pradžioj ir
net gi šitoj pačioj Ame
rikoj, ir antras — tai
ruošimas Lietuvos že-

je apie Balutį, mes tu
rim ir tokį vieno vakaro
vaizdą.
"Vieną vakarą darbas,
rodos, vyko sklandžiai:
pasigavęs vieną ir kitą,
Balutis išklausdavo iš
kurios vietos Lietuvoje
kilęs, kvosdavo apylin
kės kaimų tikrus lietuviš
kus pavadinimus ir go
džiai žymėjosi užrašuo
se.
Bet toks raštininkas
saliūne buvo nepapras
tas reiškinys. Atsirado
žiūrinčių su nepasitikėji
mu. Netrukus pasigirdo
ir balsas: "ką tu Čia ra
šai? — Kam tau tie var
dai reikalingi?..." Esant
tokiai kibirkščiai, Čia
pat pasirodė ir liepsne
lė. V. Sirvydo žodžiais
"pasigirdo — tu, rupū
že, caro agentas, surašinėji kas nuo vaisko pa
bėgo!"...
Sirvydas baigia šį
vaizdelį tokiu epilogu:
"Ir netrukus apie nuste
busį Balutį susidarė ra
tas stiprių kaip ąžuolų
ir piktų kaip širšės vyrų,
nejuokomis užsimojusių
jo (Balučio) veide išbrai(Nukelta į 6 psl.)

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

/Į %%

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, (dedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Bronius K. Balutis, Lietuvos nepaprastas įgaliotas ministeris
Anglijoje, 1956 metais prie Lietuvos pasiuntinybės Londone.

BALUTIS -- anapus laiko ir...
(Atkelta iš 5 psl.)
žyti visai kitokius žemė
lapius".
Už dr. V. Kudirkos raš
tus, kaip jau minėjau Tė
vynės Mylėtojų Draugi
jos seimas parodė Balu
čiui gražų dėkingumą.
Norėjo seimas jį stipriai
pamylėti, kai atstovų ei
lėse atsirado uždėsys
— reikia išrinkt Balutį
draugijos garbės nariu.
Tačiau, kai kuždėsys
virto jau ir balsu ir tas
balsas pasiekė paties Ba
lučio klausą, tai jo atsa
kymas su šypsena, stai
gus buvo ir trumpas:
"man nieko nereikia, esu
laimingas kaip viever
sys!"
Kaip matom, Balutis,
artindamasis į trisde
šimtuosius savo am
žiaus metus, net ir to
kio, pačio nekalčiausio
atpildo nenorėjo, atsi
sakė nuo ankstyvaus iš
puolusio jam garbės ti
tulo lygiai tokiu lengvu
mu, kaip kad dovanojo
ir tiems, kurie, nesupra
tę ’mapos’ — žemėlapio
reikalo, prietaringame
įtarime vos "neišbraižė
jam žemėlapio veide".
Darbingumas ir darbš
tumas Balučio nesilpo,o
vis augo ir tada, kai jis
baigė teisės mokslus ir
likimas jam skyrė nebe
tiek visuomeninį, o jau
daugiau valstybinės po
litikos darbą. Pirmasis
jo tramplynas buvo 1918
m. Vykdomasis Komite
tas Washingtone, iš ku

rio jis buvo deleguotas į
Paryžiuje vykusią tarp
tautinę konferenciją, o
po šios konferencijos pa
kviestas į jau laisvės kelin stojusią Lietuvą, į
jos kuriamą Užsienių
Reikalų Ministeriją. Čia
jis tapo pirmuoju politi
nio departamento direk
torium ir čia bene bus
buvęs jo pats našiausias
ir pats svariausias dar
bas, o su tuo ir pats di
džiausias nuopelnas Lie
tuvos valstybei.
Jaū būdamas Vykdoma
jame Komitete Washingtone jis rašė vienam žy
miam darbuotojui Ame
rikoje, V. Ambrozevičiui: "Noriu Washingtonan nuvykęs dirbti, ne
pyktis, ar intrygas su vi
sokiais biesais varinė
ti".
Dirbo jis Washingtone, dirbo Paryžiuje, Lon
done, dirbo ir Kaune, ku
riame rado darbų kalną,
o jame "nebuvo praminto
tako nė vieno", anot jo
paties.
Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerijoje išryš
kėjo Balučio kur kas iš
skiriantis valstybingu
mas aštrių reikalų įž
valgumu, greitu suvoki-*
mu ir tolimu pramatymu
jo visoj valstybinės poli
tikos sampratoj.
Kai mes, rodos, dar
taip neseniai esam iš
gyvenę tris ultimatumus
Lietuvai, iŠ eilės 1938,
1939 ir 1940 metais, ir
tai nuo kiekvieno di
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BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
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SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadvvay A N 8-0068
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CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
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Tel. G L 8-2256
HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Jos. Campau — 365-5255
HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.
Tel. 233-8030, 246-0215
IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė. ES 2-4685
YOUNGSTOWN, Ohio 44503 — 309 W. Federal St.
RI 3-0440
LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.
Tel. AN 1-2994
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NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3-1797
NEW HAVEN, 'Conn. — 509 Congress Avė.
LO 2-1446
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PASSAIC, N. J. — 176 Mamket Street............... GR 2-6387
PHILADELPHIA Pa. 19122 — 1214 N. 5th St. PO 3-4818
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SAN FRANCISCO, Calif. — 2076- Sutter St. FI 6-1571
WATERBURY, Conn. — 905 Bank St......... PL 6-6766
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džiojo kaimyno — Lenki
jos, Vokietijos ir Sovie
tų S-gos, tai čia dar ne
visi ultimatumai. Jų būta
net 1920 metais, tuoj po
Suvalkų sutarties, su
tarties su lenkais. Dar
deryboms tebeinant Su
valkuose, maršalas Pil
sudskis buvo suplanavęs
karinę avantiūrą, mums
žinomą 'želigovskiados’ vardu. Vostikpasiekėm susitarimą Suval
kuose, o jau antrą die
ną buvom užpulti gene
rolo Želigovskio vado
vaujamos lenkų kariuo
menės. Lenki jos vyriau
sybė pagarsino pasau
liui, kad Želigovskis
esąs maištininkas ir štai
tas 'maištininkas' pradė
jo žygį į Lietuvą.
Mūsų kariuomenei pra
džioje nepavyko keli mū
šiai, frontas pakriko ir
ano meto krašto apsau
gos ministras pulk. Žu
kas krito pilnon despera
cijom Tuo metu gen. Že
ligovskis - maištininkas
pasiuntė Kaunui ulti
matumą pradėti su juo
derybas.
Kai ano meto Lietuvos
vyriausybė su dr. K. Gri
nių prišakyje buvo nuta
rusi ultimatumą priimti,
tai sužinojęs Balutis
piestu stojo prieš tokįnutarimą. Jis pasakė už
sienių reik. min. Kli
mui: "Tai didelė klai
da!"
O vėliau atėjusiam
min. pirm. Griniui aiš
kindamas padėti, be abe
jo, padėtį sunkią, Balu
tis įsakmiai aiškino: "de
rėtis sutikdami, mes pa
tys sau kilpą ant kaklo
neriame". Toliau jis sa
kė: "Tegul vyriausybė,
ponas pirmininke, kraus
tosi į Raseinius, į Palan
gą, net į laivą Baltijos
jūroje, bet nieku būdu te
gul neina derėtis su
’ maištininku'."
Kaip žinia, Lietuvos
vyriausybė savo nutari
mą pakeitė, o tuo metu
susigriebusi mūsų ka
riuomenė sudavė nepa
mirštamus smūgius len
kams Giedraičiuose ir
Širvintuose, ir taip buvo
sugniuždyta visa Pisudskio karinė avantiūra.
Čia Balutis pasirodė
ne tik su politine išmin
tim, bet šiuo kritiškuo
ju metu ir su šaunia bra
vūra. Neabejotinai, jo
temperamentingi tvirti
nimai ir Klimui ir Gri
niui buvo anam momen
tui išganingi.
Ir kai menam dabar
aną Želigovskio 1920 m.
ultimatumą, tai neno
rom sminga galvon 1940
m. Sov. Sąjungos ulti
matumas Lietuvai. Argi
negaila, kad 1940 me
tais Balučio Kaune ne
buvo?
Gal tuo metu Balutis^
Lietuvos likimo ir nebū
tų pakreipęs kita krypti
mi, tačiau tikra, kad jis
būtų greit apraminęs Bi
zausko (to meto politi
nio dep. direktoriaus)
partinį temperamentą ir
nebūtų pritaręs jam ir
kitam ministrui Juozui
Audėnui, o ir min. pir
mininkui Merkiui būtų įti
kinančiai išaiškinęs ly
giai taip pat, kaip 1920
m. išaiškino dr. K. Gri
niui. Kai atsiduri prieš
kraštutinę ir klastingą
priešo sauvalią - ulti
matumą, jį atmesk!
♦♦♦

Balutis nepriklausė jo

kiai Lietuvos valstybi
nės politikos partijai.
Jis yra vienu atveju pa
SEETHINGS
sakęs: "man visaį nerū
IN A NEW
LIGHT
pi partijų rietenos". Ki
hear:
tu atveju jis apie parti
Rev. Rlchard Crovv,
jas yra taip prasitaręs:
Rev. John Garrity
"geresnė yra partija ta,
discuss:
The Pulpit Exchange Program
kuri naudinga Lietuvai".
on
Iš to mes matom, kad
Balučiui partijos nebuvo
STUDI013
būtinoji asmenybės da
Thursdays
10 PM-Midnight
lis, jis laikėsi nuo jų nuo
I
šaliai, o atsidūrė virš
jų. Jis tapo valstybinė as
hOSt:
Pete Franklin
menybė. Vis jau jo sam
prata buvo tokia, kad rei
kia tvirtinti valstybinį
Lietuvos gyvenimą žmo
gaus dorybėmis, o ne rinko, o ją skleidė. Tai ambicijų temperamen
remti jo silpnybėmis.
vienintėlis diplomatas, tus, kaip Balutis užsie
Todėl ir dėl visiems kuris kaimo gyvenimo iš nių reikalų ministeri
mums žinomo gruodžio mintį išnešė į miestą ir joj, pradėjęs nuo ypatin
17 d. perversmo jo nuo net gi į tokią rafinuotą gų reikalų valdininko, vė
monė taip pat labai įsidė sferą - diplomatiją. Jis liau tapęs departamento
mėtina: "Mokam mylėt. buvo kupinas liaudies po direktorium ir generali
Mokam neapkęst. Bet ne sakių, priežodžių ir pa niu sekretorium, Kaune,
mokam — kooperuot". lyginimų iš kaimo bui taigi, LIETUVOJE.
Betgi Balutis nors ir ties, gyvulių bei paukš
Balutis" paskutiniame
nerado partijos, kuriai čių gyvenimo. Tai rodo, to brangaus žodžio 'Lie
būtų verta mokėti nario kad Balutis buvo suau tuva' linksnyje ir pasku
mokestį ir būti narių są - gęs su savo tauta, kaip tinėje savo gyvenimo fa
rašuose, tai visdėlto ne medžio šaka su lieme zėje į kelią begalybės pra
visoms partijoms jis bu niu.
kalba visu dramatišku
vo vienodai indiferentiš
Kartą, kai ir Tumas mu, kai mes žinom jo žo
kas. Tai jau ryšku yra iš -Vaižgantas buvo atsidū džius, rašytus savodrau
jo posakio, "kad ta par ręs Amerikon ir čia, gui - diplomatui J. Sa
tija yra geresnė...", taip Chicagoje jam buvo su vickiui napoleoniškuoju
pat buvo daugelis kitų žy ruošta pagerbimo vaka tonu: "Senoji armija žūs
mių, rodžiusių jo palinki rienė, į kurią susirinko ta, bet nepasiduoda!"
mą daugiau į vienos pa įvairių pažiūrų lietuvių,
Taip pat mes žinom jo
saulėžiūros judėjimą, o Balutis pristatė jiems žodžius visiems mums
ne kitos ar trečios.
pasakytus Londone, So
svečią šiais žodžiais:
Jo socialistiniai užsi "Atsiminkite kaimo vietų Sąjungai įvykdžius
degimai užgeso dar Val- vaizdelį.
Kvaksenanti smurtą prieš Lietuvą
paraiso universitete ir višta vedžioja po kiemą ją okupavus:
apie tai liudija jo bendra būrelį visokiausios spal
"Šiandien lietuvių tau
amžiai draugai studen vos vištukų: baltų, juo tai tepaliko tik jos geras
tai. Taigi, Balutis - so dų, raudonų, raibų. Sau vardas — saugokim jį!
cialistas dingo čia Ame lei maloniai šviečiant, vi — Tai brangiausias da
rikoj, kai jis įsirykia- si linksmai išlaksto po lykas; asmeniui — tai
vo į Susivienijimą Lie užkampius, o kai kurie didžiausias turtas, tau
tuvių Amerikoj, šiandien kapstosi smiltyse, dul tai — tai geriausias gink
populiariai skambančią kes kitiems įakisdumda- las!"
'SLA' vardu.
mi. Štai, saulėtame dan
Nūn, Balutis išėjo ir
Kai jis atvyko Lietu guje pasirodo šešėlis — mes jį palydim ilgėsio
von kurti Užsienių Reika tai vanagas. Rūpestinga jausmu ir žvilgsniu. Jis
lų Ministerijos, mes su motina sukvaksi — pa mums paliko savo dižinom apie jo spalvingą vojus! — Ir išsiskirstę džiausį turtą ir geriauaiškinimą dviem klerika margaspalviai vištukai sįjį ginklą. Tuose abejuo
liniams vadams — Jurgu- bėga po motinos sparnu. se aukščiausio laipsnio
čiui ir Krupavičiui. Kai
Taip ir jūs, svety ne dalykuose, jis pats, tas
Jis buvo net kvočiamas, buvėli, atvežėte motinos šaunusis Dainavos ša
ar jis negalėtų būti bent Lietuvos balsą, o mes lies sūnus, lieka gyvas
artimas krikščionims - margaspalviai subėgo Visagalybės apsaugoje
demokratams, jis sume me jo paklausyti".
čia,
ant šios žemės
tė greitą, trumpą ir są
Taip. Lietuva — Balu kamuolio, ir anapus —
mojumi šaunų atsakymą: čiui buvo motina. Jos iš kur bylos savos tautos
"esu ir krikščionis, ir de sparnus, jos šilumą jis giedriąją išmintį, bylos
mokratas, bet ne krikš- jautė, kaip kokią palai gero vardo, garbės pras
čionis-demokr atas".
mingą gyvenimo jėgą. mingumą, bylos — "...
Amerikoje įsijungęs į Nei Amerikos miestai, tas nevertas laisvės, kas
SLA, besikūrusią ir vei nei daugeli metų gyven negina jos".
kusią lietuvybės pagrin tas Londonas neatvėsino
du, o todėl tada net vadi Balučio jautrumo savo
HELP WANTĘD MALĖ
namą 'Lietuvos respub gimtajai žemei. Lietu
lika', Balutis ir Lietu va — jam buvo alfa ir ENGINEER
PRODUCTION ENGINEER
von sugrįžęs prielanku omega.
Gas discharge lube and vacuum tube
Su vardu Lietuva yra production. 3 to 5 years experience
mą rodė tautiniu pagrin
production engineering of glass to
sumegsti
jo darbai vi inmetai
du veikusiom ir organiza
and/or ceramic to metai elecsuose
to
vardo
links

tron tubes desirable. Complete rescijom ir partijai. Jei dar
for products. cosl reducAmerikoje Tėvynės My niuose. Amerikoje Balu ponsibility
tions and coordination vvlh sales and
tis
buvo
dienraščio
re

Q. A. Tvvo long range programa inlėtojų Draugijos pasiū
new comniercial end ūse devlytą 'garbės nario' titu daktoriumi ir laikraščio volving
ices utilizing ceramic to metai and
vardas
buvo
LIETUVA;
glass
to
metai sealing techniques on
lą nuo savęs nulenkė,
equipment
have
been
būk dėl to, kad "jam nie toj pačioj Amerikoj jis automatic
started.
ruošė
žemėlapį
ir
tas
Aggressive men vvith ideas and abiliko nereikia, jis yra lai
ty can grovv to group leader and
mingas kaip vieversys", žemėlapis buvo LIETU higher
as Severai other products vvill
VOS;
buvo
jis
atstovu
be programmed onto this šame equiptai Lietuvoje 1924 me
meni. Company grovvth rate in extais pakvietimą būti gar Washingtone ir Londone cess
of 30*{ annually and division
—
ten
jis
atstovavo
LIE

grovvth has been almost a factor of
bės nariu Lietuvių Stu
months, vvith another factor
dentų Tautininkų Korpo - TUVAI, jis kūrė politinį of3 in2 26forgeted
for the next 2 years.
departamentą
Kaune
—
B. S. in E. E.; I. E., M. E. or Physics
racijoj Neo-Lithuania,
Salary open. Wrile or call:
Balutis priėmė. Tada jis iš jo jis kovojo, ir gynė preferred.SIGNALITE,
INC.
LIETUVĄ;
kai
Amerikos
tebuvo 45 m. amžiaus ir
1933 HECK AVĖ.
NEPTŪNE, N. J.
lietuviai siuntė savo tė
(201) 775-2490
į šią studentų šeimą
(12-16)
įžengė kartu su dr. Jonu vynei Laisvės Varpą, jis
Basanavičium ir inž. Pet kalė į tą varpą įprasmi TRAILER MECHANICS
ru Vileišiu, abiem netik nančius žodžius, kurie
& BODY BUILDERS
vyresniais amžiumi, bet prasideda šauksmu, gau- Vacation & hospitalization benefita.
jau gi ir tautinio darbo dėsiu: "O! LIETUVA — Union scale.
APPLY
kolosais, įvertintais vi būk laisva, savo vaikų gi •
sos tautos ir brangintais narna;’ su nieku kitu jam
TRAILMOBILE
nebuvo taip sunku skir 4111 CF.NTRAL DETROIT. MICH.
visų.
Tuo būdu Balutis buvo tis, kaip 1928 m. išvažiuo*
An Equal Opportunity Employer
(12-14)
dvasiniame ryšyje su jant ir vėl į Ameriką,
Lietuvos ir išeivijos tau- skirtis su Lietuva; pagaFREIGHT BROKERS
tininkija, o todėl visai be liau, niekas kitas nebu Wilh late-model tractors to haul
trailers. For information call
prasilenkimo tiesai lai vo parodęs tokio ryškaus freight
Mr. L. Suzor, Detroit, Mich., 313 —
ir
drąsaus
valstybingu

kytas diplomatu tauti
842-3000, Exts. 211 or 212.
An Equal Opportunity Employer
mo temperamento prieš
ninku.
(13-19)
Balutis tautosakos ne- asmeniškų ar partinių
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• Dr. Julius Abraitis sau
sio 9 d. buvo pagerbtas Cle
velando Medicinos Akade
mijos kaip sulaukęs medici
nos praktikos 50 metų su
kakties.
Ta proga jam buvo įteik
tas Ohio Valstijos Gydyto
jų Sąjungos pasižymėjimo
raštas ir specialus ženkle
lis.
• Clevelandietis Stasys
Jurgaitis šiomis dienomis
sulaukė 60 metų amžiaus.

Artėjant istorinei 50
metų sukakčiai, šiuomi
noriu atkreipti laisvojo
pasaulio lietuvių dėme
sį į Clevelandą; ką čia
turim, niekur kitur, net
pačioje Lietuvoje, ne
rasim, ir nepasikartos.
Likimo lėmimu, čia
turim net penkis vyrus
iš eilės pačių žymiau
sių, kovojusių už išlais
vinimą carų pavergtos
mūsų tėvynės.
Du jų, čia likimo at
blokšti, raudonam užpuo
likui Lietuvą okupavus II

Music Hali kasoje (11 v. r. — 7 v. v.) E. 6th ir
St. Clair — 15 min. laiko automobiliams.
Richman’s kasoje, 726 Euclid Avė.
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Feb.. 15-25 Čirens Schedule—
EVENINGS *T ■ FM.

dH

W»kd<iYK F.b. 15. U. 20. 21. 22
$3.50 $2.75 $2.25 $1.75
WNkMdK F.b. 1$. 17. 23. 24
(Fri. 4 Sol Only)
$3.75 $3.25 $2.75 $245 $1.75

MJITINEES *T 2 FJML
WMkdcryK W»d.. Feb. 21 and Fri.. Feb. 23
$2.75 $2.25 $1.75
Saturday, and Sundays Feb. 17. II. 24. 25
Wa*hing1on'e Birthday: Feb. 22
$3.75 $3.25 $2.75 $2.25 $1.75

SUPERIOR
SAVINGS
SINCf 1909

798 EAST 1851 h STREET
6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and
REMODELING
LOAN S

VIOLETA ČIŽAUSKAITĖ-BALČIŪNIENĖ

PAGERBSIM PENKIS DIDŽIUOSIUS
CLEVELANDE
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karo eigoje, su mumis gy
veno, tęsė kovą toliau —
ir iš čia buvo mirties pa
šaukti amžinybėn. Tai
prezidentas
Antanas
Smetona ir gen. Vladas
Nagevičius.
Kiti trys — dr. Jonas
Basanavičius, dr. Vincas Kudirka ir poetas
Maironis — stovi paminkluose lietuvių kul
tūriniame darželyje.
Dr. Basanavičius ir
Antanas Smetona yra pa
sirašę Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbi
mo Akte, 1918 m. vasa
rio 16-tą, Vilniuje.
Jie visi, kovoję-dirbę
už Lietuvos išlaisvini
mą, sulaukė išskyrus I<U’
dirką, tos šventos kovos
vaisių, ir turėjo galimy
bę pagyventi savoje lais
voje, nepriklausomoje
Tėvynėje, ja didžiavosi,
nors ne ilgam.
Iš tų penkių nesulau
kė valstybės atstatymo
tik Kudirka, mirties pa
kirstas tais laikais, kol
dar vilčių nebuvo, kai
dar Lietuva buvo tamsi
ir juoda. Tačiau kaip Ba
sanavičius savo nuopel
nais, Maironis savo, Ku
dirka paliko Tautai savo
sukurtą HIMNĄ, kuris,
nuostabiai,
tiko ir
aniems laikams, ir juos
sekusiems laisvės ir
giedros laikams, ir da
bar kai Lietuvą užgro
bęs raudonasis siaubū
nas.
Prezidentas Smetona
ir gen. Nagevičius, ii- 5
giau gyvenę, sulaukę nau
jo Lietuvos pavergimo, t
kai pagaliau buvo pri
versti šalintis iš tėvy
nės, galėjo patekti kas
sau visai skirtingose vie
tose, kitur negu Cleve
lande, ir to apie ką čia
kalbu būtų neįvykę. Ga
lėjo čia nebūti ir kultū
rinio darželio pamink
lams, kaip to nėra nie
kur kitur. Tačiau liki
mas jųdviejų kelius nu
statė Clevelando krypti
mi. (Gen. Nagevičius,
laisvės laikais, pasitar
navo mums gauti Basa
navičiaus ir Kudirkos
paminklus tam darže
liui.)
Turint tuos penkis garbingusi vyrus, kapinėse
karstuose ir paminkluo
se darželyje, ALT sky
riaus valdyba, rengdama
50 metų sukakties minė
jimą, numatė pagerbti ir
juos, aplankant du kapus
ir tris paminklus: jiems
bus padėta gėlės šios
šventės proga. Tas apei
gas atliks ALT skyriaus
valdybos įgaliotos gru-

DAINUOS ATEITIES KLUBO BALIUJE
♦

pės.
Kapinės bus aplanky
tos šeštadienį, vasario
17 d. Darželyje pamink
lai sekmadienį, po pamal
dų šv. Jurgo bažnyčioje,
vasario 18-tą.
Taip tuos penkis di
džiuosius prisiminę ir
pagerbę, rinksimės nau
jos parapijos salėje, 4
vai. po pietų,pačiai minė
jimo programai. Salėje
tikima tūkstantinės mi
nios lietuvių.
K0S. Karpius
ALT Clevelando
skyriaus pirm.
HELP WANTED MALĖ

BORING MILL
OPERATORS
DIE MAKERS
DIE TRYOUT
PUNCH
FINISHERS
Die Barbers

SHAPER
OPERATORS
MUŠT HAVE
8 YEARS
EXPERIENCE

Congress
Tool & Die
3300 DENTON
DETROIT, MICH.
313 — 871-9202
(IM5)

1
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INSURED SAVINGS

X i' l
v?

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DETROIT
VASARIO ŠEŠIOLIKTO
SIOS MINĖJIMAS
DETROITE

Sol. V. čižauskaitė-BalčiOnienė

O

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Miller. Dabar tęsia stu
dijas Bostono konser
vatorijoj su Clara Sheer.
Kviečiame atsilankyti
Bilietus galima įsigyti
pas V. Žilionytę (486—
5275), P. Skardį (4816978) ir J. Čyvą (6815314).
(a)

Violeta Čižauskaitė Balčiūnienė, spinto so
pranas, baigus muzikos
studijas Italijoje, pirmą
kartą Clevelande pasiro
dys Ateities Klubo baliu
je, kuris įvyks vasario 10
d. Šv. Jurgio salėje.
Pradžia 7:30 vakaro.
Solistė yra dainavu
si italų, amerikiečių ir
lietuvių publikai. Pokoncertiniai spaudos atsi
liepimai gyrė jos stiprų,
gražų ir sodriai skam
bantį balsą.
Violeta CižauskaitėBalčiūnienė
studijavo
muziką ir dramą St. Mary-of-the-Woods Colle-

a \gĮ
JOHN ZERBINI THE GREAT vėl pasirodys Clevelande, su savo
plėšriaisiais žvėrimis dalyvaudamas Grotto Cirko programoje.
1967 m. Zerbini buvo liūty stipriai apdraskytas.
Sekite skelbimus Dirvoje,dėl cirko programos detalių.

ge, Terre Haute, Ind. Ją
baigė 1965 m. gaudama
Bachelor of Arts.
Laimėjo
Cardinal
Spellman stipendiją stu
dijuoti muziką Pius XII
Institute,
Florencijoj,
Italijoj. Dainavimą stu
dijavo pas žymųjį ma
estro Bruno Rigacci. Ins
titutą baigė 1966 m. gau
dama Master of Music.
Būdama Florencijoj da
vė
keturis koncertus
Vilią Schifanoia.
Muzikos studijas 1966
-67 tęsė Boston Conservatory of Music, kur tu
rėjo Opera Workshop sti
pendiją. Ten pasirodė ke
turiose operose . Weberio operoj Der Freischutz dainavo pagrindi
nę Agatos rolę.
Pereitą vasarą laimė
jus New England Conservatory stipendiją studi
javo dainavimą su gar
siąja
konservatorijos
mokytoja Gladys Childs

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro ruošiamas
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 50 metų sukak
ties minėjimas įvyks sek
madienį, vasario 18 d., 3
vai. p. p., McAuley Audi
torium, Mercy College of
Detroit, Southfield kampas
West Outer Drive.* Minėji
me aukos bus renkamos
Amerikos Lietuvių Tary
bai. Negalintieji minėjime
dalyvauti prašomi siųsti au
kas, išrašant čekius D.L.O.
C. vardu, adresu: 15756
Lesure, Detroit, Michigan
48227. Pagrindiniu minėji
mo kalbėtoju bus prelatas
Jonas Balkūnas iš New
Yorko. Meninėje dalyje pa
sirodys Galinos Gobienės
vadovaujamas tautinių šo
kių ansamblis. Visi Detroi
to ir apylinkių lietuviai
kviečiami minėjime daly
vauti ir aukoti Lietuvos
laisvinimo reikalams.
DLOC Valdyba
JUBILIEJINIŲ METŲ
KOMITETO KULTŪRINIO
SKYRIAUS VEIKLA

Sausio 28 d., 1 vai. Jubi
liejinių Metų Komiteto Kul
tūrinis Skyrius Lietuvių
Namuose turėjo antrą savo
posėdį. Susirinkimą prave
dė sk. pirmininkas Antanas
Musteikis, o sekretoriavo
Rožė Ražauskienė.
Susirinkime buvo gvelde• Apdraudos reikalais ge- nami ir aptariami meniniai
riausiuą patarnavimus gau reikalai susiėję su šiais ju
site kreipdamiesi j Z. Obe- biliejiniais metais.
lenį tel. 531-2211.
Pradėta nuo meno paro
dos
surengimo Detroite Art
• Prieš atnaujindami sa
Institute,
Meno Muziejuje,
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa Detroito Universiteto patal
vo mokestį paskambindami pose ar kur kitur. Nutarta
V. Giedraičiui tel. 944-6835. sueiti į ryšį su latviais li
estais ir su jais šį klausimą
• Išnuomojami šeimoms išdiskutuoti. Sutikus jiems
be vaikų du butai po 5 kam prie tokios parodos rengimo
barius, naujai atremontuo prisidėti, rengti bendrą me
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. no parodą Pabaltiečių var
Jurgio parapijos rajone, du. Jei paroda tektų vie
virš Superior Saving banko niems Detroito lietuviams,
patalpų. Teirautis telefonu: rengti tokią, kur būtų at
stovaujamas mūsų menas,
431-2497.
literatūra ir liaudies menas.
Stasys Sližys yra papra
šytas nuvykti į Chicagą ir
GRINDER HANDS su Dainavos ansambliu tar
ALL AROUND
tis dėl Kovotojų kantatos
Job Shop experience only
pastatymo ir Detroite.
DAY SHIFT
Justas Pusdešris įnešė
šiuos tris pasiūlymus:
Alpha Press Machine, Ine.
9281 Freeland
I. šiais Jubiliejiniais me
Detroit, Mich.
tais rengti literatūros ir po
(13-19)
ezijos vakarus, į kuriuos
įtraukti mūsų jaunimą:
Studentus, skautus ir lituINDUSTRIAL
anistinių mokyklų mokiSECURITY
nius.
II. Rengti Dainos ir TauPERSONNEL
tinių šokių vakarus, kurio
We have 3 full time openingu in the
se galėtų dalyvauti mūsų
downtown area. 4 on the F.astside. 2
mergaičių choras ir mer
on the We»tside. 5 positionu avail
gaičių tautinių šokių gru
able in Hiuhland Park. Uniforma
equipment are furnished free. Cbmpės.
pany paid Life & Hoapitalization inIII. Rūpintis mūsų dra
surance. Paid vacation & retiremenl
program. The atarting rate ia $83.20
maturgų trumpais pastaty
for 48 hour week.
mais.
The vvork ia not difficult & no exSusirišti su Detroito te
perience is required. You mušt have
a clear police & vvork record, and
levizijos stotimi ir ten pa
be in good health? Minimum height
rodyti kokią nors lietuviš
5'9". Preferred age 25 to55.
ką programą.
For further inforniation on
this
A. Grinius
career opportunity in this expanding
field of plant proteetion.

Call 313 — 444-4959 Suite 905

Northland Towers,
Nex to the Northland Inn
At Greenfield Rd. & West 8 Mile
VVEEKDAYS 9:30 A.M. TO 4:30 P.M.

An Equal Opportunity Employer
(13-1$)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

DIRVA

ALGIRDĄ JONĮ,

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Rytų

Apygardos pirmininką, švenčiantį

60

metų amžiaus sukaktį, sveikiname.
ALT S-gos 15 skyriaus
Valdyba ir nariai

Elizabeth, N. J.

KALIFORNIJOS LIETUVIAI
IŠKILMINGAI MINĖS
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Statler Hilton viešbutyje
(930 Wilshire Blvd.) Pacific Bali salėje. Įėjimas
į minėjimą visiems lais
vas ir nemokamas. Iš
kilmės viešbutyje prasi
Solistes Arnoldas Voketaitis dainuos kantatoje "Kovotojai", mi
dės 12:15 vai. po pietų.
nint jubiliejinių metą sukaktį Chicagoje vasario 18 d. Civic Opera
Meninėje dalyje Šv. Ka
rūmuose.
zimiero parapijos cho
ras,
vadovaujamas
• ALTS-GOS Chica 50 dol. Vilties draugijai, tuo
komp. B. Budriūno, at
gos sk. pirmininkas P. skyriaus įnašą pakeliant iki
liks jo paties naująją
Vėbra kviečia visus sa 300 dol.
ganizacijų veikėjas, vado kantatą "Lietuvos švie
Skyriaus vadovybei ir na vas ir mecenatas, ne tik
vo skyriaus narius ir
riams
dėkojame už tokią uoliai seka JAV lietuvių
plačiąją Chicagos visuo
menę gausiai dalyvauti apčiuopiamą paramą spau spaudą, bet ją uoliai ir re
mia. Būdamas pirmuoju
Korp! Neo-Lithuaniaren dai.
giamoje jos Garbės Na
• Vyskupas V. Brizgys ir Vilties draugijos šimtinin
rio, diplomato ir visuo Evang. reformatų general. ku, jis tos draugijos leidžia
menininko B.K. Balučio Superint. St. Neimanas su mą Dirvą vėl parėmė at
pagerbimo akademijoje. tiko atkalbėti invokaciją ju siųsdamas papildomą 25
Akademija įvyks š.m. biliejiniame minėjime, Chi dol. .įnašą. Savo laiške jis
"Dirvai linkiu kele
vasario 4 d. Chicagos cagoje. Kviečiame užpildy rašo:
riopai pralenkti mano am
ti
visas
vietas
Civic
Operos
Jaunimo Centre. Pra
rūmų salėje. Minėjimas žių, o jos skaitytojams ne
džia 2 vai. p.p.
sigailėti keletos 'šventųjų’

Vyriausio
Lietuvos
Išlaisvinimo Komiteto
pirmininkas dr. Kęstu
tis Valiūnas atvyksta į
Los Angeles ir vasario
11 (sekmadienį) pasakys
pagrindinę kalbą Lietu
vos Nepriklausomybės
jubiliejiniame minėjime

Lietuvis Kaz Garas (Kazys Gaižutis), neseniai iškilęs 1 Hollywoodo pirmaujančią aktorių eiles, Afrikoj susuktame filme "The
Lašt Safari” vaidina svarbiausią rolę. K. Garas yra gimęs Kaune
ir sovietams okupavus Lietuvą su tėvais pasitraukė j vakarus. Į
Ameriką atvyko 9 metų amžiaus. Nuotraukoj Kaz Garas (kairėje)
kalbasi su mūsą bendradarbiu L. Kančausku-Kantu,turinčiu Hollywoode foto studiją.

sos keliu” (žodžiai po
eto Bern. Brazdžionio).
Tai pats naujausias ir
dar niekur negirdėtas
komp. B. Budriūno kū
rinys. SolO partijas dai
nuos solistai Birutė
ir Rimtautas Dabšiai,
akompanuojant pianistei
R. Apeikytei. Be kanta
tos choras dar dainuos
ištraukas iš komp. J. Kar
navičiaus operos "Gražina”.
Meninėje programos
dalyje savo kūrybą skai
tys poetas Bern. Braz
džionis, tautinių šokių
pašoks naujoji grupė
"Audra”, vadovaujama
šokių mokytojos I. Tu-

įvyks vasario 18 d., sekma
dolerių”.
• ALT S-gos Elizabeth, dieni, 3 v. p. p.
Inž. VI. Venckus neseniai
N. J. skyrius, vykdydamas
atšventė
savo 60 m. sukak
• Inž. VI. Venckus, įžy
savo narių visuotino susi
rinkimo nutarimą, atsiuntė mus Venezuelos lietuvių or- tį.
KLAIPĖDOS UOSTO
MUGĖ CHICAGOJE

Sausio 21 d. Chicagoje
įvyko tradicinė KLAIPĖ
Klaipėdos uosto mugę Chicagoje atidarė žurnalistas - rašytojas
DOS UOSTO MUGĖ, kurią Juozas Pronskus, buvęs Klaipėdoj leidžiamą laikraščių Keleivis ir
sėkmingai suorganizavo ir Vakarai redaktorius, dabar dirbąs Naujieną redakcijoje Chicagoje.
pravedė LJS BALTIJOS Ta proga jam buvo jteika dovanėlė. Nuotraukoje matyti LJS Inkaro
JŪROS ir JUODKRANTĖS Tarybos pirmininkas A. Aglinskas, Z. Juškevičienė, tuntininkai K.
M. Nagio nuotrauka
tuntai bei Korp. GINTA Oželis ir D. Bylaitienė.
RAS. Mugėje aktyviai da
lyvavo ir savo skyrius įsi
rengę turėjo ir vietos Lš
S-gos jūrų šauliai ir Mažo
sios
Lietuvos
Lietuvių
Draugija.
Veikė kavinė, valgykla,
buvo įrengtas reprezentaci
nis LJS istoriją vaizduojąs
kambarys ir didžioje Jau
nimo Centro salėje atsilan
kę turėjo progos pasigrožė
ti gausiais jūrų skautų —
jūrų skaučių pagamintais
muginukais ir juos įsigyti.
šia proga prasminga pro
grama buvo paminėta ir
Klaipėdos Krašto atvadavi
mo metinė sukaktis.
Klaipėdos Uosto Mugę
LJS jurą skautės pasitinka svečius Klaipėdos uosto mugėje Chi
aplankė per 2000 svečių, tė
M. Nagio nuotrauka
vų ir jaunimo.
Ed. cagoje.
Neseniai Australijoje Aušra Blandytė ir Edis Firinauskas suko
rė lietuvišką šeimą. Nuotraukoje jaunieji Edis ir Aušra Firinauskai su pirmąja pamerge ir pabroliu Laima Blandytė ir Raimundu
Firinausku. Priešaky jauniausieji palydovai Masiuliai. Jaunieji
apsigyveno Melbourne.

DR. VLADUI BLOŽEI

ir jo šeimai, jo mamytei Lietuvoje mirus, reiš

kiame užuojautą
Ramanauskų šeima
Lietuvių Jūrą Skautijos skautės ir skautai Klaipėdos uosto mugės atidarymo iškilmių metu Jaunimo
Centre Chicagoje.
m. Nagio nuotrauka

mienės.
Tuoj po minėjimo to
paties viešbučio Golden
Statė salėje prasideda
iškilmingi pietūs,kuriuo
se laukiama įžymių ame
rikiečių. Bilietai į pie
tus gaunami pas organizacijų pirmininkus ir
ALT valdybos narius.
Vietas į pietus rezervuo
ti iš anksto, nes bilietų
prie įėjimo nebebus galima gauti. Pietų metu
programą atliks solistas
Antanas Pavasaris, ku
ris po to išvyksta į Chi
cagą dainuoti komp. J.
Gaidelio kantatoje "Ko
votojai".
Vasario 11 iškilmės
pradedamos iškilminga
suma Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje.
Vasario 16 (penkta
dienį) 11:00 vai. prie
Los Angeles miesto ro
tušės (City Hali) bus iš
kilmingai pakelta lietu
viškoji trispalvė.
Vėliavos pakėlimo iš
kilmėms vadovaus gen.
konsulas dr. J.J. Biels
kis, dalyvaus miesto me
ras
Samuel
Yorty.
Šioms iškilmėms mies
tas specialiai pastatys
paviljoną, kad nekliudy
tų galimas lietus, ir pa
rūpins visiems daly
viams kėdes. Po vėlia
vos pakėlimo miesto me
ras visus dalyvius kvie
čia į rotušę kavutei.
ALT valdyba tiki, kad
Pietinės Kalifornijos lie
tuviai, nuo Santa Barba
ra iki San Diego, išreikš
dami tikėjimą Lietuvos
Nepriklausomybės atga
vimu, gausiai dalyvaus
centriniame minėjime
Statler Hilton viešbuty
je ir vėliavos pakėlimo
iškilmėse. Ne šimtais,
bet tūkstančiais. Parody
kime draugams ir prie
šams, kad kovos dvasia
už Lietuvos laisvę mumy
se nėra mirusi. Moterys
prašomos vilkėti tauti
nius rūbus.
J.C.
KVIEČIA Į
BLYNŲ BALIŲ
CHICAGOJE
• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp!
Neo-Lithuania Chicagoje,
rengia š. m. vasario mėn.
24 d. Užgavėnių blynų va
karą Balio Pakšto salėje
(2801 W. 38). Svečiai bus
vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir
įvairiais skanėstais. įėji
mas su vakariene 5 doleriai,
studentams — 3 doleriai,
šokiams grieš pilno sąstato
Balio Pakšto vadovaujamas
orkestras. Pradžia 8 vai. va
karo. Užsakymus priima
dr. Antanas Kalvaitis (6801
So. Washtenaw Avė. Telef.:
PR 6-8425) staliukai: po 4,
8 ir 10 asmenų.
LTA Sambūrio Valdyba

