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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ANTRASIS
FRONTAS
PASKUTINIŲJŲ DIENŲ DIPLOMATINĖ VEIK
LA SIEKĖ IŠSKIRTI BLEFĄ NUO TIKRENY
BĖS: KO SIEKIA ŠIAURINĖ KORĖJA, SOVIE
TŲ SĄJUNGA IR RAUDONOJI KINIJA? — TIK
IŠAIŠKINUS JŲ INTENCIJAS, PREZIDENTAS
JOHNSONAS PADARYS SPRENDIMĄ.
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Dvi mįslės paskuti
niųjų įvykių raidoje ver
čia kiek pagalvoti kiek
vieną akylesnį laikraš
čių skaitytoją. Kodėl
JAV delegatas Jungti
nėm Tautom Goldbergas
neišskyrė Pueblo pagro
bimo iš kitų Korėjos įvy
kių ir kodėl JAV paskel
bė savo prašymą Mask
vai paveikti Š. Korėją?
Juk rodos aišku, kad jei
sovietai norėtų padėti,
jie tai padarytų visai
slaptai, bet jokiu būdu ne
viešai. Pirmuoju atveju
atrodo, kad Goldbergas
galėtų daugiau laimėti,
jei Pueblo pagrobimą vi
sai išskirtų iš Korėjos
įvykių fono: laivas buvo
tarptautiniuose vandeny
se — jo pagrobimas bu
vo visai aiškus visų tarp
tautinių teisių ir papro
čių sulaužymas. JAV dip
lomatijos
laikysena
abiem atvejais verčia
spėti, kad padėtis Washingtone laikoma labai
rimta ir reikia skaity
tis su galimybe, kad Ko
rėjos įvykiai labai grei
tai galėtų išsivystyti į
antrą frontą, kuris ame
rikiečiams šiuo metu ne
būtų parankus.
Žinia, galima manyti,
kad visi įvykiai buvo iš
provokuoti pačios Šiau
rinės Korėjos. Mat, kai
Korėja buvo padalinta į
komunistinę ir nekomu
nistinę pusę, jos šiauri
nėje — komunistinėje —
pusėje atsidūrė beveik vi
sos stambesnės pramo
nės įmonės, kurias čia
buvo įrengę japonai. Tuo
tarpu pietinė pusė buvo
labai skurdi. Tačiau ko
munistinis šeimininkavi
mas buvo toks blogas,
kad ir dabar šiaurinėje
pusėje maistas ir rūbai
yra racionuojami
’ant kortelių’. Tuo tarpu
pietinė Korėja su ame

rikiečių pagalba gyvena
palyginti, ištaigingai. Sa
kau, palyginti, nes pagal
Amerikos ar Europos
standartą ir Pietų Korė
jos pragyvenimo lygis
yra žemas. Tol kol atro
dė, kad visa Azija vis
tiek atsidurs komunisti
nėse rankose, baltasis
gerbūvis ir raudonasis
vargas neturėjo daug
reikšmės, tačiau kai
JAV visdėlto apsispren
dė pasipriešinti Vietna
me, padėtis pasikeitė.
Daugelis Šiaurės korė
jiečių pradėjo nesupras
ti, kam jiems reikia taip
vargti. Kad tokiom nuo
taikom pasipriešinus,
Šiaurės Korėjos vyriau
sybei buvo reikalingas
dabartinis įtempimas.
J. Alsopas iš tos prie
laidos padaro dvi išva
das: pirma — Š. Korė
jos vyriausybė bijo ‘at
virkščios domino teori
jos', pagal kurią vienam
kraštui patekus į komu
nistų glėbį, tuo pačiu ke
liu nueis ir kiti. Šiuo at.
veju pietinio Vietnamo
išgelbėjimas veiks at
virkščiai. Antra — Š. Ko
rėja priešingai daugeliui
amerikiečių,skaito, kad
karo laimė Vietname pa
sisuko amerikiečių nau
dai.
Iš kitos pusės tačiau,
atsargumas reikalauja
skaitytis ir su galimu di
desniu planu, kurio už
nugaryje stovi pati So
vietų Sąjunga, Tokia gali
mybė verčia veikti at
sargiau.
Visų pirma reikėjo iš
aiškinti Sovietų Sąjungos
poziciją ir atskomybę.
Štai kodėl viešai prašyta
padėti išvaduoti laivą.
Maskva tą prašymą kaip
žinia atmetė, tačiau Ko
syginas viešėdamas Indi
joje bandė padėtį bagatelizuoti, aiškindamas,

Š. Vietnamo bombardavimas
bus toliau tęsiamas, kol • • •
bardavimų) nereikš dar daugiau
. terorizmo ir agresijos, pareiš
kė prez. Johnsonas.
• JAV VYRIAUSYBE sutinka
derėtis dėl laivo Pueblo įgulos
paleidimo su š. Korėjos atsto
vais Panmunjono paliaubų ko
kad turima reikalo su lo misijoje.
tokie pasitarimai
kaliniu incidentu, lie dėlAnksčiau
belaisvių paleidimo tęsda
čiančiu tik korėjiečius vosi virš metus laiko.
ir amerikiečius, nors ir
• KOMUNISTAI NUSTOJO
pabrėžė, kad dėl jo esą • virš 10 tūkst. žuvusių karių ir
partizanų jų pradėtose teroris 
kalti amerikiečiai.
Sovietai turbūt nenorė - tinėse ir savižudiškose kovo
dėl P. Vietnamo miestų ir
tų viešo karo Korėjoje, se
karinių bazių. Istorinis kara
nes skaitant vien korė lių miestas Hue eina iš rankų
jiečius, persvara yra į rankas. Paskirose vietovėse
Pietų pusėje — čia gyve apsišaudoma dar ir Saigone.
Pagal Hanoi radijo prane
na beveik 29 milijonai, o
šiaurėje tik 12 milijonų. šimus, komunistų puolimai nu
į 40 miestų.
Tų ir moralė, jei jie bū kreipti
• AMERIKIEČIŲ
tų palikti vieni, nebūtų reiškia pasipiktinimą SPAUDA
P. Viet-.
labai aukšta. Jei tačiau namo vyriausybės ir jos saugu
jiems į pagalbą ateitų ki mo organų apsileidimu, leidu
niečiai ir karo veiksmai siu komunistams suorganizuo
išsivystytų į amerikie- ti puolimus, kurių pasiruoši
čių-kiniečių karą. Mask • mai negalėjo būti nepastebėti.
ambasados, Vietnamo pre
va eventualiai galėtų tik JAV
zidento rūmų ir karinių būsti
džiaugtis.
nių užpuolimai pačioje sostinė
Dėl viso prašosi išva je esą be precedento.
da, kad Maskvai nau
• KANADOS SKAUTŲ vado
dinga nauja įtampa — ant vo padėjėjas, aviacijos vicemarras frontas — Korėjoje, Salas Harvey vasario 7 atvyks*
| Torontą tartis tu 6 tauty
tačiau ji greičiausiai ne u
bių skautų vadovybių sudaryta
norėtų tokių kautynių, ku taryba. Keliamas klausimas
rios sudarytų riziką jai įvairių tautybių skautų organi
pačiai. Savaime aišku, zacijoms išrūpinti platesni pri
kad Washingtonui ant pažinimą, nelaikant jų "pames
ras frontas šiuo metu tinukais".
• VARŠUVOJE susirūpinta
mažiausiai reikalingas,
vis augančia ir besiplečiančia
tačiau būtų neparanku ir ubagų profesija, kuri esanti gė
nustoti "veido".
dinga vyriausybės ir komunis
tų partijos problema. "Socia
listinėje valstybėje", rašo Var
šuvos laikraštis Polityka, "tai
nepakenčiama apraiška ir gė
da, nes komunistinėje santvar
koje ubagų neprivalo būti".
Tuo tarpu ubagai ne tik kad
ubagauja, bet yra tiek gerai su
siorganizavę, jog net tikslus
ugabavimo vietos paskirstymas
tvarkomas "pagal planą". Vie
nam ubagui iš Varšuvos išsike
liant, jis savo vietą pardavė už
10.000 zlotų kitam.
• KOMUNISTŲ DIPLOMA
TAI kalba, jog Hanoi taikos sig
nalus siuntė visą gruodžio mė
nesi, naudojant įvairiausius ka
nalus, kaip Vatikaną, JTO gen.
sekretorių U Thant, Indiją, Len
kiją ir Noervegiją. Savo siūly
mus jie paskelbė viešai, kai ne
matė jokios reakcijos iš Washingtono. Gi Washingtoneaiškinama, kad siūlymais negalėta
naudotis todėl, kad juose išjun
giamas Vietnamo padalinimas.
Kitaip sakant, Hanoi visą Viet
namą {jungia savo derybų orbiton, kaip vienetą. Nenuostabu.
•S. VIETNAMO bombarda
vimas bus tęsiamas tol, kol
priešas neparodys tinkamesnių
ženklų, kad sustabdymas (bom-

Komunistų teroristiniai veiks
mai gi ir reiškiasi visur, neiš
skiriant net JAV ambasados
Saigone.
• ITALIJOJE GIMUS Edward
D, Re (tariama "ray") numato
mas skirti sekretoriaus asi
stentu švietimo ir kultūros rei
kalams. Buvęs St. John univer
siteto New Yorke teisių profe
sorium, šiuo metu jis tvarko
valstybės departamento tarp
tautinius "kultūrinio bendradar
biavimo" reikalus.

KUBOS CUKRUS
LIETUVOJE
Pavenčių cukraus fab
rikas (netoli Kuršėnų,
Šiaulių aps.) statytas dar
nepriklausomos Lietu
vos laikais, šiuo metu
dirba pilnu apkrovimu.
Rudenį ir žiemą perdir
binėja į cukrų cukrinius
runkelius, išaugintus čia
pat Lietuvos kolchozuo-

VIRŠUJE: Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės m-jo Seimo ruo
šimo komitetas neseniai buvo
susirinkęs New Yorke apsvars
tyti seimo paruošiamuosius dar
bus. Nuotraukoje sėdi iš kairės:
dr. M. Kregždienė, dail. V. Jo
nynas, dr. A. Nasvytis, komi
teto pirm. J. Šlepetys, V. Jonuškaitė-Leskaitienė, A. Vakselis, A. Reventas. Stovi: V.
Steponis,
V. Radzivanas, J.
Vilpišauskas, J. Gasiliūnas, L
Sandanavičiūtė, A. Sperauskas,
Z. Dičpinigaitis, G. Nutautaitė
ir V. Padvarietis.
R. Kisieliaus nuotrauka

se. Okai cukriniu s runke
lius pabaigia, tada būna
atgabenama iš Kubos
taip vadinamų pusfabri
kačių - nebaigtų perdirb
ti į cukrų cukrinių švend
rių. Ir taip fabrikas tas
cukrašvendres perdir
binėja iki sekančio ru
dens sezono. Tokiu būdu
Lietuvos gyventojai, kad
ir nežinodami, turi pro
gos paragauti Fidel Cast'
ro krašte auginto cuk
raus...

Taip atrodo Palangoj jūros tiltas, po praeitą rudeni pajūriu
nusiautusios audros. Tilto grindinys buvo išdraskytas ir liko
kyšoti tik poliai... Pajūrio restoranas ir daugybė namų buvo
visiškai nušluoti, o pušyne išverstos šimtametės pušys.
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SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMAS TORONTE

Atidarytos durys bendradarbiavimui

su okupuota Lietuva...
Š. Amerikos lietuvių
Suvažiavimo pirminin tis. P. Žumbakis siūlo, kiu būdu jie galėjo vykti
sportininkų suvažiavi kais buvo pakviesti V. kad pirmiausiai būtų privačiai, jeigu jie net
mas įvyko Toronte sau Kleiza (iš Chicagos) ir svarstomi Aro, Neo-Li buvo įsteigę Ine. organi
sio 27-28 d.d. Jį atida J. Balsys (iš Toronto) ir thuania ir Ateities klubų zaciją? P. Žumbakis siū
rė CV pirm. S. Krašaus- sekretoriais A. Barzdu- skundai CV. K. Baronas lo suvažiavimui išvykos
kas, pasveikindamas at kaitė ir A. Motiejūnas siūlo, kad R. Dirvonisat dalyvius ir organizato
vykusius sportininkus sa~ (iš Clevelando). Manda sakytų į šiuos klausi rius iš s-gos išbraukti,
vų reikalų išgvildeni- tų k-ja sudaryta iš J. mus: 1) iš kurios pusės arba bent metams su
mui.
Bulionio,- K. ŠapoČkino ir ("šiapus” ar "anapus”) spenduoti. Pasisako ir
Sveikinimo žodyje Lie Šlekio. Perskaitytas ir atėjo krepšininkų išvy daugiau atstovų.
tuvos gen. konsulas dr. su mažom pataisom pri kos iniciatyva? 2) iš kur
Būdingesni: klausi
J. Žmuidzinas pažymėk imtas pereito susirinki gauti finansai šiai išvy mas labai jautrus, C V
jo, kad ir jis sportuoja mo protokolas. S, Gin- kai?
sporto S-gos statutas ne
R. Dirvonis sako, kad į draudžia rengti priva
jau 50 metų, kaip šach- čiauskas davėŠALFASS
matų mėgėjas, taip pat trijų metų finansinę apy tuos klausimus galima at čiai kelionės į Lietuvą;
palinkėdamas sportinin skaitą, kuri atrodė taip: sakyti dviem sakiniais, jie išvykdami žalos ne
kams sėkmės jų darbuo pajamų $4480,12 ir išlai bet jis duosiąs platesnį padarė; "išmesti" iš spranešimą, šis reikalas gos nėra reikalo; reikia
se.
dų buvo $4550.12.
Dėmesio vertas yra
Apie nuveiktus CV dar buvo plačiai nagrinėja ieškoti; kokiu nors būdu
KLB-nės Toronto ap. vai - bus platų pranešimą pa mas Detroito ir Cleve vežimą sulipdyti; negali
dybos pirm. adv. G. Bal darė pirm. S. Krašaus- lando suvažiavimuose, ma prieiti prie sporto
diskutuoja s-gos skilimo. Ir vėl R.
čiūno sveikinimas, ku kas, kartu pareikšdamas privačiai
riame jis pareiškė, kad valdybos atsistatydini mas. Tremties - išeivi Dirvonis: nėra reikalo
sportas šiame kontinen mą. Pasirodo, kad į Kul jos sporto s-ga negali ofi ginčytis. Gaila, kad JAV
te yra labai svarbi gyve - tūros Kongresą CV ofi cialiai kelionės į Lietu ir Kanados lietuviškoji
nimo sritis, bet kartu cialiai nebuvo pakvies vą rengti, tačiau nieks spauda parodė didelę ne
neuždraus privačios ini toleranciją. Tuo tarpu,
liūdna, kad lietuviškoji ta.
visuomenė bei jos veiks Sekė SA vadovų pra ciatyvos ribose. Toliau, priešingai P. Žumbakio
niai to pilnai nesupran nešimai. Kanados SA kaip pareiškė R.D. 1966 nuomonei, Lietuvos spau
ta, sporto neremia, tuo vad. K. Lukošius pareiš m. gruodžio mėn. Chica da plačiai rašė, duoda
pačiu nustodami vienos kė, kad 1967 m. Kanados goje vienas "žmogus" mas suvažiavimo daly
efektingiausių tautinės
SA pradėjo veiklą su (turbūt vienas asmuo, ku viams vilniškės Tiesos
reklamos ir propagan dviem Toronto klubais, rio pavardės R.D. nepa ir Sporto straipsnių iš
dos priemonių, nes joks tik kiek vėliau "atsilie- sakė, tad ir tegul jis traukas. Toliau, kaip R.
minėjimas - neatstos pa pė” Hamiltono LSK Ko palieka "X" — K.B.) jį Dirvonis pasakė, mūsų
saulinio mąsto sportinio vas ir įsikūręs naujas užklausė, kas įvyko Det spauda, kontroliuojama
atsiekimo propagandi Londono LSK Tauras. Iš roite. R. Dirvonis tam vienos frakcijos, buvo
nės vertės. Toliau, kaip dviejų klubų — Montre- "X" išdėstė visą padėtį, šiai išvykai priešinga,
pareiškė Toronto LB alio Tauro ir Rocheste- kad ŠALFASS oficialiai tad ir mūsų spaudos prie
pirm. G. Balčiūnas, spor rio Sakalo jokių veiklos ruošti krepšininkų išvy šingas nusistatymas, gal
tas dar vaidina ir kitą la žymių negaunama. Regis ką į Lietuvą negali. Ta padėjo net gauti vizas.
bai svarbų vaidmenį, bū truotų narių — 190 ir čiau "X" vėliau telefonu Ta išvyka reikalavo ir
tent tautinio auklėjimo kasoj yra 171.76 dol. Pra jam pranešė, kad jis su tam tikro lankstumo. Ir
srityje, sukurdamas pro vesti krepšinio, stalo te ras ir "žmogų" Lietu vėl diskusijos, galutinai
gą lietuviškam jaunimui niso ir golfo turnyrai. voj. R. Dirvonis sutiko išvykos klausimą sta
susiburti tautiniuose vie Rytų SA vad. A, Vakse- ("aš čia, jis — ten") ir„ tant balsavimui: Ar iš
netuose. Ir ne paslaptis, lis negalėjo į suvažiavi 1967 m. sausio mėn. buvo vykos dalyviams ir or
kad lietuviškojo sporto mą atvykti, neatsiųsda- gautas laiškas iš Lietu ganizatoriams ŠALFASS
padėtis išeivijoj yra liūd mas net raštiško praneši vos, kuriame rašoma — suvažiavimas taiko sank
na. Toronto ap. valdyba mo, o V. Vakarų apygar viskas tvarkoj, darysim cijas už jų dalyvavimą
suprasdama
sporto da yra be vadovo. V. viską, ką galim. Po kelių išvykoj į Lietuvą —
reikšmę, šį klausimą ne Kleiza, Garbės Teismo dienų vėl gautas laiškas, taip ar ne? Slaptu baisa
kartą svarstė, prieida pirm, pranešė, kad jokių kuriame sakoma, kad kal vimu suvažiavimas pasi
ma išvados, kad trys fak skundų nebuvo, tačiau bu bėta su įtakingais as sakė: NE — 33 balsai,
toriai neigiamai veikia į vo pravesti naujos CV rin menimis ir jie suintere TAIP — 8 balsai, susi
suoti išvyka. Jūsų (t.y. laikė 3. Tokiu būdu, šis
sporto išsivystymą L. kimai.
Chicagos
— K.B.) ko suvažiavimas plačiai ati;
B-nėj:
Krepšininkų išvykos į
1) sporto kadrų stoka; Lietuvą klausimą suva manda būtų tik turistinė, darė duris tolimesniam
2) visuomenės apatija žiavimo pirm. V. Klei nereprezentuotų JAV lie sportiniam bendradarr
sporto reikalams; 3) fi zos pakviestas pradėjo tuvių. Mūsų išeivių sąly biavimui su pavergta Lie
nansiniai sunkumai. Tad S. Krašauskas, nurody gos: mes ne atvažiuojam tuva.
ir adv. G. Balčiūno linkė damas, kad CV davė sa- su politinėm aspiraci
Štai Vilniaus Sportas
jimai buvo tuos sunku vo viešą pareiškimą jom, simpatijom paverg
1967
m. lapkričio mėn.
mus išspręsti, pav. įstei spaudoj, kartu paskaly tai Lietuvai.
30
d.
straipsnyje "Taip
Finansai — nė cento
giant sportininkų tėvų ko - damas Aro, Neo-Lithu
buvo
vasarai
baigiantis"
negauta
iš
pavergtos
Lie

mitetus, kurie panašiai ania ir Cicero Ateities
aprašydamas
Chicagos
tuvos.
Apie
12
tūkst.
dol.
veiktų, kaip skautų ar klubų laiškus, kurie bu
krepšininkų
kelionės
pa'
ateitininkų tėvų komite vo priešingi šiai išvy surinkta iš privačių as
sėkmės,
pabaigoj
sako:
tai. Tad ir iniciatyva kai. R. Dirvonis sako, menų JAV ir Kanadoj,
"o tarp Amerikos lietu
turi išplaukti iš suvažia kad išvyka padaryta gry-- pritariančių šiai išvy vių
sportininkų eina kal
vimo dalyvių, gal pirmą nai privačios iniciatyvos kai.
bos
apie tolesnius ryšius
Diskusijos.
P.
Žum

kartą taip nuodugniai iš ribose, jis turi net at
su
Lietuva,
Kam dabar
nagrinėtus ir su pasiūlys sivežęs ir filmą, suriš bakis sako, kad krepši
važiuoti,
ką
pas save
mais duotus linkėjimus tą su tos grupės kelione ninkai vyko 50 m. revo
kviesit?
Šachmatinin

liucijos proga, nors R.
KLB-nės atstovas, To pavergtoj Lieuvoj. Jei
kus,
tinklininkes
(R.
Ba
ronto LB pirmininkas, gu jis yra kaltinamas, pa Dirvonis sako, kad ten bickas lankėsi kartu su
užbaigė savo žodį. Dar reiškė R. Dirvonis, jis nebuvo jokio politinio ant - krepšininkais — K.B.)
sveikino JAV LB vardu nematąs ir neturįs rei spalvio. Jie važiavo, ar vėl krepšininkus? Kol
P. Žumbakis.
kalo suvažiavime teisin kaip išeiviai — pabėgė kas tai tik kalbos. Bet
liai iš JAV ir Kanados.
Sportiniu atžvilgiu — nie pradžia padaryta gra
kuomet lietuviai krepši- ži!"
Organizuojamos "ap
nihkai taip blogai nepasi
link
pasaulį per 80 die
rodė kaip pavergtoj Lie
nų"
krepšinio
išvykos ko
tuvoj. Prieita net juk
miteto vardu pranešimą
prie "peštynių", kas tu padarė P. Žumbakis.
ri komandą treniruoti Org. k-tas turėjo 4 po
(oficialiu treneriu buvo sėdžius. Jau užmegsti
R. Dirvonis — K.B.), jie ryšiai ir gauti atsaky
važiavo ir iš politinio mai iš Australijos, N.
taško, nežiūrint priešin Zelandijos, Japonijos,
go nusistatymo sporto Prancūzijos, Anglijos,
s-gos CV, mūsų veiks Šveicarijos, Tailando.
nių. Pacitavo Chicagos Finansai: 1/3 buvo nu
Daily News (berods š. matyta gauti iš federali
m. sausio mėn. 12 nr.) nės valdžios, likusią da
ištrauką, kur rašoma: lį surinkti iš mūsų vi
"or visiting Lithuanian- suomenės (ar ne vėlu?
American
basketball — K.B.). R. Babickas
team will be pictured sako, kad mes per daug
with clear intimation, dėmesio kreipiam įkrepthat they cheated in the šininkus, norėdami su
game". Dar toliau
ko rinkti 22 tūkst. dol., kai

tuo tarpu nepajėgiam su
rinkti 75 dol. nuvežimui
komandos į pabaltiečių
pirmenybes. Kasoj turi
me 75 dol. ir planuojam
kelionę aplink pasaulį.
Reikia pastatyti ant stip
rių kojų pačią sporto sg4Gaila, bet teisingi clevelandiškio žodžiais vi
siškai nerado atgarsio,
nes prie to., dar reiktų
pridėti klubų stovį, va
saros kursus, trenerių
ir kadrų paruošimą.
Bet atrodo, kad mes pa
sidarėm "skrajojančiu
olandu", mielai keliau
dami surinktais pinigais
po platųjųpasaulį...nors
stovime ant molinių kojų.
Pranešus A. Bielskui
pabaltiečių sportinę veik
lą, suvažiavimas buvo
atidėtas sekmadieniui,
kadangi R. Dirvonis tu
rėjo dar atsivežęs išvy
kos filmą, kuri buvo žiū
rima 2/3 suvažiavimo da
lyvių.
Sekmadienį nagrinėta
Sporto žurnalo, sporti
nių žaidynių ir kt. reika
lai.
K. Baronas
SUVAŽIAVIMO
NUOTRUPOS

♦ SPORTO žurnalo
red. K. Čerkeliūnui įteikr
tas gražus atminimas su
įrašu: "Kęstučiui Čerkeliūnui už nuopelnus lie •
tuvių sportui".
♦ CENTRO VALDYBA
trijų metų kadencijoj tu
rėjo 32 posėdžius, para
šė 306 raštus ir 89 pra
nešimus.
♦ DAUGELIS klausė,
kodėl išvykos krepšinin
kai nežaidė Kaune? At
sakymai gan keistoki —
neturėta didelės salės,
nes KK Rūmuose žiūro
vai netilptų, o halė buvo
užimta Ukrainos ledo ba
letu. Atrodo, kad Vil
niaus Statybos halė, ku
rioje vyko Chicagos
krepšininkų rungtynės,
yra buvusi bažnyčia.
♦ SUVAŽIAVIMAS vy
ko po TT Pranciškonų
stogu ir jame dalyvavo
sportininkų kapelionas
Tėvas Paulius, tačiau už
miršta pradėti malda...
Tačiau TT pranciškonai
buvo stipriai vaišingi ir
net bilietus į koncertą
sumažino pusę kainos.
K.B.

EXPO PARODOS KNY
GOS — Į ŠIUKŠLYNĄ!

galėjo įrašyti savo pa
stabas ir sveikinimus so
vietiniams rengėjams.
Nemaža tokių įrašų pa
darė ir lietuviai, paviliono lankytojai, daugiau
sia šalininkai "bendra
darbiavimo su kraštu",
manydami, kad šios kny
gos bus nugabentos į
Maskvą ir padėtos gar
bingoje vietoje. Dide
liam ir karčiam tokių
gerbėjų nusivylimui tu
rime pranešti, kad sovie
tai visas tas svečių kny
gas? parodai pasibaigus
išmetė į šiukšlyną. Tris
jų rado vienas ukrainie
tis, dirbęs kaip darbininkas parodai pasibaigus
betvarkant parodos aikš
tyną, ir dabar jas laiko
kaip tam tikrą suvenirą.
- ab

HELP WANTED MALĖ

dorino mill

OPERATORS
DIE MAKERS
DIE TRYOUT
PUNCH
FINISHERS
Die Darbers
SHAPER
OPERATORS
MUŠT HAVE
8 YEARS
EXPERIENCE

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

PLANT
MA1NTENANCE
MECHANIC
Canning factory, year around operation. Should have experience in:
welding. electricity, ref rigeration.

Competitive aalary and benefits.
Contact: Mr. Tualcen, Personnėl

Supervisor,
Kas praeitą vasarą
lankė Montrealyje Pa Dawn Fresh Division
saulinę parodą — EXPO
Green Giant
67 — ir lankė Sovietų
Company
Sąjungos pavilioną, pri
N1LES,
MICHIGAN
simins, kad keliose vie
616 — 683-5100
tose buvo padėtos kny
(15-17)
gos, į kurias lankytojai
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KAI PASIGENDAMA

JAUNŲ VEIDŲ
Dabar tik atklydusioje Europos Lietuvio kalė
dinėje laidoje R.E. Maziliauskas, aptardamas 1967
m. Varpo žurnalą, tarp kitų įdomių minčių, paste
bi ir tokį reiškinį mūsų politinių grupių gyvenime:
''Pernai JAV įvykęs varpininkų suvažiavimas
iliustruojamas trimis nuotraukomis: jose nematy
ti nė vieno jaunesnio, bent viduriniosios kartos at- •
stovo veido. Tuo varpininkai - liaudininkai, beje,
nesiskiria nuo kitų partinių užsienio lietuvių susigrupavimų. Tekyla klausimas, kodėl taip yra? Gal
atsivežtinės mūsų partiškai politinės tradicijos ne
patraukia jaunesniųjų užsienio lietuvių? O gal jos,
tos tradicijos, nebeatitinka dabartinei tikrovei ir
šuolaikinio žmogaus politinei sampratai?”
Vienas kitas tose nuotraukose pasirodęs vei
das susirauks, nepripažintas net viduriniajai kar
tai, bet pati problema, jaunesniosios kartos įjun
gimas į mūsų srovinį susigrupavimą, nėra išspręs
ta. Ir straipsnio autorius savo mintį baigia klausi
mais, atsakymus surasti palikdamas tiems, kurie
tąja problema turėtų gyviau susirūpinti. Kad klausi
mas aktualus, žino ne vieni varpininkai - liaudinin
kai. Jaunesnių veidų pasigenda ir kitos organiza
cijos. Pavyzdžiui, ALTS-gos Clevelando skyrius
savo metiniame susirinkime nutarė tą klausimą iš
kelti ir nagrinėti specialiai tam tikslui susirin
kus.
Reikia manyti, kad ir kitose, gyvesnę veiklą
rodančiose organizacijose, būtų pravartu tą klau
simą kelti ir pasvarstyti. Mat, neužtenka vien tik
susirinkime ar straipsnyje klaustukais operuoti,
bet įsigilinti į priežastis atvirai jų ieškant ir —
ne vien tik jaunąją kartą kaltinant. Mat, teko ir
jaunesnių] į « i.?. ’.nkime išgirsti klausimas — na,
gerai, ateisime į susirinkimus, bet ką gi ten atė
ję veiksime, pagaliau, kur ir kada tie susirinki
mai būna ir kokios juose problemos keliamos. Ką
atėję galėsime teigiamo atsinešti ir prie kurių dar
bų prisidėti?
Matot, ir jaunieji renkasi, panašias problemas
kelia. Tik gal ir jie kartais reikalą turi užbaigti
tais klausimais atsakymo negavę.
Toje srityje yra tuštuma. Pats laikas veikles
nėms organizacijoms pasirūpinti gyvenimišku
jos užpildymu. Kai užsimegs tampresnis kartų ry
šys, gal gi atsiras ir atsakymai į kilusius klausi
mus ir — organizacijų nuotraukose pasirodys jau
nesnių veidų.

vo sušauktas tik sau
sio 14 d., o laiškas R.
Welk buvo išsiųstas jau
17 sausio. Tuojau po to
buvo išsiųstas ir Ed.
Sullivanui. Ar ką padės,
ar ne, bet mes tikimės,
kad padės ir kad jie duos
numatytą dieną ar vė
liau, tai nėra esminis
reikalas.
Jei J.P. turi gerų, tei
giamų sumanymų ir nori
įsijungti į šių Jubilieji
nių Laisvės Kovos Metų
NE LAIŠKAIS...
darbą, prašome pasiūly
Dirvos sausio 29 lai ti patarnavimą vyr. ko
doje J. Penkiūnas dėl miteto pirmininkui J. Ur
laiškų, pasiųstų L. V eik bonui ar paskambinti
ir Ed. Sullivan, abejoja man.
"ar susilauks teigiamo
Bus malonu pasikal
atgarsio". Gerbiamasis bėti ir įtraukti į dar
J.P., jei mes abejotu- bą.
me, tai iš viso nereikė
A. Musteikis
tų nieko daryti. Net jei
Kultūros sk. pirm.
gu ir per spaudą, ir per
Detroit, Mich.
radiją, ir per televizi
ją labai rimtai pasiro
dysi, tai ir tada nesi
tikim, jog Lietuva bus
laisva. Net ir Amerikos
karinė galybė vis dar
nenugali nykštuko. Ta
čiau vilčių nenustoja.
Todėl ir mes, lietuviai,
darykime visa tai ką ga
lime, kur galime.
Skaityk ir platink
Detroito kultūros sky
DIRVĄ
riaus susirinkimas bu

Jungtinio Finansy Komiteto pirmininkas prel. J. Balkonas su komiteto išleistais pardavimų ženklais.
Apačioje didelis ženklas su užrašu "Communist Russia get out of Lithuania" skirtas klijuoti prie auto
mobilio buferio, mažesnis su Vyties ženklu skirtas klijuoti prie automobilio lango ir kiti ženklai skirti
klijavimui ant vokų. Šiuos ženklus ir laimėjimų knygutes galima įsigyti komitete: 29 W, 57 St. New
York, N.Y. 10019.
C. Binkins nuotrauka

MUMS

RAŠO

Jungtinio Finansų Komiteto
vajaus reikalu besiaiškinant
Sausio mėn. 24 d. Dir me sakinyje pats daleivoje tilpo dr. D. Degėsio džia, kad gal būt ateity
straipsnis "Jungtinio Fi je Bendruomenė pasi
nansų Fondo Reikalu", darys panašiu (legaliu)
kuriame yra išvardintas vienetu...
Nesileisdami į disku
to "fondo" sąstatas. Iš
to "fondo" pavardžių aiš sijas dė LB apylinkių
ku, kad rašoma ne apie valdybų kompetentingu
kokį naują fondą, bet mo sušaukti savo juris
apie Lietuvos Valstybės dikcijoje gyvenančių lie
Atstatymo Penkiasde tuviu susirinkimo bend
šimt Metų Jungtinio Fi riems ir visus lietuvius
nansų Komiteto Clevelan liečiančiais klausimais,
do Skyriaus, arba trum konstatuosime tik, kad
pai — JFK sudarymą. bendras finansų telkimo
Kadangi mūsų gero bičiu vajus šiais sukaktuvi
lio straipsnyje yra ir niais metais buvo sutar
daugiau netikslumų, ku tas tarp centrinių LB or
rie liečia labai svarbų ganų ir politinių veiks
reikalą, tenka dėl to nių dar prėjusių metų
straipsnio nuodugniau pa pradžioje. Tam tikslui
ir buvo sudarytas tarpsisakyti.
Dr. D. pasidžiaugia, organizacinis organas
kad atsirado žmonės, JFK su centru New Yor
kurie imasi būtinai rei ke.
1967 rugsėjo 3 d. JFK
kalingo finansų telkimo
darbo, tik apgailestauja, pirmininkas prel. J, Bal
kad komitetas buvo iš konas lankėsi Clevelan
rinktas LB sušauktame de ir dalyvavo pasitari
susirinkime. Dr. D. nuo me su LB abiem apylin
mone , tasai komitetas kių valdybom, ALT sky
rium, gyvenančiais Cle
neatstovauja lietuviškų
organizacijų ir kad "Mū velande VLIK’o nariais
sų didžiausias politinis ir spaudos bei radijo at
organizacinis vienetas stovais. Buvo sutarta,
ALT irgi ne visiškai pri’ kad ALT ir abi apylinkių
taria šiai tik ką suorga valdybos deleguos po ly
nizuotai grupei" ir ma- gų skaičių atstovų į tą
no, kad jis (ALT) turi tambendrą komitetą. Deja,
pagrindo. Atseit, gerai po poros mėnesių ALT
daro, kad nepritaria. To skyrius pranešė, kad ta
liau minėtame straipsny me komitete dalyvauti
je pabrėžiama ALT nebegali, nes tam daly
reikšmė politinės veik vavimui priešinasi ALT
los vystyme Washingto- centras Chicagoje.
LB apylinkių valdybos
ne ir ragina jo neigno
ruoti, nes "ALT akty vienos nenorėjo imtis at
vus dalyvavimas šių me sakomybės, todėl ir su
tų Lietuvos Nepriklau šaukė sausio mėn. 7 d.
somybės propagandoje Clevelando lietuvių vi
bei finansų telkime yra suomenės susirinkimą.
būtinas. Gi komiteto pa Inž. A. Fautienis labai iš
vadinimas Jungtinių Fi samiai paaiškino susi
nansų Fondu jam dar ne dariusią padėtį ir pabrė
duoda teisės keisti nusi žė, kad tokiai rinkimo
stovėjusią
parengimų procedūrai pritaria LB
tvarką bei valdyti visus Centro valdyba ir JFK
centras. Susirinkimas
finansus."
Gal labiausiai mus ste užgyrė LB iniciatyvą ir
bina dr. D. išvedžioji minėtąjį k-tą išrinko.
Išrinktasis k-tas pil
mas, kad JFK nėra le
galus vienetas vienin nai pritaria dr. D. min
gam darbui dirbti, nes čiai, kad "Visuomenės
"Bendruomenės valdybų entuziazmas remti kokią
sušauktas susirinkimas nors idėją atsiranda ta
dar nėra juridinis viene da, kai ta idėja yra pa
tas, galintis atstovauti traukli, konkreti ir vyk
visas mūsų lietuviškas doma vieningo komite
grupes". Pats straips to". Tad k-tas dar savo
nio autorius, atrodo, pa pirmam posėdyje vien
būgo tokio stipraus pa balsiai nutarė kreiptis į
reiškimo, nes sekančia ALT Clevelando skyrių,

raginant Jhos finansų va
jaus akciją šiais metais
Clevelande
pravesti
bendrai pagal iš anksto
sutartą surinktų pinigų
paskirstymo proporciją
tarp ALT ir JFK. Kai
kuriems ALT nariams
pasipriešinus, tas mūsų
siūlymas atkrito, bet
šiuo metu jau suradome
kompromisą. Kai tik to
susitarimo detalės bus
galutinai išdirbtos, JFK.
ir ALT sutartinai tą pa
skelbs Clevelando lietu
vių visuomenei. Kaip ma
tote, ALT skyrius Cle
velande ne tik pritaria
JFK veiklai, bet žada jo
akciją ir paremti.
Straipsnio pabaigoje
dr. D. nusikundžia, kad
nėra JFK konkrečių pla
nų, kurie parodytų kur
tie surinkti pinigai nu
eis ir siūlo, kad būtų re
miama ne tik politinė,
bet taip pat ir kultūrinė
mūsų gyvenimo veikla.
Drauge autorius įspė
ja, kad kultūrinės veik
los rėmimas gali būti
komplikuotas reikalas,
nes daugumas aukotojų
nėra nei modernistai nei

ekstremistai, tad, pagal
dr. D. fondas turėtų va
dovautis daugumos nuo
mone, o ne agresyvių
žmonių ambicijomis.
Savo bičiulio nurami
nimui tenka konstatuoti,
kad:
1. JFK Clevelande yra
centrinio k-to padalinys,
tad visa jo akcija bus ve
dama pagal centro di
rektyvas.
2. Ir LB ir politiniai
veiksniai yra paskelbę
šių metų veiklos progra
mą, iš kurios matosi ku
riems tikslams tie pini
gai bus reikalingi.
3. JFK centras iš savo
pusės yra pakartotinai
skelbęs atsišaukimus į
visuomenę ragindamas
ją šiais metais gausiau
aukoti ir taip pat nurody
damas kokie darbai yra
numatyti, kurie laukia lė
šų.
4. JFK Clevelando
skyrius netolimoje atei
tyje tuos projektus paryškins.
5. Tarp centrinių orga
nizacijų yra susitarta,
kad iš JFK sutelktų finan
sų 50% eis kultūriniams
ir 50% politiniams veik
los darbams paremti.
6. Kultūriniai projek
tai LB Centro valdybos
buvo patiekti LB Tary
bos sesijai svarstyti. Jie
visi yra tos Tarybos pri
imti ir visi spaudoje pa
skelbti.
7. JFK nesikėsina keis
ti nei "nusistovėjusios
parengimų tvarkos, nei
valdyti visus finansus".
Jis tik ryžtasi jungtinai
telkti lėšas šių sukaktu
vinių metų Lietuvos iš
laisvinimo bei lietuvy
bės išlaikymo akcijai fi
nansuoti.
Mes tikime, kad didžio
ji dauguma tautiečių ne
sitenkina skambiais žo
džiais savo patriotizmui
įrodyti, bet griebiasi kon
kretaus darbo ir pasiau
kojimo.
Pasiaukojimo
forma, deja, šiuo metu
yra labai ribota ir gal
net vienintelė — būtent
piniginė auka. Tenka tik
apgailestauti, kad dėl su
sidėjusių aplinkybių va
jaus pradžia yra pavė
luota. Tačiau JFK pasi
tiki clevelandiečių dos
numu ir pareigos supra
timu. Iš anksto dėkoja
me už aukas ir už pagal
bą tų aukų rinkime.
Dr. Antanas Butkus

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
A. Merkelis — SMETONA — Monografija
$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS
.............................. $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA
$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE
$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ
$4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)
$3.00
Vvtė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Reti. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —
$3.75
kietais viršeliais................
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinys ...........................$2.00
J. Budrvs — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ....... $2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE
................. $2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS
................ $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagvs — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
$6.00
(anglišku j vadu ir parašais) .....
A/Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .............
$6.00
R. Rasa — MEILĖ TRIKAMPYJE ............................ $3.00
Ant. Ramūnas — Iš SUTEMŲ J AUŠRĄ ................$6.00
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
$2.00
RECEIPES .

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

BRONYS RAILA

AKIMIRKOS

VĖL ORGANIZUOJAMĖS
Kai po karo Vokietijo
je pabėgėlių stovyklose
buvo entuziastų pasi
ryžta vėl atsteigti Lietu
vių Žurnalistų Sąjungą,
nelyginant vėl "atstaty
ti Lietuvos nepriklauso
mybę", - prieš 20 metų
su viršum (1947.Xl.14)
parašiau ten ėjusiam
Minties dienraščiui vie
ną "akimirką", vardu Padrikusi
profesija.
Vėliau ją pakartojau
straipsnių rinkinyje "Iš
paskendusio pasaulio",
bet svyruodamas ir su
nerimu: ar gerai sakyti,
kad žurnalizmas - pakri
kusi profesija! Ar tai ne
kilnių ir šventų dalykų
įžeidinėjimas, kuo ligi
šiol mane paprastai kal
tina malonūs kolegos?
Žmogui lemta klysti,
tik smerktina tas pačias
klaidas kartoti. Bet anas
būdvardis .prie žurnalizmo profesijos, man ro
dos, bus vienas iš nedau
gelio, kur dar nepavyko
klaidos padaryti. Lietu
vybės dirvoje žurnaliz
mas ir toliau paliko pro
fesija, kurios dalyviai la
biausiai padrikę, išsi
blaškę ir vis nesusiorga
nizavę. O vis dar gyvi,
vis vegetuoja, kartais
net žydi, it gėlės. Ką
Čia gėlės, - tai greičiau
piktžolės, gajos ir žie
mą ir vasarą, kasdien
ir kasmet vis prasikalan
čios pro gruodą ir snie
gą, aplink akmenis ir
sausrą, iškenčiančios
mažai patręšiamoje že
mėje be drėgmės.

Kai neseniai Dirvoje
paskaičiau kolegos A.
Musteikio paruoštą pasi
kalbėjimą su naujai iš
rinktu Lietuvių Žurna
listų Sąjungos pirminin
ku Vytautu Alantu, tai
taip ir nudžiugau iš su
sijaudinimo. Profesinė
santvarka nepasikeitė,
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viskas po senovei, tik
kiek blogiau. O tai ir yra
kiekvieno padrikimo nor
mali raida į tobulumą.
Sąjungos Centro Val
dyba vėliau atskleis sa
vo darbuotės ruošiamus
planus. Kokie jie galės
būti, jau labai aišku iš
kelių pasikalbėjime iš
aiškintų ir teisingų duo
menų. Gudriai paklaus
tas, ar būnant Žurnalis
tų Sąjungos pirmininku
kartais jam nepritrūks
daugiau skirti laiko lite
ratūriniam darbui, Vy
tautas atsakė taip blai
viai, kaip lygiai aš ir dau
gelis atsakytume: - "Tie
są sakant, dabar aš nei
tam, nei kitam darbui lai
ko neturiu, nes j į visą pa
siima darbovietė"... Tai
parodo, kad mums ki
tiems, eilinei padriku
sios profesijos liau
džiai, - net ir nebe pro
fesijos, o tik šiaip po
mėgio ir pakvaišimo, kiekvienu atveju su tokiu
blaiviu pirmininku bus
galima maloniai ir vai
singai bendradarbiauti.
Be melo, be tuščio pa
sipūtimo, be fantazijos
dūmų.
Visos kitos aplinky
bės organizacinėje są
rangoje - tai tik nereikš
mingos
smulkmenos.
Pavyzdžiui, kad ligi šiol
nežinoma ir neišaiškin
ta, kiek lietuvių spaudos
bendradarbių Žurnalistų
Sąjungoje yra apjungtų ir
neapjungtų. Taigi, nėra
nei realaus sąrašo, grei
čiausia nei iždo, nei
šiaip beprasmiškos biu
rokratijos. Nenumato
ma ir rimto profesinio
prieauglio, nes netekę
girdėti, kad koks lietu
vis studentas čia dabar
studijuotų universitetuo
se žurnalizmą su tikslu
vėliau dirbti lietuvių
spaudoje.
Keliais žodžiais ta
riant, viskas aišku, natū-

•••

ralu ir mūsų išeivijos
spaudai beveik norma
lu. Ne nuo šiandien ir
vakar, bet nuo Aušros ir
Varpo laikų.
Mano senas draugas ir
dabar (būčiau verčiamas
sutikti...) mano pirminin
kas Vytautas Alantas ir
jo pasikalbėjime pareikš
tos mintys manyje sukė
lė jaukią, beveik aksomi
nę nuotaiką, kaip ir Šis
sekmadienio rytas pieti
nėje Kalifornijoje. Mė
lynas "itališkas" dan
gus, vėjelis vos vos su
virpina eukalipto lapus,
jokio smogo ir slogo, tik
gera sausio saulė pro
atdarą langą į mano vė
sų kambarėlį atridina
šilto oro bangą. Dvi duk
ters mergytės atbėga į
kiemą krykštauti ir pasimėtyti akmenėliais, o
toliau vešlios vandenmedžių (ice plants) gėlės
neatsispiria tiesiog šauk
ti savo violetinių žiedų
degimu...
Ir tada aš taip pat nebeatsispiriu tiesiog šauk
ti: - Sveiki, broliai žur
nalistai! Sveikas pirmi
ninke ir valdyba, kurie
mus dar kartą suorga
nizuosite!... Ir prisime
nu, kaip anuomet iš Pa-

rytų į vakarus. Skirtu
mas tik tas, kad pirmi
ninku dabar išrinkome
ne kokį veteraną redak
torių ar reporterį, bet
geros kaimyninės profesijos, ar tiksliau, pašaukimo vergą, - žinomą
rašytoją, dramaturgą ir
novelistą, ilgametį For
do automobilių fabriko
darbininką - mėgėją...
Man ypač prie širdies
šis pastarasis titulas,
ypač paskutinis žodis
"mėgėjas".
Tiesa, pirmininkas nė
ra visiškai svetimas ir
žurnalizmui. Kiek galiu
nuo vaikystės atsiminti,
jis vis protarpiais tebė
ra mūsų žurnalų ir laik
raščių
bendradarbis,
susipažinęs su žurnalizmo abėcėle kadaise
Lietuvos telegramų agen
tūros (amžinosios EL
TOS) tarnyboje, vėliau
kelis metus buvęs stam
biausio Lietuvos dien
raščio vyriausiu redak
toriumi. Bet tie smul
kūs patyrimo titulai, ma
tyt, čia Amerike nebuvo
Vytautas Alantas, Lietuvių Žurnalistų Sąjungos pirmininkas:
pakankami, nes per du
"Literatūriniam darbui laiko neturiu, nes jĮ visą pasiima dar
dešimtmečiu dar negir
bovietė..."
A. Noraus-Naruševičiaus nuotrauka
dėjau, kad kokia rimtes
ryžiaus siunčiau sveiki kome ne tam, kad... ir nė lietuviškų laikraščių
nimą Lietuvių Žurnalis net ne tam, kad... - bet leidykla būtų jį primyg
tų Sąjungą užsimoju mes čia susirinkome, tinai kvietusi į redakci
siems atkurti triukš kad iš naujo su si o r gani- jos darbą.
mingo kolegų suvažiavi zuotumėm. Tad orgaBe abejo, niekas ne
mo iniciatoriams ir ci nizuokimės dezorgani norėjo susipykti su Ford
tuodamas visų nebanalių zacijoje! O svarbiausia Motors Company už ge
prakalbininkų klasikinį - toliau leiskime ir re ro jos darbininko išviposakį rašiau:
daguokime laikraščius.
— Ko mes čia susirin Viskas tas pats, kaip liojimą...
(Nukelta į 5 psl.)
kome? Mes čia susirin ir žemės sukimasis iš’
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Vincas pyktelėjo.
—
Ilona, mama, — kietu balsu pabrėžė jis,
NIJOLĖ JANKUTė-UžUBALIENė
žengdamas salonan, — ir ji ne merga, o puiki mer
gaitė.
Pilėnienė atsiduso ir sunkiai nusileido fotelin.
Pirštų galais, lyg išmest norėdama, ji tebelaikė pe
_________ NOVELĖ _________ leninę.
— Neklausyk, manęs senos... Bet, man ji...
tokia, na ne prie širdies... Nagai raudoni...
(2)
— Bet, mama! Čia visos dažo nagus!
— Ne visos, — sausai nukirto Pilėnienė, — ir
Pirmas iš jų ketvertuko "krito" Aleksas. Jau ne visos rūko. O ta tavo, kaip ji, traukia tartum vy
niausias. Apsivedė jis vieną gegužio šeštadienį savo ras...
Valytę. Vincas gerai prisimena tas vestuves. Pui
— Mama! Nei ji mano, nei ji taip rūko!
kiai buvo nuūžta! Jie visi šoko iki ryto tango dau
— Ale! — truktelėjo motina pečiais, — negi
giausia. Tie metai tąkart buvo tango triumfas: lyg nebematai? O ką ji dirba?
kokia lengvosios muzikos gulbės giesmė, prieš au
— Įstaigoj. Mašininke.
sis užgriūvantį būgnų ir isteriškų balsų triukšmą.
— Na matai! Ir nemokyta...
Alekso vestuvėse Vinco pamergė buvo Ilona.
— Iš tikrųjų, mama! Ar nori, kad kokią dak
Trumpais plaukais, raudonais nagučiais ir ilgom tarę vežiočiau?
kojom. Koks plonas buvo jos liemuo Vinco glėbyje
— O kodėl ne? Ar tu ne inžinierius? Pitiek
ir koks kvapus skruostas prie jo suprakaitavusio vargau, mokslan leidau. Našlė be pagalbos... Vis,
veido.
kad mano Vincukui būtų gražus gyvenimas...
Tada jis turėjo savo pirmą mašiną — mažą,
Pilėnienės balsas ėmė drebėti. Ji išsitraukė
pilką Henry J.
nosinę ir pradėjo trint akis. Vincas stovėjo nuste
— Žiūrėk, ji kaip katė! — juokdavosi Ilona — bęs. Tų merginų mama buvo tiek ir tiek sutikusi:
ar paglostyt?
per vardadienius ir šiaip, kai draugai užeidavo su
Jiedu važinėjo su "kate" po parkus, žiburiuo savosiomis. Kiek čia buvo šokta, dainuota, rūkyta...
tomis miesto gatvėmis ir greitkeliais. Vincas vež Ir mama niekad taip nereagavo į jokią mergaitę.
davo Iloną į šokius, kinus, į minėjimus, ir vienąkart Gal iš tikrųjų ji ką nors Ilonoje pastebėjo? Ko jis
parsivežė namo — pasirodyti mamai.
nematė? Ko nesuprato?
Kitą rytą buvo sekmadienis. Po pusryčių Pilė
Vincas apkabino motiną per pečius. Po jo di
nienė salone ilgai šluostė peleninę.
deliais delnais trūkčiojo tie apvalūs pečiai. Ant
— Visą naktį galvą gėlė, — pratisai dejavo ji, palenkto sprando, iš tinkliuko išsprūdusi, raitėsi
— tos nuorūkos man — peilis po kaklu...
žilų plaukų sruogelė. Vincui pasidarė nesmagu: lyg
— A? Paimk aspiriną, — pusiau nugirdęs, at graudu ko, lyg gėda...
siliepė iš virtuvės Vincas.
— Ką čia dabar, mamute. Ar prie altoriaus ei
— Nuorūkos, sakau. Baisu prieš Dievą, kaip nu? Pavežiojau, pašokinau merginą ir tiek...
tos mergos rūko!
Pilėnienė atsisuko į sūnų. Jos akys buvo parau
— Kokios mergos?
dusios, bet lūpos šyptelėjo:
— Nagi, kad ir toji vakar. Kaip ji— Ramona —
— A, nekreipk dėmesio, Vinceli. Pasenus aš,
—ii...
ligota, tai ir kalbu, kas užeina... Bet vis ta moti
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nos širdis... Va nujaučia ir tiek, kad ta, kaip ji,
Lona, ne pora tau, sūneli...
Nuo tada pradėjo Vincui Ilona nebepatikti.
Paskui buvo Vida. Ji studijavo chemiją, bet mė
go skaityt Rilkės eilėraščius ir Kafką. Su ja buvo
gera ir kalbėt, ir tylėti. Visi teatrai, kuriuos Vin
cas matė šiame krašte, buvo matyti su Vida. Dėl
Vidos jis net perskaitė nesuprantamas "Duino ele
gijas" ir klaikiąją "Metamorfozę". Bet niekada
Vidos neparsivežė namo. Pats sau neprisipažinda
mas, Vincas jautė, kad Vida nepatiks motinai. Jis
nesuprato ir nesiaiškino, kodėl, tik jautė... Gera,
artima, kasdienė mama staiga pasidarė svetima,
kažkokia lyg pavojinga viskam, ko Vincas siekė,
ką planavo.
Kartą, su Vida atsisveikinęs ir tebejausda
mas jos stangrias lūpas, Vincas dainavo visą kelią
namo. Triukšmingai atvėręs duris, jis pačiupo mo
tiną į glėbį ir apsuko ugningo tango žingsniu.
— Vinceli, ką tu dabar! — šuktelėjo Pilėnienė,
dirbtinai stumdama sūnų šalin, bet jos balsas vir
pėjo pasididžiavimu.
Vincas panoro šnekėtis. Jis ėmė pasakot apie
Vidą: apie jos plaukus, akis ir juoką; apie jos kny
gas ir jos studijas.Tąvakarą Vincas pasakė daug
— viską apie ją ir apie save. Nervingai barškinda
ma virbalais, Pilėnienė sėdėjo fotely ir klausė.
Jos veidas apsiniaukė, prie nosies susibėgo plonos
raukšlelės. Ji sunkiai atsiduso:
— Tai .ir susilaukiau! Vis galvojau — paslaugys mane senatvėj mano Vincelis. Paglobos. Bet...
matosi ne taip skirta... Brangesnė svetima, kaip
motina...
— Kad tu, mama, ir šneki! Sakau tik, kad Vida
man patinka, ne kad brangesnė, ar ką... — sumi
šęs įtikinėjo Vincas.
— Brangesnė... brangesnė, — liūdnai tvirtino
Pilėnienė, — taip jau gyvenime yra, vaikeli, kaip
toje mįslėje: tu, močia, būk ir supūk, o aš išeinu...
(Bus daugiau)

atrodo, siekta rimties kalbos vartojimu, įsijau
timu į vaidmenis, džiau
ir susikaupimo.
gėsi ir kitais. Šiaip
♦♦♦
ar taip, visas gausus an
Iš arti 30 vaidinimo samblis, jei ir ne visada
veikėjų būtų sunku ką iš detalėse atliko ką turėjo
skirti. Džiaugėsi žiūro atlikti, bet patenkino re
vai visais 4 keliaunin žisierių ir žiūrovus.
Veikale pasirodė:
kais, jų gražiu lietuvių

Vėl
organizuojamės...
(Atkelta iš 4 psl.)
Menkas ir nuobodus
būtų žurnalizmas, jeigu
tuoj nekiltų diskusija, ką
nors puolant ar ginant.
Tai mūsų nelaimės ir
laimės tradicija, ypač
deranti šiais Laisvės Ko
vų Metais.
Aš labiausiai norėčiau
ginti nuo priekaištų mū
sų reporterį, korespon
dentą "iš provincijos" tą eilinį ir pagrindinįžurnalizmo kareivį, be ku
rio jokie laikraščių ge
nerolai ilgai kardais ne
sišvaistytų. Klausimų kė
lėjas A. Musteikis tą ka
reivį ne. be pagrindo pa
kritikavo, o pirmininkas
iš savo pusės davė visiš
kai neutralų atsakymą,
iš kurio matyti, kad jis,
nors ir nuošalėj stovė
damas, vis dar gerai pa
žįsta mūsų spaudos dar
bo sąlygas. Girdi, ka
dangi jiems nemokamas
honoraras už darbą, tai
provincijos koresponden
tai šiandien labai pasi
šiaušę ir nesiskaito su
redaktoriais. Ne vieno
korespondento
šūkis
esąs toks: - "Tegul tik
pamėgina redaktorius
mano rašinius braukyti
ar nespausdinti! Negaus
daugiau nė vienos ma
no eilutės!"...
Baisiai žiauriai skam
ba, tiesiog nemoraliai.
Bet kaip gi gali būti ki
taip! Juk ir mano, pro
vincijos bendradarbio,
lygiai toks pat šūkis, sta
čiai kaip iš burnos išim
tas. Aš dar niekados ne
ginčijau redakcijai cen
zūros teisės ir paskuti
nio sprendžiamojo žo
džio leidėjams. Išsky
rus ramią sugestiją ret
karčiais, šiaip jokios
prievartos, jokio smur
to niekada prieš juos ne
vartojau. Bet jeigu tektų
pamatyti, kad ši sistema
virsta kroniška ir per
daug vienašališka, tai
vieningos linijos labui
gal būtų geriau, kad cen
zoriai ir leidėjai pa
tys savo laikraščius ir
prisirašytų. Bus labai
malonu ir įdomu skai
tyti, bent jiems patiems.
Bet labai sutikčiau ir
jau karštai palaikyčiau
pirmininko
nuomonę,
kad, saugok Dieve, Lie
tuvių Žurnalistų Sąjun
ga neruoštų dar vieno ir
atskiro Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo
50 metų sukakties minė
jimo.
Savo tarpe turime po
rą trejetą laikraštininkų.,
kurie Nepriklausomybės
labui lietuvių spaudoje
dirba pastoviai apie 60
metų, gal pora tuzinų
tiek ilgai, kiek paminė
simas sukaktuvių laiko
tarpis, o jaunesnių ne
suskaičiuotume. Jų lie
sai ar visai neapmoka
mas darbas, pasišventi
mas ir ne kartą pasiau
kojimas yra užtenkamai
ryškus nuolatinės Nepri
klausomybės
minėji
mas. Žurnalizmo darbe
tokį "minėjimą" labai
sunku, net neįmanoma iš
skirti dar kokia atskira
data, ar staiga pasijus
ti, kad Laisvės Kovos
Metais tai kovojam, o
anksčiau turbūt tik ple
pėjom. Tegu geriau pa
sijunta ir audringiau pa
sireiškia tie, kuriems
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Vienas iš "keturių keliauninkų" Ramūnas Švarcas, atkeliavęs j "Besočių žemę", susitinka su "kiau
lių karalaite" Rūta Jokūbaitytė...
Dr. E. Lenkausko nuotrauka

KETURI KELIAUNINKAI’
CLEVELANDO SCENOJE
Clevelando lietuvių vi
suomenė pakilia nuotai
ka ir labai gausiu daly
vavimu sutiko ilgai lauk,
tus svečius — scenoje
pasirodžiusį
Vaidilos
teatrą su visa eile naujų
to vaidinimo dalyvių.
Sausio 27 ir 28 dieno
mis Šv. Jurgio parapijos
salė prigūžėjo žiūrėti,
stebėti ir gėrėtis nauju
pastatymu, kuriame pasi
reiškė ne tik pats reži
sierius, dekoratorius,
choreografas ir kostiu
mų eskizų autorius Pet
ras Maželis, bet ir visa
eilė naujų "aktorių",
įrodžiusių, kad vaidini
muose dalyvavimas be
ne bus viena geriausių
mokyklų savai lietuvių
kalbai
tinkamai iš
mokti, vienai kitai idė
jai įsisąmoninti.
Antano Rūko veikalas
nebuvo dėkingas šitam
užsimojimui.
Reikėjo
daug kas taisyti, papil
dyti ar braukyti. Paga
liau, daugumai jaunųjų
stojant scenon, tikimasi
ir laukiama tų "leitmo
tyvų", kurie veda į gyves
nę akciją, ryškiau užak
centuoja pagrindinę vei
kalo idėją, veda įryškesnį, viltingesnį ir kur kas
gyvesnį finalą. Bendras
įspūdis liko toks, kai iš
neseniai mirusio Antano
Rūko veikalo P. Maže
lis išspaudė geriausią,
ką galėjo. O "išspausti"
buvo ko, kai pačiam rei
kia ne tik režisuoti, bet
ir visus kitus scenai rei
kalingus darbus atlikti.
Rizikos buvo ir su vei
kėjų sąstatu, nes daugu
ma jų pirmą kartą žengė
scenon. Ir kaip tik tie jau
nieji, neprityrę scenoje

šis darbas yra savaitga
lio laisvalaikių vertin
gas verslas ar prisiverstinė proga porą kartų per
metus pasirodyti tauti
nių švenčių iškilmėse.
Redaktoriai, korespon
dentai ir šiaip visokių
smuikų laikraštininkai
šią retą kovotojų sukak
tį rimčiausiai ir geriau
siai paminės, stengda
miesi, jeigu pajėgs, spau
doje taip aprašyti, kad
skaitytojui nuo žiovulio
neišsinarintų nė vienas
žandikaulis. Pasiekti to
kio idealo briauną yra žy
miai sunkiau, negu atro
do nerašantiems.

moksleiviai ( nuo pra
džios mokyklos mokinu
kų ligi studentų) ir "iš
vežė" patį vaidinimą,
daug ko pasigendant iš
kai kurių prityrusių sce •
nos ’vilkų'.

jau ryškiai pabrėžtas
žmonių savanaudišku
mas ir "pilvo filosofija".
Šitą parodiją "atkiaulinti" ir iš perdėto sarkaz
mo ištraukti bene buvo
pats sunkiausias režisie
riaus uždavinys.
**♦
Pagaliau, atkeliavus į
Pats A. Rūko veika
las supintas iš realis juodnugarių - velniais ap tinių gyvenimo motyvų sirėdžiusių valdomą ir
su pasakose sutinkamais jų užkariautą žemę, jau
simboliais. Po vaizdelio visiems aišku, kur esa
su knygų pardavėju, "Ke ma. O kai po kelionės
turi keliauninkai" priva nuovargio pabundama, at

VYTAS ...........................
ALGIS............................
DANA.............................
ARVIS............................
KNYGININKAS ...........
ERELIO GALVA...........
DIDŽIOJI LŪPA...........
SAKALO AKIS.............
SUNKIOJI RANKA ....
VĖJO BROLIS ...........
ŠALTOJI STRĖLĖ ....
BESOTĖ DIDŽIOJI ...
KIAULIŲ KARALAITĖ
BESOTIS STORASIS ..
BESOTIS ILGASIS ....
VELNIŲ KARALIUS
VELNIŲ BOBUTĖ ...
RIESTARAGIS .............
BEUODEGIS ..
STYBI.AKOJIS
JURGAITIS ...
JURGAITIENĖ
AUDRONĖ ....
JURGIS...........

Egidijus Marcinkevičius
......... Arūnas Čiuberkis
............ Živilė Kliorytė
......... Ramūnas Švarcas
......... Petras Balčiūnas
............ Zigmas Peckus
......... Paulius Alšėnas
. ....... Vytenis Gatautis
... Petras Matulevičius
Mindaugas Leknickas
.. Mindaugas Gatautis
.... Violeta Žilionytė
....... Rūta Jokūbaitytė
... Petras Matulevičius
. Mindaugas Leknickas
......... Ignas Gatautis
... Aldona Zorskienė
... Petras Matulevičius
,... Paulius Alšėnas
... Vytenis Gatautis
.... Petras Balčiūnas
Gražina Plečkaitienė
Viktutė Lenkauskaitė
. Petras Matulevičius

PARŠIUKAI: Lidija ir Danutė Balčiūnaitės, Kristina
Kuprevičiūtė, Sigutė Lenkauskaitė, Rūta Maželytė

ŠOKĖJOS: Dalia ir Asta Bložytės, Rūta Skrinskaitė
SOLO ŠOKA 4 VEIKSME — Dalia Bložytė
SOLO ŠOKA 5 VEIKSME — Rūta Jokūbaitytė

Malonu pastebėti, jog
šviesos efektais vaidini
mui talkininkavo iš Chi
cagos atvykęs Č. Rukuiža ir aktorė Alė ir Algis
Rėželiai, taip pat iš Chi
cagos. Garsinei daliai
talkininkavo
Juozas
Stempužis,
Veikalo
pastatymui
talkininkų būrys, aiš
ku, kur kas didesnis.
Juk ir rūbus reikėjo siū
ti, efektus paruošti ar
įgyti, dekoracijas per
statinėti, na, o kas be
ko, ir gausius svečius
vaišinti.
Pabaigai tebūnie leis

ta pastebėti, jog vis re
čiau pasirodą scenos vei
kalai mūsų visuomenės
šiltai priimami ir įver
tinami. Bet ne visi su
pranta, kad stinga ne tik
originalių veikalų, bet ir
vertimų, tinkamų mūsų
sąlygoms. Be to, norint,
kad šioks toks teatras gy
vuotų ir veiktų, negali
ma laukti visko iš — vie
no žmogaus. Kad ir koks
mėgėjų teatras, be tinka
mos ir kruopščios ad
ministracinės paramos
vargu ar ateityje kas im
sis tokio darbo ir rizi
kos.
J. Ptk.

LIETUVIŠKA OPERA DAVĖ

6000 DOLERIU NUOSTOLĮ
KARALIAUS MINDAU
GO ir MARO operos
(komp. D. Lapinsko) pa
statymas Padėkos sa
vaitgalio metu Marijos
Aukštesnioje Mokykloje
Chicagoje, davė $6000
Jaunos balerinos Dalia Bložytė, Rūta Skrinskaitė ir Asta Blo
nuostolį. Šių dviejų vei
žytė šoka veikale "Keturi keliauninkai",
kalų pastatymui vadova
Dr. E, Lenkausko nuotrauka
vo speciali komisija, su
lo nukeliauti į Amerikos siduriama prie Kryžių daryta Kultūros Kongre
indėnų šalį, kur greitai kalno, kur ir vaidilutės sui rengti Komiteto: Vy.
surandama "baltojo žmo ir laisvo ūkininko šei tautas Radžius pirm., J.
gaus gera širdis". Vie ma su sūnum partizanu, Kregždys, M. Momkietoj skalpavimo — užtrau ir merginos šokis atsu nė, V. Radys, J. Bobikiama taikos pypkė. Lai ka visų žvilgsnius į pa nienė, B. Mačiukevičius,
mingai išsprūdus iš in sirodžiusią aušrą. "Lie S. Lazauskienė ir N. Lin
dėnų mūsų "kvartetas" tuva Brangi’.’ melodijos kevičiūtė.
Karaliaus Mindaugo ir
jau atsiduria "besočių garsais, finalo statiko
žemėj", kur valdo labai je užšalusiais veikėjais,

"Keturi keliauninkai" su režisieriumi Petru Maželiu. Nuotraukoje iš kairės: Arūnas čiuberkis, Živilė
Kliorytė, režisierius Petras Maželis, Egidijus Marcinkevičius su Dr. Klajūno Lituanus knyga "Svajonių
šalis" ir Ramūnas Švarcas.
Dr.
Lenkausko nuotrauka

Maro pastatymas įvyko
III-jo Kulūros Kongreso
metu. Kongresui reng
ti J. Jasaičio vadovau
jama LB Centro valdy
ba buvo sudariusi komi
tetą, pakviesdama Mari'
ją Rudienę tam komite
tui vadovauti. Operos pa
statymo komisijos pirmi
ninkas Vytautas Radžius
buvo paruošęs šių veika
lų pastatymui išlaidų są
matą 12 tūkstančių dole
rių sumoje.
Šių metų sausio 26 d.
Kultūros
Kongresui
Rengti Komitetas turėjo
savo darbo užbaigiamąjį
posėdį, kuriame paaiš
kėjo, kad Karaliaus Min
daugo ir Maro pastaty
mui buvo išleista virš
17,000 dolerių, o pajamų
turėta tik virš $11,000.
Susidariusį $6,000 nuos
tolį padengti komitetas
palieka dabartinei JAV
LB Centro valdybai.
LB Centro valdyba
šiuo metu savo kasoje
neturėdama beveik nė
cento laisvam naudoji
mui skirtų pinigų, su su
sirūpinimu žvelgia į to
kį Kultūros Kongresui
Rengti Komiteto paliki
mą. Centro valdyba rei
kalą nuodugniai ištirs ir
apie viską visuomenę
nuodugniai informuos.
NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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‘Malte the Cellos Sing Likę the Maestro Pleme?
pirmąją šimtinę, bei pa
Velionis Jurgis Pauli
reiškiant vilčių ateity
kas, būdamas ramaus,
je pasiekti tūkstantinės.
nuoseklaus būdo, mielai
Liūdime netekę tau
prisidėdavo ten, kur la
raus Tauragės žemaičio
biausiai būdavo reika
ir reiškiame gilią užuo
lingas jėgų sutelkimas,
jautą jo šeimai.
sudarydamas kartu su ki
tais reikalingą užnuga
R. Šiaudikis
rį bet kuriam uždaviniui
pravesti. Gyvendamas
bendraisiais rūpesčiais,
stipriai reaguodavo į
kiekvieną aktualiją ir
kaip, nelyginant, jaut
raus magneto adatėlė,
paimdavo tokią kryptį,
Š.m. sausio 25 d. pa
kuri, jo manymu, būda
A.A. J. Paulikas
simirė
Hartforde ilges
vo logiškiau šia ir efektynį
laiką
gyvenęs, buvęs
viausia,
tačiau visad venimą. Neilgai trukus
vengdavo vadovaujančių jis žmonos Olgos pade Lietuvos Valstybinio Te
pozicijų. Jeigu tekdavo damas, tvirčiau atsisto atro aktorius Ipolitas
ką organizuoti, mielai jęs ant kojų, tuoj pradė* Tvirbutas. Aktorius jau
prisidėdavo, pradėtą dar jo dairytis, kur jam gau ilgą laiką negalavo ir dėl
bą remdavo.
siau prisidėjus. Jo ma nesveikatos į Ameriką
Su a.a. Jurgio mirti terialiniai siekiai nebu buvo atvykęs pavėluo
mi, mūsų visuomenė, o vo egoistiniai, o tik prie tai. Jis buvo gimęs 1899
kartu ir jo artimiausi monė savo tėvynei ge m. Petrapilyje, kur bai
gė ir rusų akademinių
bendradarbiai inžinie
riau pasitarnauti.
riai, netko vertingos ir
Pažymėtinas velionio dramos teatrų mokyklą.
brangios asmenybės.
ypatingas dėmesys litu Į Lietuvą grįžo 1922 m.,
Velionio charakterin anistinėms mokykloms. o nuo 1924 m. pradėjo
giausiu bruožu buvo prak Jas netik visokeriopai rė pastoviai dirbti Kauno
tiškumas, kurį parodė mė ekonomiškai, bet kar Valstybiniame teatre,
jau pačioje jaunystėje ap tu stiprino ir mokinių mo imdamas visada svar
sispręsdamas
vieton ralę ir jų pastovumą, ap biausias roles. 1931 m.
gimnazijos baigimo, sto gaubdamas net roman persikėlė į Šiaulių Vals
ti ten pat esančion Tau tišku
paslaptingumu, tybinį Dramos teatrą, o
ragės Mokytojų Semina- vaizduodamas juos kaip 1935 m. į Klaipėdos tokį
rijon ir įsigyti specialy užburtos pilies įnamiais, pat teatrą, ir dirbo kaip
bę, kurios pagelba galė kurie iš svetimybių jū aktorius ir režisierius,
tų susitaupyti ir vėliau ros reguliariai susiren susilaukdamas iš žiūro
studijuoti arčiau širdies ka, atstato tikrosios Lie vų didelio pritarimo ir
gulinčią ir labiau tenki tuvos mokyklą, ir vėl visada džiaugsmingai su
nančią statybos inžine pranyksta. Tai užburtoji tinkamas. Per savo veik
riją. Savo gyvenime nie mūsų lietuvybės galia — los metus vaidino dauge
kad nepasikliaudavo kitų mūsų brangusis prieaug lyje svarbių pastatymų.
pagelba užsibrėžtų tiks lis. Tai a.a. Jurgio žo Ir Vokietijoje gyvenda
lų siekiant, visad fiksa džiai mokykloje, vieną mas pastatė ir vaidino
vo jėgomis pasitikėda savaitę prieš mirtį eis keletoje veikalų. Palū
mas, išaugo į darbštų ir mo nelaimėje, kuri įvyko žus sveikatai tik per di
atsakomingą pareigūną. . pora dienų prieš kū- delius sunkumus 1956 m.
atvyko į Ameriką pas sa
Atlikęs karinę prie čias, gruodžio 22 d.
vo žmoną ir sūnų. Pa
volę ats. leitenanto laips Velionio Jurgio dos laidotas Hartforde sau
niu, pradėjo mokytojo
nioji
ranka buvo užsi sio 27 d. Laidotuvėse
darbą Kražių gimnazijo
dalyvavo tik visai ma
je ir taupė. Po metų ve mojusi dar didesniem
dė buvusią savo klasės darbam, gi draugai to žas būrelis žmonių, o
draugę Olgą Pacaitę, ku laukė ir tikėjosi, nes savo veiklos žydėjimo
ri visa širdimi pritarda buvo geros sveikatos ir metais kiek jis turėjo
ma a.a. Jurgio planams dar jaunas žmogus. Aukš* gerbėjų! Paliko nuliū *
ryžosi papildyti jo sutau čiausioji valia buvo ki- dime žmona Liucija Rutpąs savo parama, kaip ta, o gal kartu- ir įspė- kauskaitė, taip pat žyPagėgių Gimnazijos mo jimas, mums laikinai pa- mi Valst. Kauno Teatro
kytoja, įgalindama a.a. silikusiems, sparčiau at- aktorė ir sūnus GedimiJurgį išvykti studijoms likti savas pareigas, nes nas. Užuojauta jiems!
ilgai belaukiant gali atei
į Kauno Universitetą.
-ab
Bebaigiant diplominį ti diena, kada nebus kam
darbą sovietai okupavo jų ir bepriimti.
GRINDER H ANDS
Amerikos Lietuvių In
Lietuvą ir velionis pra
ALL AROUND
dėjo ieškoti kelių, kaip žinierių ir Architektų Są Job Shop experience only
išgelbėjus, savo, žmo jungos pirmininko J. Ba
DAY SHIFT
nos ir pirmojo sūnaus rio pastangomis, pade Alpha Press Machine, Ine.
gyvybe. Pasitraukė į va dant Tauragės Mokytojų
9281 Freeland
karus laukdami tolimes Seminarijos alumnams,
Detroit, Mich.
nių įvykių. Grįžęs Lie Petkaus laidotuvių na
(13-19)
tuvon baigė studijas muose buvo suruošta at
WANTED EXPERIENCED
1942 m. Bet sovietų pa sisveikinimo akademija
STRUCTURAL LAYOUT MAN
vojus vėl privertė trauk atiduodant paskutinę pa Steady work. Fringe benefita. Apply
1RON & WIRE WORK, INC.
tis į vakarus. 1949 pa garbą savo nariui ir bi VULCAN13035
Hillview Avė.
čiuliui.
Dalyvavo
ir
Stu

Fenkell — Myers Area
siekė JAV su žmona ir
Detroit, Mich.
dentų Šaulių Sąjungos
trimis sūnumis.
3 13
VE 8-0810
After 6 - 313 — Ll 3-2849
Jis greit suvokė, kad Korporacijas atstovai,
(15-21)
nes a.a. Jurgis buvo tos
lietuviškumą galėsime
išlaikyti atsistoję ant korporacijos filisteriu
FREIGHT BROKERS
stipraus ekonominio pa ir vienas steigėjų. įam With late-model tcactors to haul
trailers. For inforniation call
grindo ir laikydamiesi žintas ir a.a. Jurgio var (reight
Mr. L. Suzor, Detroit, Mich., 313 —
krūvoje. Pirmon eilėn das Lietuvių Fonde, su 842-3000. Ext». 211 or 212.
kreipdami dėmesį į mo renkant $305.00, įskai An Equal Opportunity Employer
(13-19)
kyklas bei kulūrinį gy- tant ir šeimos įteiktą

Mirė aktorius
I. Tvirbutas

1

Manchester Civic Orkestro vadovas ir dirigentas Vytautas Marijošius repeticijos metu. Orkestras sa
vo koncertų sezoną pradėjo sausio 24. šią nuotrauką Įsidėjo Manchester Evening Herald dienraštis sau
sio 10.

savo išstatytus darbus
mėgėjų fotografų kon
kurse.
Gerimanto laimėjimai
foto nuotraukų parodose
ir konkursuose parodo,
"Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom.
kad jo foto darbai yra
Atsimeni, kaip mes prie laužo dainavom.
aukštai vertinami ir šią
Atsimeni, kaip mes per naktį budėjom ir kalbėjom" parodą verta ir naudinga
"Stovykliniai prisimi kiančios buitinius mo pamatyti.
D. Markutė
nimai," tai tema Geri mentus. Jis mėgsta fo
manto Peniko foto nuo tografuoti žmones, jų vei
traukų parodos, kuri ati dų išraiškas, veiduose NEWARK
daryta vasario 4 d. Jau atsispindinčias nuotainimo Centre, Chicagoje. kas.
VASARIO 16 ŠVENTE
Šią parodą ruošia Aka
Gerimantas Penikas
Vasario 16 proga, pa
demikų Skautų Sąjūdis gimęs Lietuvoje, Ameri
maldos
už kenčiančią
ir Lietuvių Foto Archy koj atsidūręs tremties
Lietuvą
ir
žuvusius dėl
vas.
keliais. Polytechnic Ins Lietuvos laisvės bus au
Visuomenė maloniai titute of Brooklyn, New
kviečiama pamatyti šią Yorke įsigijo bakalauro kojamos Šv. Jėzaus Šir
parodą, nes gražios nuo laipsnį iš elektrikos in dies Katedroje (Cathedtraukos netik visiems su žinerijos. Šiuo laiku su ral of the Sacred Heart,
teiks estetinį pasigėrė žmona ir dukrele gyve Clifton and Park Avė.,
jimą, bet kartu parodys na Melville, N.Y. Geri šiaurės vakarų miesto
mūsų akademikų skautų mantas į Akademikų daly) Newark, N.J. š.m.
stovyklinį
gyvenimą. Skautų Sąjūdį įstojo 1957 vasario mėn. 11 d. 3 vai.
Ypatingai akademikams m. ir palaiko glaudžius 30 min. p.p.
Šv. Mišias koncelabraskautams ir jų filiste ryšius su sąjūdžiu, kar
cijos
būdu aukos visų
riams paroda sužadins- tais eidamas atsakomin
New
Jersey
lietuviškų
stovyklinius prisimini gas pareigas. Jis padėjo
parapijų
kunigai
lietu
mus, sugrąžins juos įpra- suredaguoti ir prižiūrė vių kalboje, vadovaujant
eitį, į buvusias ASS sto jo techninį paruošimą
vyklas. Dauguma jų skautiškos
plokštelės vyskupui Vincentui BrizParapijų chorai gie
šiose nuotraukose atras "Laužams liepsnojant". giui.
dos
lietuviškas
giesmes,
pažįstamus veidus, savo Beto, bendradarbiauja
Amerikos
ir
Lietuvos
senus draugus. Jaunes savo nuotraukomis lietu himnus. Pamokslą
niems skautams parodos viškoje spaudoje, daž tuviškai ir angliškailiesa 
lankytojams ši paroda niausia iš lietuvių skau
nebus tik įdomių ir gra tų veiklos. 1964 m. yra kys prel. M. Kemežis.
Po pamaldų žodį tars
žių nuotraukų rinkinys, laimėjęs premiją Kodak arkivyskupas
T. Boland
mėgėjų ar vysk. V. Brizgys.
bet jie čia pamatys, kad tarptautinėse
ir akademikai skautai varžybose už savo nuo
Po pamaldų Robert
praktikuoja tas pačias trauką. Jo foto nuotrau
Treat
viešbutyje įvyks
ka taip pat buvo išstaty
skautiškas idėjas, tas
minėjimas
ir banketas.
pačias stovyklavimo tra ta Kodak paviljone tarp [ banketą jau
išplatinta
dicijas. Gal ši paroda net tautinėj
parodoj New apie 500 bilietų.
Nuo va
padidins jaunam skautui Yorke. 1967 m. savo dar sario 11 dienos iki
d.
ūpą ir norą dalyvauti Ju bovietėj, Airborne Ins- prie City Hali bus 18
iška
biliejinėje stovykloje šią truments
Laboratory, binta Lietuvos vėliava 
laimėjo pirmą, antrą ir ir užrašas.
vasarą.
G. Penikas yra paty trečią vietas skirtingoKun. A. Totoraitis
ręs fotografas - meninin- se fotografijų grupėse už
kas. Jo nuotraukos ne
tik techniškai gerai atlik
tos, bet vykusiai išreiš-

GERIMANTO PENIKO FOTO
PAROOA CHICAGOJE

L. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

A
r

Joseph f. Gribauskat
Eiecutive Sccretary

Viešėdami Chicagoje aplankykite

41*

5°^

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ
X.

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.

ON INVESTMENTS
Unitj of $100 00
Dividend Checki
Mailed Ouarlerly

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000 00
For 3 Teari
Dividendi Paid
Ouarterly
or Compoundtd

1447 So. 49th Court
CICERO, lUlNOfS
•
60650
Phone (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Men. 94; Tėte. Thur»., Fri. 9-5; Sėt. 91; Wed. Ooied
fe By 7W
Of TBe MeeH Wltt f«ra Frem Tto faf.

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
LANKYS PREZIDENTO
SMETONOS KAPĄ

ALT S-gos Clevelando
skyriui susitarus su ramovėnais, vasario 17 d. bus
aplankytas Clevelande pa
laidoto pirmojo ir paskuti
niojo Lietuvos respublikos
prezidento A. Smetonos ka
pas ir padėtas Clevelando
lietuvių visuomenės vardu
gėlių vainikas.
Prie kapo lankymo kvie
čiamos prisijungti ir kitos
organizacijos, kaip skau
tai ir skautės, kurių šefu
yra buvęs velionis A. Sme
tona, Lietuvos budžiai ir
abi LB Clevelando apylin
kės.
Renkamasi šeštadieni, va
sario 17 d. lygiai 1 v. p. p.
prie Knollwood mauzolie
jaus.
• Vasario 16 minėjimą
jaunimui ir studentams rengia Akademinis Skautų Są
jūdis Čiurlionio Ansamblio
namuose vasario 17 d., šeš
tadienį, 8 vai. vak. Į minė
jimą kviečiamas ir kitų
tautų jaunimas - studentai.
Bus trumpa programa ir
šokiai.
• ALT S-gos Clevelando
skyrius padidėjo keturiais
naujais nariais. Į Sąjungą
įstojo dr. Antanas ir Vladė
Butkai, Vladas Dautartas
ir Ona Palubinskienė. Sky
rius yra pasiryžęs suakty
vinti savo veiklą ir numatė
eilę kultūrinių parengimų.
Kovo 2 d. Čiurlionio An
samblio namuose rengia
skyriaus tradicinį Vasario
16 minėjimą. Sibiro trem
tinys, tik pernai iš Lietu
vos atvykęs, B. Butkus, pa
darys pranešimą apie da
bartinę padėtį Lietuvoje ir
atsakinės į paklausimus.
Meninę programą mielai su
tiko išpildyti pianistė Bi
rutė Smetonienė. Po pa
skaitos ir koncertinės pro
gramos bus vaišės. Į minė
jimą kviečiama visa Cleve
lando visuomenė.
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Šv. Jurgio parapijos salėje

CLEVELANDE
Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 50 me
tų sukaktis Clevelande
bus minima vasario 18 d.
sekmadienį, šioji neeili
nė šventė turėtų sutelk-

• K. S. Karpius, ilgesnį
laiką dirbęs The Pląin Deąler dienraščio linotipų sky
riuje, šiomis dienomis pa
sitraukė į pensiją. Vasario
1 jam buvo suruošti atsi
sveikinimo pietūs.
Savo laisvalaikį K. S.
Karpius, kaip ALT Cleve
lando skyriaus pirminin
kas naudoja Vasario 16 mi
nėjimo ruošai, redaguoda
mas programą ir atlikda
mas visą eilę kitų paruošia
mųjų darbų.

• Akademikių skaučių
"Šatrijos Raganos” dr-vės
pirmoji šių metų sueiga
įvyko sausio 28 d. pas drau
govės pirmininkę Stefą
Gedgaudienę. Dalyvavo 18
narių. Ramunė Kubiliūnaitė
pravedė pašnekesį apie
draugovės veiklos išvysty
mą. Diskusijose dalyvavo
visos sesės.
Sueigoj kooptavus į val
dybą nares, pareigomis pa
siskirstyta sekančiai: pir
mininkė Stefa Gedgaudienė,
pirm, pavaduotoja Ramunė
Kubiliūnaitė, iždininkė Me
lita Nasvytienė, filisterių
skltn. Mirga Kižienė, tikrų
jų narių skltn. Dalia Orantaitė, kandidačių skltn. Vi
lija Mockutė.
• Solistė Aldona Stempužienė uoliai ruošiasi didžiu
liam operų arijų koncertui,
kuris įvyks kovo mėn. Masonic Auditorium salėje.
Koncertą ruošia rinktinis
simfoninis orkestras. Apie
tą orkestrą, jo aukštą mu
zikinės kultūros lygį, nese
niai tilpo išsamus straips
nis The Plain Dealer dien
raštyje. To orkestro kon
certams diriguoti kviečiami
įžymūs Amerikos simfoni
nių orkestrų dirigentai, o
dainų ir arijų programai iš
kilesnieji solistai.

JAKUBS & SON
FUHERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
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

ti visus Clevelando ir
apylinkių lietuvius netik
į tos dienos pamaldas baž
nyčiose, ne tik (iškilmin
gą paminėjimą, bet ir
prie bendro ir nepalau
žiamo ryžto, auka, dar
bu ir pastangomis prisi
dėti prie kovos už brolių
laisvę, jų priespaudos ir
išnaudojimo greitesnio
panaikinimo.
Kaip kitais metais taip
ir šį jubiliejinį minėjimą
ruošia Clevelando ALT
Skyrius. Abiejose lietu
vių katalikų bažnyčiose
šv. Mišios bus laikomos
Lietuvos laisvės inten ta beveik vien iš čekų, la
cija. Visos vietos lietu bai šiltai ir entuziastingai
vių organizacijos kvie priimti. Užsibaigus progra
čiamos dalyvauti su vė mai publika net stovėdama
liavom ir palyda Šv. Jur plojo.
Po programos pasigirdo
gio parapijos pamaldose
daug gražių atsiliepimų.
10 vai. 30 min.
Iškilmingas minėji Buvo pastebėta, kad šokiai
mas įvyks Nepaliauja patraukė visų dėmesį ne tik
išpildymu, bet ir savo įvai
mos Pageltos parapijos rumu.
čekai pastebėjo, kad
salėje 4 vai. p.p. Pa jų Clevelande yra arti 50,grindiniu minėjimo kal 000, o lietuvių daug ma
bėtoju yra pakviestas žiau, jie savo šokėjais tik
Dr. Adolfas Damušis, rai negalėtų susilyginti su
mokslininkas, visuome - lietuviais.
nininkas, vienas iš ak
Kitas svarbus šio įvykio
tyviųjų 1941 metų sukili aspektas yra pradžia bend
mo organizatorių. Įsidė radarbiavimo tarp tautybių.
mėtini jo žodžiai: "Re Šiais laikais visiems turė
zistentas, nepakeldamas tų būti aišku, kad atskirai
komunistinio melo ir veikiant tautybių grupės
niekšybės, ėjo nesvy gali parodyti tiktai labai
ruodamas, liejo kraują, ribotą įtaką Amerikos poli
tikai. Tai galima pritaikyti
kad ši dvidešimtojo am ne
tik Washingtono, bet ir
žiaus gėda būtų atskleis • mūsų
Clevelando
ta ir nuplauta. Tai aukš valdžiai.vietiniai
Mūsų šokėjų da
čiausias karžygiškumo lyvavimas ir toks puikus
laipsnis. Tai buvo dva pasirodymas svetimtaučių
sios sukilimas prieš ap tarpe ne tik garsina lietu
linkos melą ir negero vių vardą ir parodo jų su
ves". Ar pavyks paver gebėjimą, bet tuo pačiu ati
gėjui nutildyti rezisten daro kelią ir tolimesniam
bendradarbiavimui su tom
ciją?
Minėjime dalyvaus ir tautinėm grupėm, kurių
angliškai žodį tars buvęs tikslai sutampa su mūsų.
Galime tikrai didžiuotis
kandidatu į miesto me
tokia
reprezentacija, kurią
rus Seth Taft, kylanti vie
tos politinė pajėga, lie mums teikia Liudo Sagio
v a d ovaujama Grandinėlė,
tuvių draugas.
šią grupę visi turim remti
Meninę programos da ir sudaryti sąlygas, kad L.
lį išpildys muziko Alfon Sagys ir toliau galėtų tęsti
so Mikulskio vadovauja šį prasmingą tautinės kul
mas Čiurlionio ansamb tūros reprezentacijos dar
R. K.
lis su svečiais solistais bą.
— Roma Mastiene ir Al
• Vysk. M. Valančiaus
giu Grigu iš Chicagos
lituanistinės
mokyklos "Au
bei Juze Krikštolaityte
kuro
”
ansamblio
re
iš Clevelando. Vargonų peticijos vyksta choro
antradie
ir pianinų palydoje bus niais 7 vai. vakare šv. Jur
išpildyta Stasio Šim
gio parapijos salėje. Užsi
kaus kantata "Atsisvei registravo virš 40 mokslei
kinimas su tėvyne".
vių. Jei dar kas norėtų įsto
Minėjimo metu bus ti tai prašom padaryti ne
renkamos aukos laisvini delsiant.
mo reikalams. Jei paties
Šiuo metu mokykla ren
aukotojo kitaip nebus nu • giasi jubiliejiniam Vasario
rodyta, aukos bus per 16-sios minėjimui, kuris
siunčiamos Amerikos įvyks vasario.il d. Naujo
Lietuvių Tarybai įpras* sios parapijos salėje daly
vaujant šv. Kazimiero ir
ta tvarka.
Visa Clevelando lietu Vysk. Valančiaus mokyk
Visas Clevelando jau
vių visuomenė kviečia loms.
nimas kviečiamas dalyvauti
ma gausiai minėjime da tame minėjime.
lyvauti.
• Tautini auklėjimą va
ALT Clevelando Sk.
sario mėn. Vysk. Valan
Informacija

kOMEIITASIMLIlS
Dainuoja solistė
Violeta Čižauskaitė-Balčiūnienė
Stalai 10 asmenų. Kvietimai gaunami ar užsakomi iš
anksto pas V. žilionytę (486-5275), P. Skardį
(461-6978), J. Čyvą (681-5314) ar nuo 6 vai. prie
įėjimo.

GROS BLOZER’S ORKESTRAS.

Pradžia 7 vai. 30 min.
Rengia ATEITIES KLUBAS

SKAUTU TEVU-REMEJU
SUSIRINKIMAS TORONTE

Šatrijos ir Rambyno
tuntų tėvų-rėmėjų meti
nis susirinkimas įvyko
sausio 28 d. Pirmininkas
Rusinąs pradėdamas su
sirinkimą pasiūlė dienos
pirmininku B. Saplį ir
sekretorium Punkrienę.
Praėjusio susirinkimo
protokolą su smulkiomis
detalėmis parašytą per
skaitė E. Simanavičienė.
Toliau ėjo tėvų-rėmėjų
komiteto pirmininko Ru
sino ir iždininko A. Va
siliausko pranešimai.
Revizijos komisijos var
du pranešimą padarė P.
Bastys. Susirinkime da
lyvavę Šatrijos tunto tuntininkė p. Gvildienė ir
Rambyno — buvęs Č. Šen
kevičius ir naujasis tuntininkas dr. A. Dailydė
padarė apžvalginius pra
nešimus apie tuntų veik
lą ir jų ateities užsimo
jimus Po revizijos ko
misijos suformavimo į
kurią įėjo dr. J. Yčas,
G. Stanionis, J. Baladuonis ir B. Žolpys, kiek
sunkiau sekėsi naujos
valdybos
sudarymas.
Valdybos rinkimus gal
būt labiausiai sunkino ta
aplinkybė, kad ne taip jau
gausiai susirinkime tė
vai dalyvavo, o į valdy
bą renkamų skaičius tu
rėjo būti 13. Nors dabar
tiniu metu visuomenė ir
nėra perdaug paslanki,
tačiau šiuo atveju galė
jo būti ir informacijos
stoka. Pasitenkinti pra
nešimu vien tik vietos
laikraštyje, aplenkiant
kitą spaudą, tikrai yra
kiek mažoka. Tik pa
darius pertrauką ir pa
sivaišinus kavute ir po
nių pagamintais skanės
tais, lengviau sekėsi
įklimpęs valdybos rin
kimų klausimas išspręs
ti.
Slaptu balsavimu į vai ■
dybą išrinkta: Ciplijauskienė, Dubickienė, Gaputienė, Mačiulis, Mazičiaus Lit. aukštesniojoje liauskienė, Pacevičienė,
mokykloje dėstys mokyt. Punkrienė,
Rusinąs,
GRANDINĖLĖ PAS
Butkus, K. Gaižutis, V. Skrebūnienė, StauskieČEKUS
Braziulis ir kun. žemaitis.
nė, Šriubiškis, Tarvydie.
šeštadienį, sausio 27 die
nė ir Žulienė.

ną, Sokol Tyrs salėje įvyko
čekų tradicinis balius-šokiai ”Night in Prague”.
Programoje dalyvavo Liu
do Sagio vadovaujama lie
tuvių tautinių šokių grupė
Grandinėlė. Tai buvo pir
mas kartas to baliaus ilgoj
istorijoj, kad svetimtaučių
šokėjai išpildė programą,
šis kvietimas buvo paska
tintas Grandinėlės anksty
vesniais pasirodymais tau
tybių parodose ir panašio
se programose. Mūsų šokė
jai savo šokiais, tautiniais
rūbais ir bendra išvaizda
padarė labai gerą įspūdį ir
publikos, kuri buvo sudary-

• Dominikas Jakubaitis
mirė Clevelande ir palaido
tas šeštadienį, vasario 3,
atlaikius pamaldas šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje
9:30 vai. ryto. Velionis bu
vo pašarvotas Della Jakubs
and Son laidotuvių namuo
se, 6621 Edna Avė.
• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.

Stp. Kairys kiek pla
čiau nušvietė skautų veik
lą muzikos srityj. Jo va
dovaujami skudutininkai
jau ne kartą yra pasiro
dę scenoje. Taip pat gra
žiai yra užsirekomenda
vusios ir kanklininkės.
Nemažų diskusijų su
kėlė ne vietoj ir ne lai
ku girtavimas. Pasak kal
bėjusių, Romuvos stovyk
lavietė negali virsti pik
nikų vieta. Atsirandan
čioms blogybėms, taip
buvo pageidauta, kad lai
ku būtų pastotas kelias ir

neleidžiama
galėti.

joms įsi
pb

DĖL ŽYGIO PAS
šventąjį tėvą

Moks leivių Ateitininkų
Sąjunga kreipėsi į Ameri
kos Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos Tarybą, pra
šydama apsvarstyti žygio
mintį ir sudaryti visiems
bendrą centrinį komitetą
žygio vykdymui. Po gyvų
diskusijų, Tarybos Suva
žiavimas Chicagoje nu
sprendė pagrindiniu šio žy
gio tikslu padaryti religi
nės priespaudos iškėlimą,
priimdamas šį nutarimą:
"ALRK federacijos tary
bos suvažiavimas paveld,?—,
centro valdybai sudari *>itė
iniciatorių komitetą, kun
suburtų lietuvių jaunimo ii
vyresniųjų organiza c i j a s
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimo 50
metų sukakties proga vi
sam pasaulyje rinkti petici
jos parašus apie religinę
priespaudą Lietuvoje ir ki
tuose sovietų Rusijos oku
puotuose kraštuose ir ją
įteikti lietuvių jaunimo žy
gyje pas šv. Tėvą”.
Apie nesiliaujantį žmo
gaus teisių mindžiojimą pa
saulis turi būti informuo
jamas nuolatos ir visais
prieinamais būdais, kartu
ieškant vis geresnių prie
monių kankinamiems padė
ti. Moksleivių Ateitininkų
Sąjunga džiaugiasi Katali
kų Federacijos sprendimu,
kviečia visus, ypatingai vi
są giliau tikintį jaunimą,
paremti Federacijos pa
stangas komitetą sudarant:
kviečia prisidėti prie šio
komiteto darbo savo suge
bėjimais, savo laiku ir tur
tu — ir tikisi, kad šis jau
nimo žygis prisidės prie
mūsų dvasinio atsinaujini
mo, atgaivindamas daugelio
ryžtą gyventi savo broliams
ir Kristui; pažadindamas
nevieną didesnei vidinei
laisvei ir tarpusavio meilei,
šiais — Lietuvos laisvės
atgavimo sukakčiai ir Lais
vės Kovai skirtais metais.

HELI* WANTEI) MALĖ
ENCINEER

PRODUCTION ENGINEER
Ghh discharge tube and vacuum tube
production. i to 5 years ezperience
in production engineering of glaus to
metai and/or ce'ramic to meta! electron tubes desirable. Complete responsibility for products, cost reduction* and coordination wth sales and
Q. A. Two long range programa involving new commercial end ūse devices utilizing ceramic to metai and
glass to metai sealing techniques on
automatic
equipment
have
been
started.
Aggressive men with ideas and ability can groyr to group leader and
higher as several other products will
be programmed onto this šame equipment. Company growth rate in excess of 30% annualiy and division
growth has been almost a factor of
3 in 26 months, with another factor
of 2 forgeted for the next 2 years.
B. S. in E. E.; I. E., M. E. or Physics
Pref®rred. Salary open. Write or call:

SIGNALITE, INC.
1933 HECK AVĖ.
NEPTŪNE, N. J.
(201) 775-2490
<12-16)*

DIRVA

EAST CHICAGOS LIETUVIAI
RUOŠIASI VASARI016

ALTarybos Lake aps
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS krities
skyrius 50 metų
Lietuvos Nepriklauso
riui prof. P. Čepėnui atsiųs mybės atstatymo minė
SUDARYTA TAUTINIO
ti.
SĄJŪDŽIO VADOVYBĖ
jimą ruošia š.m. vasa
Redakcinė Komisija in rio 18 d. East Chicago
ALT S-gos Valdyba, rem formuoja apie savo darbus
damasi ''Lietuvių Tautinio lietuviškąją visuomenę ir je.
Kaip pirmininkas A.
Sąjūdžio Vadovybės Nuo tiki, kad numatyta mono
Vinick
ir sekret. P. Ind
statais” (iš 1960 m. birželio grafija bus šiltai priimta.
reika
informuoja, jau
mėn. 5 d.), š. m. sausio 19
Dar kartą prašoma siųs
d. posėdy nutarė į Lietuvių ti Universiteto ir jo veiklos yra gauta proklamacija
Tautinio Sąjūdžio Vadovy Nepriklausomoje Lietuvoje iš Indianos gubernato
bę deleguoti šiuos narius: fotografijas prof. F. Čepė riaus Branigin, skel
Vytautą Abraitį, Algirdą nui, 6015 S. Francisco Avė., bianti vasario 16-tą Lie
Budreckį, Bronių Nemicką, Chicago, Illinois 60629. Fo tuvos Diena. Taip pat ža
Domą Peniką ir Juozą Mau tografijos bus grąžintos. da gauti tokias pat pro
ruką.
Redakcinė Komisija ir to klamacijas ir iš dides
Sąjungos Valdyba linki liau per spaudą informuos
niųjų šios apskrities
jiems geriausių sėkmių po lietuviškąją visuomenę apie
miestų burmistrų: Ga
litinės veiklos baruose ir jos darbus.
ry — R. Hatcher, Hamreikšmingų įnašų Lietuvos
mond — J. Klen ir East
laisvės siekimuose.
Chicago — J. Nicosia.
CHICAGO
★
Šioje vietovėje minė
Kai kuriems skyriams
jimas
pradedamas vasa.
prašant, S-gos Valdyba pra
♦ Dalia Tallat-Kelpšaitė,
tęsia laiką iki š. m. balan JAV LB Centro Valdybos rio 16 d. lietuvių tauti
džio mėn. 1 d. prisiųsti jai jaunimo reikalų vedėja, nės vėliavos pakėlimu
įstatų keitimo reikalu pa East Chicagoje ruošiama prie East Chicagos mies
stabas ir pasiūlymus (žr. me Vasario 16-tos minėji to rotušės. Vėliavą pa
bendraraštį Nr. 2). S-gos
Tarybos nariai ir skyrių
Valdybos, kurie dar nėra
tuo reikalu pasisakę, prašo
mi dabar tai padaryti.

me pasakys pagrindinę kal
bą.
Minėjimas įvyks vasario
18 d. šv. Pranciškaus para
pijos salėje, 3905 Fir St.,
East Chicago, Ind.

mas, persaldinimas ir
nutylėjimas”, "Išsky
rus vieną kitą žurnalą,
• Solistės Prudencija Bič- mes neturime dažnesnio
kienė ir Alvina Giedraitie leidinio, kuris savo pir
nė mielai sutiko pagiedoti muoju uždaviniu laikytų
duetą šv. Kryžiaus parapi ne taikstymąsi prie dva
jos bažnyčioje vasario 18 sinio tingumo bei buku
dieną, 10 valandą per iškil
mo, bet tarnautų ir ska
mingas Mišias, minint Lie
tintų
mintijimo pažangą,
tuvos 50 metų Nepriklauso
atvirumą realybei ir drą
mybės atkūrimo sukaktį.
Pamaldose taip pat gie są naujovei bei tobulė
dos ir Dainavos ansamblis, jimui".

kels pats miesto burmist
ras John Nicosia. Gar
bės sargybą neš Vytau
to Posto legijonieriai iš
Gary. Pakeliant vėliavą
žodį tars ĄLB Centro
valdybos pirm. inž. Br.
Nainys. Dalyvaus vieti
nių laikraščių ir radijo
korespondentai, o taip
pat ir lietuviškos T.V.
vadovas Šlutas. Sky
riaus valdyba kviečia vi
sus lietuvius skaitlingai
dalyvauti prie vėliavos
pakėlimo. Pageidauja
ma, kad moterys dėvė
tų tautinius rūbus.
Pagrindinis minėji
mas įvyks vasario 18 d.
Iš ryto bus iškilmingos
pamaldos lietuvių para
pijų bažnyčiose: Gary
— Šv. Kazimiero ir E.
Chicagos — Šv. Pranciš
kaus. Vakare, 6 vai. iš
kilmingas
minėjimas
bus tęsiamas Šv. Pran
ciškaus parapijos salė
je, East Chicagoje. Minėjimas vyks banketo
formoje.
Pagrindine
kalbėtoja pakviesta ALB
Centro valdybos narė jau
nimo reikalams Dalia Talat-Kelpšaitė. Dalyvaus
senatorius Birch Bay iš
Indianos ir Atstovų Rū
mų narys Ray Madden,
o taip pat ir aukščiau
minėtų miestų burmist
rai. Bus ir meninė da
lis.
Pamaldose ir salėje
kviečiami skaitlingai da
lyvauti.

S-gos Valdybos žinioje
dar yra likęs nedidelis kie
kis monografijos "Antanas
Smetona”. Kad nebūtų ko
kių sunkumų, kai iškils
koks reikalas ir monografi
jos prisieis, S-gos Valdyba
ragina skyrių Valdybas iš
anksto įsigyti ir savo ži
nioje laikyti bent po kelis
tos monografijos egzem
pliorius. Skyrių Valdybos
yra prašomos paraginti ir vadovaujamas Petro ArmoPASKAITŲ CIKLAS
savo narius ją užsisakyti. no.
Monografijos (po 10 dol.)
NAUJA
ALB
EAST
DĖMESIO DIRVOS
užsakomos pas S-gos iždi
'MES
IR
LIETUVA
’
CHICAGOS
APYLINKĖS
SKAITYTOJAMS
ninką Kazimierą Pocių —
Per keletą paskutinių VALDYBA
CHICAGOJE
3908 Fir St., East Chicago,
metų
vis dažniau išky
Indiana 46312.
MEČYS ŠIMKUS, teisi
ALB East Chicagos
la
santykiavimo
su kraš
ninkas, turįs ilgametę prak
Apylinkės
narių susirin
tu
klausimas,
kuris
mū

• Lietuvos Nepriklauso tiką, tiksliai, tvarkingai ir
kimas
įvyko
š.m. sausio
sų
visuomenėje
yra
su

mybės Fondui paremti, greitai užpildo įvairus I N 28
d.
lietuvių
parapijos
kėlęs
įvairių
nuomonių
šiais metais išleidžiančiam C O M E T A X blankus.
knygą apie Lietuvą anglų Adresas: 4259 So. Maple- pasiskirstymą. Santara mažojoje salėje. Susi
kalba, ALT S-gos Clevelan wood, Chicago, 111., tel CL - Šviesa, besidomėdama rinkimą atidarė pirm.
do skyrius paskyrė 100 do 4-7450 arba YA 7-2046. mūsų visuomenės kultū Kazys Valeika. Susikau
riniais bei politiniais įvy pimo minute pagerbti mi
Kasdien 9-8 vai.
lerių auką.
• Vytauto Didžiojo Uni
versiteto monografijos re
dakcinės komisijos posėdis
įvyko sausio 6 d. Chicago
je. Pirmininkavo Komisi
jos pirmininkas vysk. V.
Brizgys, sekretoriavo Ko
misijos sekretorius inž. J.
Rugis.
Dalyviai išklausė prane
šimus apie atliktus darbus
ir pasidžiaugė, kad paruoši
mo darbai gerokai pasistū
mėjo pirmyn. Kai kurių fa
kultetų ir katedrų aprašy
mai surišti su sunkumais
dėl autorių ir medžiagos
stokos. Redakcinė Komisi
ja tikisi, kad galės visus
sunkumus nugalėti ir nuta
rė, kad š. m. balandžio mėn.
yra galutinas terminas raš
tams vyriausiam redakto

* NAUJASŽURNALAS
organizuojamas Chicago
je. Organizatoriai K.
Drunga, S. Radvila, T.
Remeikis, A. Idzelis, G.
Gedvilą. Redaktorium
numatytas H. Žemelis.
Numatoma išleisti bent
10 numerių per metus.
Leidėju būsianti ”Viewpoint Press, Ine.” Bend
rovės nariai — įnešę po
100 dol.
Organizatorių išsiun
tinėtame laiške naujo
žurnalo
pasirodymo
priežastys suverčiamos
mūsų spaudos subanalin
tam galvojimui, kad tos
”spaudos
puslapiuose
vyrauja vien primityvu

PADĖKA
A t A
MARIJA KRIVICKIENĖ
Mūsų mylima žmona, motina ir senelė mirė
1968 m. sausio mėn. 13 d. ir palaidota sausio mėn.
16 d. Kalvarijos kapinėse, Clevelande.
Nuoširdžiai dėkojame; kun. B. Ivanauskui,
atlaikusiam gedulingas pamaldas už jos sielą,
kun. K. žemaičiui už atkalbėtą koplyčioje šv. Ro
žančių ir velionės palydėjimą į kapines.
Dėkojame visiem, kurie užprašė šv. Mišias,
prisiuntė velionei gėlių, dalyvavo laidotuvėse bei
pareiškė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.
Dėkojame laidotuvių direktoriui Jakubs &
Son už rūpestingą patarnavimą.
Nuliūdę: vyras Vladas, sūnus: Alfonsas
su šeima, Algirdas, duktė Genė
Ignatavičienė ir anūkė Eglė
Rebol su vyru.

kiais, nelieka šio klausi
mo nepastebėjusi. Tai
kilo sumanymas suruoš
ti paskaitų ciklą šiam
klausimui panagrinėti.
Paskaitų cikle, Mes ir
Lietuva, sutiko dalyvau
ti šie prelegentai su sa
vo mintimis: Kun. K. Ba
rauskas (Baras) iš Chi
cagos, tik pernai pasi
traukęs iš Draugo re
daktoriaus pareigų. Kun.
Dr. F. Jucevičius iš
Montreal, Canada, pa
sireiškęs spaudoje san
tykiavimo klausimo na
grinėjimu. V. Vaitekū
nas iš Orange, New Jer.
sey, plačiai žinomas vi
suomenės veikėjas ir
VLIKo narys. Taip pat,
Dr.L.Sabaliūnas, pra
eitą vasarą gilinęs po
litines studijas Lietu
voje, sutiko šiam paskai
tų cikle, Mes ir Lietu
va, dalyvauti.
Paskaitos vyks Jauni
mo Centre, didžiojoje sa
lėje 5620 So. Claremont
Avė., Chicago, III. Taip
pat yra nustatytos šios
datos: Vasario 10 d.
(šešt.) — Kun. K. Ba
rauskas; vasario 23 d.
(penkt.) — Kun. dr. F.
Jucevičius; kovo 8 d.
(penkt.) — V. Vaitekū
nas; ir kovo 16 d. (šešt.)
— Dr. L. Sabaliūnas.
Paskaitų pradžia: 8 vai.
vakaro.
Santara-Šviesa kvie
čia visuomenę pasiklau
syti šių paskaitų ir da
lyvauti diskusijose.
Santara - Šviesa
(sk.)

rusieji apylinkės na
riai, įgaliotas ministeris Anglijai B.K. Balu
tis ir Lietuvos operos
įkūrėjas Kipras Pet
rauskas.
Pranešimus padarė:
pirm. K. Valeika apie
bendrąją veiklą, ižd. J.
Liubinas apie kasos sto
vį ir A, Juodvalkis revi
zijos komisijos vardu.
Diskusijų metu pasiaiš
kinta dėl talkos vietos
organizacijoms, Jungti
niam Finansų Komitetui

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

ir kt. Visos apyskaitos
vienbalsiai
priimtos.
Džiugus reiškinys, kad
valdyba,
skirstydama
per metus uždirbtą pel
ną, neužmiršo ir spau
dos: Lituanus, Dirvos,
Draugo ir Pasaulio Lie
tuvio.
Iki šiol viskas riedėjo
kaip "sviestu patepta",
bet priėjus valdybos rin
kimus sukliuvo, lyg ve
žimas į provėžą įkritęs.
Nors solidarumo mokes
tį iždininkas yra išrin
kęs iš rekordinio skai
čiaus narių (susimokė
jo 40 šeimų ir 50 vien
gungių), bet susirinki
me tedalyvavo nepilni
du desėtkai. Suprantama,
iš tokio mažo skaičiaus
sunku sudaryti valdybą.
Pirmininkaujantis K. Po
cius turėjo gerokai pasi
tempti, kad neišsiskirsčius be naujos valdybos.
Po ilgų derybų ir prašy
mų buvo sudaryta valdy
ba iš trijų narių: pirmi
ninkas K. Valeika, iždi
ninkas J. Liubinas (abu
iš senos valdybos) ir
B. Vilutienė — sekr.
Valdybai duota teisė,
reikalui esant, papildy
ti dar dviem nariais.
Valdybai į talką sutiko
ateiti, ruošiant geguži
nę, Petras Indreika ir
Juozas Neverauskas. Su
darius valdybą visi leng
viau atsikvėpė.

į revizijos komisiją
išrinkti: K. Pocius, Z.
Moliejus ir A. Juodval
kis. I Apygardos atsto
vų suvažiavimą pasiūly
ta ir išrinkti valdybos
revizijos ir parengimų
komisijos nariai.
Kad nepasikartotų ei
lę metų vykstantis sun
kus valdybos sudarymas
buvo sudaryta nomina
cijų komisija, į kurią
išrinkti: P. Indreika, Z.
Moliejus ir A. Juodval
kis.
Susirinkimui pirminin
kavo Kazimieras Pocius
ir sekretoriavo Kęstutis
Sidabras.
(aj)

INDUSTRIAL
SECURITY
PERSONNEL
We have 3 full time openings in the
downtown area. 4 on the Eastside. 2
on the Westside. 5 positions available in Highland Park. Uniforma &
equipment are furnished free. Com
pany paid Life & Hospitalization In
surance. Paid vacation & retiremenl
program. The starting rate is $83.20
for 48 hour week.

The work is not difficult & no experience is reęuired. You mušt have
a clear police & work record. and
be in good health. Minimum height
5'9". Preferred age 25 to55.
For further information on
this
career opportunity in this expanding
field of plant proteelion.

Call 313 — 444-4959 Suite 905

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

An F.qual Opportunity F.mployer
(13-15)

Detroito Lietuvių Namų Draugijos sausio 14 d. buvo išrinkta 1968 metams nauja valdyba. Sėdi iš kai
rės: pirm. dr. Vytautas Mileris, sekretorė Genovaitė Viskantienė, vicepirmininkas Jonas AtkoCaitis.
Stovi: iždininkas Antanas Sukauskas ir finansų sekretorius Juozas Racevičius. J. Gaižučio nuotrauka

