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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BAŽNYČIA LENKIJOJE
TŪKSTANTIES METŲ KATALIKYBĖS SU
KAKTIES MINĖJIMAS LENKIJOJE SUKĖLĖ 
POLITINĘ AUDRĄ, KURIOS PASĖKOS GALI 
BŪTI LABAI REIKŠMINGOS. — ATVIRA VYS
KUPŲ KOVA DĖL LENKŲ VOKIEČIŲ SANTY
KIŲ EIGOS NUSTATYMO. — ITALŲ KOMU
NISTŲ TARPININKAVIMAS. — KAINA Už 
LEIDIMĄ POPIEŽIUI ATSILANKYTI LENKI
JOJE: KARDINOLO TITULAS BRESLAVO AR

KIVYSKUPUI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Neseniai Varšuvoje lankėsi Ita

lijos komunistųvadasLuigiLongo 
su slapta misija surasti kokią 
nors išeitį pašlijusiuose komu
nistų — Katalikų Bažnyčios san
tykiuose. Tie santykiai, kurie 
niekados nebuvo labai geri, tačiau 
paskutiniuoju laiku buvo gana pa
kenčiami, pašlijo š. m. lapkričio 
mėn. Vatikano bažnytinio susi
rinkimo pabaigoje. Jame dalyva
vę 35 Lenkijos vyskupai su primų 
kardinolu Wyszynskiu priešakyje 
įteikė pakvietimą Vokietijos vys
kupams dalyvauti Lenkijos ka
talikybės 1,000 metų minėjime, 
nes "jei' jūs, vokiečių vyskupai, 
broliškai priimsite mūsų jums 
ištiestas rankas, tik tada mes ga
lėsime su ramia sąžine ... švęs
ti mŪSŲ tilkstanties metų sukak-

Su užuojauta lenkų vyskupai 
atsiliepė apie vokiečių tremti
nius, pasiteisindami,, kad dėl iš 
savo tėviškių išvarytų vokiečių 
kančia kilusi ... iš sąjungininkų 
Potsdame duoto įsakymo.

Dėl to pakvietimo lenkų vys
kupai ilgai tarėsi su vokiečių vys
kupais. Ten buvo sutarta ieškoti 
‘dialogo’, išleidžiant tokius ter
minus kaip restitucija, restaura
cija, teisės atstatymas ir pana
šiai, bet kalbant apie ištikimybę 
bei meilę savo tautai, kartu 
reikšti ir aukščiausią pagarbą 
kaimynams. Anot vokiečių vysku
po Hengsbacho: "Dialogas tarp 
lenkų ir vokiečių vyskupų yra pir
mas bandymas įgyvendinti (Vati
kano) Susirinkimo dvasią".

Lenkijos Gomulkos vyriausy
bės reakcija į tą bandymą buvo 
įsakymas cenzūrai nepraleisti nė

KUR ELEKTRENU PROJEKTO 
KLAIDA?

Apsirikimo, dėl kurio 
Elektrėnų jėgainėj tenka 
daug ką perstatyt ir teko 
pakeisti kurą (naudoti ma
zutą, vietoj dujų), šaknys 
pasirodo glūdinčios giliai ir 
toli. Jėgainės projektuoto
jai nenumatė, kad nepakaks 
iš tolimos Ukrainos vamz
džiais tekančių dujų spau
dimo.

Plieninių vamzdžių sker
smuo — tų vamzdžių, ku
riais dujos ateina iš Daša- 
vos pro Slonimą — 72 cen
timetrai (28 coliai). Ties 
Slonimu vamzdžiai šakoja
si, ir dujų dalis eina į Mins
ką, kur jų suvartojama la
bai daug. Elektrėnai dujas 
gauna tik po Vilniaus, o to
liau vamzdžiai šakojasi į 
Kauną, Kėdainius, Panevė
žį, Šiaulius, Klaipėdą, nuo 
Šiaulių tiesiami į Rygą. Lie
tuvoj dujas naudoja apie 
807 pramonės įmonių. Kai 
pradėjo veikti Elektrėnų 
jėgainės pirmoji dalis, du
jų slėgimas tiek krito, kad 
jau pernai Vilniuje dujomis 
aprūpintose virtuvėse sun
ku buvę beišsivirti sriubos.

Įsitikinta, kad iš Daša- 
vos nespėja ateiti tiek dujų, 
kiek jų užsimota sunaudoti. 
Elektrėnų jėgainė labiau- 

vieno žodžio apie tą Lenkijos vys
kupų laišką. Gomulkos dešinioji 
ranka, kompartijos sekretorius 
Kliszko , išvažiavo instrukcijų į 
Kremlių. Tik jam po dešimties 
dienų grįžus, prasidėjo priešpuo- 
lis. Spaudoje ir per radiją buvo 
skelbiama, kad "bažnytiniai su
sitaikinimo specialistai" sukėlė 
rimto pavojaus Lenkijos Vakarų 
sienai ir vyskupų laiškas tėra tik 
vanduo ant vokiečių revanšistų 
malūno.

Lenkijos vyskupai galėjo gintis 
tik iŠ bažnyčios sakyklų ir ta ga
limybe plačiai naudojosi. Pats 
kardinolas Wyszynskis atmetė 
visus vyriausybės priekaištus, 
viešai pareikšdamas: "Lenkijos 
vyriausybė gal ir yra nekrikš
čioniška, tačiau tauta yra krikš
čioniška ir supranta ką mes sa
kome... Mes savo kraštui nepa
darėme gėdos... Jei jūs girdite 
ką nors kitą, skaitykite tai pa
saka ir jai netikėkite."

Paminėdamas vyriausybės 
priekaištą, kad vyskupai nepasi
tarė prieš rašydami savo laišką 
vokiečių vyskupams su vyriau
sybe, kardinolas pabrėžė savo 
teisę rašyti laiškus. Girdi, ‘tai 
buvo jau Povilo ir Petro laikais 
įprasta. Ir tai yra mūsų teisė, 
kaip laisvų žmonių. "Vyskupą i ne
esą įpareigoti su kuo nors tar
tis dėl savo laiškų: "Nėra reika
lo laiškų, kurieyra skirti kitiems 
žmonėms, išdalinti visiems li
kusiems."

Vyriausybės akcijai prieš epis
kopatą, o ypač prieš kardinolą 
Wyszynskį asmeniškai, prasidė
jus, pats Gomulka apsigalvojo, 
kad joje yra daug sunkiai įtiki-

jau numa- 
kaip pus- 
storesnius 
40 colių), 
vamzdžiai

šiai pajuto tą „dietą”. O 
negreit tėra vilties turėti 
daugiau dujų. Po poros me
tų dar tik numato pradėti 
tiesti kitus dujų vamzdžius 
iš šelebinkos (pietuose nuo 
Charkovo). Ten 
to dėti daugiau 
antro karto 
vamzdžius (per 
Bet Vilnių tie 
galės pasiekt ne anksčiau 
kaip po penketo metų. Dėl 
to ir atsidurta kryžkelėj: 
ar Elektrėnų jėgainės to
lesnę statybą sustabdyt ke- 
letai metų, o esamąją dalį 
naudoti palaikyt „pusba
džio daviniu’’, arba persta
tyt, kad tiktų maitinti, ma
zutu.

Pasirinkta antroji išeitis. 
Mazutas nėra patogesnis 
kuras, bet vienu požiūriu 
Lietuvoj įrengtai jėgainei 
jis palankesnis, nes jėgai
nė tampa ne taip tvirtai 
priklausoma nuo vieninte
lio kuro šaltinio. Maskvos 
planuotojai daro viską, kad 
tik Lietuvoj įrengiamas 
įmones ir visą Lietuvos 
pramonę įjungus į vieną vi* 
sos imperijos „kraujotakos 
sistemą”, šiuo atveju nuo 
tokios tobulai jungiančios 
arterijos teko atsisakyti.

(ELTA) 

namų tvirtinimų. Sausio 21 d. 
Gomulka pareiškė susirinku
siems Agit-Propo veikėjams: 
"Ne, negalima vyskupams pri
mesti, kad jie nori padaryti nuo
laidų sienų klausime, tiesa yra 
tokia, kad jie Vakarų teritorijų 
neatidavė."

Wyszynskis apsidžiaugė: 
"Mums jau atleista mūsų di
džiausia nuodėmė. Dar kiek kan
trybės ir bus atleistos likusios".

Tačiau jo džiaugsmas, atrodo, 
buvo per ankstyvas. Komunistai 
ir toliau bijo, kad tūkstantme
tės sukakties minėjimas bus de
monstracija už Vakarus. Taip 
teigdamas komunistų aktyvistų 
susirinkime Gomulka skaitė iŠ 
Amerikoje gyvenančio lenkų is
toriko 75 metų Oskaro Halecki 
knygos ‘Lenkijos Istorija’. Ta 
istorija pasiremdami, Lenkijos 
vyskupai savo laiške Vokietijos 
vyskupams išdėstė abiejų tautų 
santykių eigą. Haleckio nuomo
ne: "Lenkų tauta, kaip ir anks
čiau, žiūri į JAV, kaip į ... 
vienintelę geresnės ateities vil
tį.”

"Katalikų bažnyčia, kuriai — 
anot Haleckio -- priklauso beveik 
visi lenkai ... virto svarbiausia 
moralinio ir dvasinio pasiprieši
nimo tvirtove šiais priespaudos 
laikais."

Ir kaip tik tų žodžių autorių 
kardinolas Wyszynskis pakvietė 
į Romą laikyti paskaitos per su
kakties atidarymo iškilmes! Go
mulka po to Wyszynskiui atėmė 
užsienio pasą, tuo būdu jam už
drausdamas vykti į Romą. Susi
rūpinęs susidariusia padėtimi 
popiežius Povilas VI, kuris ne
nori jokio vyriausybės-bažnyčios 
karo, į Varšuvą pasiuntė savo 
Rytų žinovą monsinjorą Casaroli. 
Tas įkalbinėjęs Wyszynskį nusi
leisti. Ar taip buvo, ar ne, Wy- 
szynskis vis dėl to rado reikalo 
paaiškinti, kad bažnyčia, kalbė
dama apie ‘tvirtovę’, galvojusi 
apie praeitį, -- turkų ir totorių 
užpuolimus, -- bet ne dabartį...

Abi puses raminančiai paveikti 
stengėsi ir Italijos komunistų va
das Luigi Longo, kuris per pasku
tinį partijos kongresą neišstatė 
komunistų'šventųjų'Markso, En
gelso ir Lenino stovylų. Jis kal
bėjo apie ‘itališką kelią į socia
lizmą’. Jo kalboje buvo daugiau 
citatų iš popiežiaus enciklikų, 
netu Lenino knygų. Susirūpinu
sius kraštutinius savo partijos 
draugus jis net raminęs, kad Va
tikanas greitai visai nusisuksiąs 
nuo kapitalizmo.

Čia reikia pasakyti, kad nors 
kas ketvirtas italas balsuoja, pa
našiai kaip prancūzas, už komu
nistus, bet tai jie daro daugiau 
iŠ "protesto prieš ką nors", o 
ne dėl įsitikinimo komunistų ne- 

(Nukelta į 2 psl.)
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ALT S-gos Chicagos skyriaus susirinkimui pirmininkavo Teodoras Blinstrubas ir sekretoriavo 
Petras Vėbra. V. A. Račkausko nuotrauka

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Ona 
Daškevičienė, Elena Matulienė. Stovi: Petras Stoncelis, pirm. Stasys Šiaučiūnas ir Juozas AndrašiŪ- 
nas.

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
metinis susirinkimas

Kovo 6 d. Gintaro sve
tainėje įvyko ALT S-gos 
Chicagos skyriaus metinis 
susirinkimas.

P i r mininkavo Teodoras 
Blinstrubas, sekretori a v o 
Petras Vėbra.

Praėjusių metų skyriaus 
veiklą apžvelgė pirmininkas 
Stasys Oreiitas.

Iždininkė Genovaitė Mo- 
destavičienė pranešė apie 
kasos stovį, iš kurio maty
ti, kad skyrius Smetonos 

ALT S-gos pirmininkas inž. J. Jurkūnas tariasi sąjungos reika
lais su Chicagos skyriaus naujuoju pirmininku Stasiu Šiaučiūnu. 

V. A. Račkausko nuotrauka

portretui paaukojo $150.00, 
ALT S-gos seimui $50.00. 
Neo-Lithuania sporto klu
bui $50.00, Lapkričio 13 
manifestacijai $50.00, Vil
ties draugijai $100.00 ir 
Lietuvių Fondui $100.00, 
107 nario mokesčio pasky
rė ALT S-gos centro valdy
bai.

Tylos minute pagerbtas 
miręs skyriaus narys inž. 
Algirdas Bakšys. Revizijos 
komisijos pirmininkas Ka

V. A. Račkausko nuotrauka

zys Kasakaitis perskaitė 
revizijos aktą. Po visų pra
nešimų vyko gyvos diskusi
jos dėl skyriaus veiklos. 
Antanas Kalvaitis pasiūlė 
sveikinti' Dirvą sukakties 
proga ir skirti $50.00.

ALT S-gos centro valdy
bos pirm. inž. Jonas Jurkū
nas pranešė apie įvykstantį 
Dirvos sukaktuvinį balių 
Clevelande ir kvietė jame 
dalyvauti.

Blinstrubui pasiūlius, su
sirinkimas paskyrė ALT 
S-gos centro valdybai dar 
$100.00 iš skyriaus kasos.

$100.00 Vilties draugijai 
įnešė skyriaus narys Vin
cas Urbonas. Be to susirin
kusieji nepamiršo ir įvyks
tančio Jaunimo kongreso, 
čia pat surenkant 57 dol.

Po šimtinių išskirstymo, 
buvo išrinkta nauja sky
riaus valdyba iš pirminin
ko: Stasio Šiaučiūno, vice
pirmininko Juozo Andrašiū- 
no, iždininkės Onos Daške
vičienės, sekretoriaus Petro 
Stoncelio ir valdybos narės 
Elenos Matutienės.

Revizijos komisijon iš
rinkti Edvinas Balceris, 
Vaclovas Mažeika ir Kazys 
Kasakaitis.

Gyvai praėjusiam susi
rinkimui baigiantis , buv. 
ižd. Genovaitė Modestavi- 
čienė visus pavaišino kava 
ir pyragaičiais.

V. A. Račkauskas

* NAUJOS JAV POLITIKOS 
R. KINIJOS ATŽVILGIU uždangą 
praskleidė vice-prezidentasH. H. 
Humphrey, kalbėdamas "Meetthe 
Press" televizijos programoje. 
Jis pareiškė, kad JAV vyriausy
bė artėsianti R. Kinijos link taip, 
kaip 1950 m. buvo bandoma ar
tėti prie Sov. S-gos, jungiant 
karinį tvirtumą su aktyviomis 
pastangomis rasti bazę geres
niems santykiams.

Pirmaisiais naujos politikos 
bandymais reikia laikyti JAV vy
riausybės leidimą vykti kai ku
riems mokslininkams ir spaudos 
žmonėms į R. Kiniją. Ta proga 
H. H. Humphrey pabrėžė, kad vi
sa tai neliečia JAV nusistatymo 
Vietnamo ir kt. Azijos valstybių 
atžvilgiu.

* JAV SENATAS priėmė įs
tatymo projektą, kuriuo visi su
laukę 70 metų amžiaus gautų 
pensijas, neatsižvelgiant į tai, 
kad jie ir nieko nebūtų įmokė
ję pensijų fondui.
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NEAPYKANTA - SOVIETU VIDAUS POLITIKOS
ĮRANKIS BEI PASIDIDŽIAVIMAS

Retai kada sovietų spaudoje 
(o Sovietų Sąjungoje šiuo metu 
leidžiama 6300 laikraščių ir 3800 
žurnalų) buvo įsigalėjusi tokia 
neap ykantos banga prieš vad. 
amerikinį ar Bonnos "imperia
lizmą", kaip pastaraisiais me
tais. Beveik kasdien sovietinė 
spauda deda žinias apie Vakarų 
pasaulyje įvykusias demonstra
cijas, kurių dalyviai būtinai skel
bia šūkius, neša plakatus, ku
riuose kalbama apie "Džonso
ną -- žudiką" ir "Taiką Vietna- 
mui". Retai kada anksčiau 90 
milijonų sovietų spaudos skaity
tojų buvo maitinami tokiais gau
siais neapykantos prieš vakarų 
pasaulį ir prieš JAV srautais, 
kaip dabar. Net ir nekalčiausio 
turinio žinioms apie karinius 
veiksmus Vietname ar apie vi
daus gyvenimą JAV-se pateikia
mos tokios antraštės: "Washing- 
tonas reikalauja sau žandaro tei
sių", "Banditiškas JAVKongres- 
manų manifestas","Mums užmo
ka už skalpu", "Žmogėdros 
džiunglėse", "Žudikų mokyklo
je", "įsiutę Pentagono šunes" 
ir pan. Taigi, šaltasis karas 
siaučia visu žiaurumu, neapykan
tos jausmai vis gilinami, neapy
kanta prieš Vakarus, amerikie
čius, vokiečius skiepyjama ir 
jaunimo tarpe. Neapykantos pra
das vis labiau veliamas į groži
nę literatūrą, teatrą, filmą, dai
lę, plakatus. Partinė kritika jau 
nepatenkinta rašytojais, jei jų 
raštuose per blankiai išryškin
ta toji neapykanta.

Nešvankūs išsireiškimai, ko- 
liojimaęis jau tiek įsigalėjęs, kad 
tokių žodžių rinkinys sudarytų 
ištisą žodyną. Aštrūs puolimai 
prieš vakariečius, ypač ameri
kiečius, jau yra pralenkę neš
vankų žodyną, naudotą prieš hit
lerinę Vokietiją. Štai, kai kurie 
dabar dažnai spaudoje naudojami 
žodžiai: "padegėjai", "žudikai", 
"banditai", "piratai", "žmogėd
ros", "jankiai-gangsteriai", "pa
saulinio imperializmo žandarai", 
"krauju pritvinkę rasistai" ir 
pan.

Miunchene jau daugiau kaip 10 
metų veikia Institutas Sovietų 
Sąjungos klausimams tirti. Dabar 
patirta, kad Institutas 1965 m. 
balandžio 1 -- gruodžio m. 10 d. 
laikotarpyje peržvelgė 19 dien
raščių, 6 žurnalus ir Maskvos 
radiofono pranešimus. Juose bu
vo išspausdinta daugiau kaip 10 
tūkstančių straipsnių, žinių bei 
komentarų. Toje medžiagoje nuo
lat iškyla neapykanta prieš Vaka
rus, JAV. Pagal atliktus tyrinė
jimus, tuose straipsniuose ar ži
niose buvo per 11.000 puolimų, 
kurių tikslas aiškus -- kurstyti 
šaltąjį karą. Kaip tai suderinti 
su "Izviestijų" 1966 m. sausio 
m. 18 pareikšta nuomone, kad 
"Sovietų Sąjungos vidaus politi
kos tikslas yra vykdyti taikingą 
sambūvį su įvairiomis svetimo
mis santvarkomis"?

Kaip yra pareiškęs minėto Ins
tituto bendradarbis A. Lebed, 
kiekvienas sovietų laikraštis per 
mėnesį paskelbia vidutiniškai 50

BAŽNYČIA LENKIJOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

klaidingumu. Tai įrodo nuolati
nis kompartijos narių mažė
jimas. Tų prieš 10 metų buvo 
431,000, dabar tėra 173,000. Aki
vaizdoje tokios tendencijos, 
partija yra priversta ieškoti nau
jų kelių, kad išlaikius savo po
puliarumą: laike partijos kongre
so Romos ’Palazzo dei Con- 
gressi’ šalia raudonų vėliavų bu
vo iškabinta ir baltai-geltona Va
tikano vėliava!

Staigus valstybės-bažnyčios 
santykių pablogėjimas gali nema
loniai paveikti ir į Longo planus. 
Dėl to jis nutarė suvaidinti tar
pininką tarp Gomulkos ir Wy- 
szynskio. Kaip jam pasisekė, liko 
neaišku, tačiau iŠ įvairių pusių 
stengiamasi pasiekti kompromi
so, kuris maždaug taip atrodytų I 
Popiežiui bus leista atvažiuoti 
į Lenkiją, tačiau už tai jis pakei
siąs į kardinolus Breslavo arki
vyskupą, Tokiu būdu Vatikanas, 
nors ir netiesioginiai, pripažins 
Oderio-Neisės sieną. Gomulka 
taip pat tikisi, kad jam su dviem 
kardinolais būsią lengviau susi
tvarkyti kaip su vienu Wyszyns- 
kiu. Paskutinis žodis tačiau pri
klauso — Maskvai.

VYTAUTAS ALSEIKA 
Vokietija

straipsnių ar žinių, nukreiptų 
prieš Vakarus. Čia galime pri
durti, kad "New York Times" 
per mėnesį paskelbia 12, o "New 
Herald Tribūne" 14 straipsnių, 
kuriuose paliečiami sovietiniai 
klausimai, dažnu atveju -- itin 
ramioje, korektiškoje, net ir tei
giamoje formoje bei dvasioje.

Nei kiek silpnesnis šaltasis ka
ras vykdomas ir radio bangomis. 
Vien tik "Maskva" siųstuvas kas 
mėnesį rusų kalba paskelbia apie 
350 straipsnių -- komentarų, nu
kreiptų prieš Vakarus. Pasirodo, 
kad didžiausias visų puolimų tai
kinys, tai JAV (iš viso 76,5% 
visų puolimų), toliau sekia Vak. 
Vokietija (10,8%). Visų puolimų 
tarpe nemaža vietos užima tokie 
įvykiai, kaip karas Vietname 
(55,2% visą puolimų) įvykiai Fed. 
Vokietijoje bei kituose vak. kraš
tuose (22,6%), įvykiai Pietą Ame- 
r i jo j e (12,4%). Likutis -- įvykiai 
susieti su pačia Sovietų Sąjunga.

"Izviestijos" š. m. sausio 18d. 
rašė, kad sovietams rūpi "pa
remti nacionalinius -- laisvės 
judėjimus, bendradarbiauti su iš
laisvinimo vyriausybėmis Azijo
je, Afrikoje ir P. Amerikoje. 
Žinoma, tokia politika, sovietų 
akimis, nesietina su "taikingu 
sambūviu".

Vesdami šaltąjį karą prieš Va
karus, sovietiniai vadai siekia 
paveikti mases bei jas patrauk
ti į savo pusę. Jie veda kuo stip
riausią propagandą savųjų pilie
čių tarpe, o ideologiniai veikti 
Vakarų pasaulyje pavesta ten vei
kiančioms komunistų partijoms. 
Sovietai dažnai kalba ir apie rei
kalą nesikišti į kitų kraštų reika
lus. Tačiau, kaip toli savo nea
pykantos kare jau nukeliavo 
Kremliaus vadovai, kaip jie ne
siskaito su padorumo ar tarp
tautinio santykiavimo normomis, 
gali pavaizduoti sovietų aukš
čiausio tarybos prezidiumo pirm. 
N. V. Podgornyj žodžiai vienoje 
jo kalbų ("Izviestijos", 1965 m. 
geg. 9). Podgornyj pareiškė: 

’ Jįf

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas' Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

"Amerikiečių imperialistai, pa
siėmę vykdyti pasaulinio žanda
ro pareigas, siekia paglemžti tau
tas, pasmaugti jų išsilaisvinimo 
judėjimus".

Spauda --ne vienintelis foru
mas pulti Vakarus ir ypač JAV 
politiką. Čia galima paminėti pro
testus, kuriuos skelbia įvairios 
vad. "tarptautinės organizaci
jos", kaip "Tarpt, demokratinė 
moterų federacija", "Tarpt. Stu
dentų Sąjunga", įvairūs prof. są
jungų kongresai, pasauliniai tai
kos kongresai ir pan. O kur 
įvairūs visoje Sovietų Sąjungoje 
šaukiami gyventojų mitingai su 
"vienbalsiai" priimamais nutari
mais!

AR NE PERILGAI SVARSTOMA?
Prieš pusantrų metų PLB 

Valdyba kreipėsi į PLB 
Kultūros Tarybą pasisaky
ti dėl būtino reikalo nusta
tyti Lietuvos valstybės įsi
kūrimo datos. Jai pritarus, 
prieš metus laiko buvo 
kreiptasi į Lituanistikos 
Instituto Istorijos Skyriaus 
Pirmininką, kuris tuo reika
lu atsiklausė mūsų istori
kų. Iki šiol mūsų istorikai 
nesutaria ir yra skirtingų 
nuomonių dėl Lietuvos val
stybės įsikūrimo datos. Vie
ni yra nuomonės, kad yra 
pakankamas pagrindas Lie
tuvos valstybės įsikūrimo 
data laikyti 1219 m., ”kada 
lietuviai pasirašė taiką su 
tų laikų savo pietiniu kai
mynu, Valuinės kunigaikš
tyste” (Dr. V. Daugirdaitė- 
Sruogienė, Lietuvos istori
ja, 75 psl.), kiti ieško anks
tyvesnės datos, nes gi Lie
tuvos valstybė turėjusi gy
vuoti dar prieš Mindaugo 
iškilimą, jo tėvui buvus ga
lingu kunigaikščiu, iš kurio 
”Jis, žinoma, buvo gavęs 
valdžią” Dr. A. Šapoka, 
Lietuvos istorija, 49 psl.).

The Stroh Brevvery Co., Detroit 26, Michigan

Visos tokios propagandos pa
grindinis tikslas -- suniekinti, 
diskredituoti, neigiamai nušvies-
ti savo pagrindinį priešą -- JAV, 
be to, skaldyti Vakarų pasaulio 
vienybę ir drauge propaguoti ta
riamai sovietų vedamą kovą už
"taiką visame pasaulyje". Neapy
kanta skleidžiama įvairiausiais 
kanalais, puolami Vakarai, bau
ginama naujojo karo šmėkla ir 
visa tai, kaip teigia Vakarų ste
bėtojai, aiškintina sovietinių va
dų noru nukreipti dėmesį nuo pa
čių sovietų vidaus sunkumų.

O kaip su meilės jausmais? 
Štai ką rašė, 1965 m. birželio 
26 d. "Krasnaja Zvezda": "Jei 
meilė tėvynei slypi mūsų širdy
se ir tol slypės, kol mūsų šir
dys plaks, tai neapykantą mes 
visuomet nešame ant savo durtu
vų ašmenų." Tai sovietinių va
dovų credo ir jokie laikai, nei 
jokios konferencijos tokios pažiū
ros nepakeis.

Suprantama, mūsų isto
rikai yra atsargūs, sprendi
mo ieško nesiskubindami, 
šaltai, kad Lietuvos valsty
bės įsikūrimo data būtų 
tikra, paremta istoriniais 
faktais, kuriuos negalėtų 
sugriauti nedraugingų kai
mynų istorikai, bet, ar ne 
perilgai galvojama, kada 
tas reikalas yra degantis, o 
tų istorinių dokumentų 
sunku rasti? O Lietuvos 
valstybės įsikūrimo datos 
nustatymas yra neatidėlio
tinas, nes gana mumš pa
tiems pasaulio akivaizdoje 
minėti tik .. . 1918 m. Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo datą, neįtikinant 
pasaulį, kad Lietuva yra se
na valstybė.

Jeigu negalima prieiti 
vienos nuomonės dėl Lietu
vos valstybės įsikūrimo 
1219 m. ar ankstyvesnės 
datos, nereikia ”ilgo iešmo 
drožti”, bet paskelbti Lie
tuvos valstybės įsikūrime 
data karaliaus Mindaugo 
karūnavimo metus — 1251. 
VII. 17, kada Popiežiaus 
sutikimas karūnuoti buvo

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

TAI AR JAU TIK NE GANA tą rašinėjimų, prakalbų ir rezo
liucijų apie santykiavimus, pažinimus ir susipažinimus Lietuvoj? 
Argi dar liko tokių, kuriems būtų vis dar neaišku tas, kas jau 
seniai aišku kiekvienam Lietuvoj įsitaisiusiam kvslingui ir čekis
tui? Būtent, kad mes vieni kėsinamės, kiti bijom ieškot tenai to, 
ką anie mažiausiai tenori mums parodyt.

Bijantieji tiems ne kažinkiek tekelia rūpesčio. Žinoma, šiek 
tiek erzina, kai kas nors, tegu tik iš tolo, tegu tik užsimerkęs, bet 
vis dar -- svarbiausia, kitiems girdint — tebegrūmojo toli gražu 
ne malonybiniais žodeliais. Bet nepalygint labiau jiems rūpi smal
sūs nenuoramos, kurie, anot Sniečkaus, tapo žymiai lankstesni 
ir "dabar jau neneigia visko paeiliui, o daugelį mūsų laimėjimų 
pripažįsta (atseit, mato), tačiau aiškina juos sau naudinga kryp
timi".

Štai ir parodė Sniečkus saviškį "Achilo kulną": yra pas jį dau
gybė tokių "laimėjimų", kuriuos smalsūs stebėtojai gali pamatyt 
ir kitiems parodyt, kas jie iš tikrųjų yra... Kvislingams-čekis
tams toki dalykai ne tik nepageidaujami, o ir pavojingi. Dėl to ir 
jie atsiduria panašioj plotmėj, kaip ir mes. Mes vieni norim, 
kiti bijom žiūrėt, o jie nori ir bijo rodyt. Jie nori pasirodyt kiek
vienam, kam lengva akis apdumt, bet bijo užšokt ant pajėgiančio 
įsižiūrėt, kas grūdas, kas šiukšlė.

Sniečkus susirūpino, kad "buržuaziniai nacionalistai pragudrėjo". 
Na, neužsimerkim ir mes, matykim, kad ir Maskvos bolševikai, 
o paskui juos ir Vilniaus kvislingai stengias būt gudresni, negu' 
buvo. Bet pajuto, kad nepatogu ir nenaudinga elgtis bailiškai. Ry
žos nebebėgt nuo vis dažniau pasitaikančių progų susieit, pasikal
bėt ar laiškeliu persimest net ir su "blogos charakteristikos" 
individais...

Dažnas mūsų tarpe, atrodo, bus nepastebėjęs vienos dėmesio 
vertos aplinkybės. Dažnas aimanuoja, kad "agentai veržias mūsų 
tarpan, ieško santykių, bendradarbiavimo"... O ar yra faktų, iš 
kurių būtų matyt, kad tie agentai ar pusagenčiai būtų patys veržę
si susitikt, bendraut? Regis, kad kaip tik labai sunku surast atvejį, 
kur tokių, "santykiavimų" iniciatyva būtų aiškiai kilusi iš anos pu
sės. Priešingai, mūsų pačių (visai be reikalo) išgarsintieji "san
tykiavimai", regis, bene visi yra įvykę kaip tik iš mūsiškių "smal
suolių" iniciatyvos. Ne tik lietuvių sektoriuj, bet ir apskritai so
vietinių pavaldinių sąlyčiuose su užsieniais pati Maskva atrodo be
esanti atsidūrusi defenzyvoj. Nes kodėlgi toks Kamšalovas, komso- 
molo centro komiteto sekretorius, viešėdamas Vilniuj, susirūpinęs 
kalbėjo apie susitikimų su užsieniečiais pasekmes:

"Neretai jaunuoliai vienodai atsižvelgia į visus užsieniečius. 
Susidurdami su jais savo šalyje ar užsienyje, nemato skirtumo 
tarp mums artimų ir klasiniu atžvilgiu svetimų žmonių. Ir nere
tai tampa bejėgiais buržuazinės propagandos akivaizdoje"...

Nenutarė jie tenai bėgt nuo tokių susitikimų. Bet, turbūt, svars
tė, ką daryt, kad nepasirodytų bejėgiai. Ar sugalvojo ką, ar ne, 
bet rezoliucijon to neįrašė, laikraščiuos nepaskelbė. Ir mums apie 
tuos dalykus pagalvot, pasitart ir pasiginčyt, be abejo, reikia. 
Bet argi būtinai per laikraščius?

duotas, arba 1253 m., kada 
Mindaugas buvo karūnuo
tas.

Tas pats pasakytina ir 
apie krikščionybės įvedimą 
Lietuvoje, nes Mindaugas 
su savo artimaisiais krikš
čionybę priėmė 1250 pabai
goje ar 1251 pradžioje. Juk 
ir kitos tautos ne iš karto 
visu šimtu procentų apsi- 
krikštyjo, kaip airiai, len
kai ir kt. E. K.

JAU RADO LYG IR 
PAVYZDINGĄ 
VALGYKLĄ!

N e s i b aigiant Lietuvoj 
skundams apie blogą vie
šųjų valgyklų veikimą, 
Valstiečių Laikraštis (1966 

LAISVĖS KOVU DAINOS
Autentiška lietuvių partizanų kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siųskite čekį ar perlaidą šiuo adresu:
DIRVA ,

6907 Superior Avė. ,
Cleveland, Ohio 44103

21) rodo šviesų vilties spin
dulį toj srity. Buivydiškių 
žemės ūkio technikumas 
rengia valgyklų specialis
tus.-Ir ten jau yra įrengta 
pavyzdinė valgykla — tech
nikumo mokiniams. Per 40 
minučių toj valgykloj pa
maitina iki 280 žmonių, o 
per tris valandas apsiima 
pamaitinti net iki 600! To 
greito patarnavimo paslap
tis — tik treji pietų komp
lektai, iš anksto sudėstomi: 
pasirinkimas greitas, nes 
nėra vietos jokiems sudė
tingiems svečių "prasima
nymams”. Kainos nuo 30 
iki 40 kapeikų už pietus. 
Pietų kokybė tame džiugia
me pranešime nesvarstyta.

(ELTA)
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IKI KURIO LAIPSNIO 
GALIMA AUKOTIS?
Įžymus amerikonų žurnalistas 

Marąuis Childs neseniai parašė 
straipsnį pasinaudodamas FAA 
(Federal Aviation Agency) tyri
mo duomenimis, kuriais nustato
ma, kaip ilgų distancijų skridi
mai veikia ne tik į žmogaus 
bendrą nuovargį, bet, iš viso, 
į individo galimybes visomis kū
no ir proto galiomis funkcionuo
ti. Straipsnis taikomas ilgoms 
Valstybės Sekretoriaus ir Gyny
bos Sekretoriaus varginančioms 
kelionėms ir kartu fizinio išsi
sėmimo pavojams, kurie veikia 
į tų taip labai atsakinguose pos
tuose esančių vyrų sprendimus. 
Tie sprendimai turi globalinės 
ir istorinės reikšmės, gi nuo
vargio įtakoje padarytomis klai
domis yra prisipažinęs judrus ir 
aktyvus, jau miręs, Valstybės 
Sekretorius John Foster Dulles.

Nenagrinėjant Marąuis Childs 
straipsnio detalių, paminėsime 
tik vieną iš jo išvadų, būtent, 
kad tie vyrai (Dean Rusk ir Mc 
Narna ra) turi "pakelti žiaurią 
ir nepaprastą bausmę” (cruel 
and unusual punishment). "Niekas 
negali abejoti jų heroiŠkupasiau
kojimu esamose aplinkybėse. Tik 
klausimas, ar būtina tokiai baus
mei pasiduoti." Ypatingai gi dar 
todėl, kad jų sprendimai lemia 
pasaulio įvykių raidą...

Šį straipsnį ir jo pagrindinę 
mintį teko iškelti, paskaičius Pr. 
G. vedamąjį Tėviškės Žiburių 
kovo mėn. 10 d. laidoje "Aukos 
Dvasia”. Čia jau grįžtama į lie
tuviškosios veiklos sritį, kur pri
menama aukos dvasia 1918 me
tais, Lietuvai atsikuriant, pirmo
mis tremties dienomis ir pra
džioje kuriantis naujuose konti
nentuose.

Aukos dvasios pavyzdžių ra
sime ne vien tik savanorių žy
giuose, ne vien tik pirmųjų trem
tinių draugijų valdybų darbuose. 
Jos rasime ir pirmųjų ateivių 
laikmečio lietuvių angliakasių 
aplinkoje, kada po sunkaus 6 die
nų (po 12 vai. į dieną) darbo, 
lietuviai žygiuodavo į .chorų ar 
vaidinimų repeticijas pėsti po 
10 ar daugiau mylių. Tada dar 
šeimos neturėjo po 2 automobi
liu, tada dar nebuvo 40 vai. dar
bo savaičių su 2 dienom į savai
tę pramogoms ar visuomeninei 
veiklai.

Tėviškės Žiburių vedamajame 
juodomis raidėmis Pr. G. pabrė
žia, kad "pagrindinis lūžis įvyko 
mūsų širdyse -- išnyko aukos 
dvasia, o jos vietą užėmė nau
dos mastas". Yra šiek tiek čia 
teisybės, bet ji ne visuotina. Be 
aukos dvasios ir pasišventimo
turėtume puikiai veikiančių ir na-

KAIP SUPRANTAME 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ?

Dirvoje (1966 m. kovo 9 d.) 
tilpo korespondencija "Budėkime 
ir dėl Mažosios Lietuvos", Per
skaičiau ir nustebau: "Raštu pa
ruoštoj paskaitoj Lietuvos gene
ralinis garbės konsulas dr. Ju
lius J. Bielskis atvaizdavo šimt
mečius trukusias prūsų- lietuvių 
kovas su vokiečiais, plūstančiais

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

riais gausėjančių jaunimo organi
zacijų, neturėtume to kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo, kurį, 
turime ir kuriuo dažnai turėtume 
net pasididžiuoti. Visam lietuviš
kam darbui vertinti turėtume pa
sirinkti kiek kitokį mastelį, negu 
kad pastaruoju metu daugelis 
esame įpratę naudotis. Per daž
nai į viską žiūrime pro aptam
sintus akinius.

Žiūrėdami į tuos, kurie atsi
sako aukos dvasia gyventi ir dirb
ti dėl to, kad "žmogus iš tos 
veiklos neturi sau jokios naudos 
-- nei atlyginimo, nei garbės", 
užmirštame tuos, kurie riedan
tį vežimą tebetraukia ne tik be 
atlyginimo ir garbės, bet dargi 
purvais juos apdrapstant. Aukos 
dvasia -- tai gražūs žodžiai. Kar
tu, tai neapčiuopiamas dalykas. 
Esmė ne tokioje ar kitokioje 
dvasioje, o paprasčiausiame, ci
vilizuotame pasaulyje įprastame 
elgesyje. O čia iškyla grįžimo 
į akmens amžiaus "tradicijas" 
pavyzdžiai, kada beveik jau ne
begalioja žinomas ir paprastas 
lietuviškas išsireiškimas, kad 
kas nedirba, tas neklysta, bet 
kas kart labiau įsigali toji džiung
lių teisė, kuria gandų pagrin
du apžmeižtas žmogus esi jau 
kaltas, o jei nori, tai pats įro
dyk, kad neteisingai esi šmei
žiamas. Tokios taisyklės, kad 
kaltinamasis nėra kaltas, kol kal
tė neįrodyta, mūsų visuomenėje 
nebegalioja.,.

Ar ne čia bus pagrindinė prie
žastis, kodėl žmonės vengia išei
ti priekin, vadovauti ir ką nors 
visuomeniškai naudingo kurti. 
Daugelis žino, kad galvą kiek 
pakėlus, gausi su basliu. Ar be
lieka kam noro net stebėtis, ko
dėl taip nebegausiai lankomuo
se susirinkimuose kalba tik tie, 
kurie kritikuoja, "veiklūs" pasi
daro tik tie, kurie siekia ką 
nors sugriauti, ne statyti ir tal
kininkauti. Pagaliau, ne vienam 
į visuomeninį darbą "įklimpu
siam" jau našta darosi per sun
ki, o ji dar sunkesnė, kai dar
bas neįvertinamas. Už tat ir mes, 
savo lietuviškoje veikloje, be kie
no blogos valios, užtinkame ir 
ne visai vykusių sprendimų, ne 
visiems patinkamų ir priimtinų 
darbų. Globalinės ir istorinės 
reikšmės gal tai ir neturės, ir 
žemė dėl to gal nesudrebės. Bet 
laikas savo daro ir veikėjų ei
lės ima pavargti. Pavargsta ne 
tiek dėl stokos aukos dvasios, 
kiek dėl to, kad jųjų darbas ne
remiamas pagrindiniais civili
zuotam žmogui būtinais žinoti 

ne- ir vadovautis dėsniais.
(J. 5.)

iš vakarų, o prieidamas prie mū
sų dienų, nurodė į reikalą nes
nausti, tikinti, kad jei Lietuva-, po
litinėms aplinkybėms pasikeitus, 
atgautų nepriklausomybę, tai kad 
savaime būtų grąžintas Lietuvai 
ir Klaipėdos kraštas".

Aš labai abejoju, kad konsulas 
galėjo taip pasakyti. Čia, turbūt, 
autoriaus apsirikimas ar Mažo
sios Lietuvos apimties nežinoji
mas. Argi Mažoji Lietuva yra 
tik Klaipėdos kraštas?Tiesa, kal
bėta Klaipėdos krašto sukilimo 
sukakties minėjimo proga. Bet kai 
jau kalbame apie Mažąją Lietuvą, 
tai turime kalbėti apie visą Ma
žąją Lietuvą — apie dešimt kar
tų už Klaipėdos kraštą didesnę 
prūsų-iietuvių žemę, apie Prieg
liaus upyno ir Nemuno žemupio 
erdvę su Karaliaučiumi, Gumbi-

TALKA JAUNIMUI - TALKA SAVO TAUTAI
/Iki Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongreso liko tik trys mėnesiai. 
O, užsimojimai nemaži. Reikia 
surinkti 45,000 dolerių rengimo 
išlaidoms padengti ir 100,000 pa
rašų Jungtinių Tautų peticijai. 
Žinoma, jei bus surinkta daugiau 
tuo geriau. Kažkas neseniai spau
doje paminėjo, kad reikėtų su- 
rinti vieną milijoną parašų.

Šimtą tūkstančių parašų gali
ma surinkti vien lietuvių tarpe, 
bet jei norima daugiau (o tai 
būtų pravartu), neišvengiamai 
reikės kreiptis už lietuviškos vi
suomenės ribų. Čia kaip tik at
siranda labai plačios galimybės 
ne tik gauti daug parašų, bet 
tuo pačiu supažindinti ar pri
minti savo krašto gyventojams 
rusiškojo kolonializmo pries
paudą Lietuvoje. Malonu gir
dėti, kad paskiri asmens jau dar
buojasi už lietuviškos visuome
nės ribų. Eilė lietuvių studen
čių ir studentų jau senokai ren
ka parašus savo universitetuose. 
Tai reikėtų kuo plačiau išvystyti, 
nes universitetuose rasime daug 
žmonių , priešingų įvairiausio 
plauko kolonializmui ir priespau
dai. Taip pat girdėti, kad kai 
kurie žmonės renka parašus sa
vo darbovietėse ar gyvenamos 
vietos aplinkoje. Australijoje ir 
Naujoje Zelandijoje vienas kitas

- asmuo pradėjo rinkti parašus pe
ticijai sekmadieniais prie bažny
čių. Čia taip pat labai geras me
todas, nes būna didelis žmonių 
susitelkimas. Tikinčiųjų ir tikė
jimo persekiojimas Lietuvoje, ir 
bendrai visoje Sovietų Rusijos 
imperijoj, sukels prašomųjų pe
ticiją pasirašyti žmonių simpati
jas. Sėkmingumo dėlei, prieš 
renkant parašus prie bažnyčių, 
reikėtų painformuoti tų bažny
čių (čia turima galvoj ne lietu
viškų) administratorius. Reika
lą gerai pristačius, gal net būtų 
galima išgauti tam tikro bendra
darbiavimo -- pranešimo pa
mokslo metu, kad po pamaldų 
yra renkami parašai, gal net 
tiesioginio paraginimo pasirašy
ti peticiją.

Išvardinta tik keletas pavyz
džių, kurie jau praktikuojami, 
reikėtų juos geriau išvystyti ir 
suorganizuoti kiekviename kraš
te, kiekvienoje vietovėje, kur tik 
gyvena sąmoningas, pasiryžęs 
Lietuvai padėti lietuvis.

Drauge su parašų rinkimu 
vyksta ir platinamas Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso sim
bolio-skydelio su Vytim -- mū
sų tautos herbu. Paprastai jis 
lipdomas prie automobilio lan
go. Tokių automobilių su Vytim 
Šiaurės Amerikoj jau keli tūks
tančiai. Net ir svetimšaliai pra
deda tai pastebėti. Viename uni
versitete pažįstamas sako -- "I 
saw a Lithuanian car". Klausiu, 
kodėl galvoji, kad ten buvo lie
tuviška mašina? Atsakymas — 
"it had your nationalsign". Mies
tuose ir greitkeliuose jų galima 
vis daugiau sutikti pravažiuojant. 
Nepažįstamas lietuvis, prava
žiuodamas ar lenkdamas, prade
da signalizuoti ir pamoja ranka, 
pastebėjęs skydelį su Vytim. Tai 
būna lietuviškas pasisveikinimas, 
jis mus suartina, jungia ir stipri
na.

Norėčiau pasiūlyti dar keletą 
vartotinų priemonių, kad Pasau- 

ne, Stalupėnais, Įsručiu ir Tilže.
Ne gana, kad mes patys visą 

Lietuvą primygtinai mažiname, 
vadiname ją "maža valstybe", 
"maža tauta", dar drįstame ir 
Mažąją Lietuvą mažinti, jos są
voką tik Klaipėdos kraštu api
brėždami, dargi kalbėdami apie 
jį kaip apie ne Lietuvai priklau
sančią integralinę jos dalį.

Kas ištikrųjų yra tas Klaipė
dos kraštas? -- Tai Žemaitijos 
teritorijos tęsinys, jokia gamtos 
siena neatskirtas nuo Žemaiti
jos, tik per Vytauto Didžiojo ne
apdairumą 1422 m. Melno sutarti
mi ilgai vokiečių valdytas.

Gi Mažoji Lietuva — Prūsų 
Lietuva tikrumoje yra erdvė tarp 
Vislos ir Nemuno prie Baltijos 
jūros. Vėliau atsiradęs pavadini
mas "Mažoji Lietuva" apima ryti
nę Prūsų Lietuvos pusę, kurią 
vokiečiai vadino "Ostpreussen”. 
Mums tas pavadinimas tiko san
tykyje su Didžiąja Lietuva.

Dr. A. Bezzenbergeris 1851- 
1922, gražioj mokslinėj knygoj 
"Litauen" Mažąją Lietuvą vadi
na tik Litauen, o Didžiąją Lie
tuvą -- Russische Litauen.

E. K.

VYT. JANULIS

lio Lietuvių Jaunimo Metais tas 
skydelis pasklistų dar plačiau 
tarp mūsų ir dar labiau mus vi
sus jungtų bei rodytų, kad čia 
gyvena lietuvis ar lietuvė, jau
nas ar senas, vienos ar kitos 
pasaulėžiūros, lietuvis. Skyde
lius galima lipinti prie gyvenamo 
namo durų ar langų. .Tai būtų 
savo rūšies tautinė manifestacija 
ir taipogi ženklas, kad tie namai 
ar butas šį tą paaukojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui. Šei
mose, kuriose yra jaunų vaikų, 
tai būtų tam tikra tautinio auklė
jimo priemonė, paskatinimas ir 
pasididžiavimas. Eidami pro na
mus su Vytim ant lango ar du
rų, tėvai galėtų pasakyti -- žiū
rėk, vaikeli, čia gyvena lietuviai. 
O lietuviškų simbolių svetimoje 
aplinkoje reikia ne tik vaikams

PENSIJŲ TRUPINIAI IR Jlį
DALINIMAS

iš paštų atsiima ir savo apy-Viena iš gėrybių, kurio
mis bolševikinė sistema di
džiuojasi apdovanojusi Lie
tuvos žemdirbius, yra se- 
natvėn žengiančių kolchozo 
darbininkų a p r ū pin imas 
pensijomis. Patys aprūpin
tieji tą dovaną kiek kitaip 
vertina: ”Atėmė arklį, p 
paguodai duoda ašutą iš jo 
uodegos”. Paėmė žemę ir 
visą ūkio inventorių (geres
niu atveju, paliko senstan
čius gyvenamuosius na
mus), paliko be turėto pra
gyvenimo šaltinio, o senat
vėj duoda 12 rublių mėne
siui, tai yra tiek, už kiek ir 
savaitę nelengva pragyven
ti.

Bet ir tas pats pensijų 
išmokėjimas, pasirodo, api
pintas primityviu biuro
kratiškumo rezginiu. Ne 
tiek tos paguodos pensinin
kams pensijas gauti, kiek 
vargo kaimų laiškininkams 
tas pensijas išdalinti.

Čekių sistemos nėra, ir ji 
nebūtų praktiška, nes kai
muose nėra nei bankų, nei 
kitų vietų, kur čekius būtų 
galima iškeisti. Pensijos 
turi būti įteiktos grynais 
pinigais. Išnešioti pavesta 
laiškininkams, kurie drau
ge su laikraščiais, laiškais, 

ir paaugliams, jų reikia ir mums. 
Kad kai kas nepagalvotų, kad to
kia praktika yra ekscentriška ar 
neįprasta, galima priminti, kad 
Amerikoje Raudonas Kryžius ir 
kitos labdaringos organizacijos 
vartoja šį metodą. Ant durų ir 
langų neretai matosi atatinkamos 
organizacijos ženklas su užrašu 
"We gavę" (mes davėme). Mes 
lietuviai irgi duokime Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui ir 
kartu pavartokime šį metodą sa
vo tautiškumui parodyti ir ugdyti 
jį savo vaikuose. Būtų gera, kad 
lietuviai, gyvenantieji Šiaurės 
Amerikoje, pasiustų skydelį 
su Vytim savo draugams ir bi
čiuliams kituose kraštuose, taip 
kad šiais metais mūsų tautos her
bas pasklistų po visą pasaulį ir 
kad šie'metai tikrai taptų Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Metais! Pa
dėdami jaunimui, padėsime sau 
ir savo tautai.

linkės pensijas. Bet pensi
jos ne laikraščiai, ne laiš
kai: jų negalima palikti ant 
slenksčio, jei adresato nėra 
namie. Tokiu atveju laiški
ninkui tenka eiti kitą kartą. 
Be to, pensijos išmokamos 
ne vieną dieną kas mėnuo, 
bet įvairiai. Sako, tame pa
čiame kieme pasitaiko 
trys pensininkai, bet kiek
vienam po tuos kelis rub
lius atsiunčiama vis kitą 
mėnesio dieną .. . Laiški
ninkai skundžiasi, prašo 
kaip nors kitaip pensijų iš
mokėjimą sutvarkyti, bet ir 
jie nežino, kaip būtų geriau. 
Ne visi pensininkai pajėgūs 
kas mėnuo keliauti į tolimą 
paštą ar kitą įstaigą patys 
pensijų atsiimti. Susisieki
mo priemonių jie neturi. 
Kam kitam juos pavaduoti, 
— reikia įgaliojimų ir gaiš
ti darbo metu: tokių pensi
jų gavimas pasidarytų ko
ne brangesnis už pačių pen
sijų vertę... (ELTA)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

JOS ATSTOVAUS 
AUSTRALIJOS 
JAUNIMĄ
čia supažindiname skaitytojus 

su Sydnėjaus jaunimo atstovais, 
kurie išrinkti vykti į Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresą. Iš iš
rinktų aukų numatyta Ramunei 
Zinkutei ir Nijolei Vaičiurgytei 
pilnai apmokėti kelionės išlaidas, 
o Juditai Kolakauskaitei ir Pa
jautai Pullinen — Daukutei pusę 
kelionės išlaidų.

Ramunė Zinkutė

Ramunė Marija Zinkutė, gim. 
1947 m. spalio 10 d. Wuerzburge, 
Vokietijoj. J Australiją atvyko 
1949.5.27 d. Būdama 3-jų metų 
amžiaus išėjo su deklamacija Tau
tos šventės minėjime Camperdow- 
ne.

Lietuviškąją savaitgalio mokyk
lą pradėjo lankyti 1956 m. Yagoo- 
noje ir ją baigė pirmąją mokine 
1959 m. Bankstowne. Toje pat 
mokykloje mokytojavo 1960, 62 ir 
64 metais ir vaidino p. Saudargie- 
nės paruoštuose vaidinimuose.

Į skautų organizaciją įstojo 
Sydnėjuj 1958 m., ėjo skiltininkės 
ir draugovės adjutantės pareigas. 
Dabar yra jaunesniųjų skaučių 
“Šešupės” draugovės draugininke.
1962 m. Vyr. skautininkės apdova
nota “Pažangumo” žymeniu, o
1963 m. “Vėliavos” žymeniu. Taip 
pat A. A. S. E. (egzilų skautų) 
apdovanota sidabro “For Commu- 
nity” ženklu. Vietos ir rajono 
stovyklose ėjo įvairias pareigas 
iki skaučių pastovyklės viršinin
kės.

Gimnaziją baigė 1963 m. ir ga
vusi valstybinę stipendiją sekan
čiais metais pradėjo studijuoti 
Sydnėjaus universitete veterinari
ją. Baigė du kursus.

Bendradarbiauja lietuviškoje 
spaudoje: “Mūsų Pastogėje”,
“Studentų Žodyje” ir “Pėdsekyje”.

N. Vaičiurgytė

NIJOLĖ VAIČIURGYTĖ

Gimė Kaune. Pasitraukus iš 
Lietuvos pradėjo lankyti lietuviš
ką mokyklą Muehldorfe, Bavari
joje. 1M9 m. atvyko į Australiją 
ir tęsė mokslą St. Thomas Aqui- 
nas mokykloje Springwood ir vė
liau Parramatta Marsden High 
School. Čia įgijus Leaving Certi- 
ficate įstojo į Sydney universitetą 
studijuoti ekonomikos. 1963 stu
dijas baigė įsigydama Bachelor of 
Economics diplomą ir kaip ekono
mistė dirba Reserve Bank of Aust
ralija Research skyriuje.

Kiek laiko dainavo “Dainos” 
chore ir priklausė Australijos 
Liet. Stud. Sąjungai. Dabar pri
klauso Sydnėjaus Filisterių Būre
liui (valdybos iždininkė 1965 — 
66 m.) ir ateitininkų studentų 
organizacijai (valdybos iždininkė 
1964 m.).

JUDITA KOLAKAUSKAITĖ

Judita Kolakauskaitė gimė 1943 
m. rugpjūčio 31 d. Kaune. Į Aust
raliją atvyko 1949 m.

Pradžios mokyklą lankė Bera- 
loj, gimnaziją Liverpool Girls 
High School, kurią baigė 1960 m. 
Įstojus į Sydney universitetą stu
dijavo humanitarinius mokslus. 
Dabar dirba Department of Civil 
Aviation.

Lietuvišką savaitgalio mokyklą 
lankė Bankstowne ir Yagoonoje

(Nukelta į 4 psl.)
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CHICAGOS TAUTININKŲ SUSIRINKIME

1953 — 55 m. ir dalyvavo p. Sau- 
dargienės statytuose mokyklos 
Vaidinimuose.

J. Kolakauskaitė

1954 m. įstojo į skautų organi
zacijų, kur vėliau ėjo skiltininkės 
ir "Živilės” draugovės drauginin- 
kės pareigas, šoko skautų taut. 
šokių grupėje ir priklausė vyres
niųjų skaučių būreliui.

Taip pat priklausė studentų są
jungai ir Sydney skyriaus valdy
boje ėjo šias pareigas: 1961 m. 
fuksų atstovė, 1962 — 63 ir 1965 
m. valdybos sekretorė.

Dainavo "Bijūnėlių” mergaičių 
sekstete ir šiuo metu yra studentų 
atstovė LAB Jaunimu Kongreso 
Centriniame Komitete.

Revizijos komisijos pirmininkas Kazys Kasakaitis susirinkime 
daro revizijos pranešimą.

CHICAGO
• Korp! Giedra kviečia 

visuomenę ir studentija į 
UŽBURTĄ MIŠKĄ — 1966 
m. balandžio 23 d., 8 vai. 
vak. Jaunimo Centre. Jūsų 
laukia įdomi programa, 
Neo-Lithuanų orkestras ir 
ąkanėstų bufetas. (Sk.)

HELP WANTED MALĖ

PLANINGAS TAUPYMAS 
mokaae/tus dividendui

i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštui nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

P. Daukutė-Pullinen

PAJAUTA PULLINEN —

DAUKUTĖ

Gimė Kaune. Pradžios mokyk
lą baigė Panevėžyje, gimnaziją 
lankė Kemptene (Vokietijoje), vė
liau Our Lady of Mercy College 
Parramattoj, kurią baigė 1951 m. 
Gavusi valstybinę stipendiją pra
dėjo studijuoti Sydney universite
te pasirinkdama humanitarinius 
mokslus. Universitetą baigė 1956 
m.

1951 m. priklausė skautų orga
nizacijai. 1952 m. įsisteigus Aust
ralijos Lietuvių Studentų Sąjun
gai įstojo į sąjungą ir Sydnejaus 
skyriaus valdyboje buvo sekretore 
1952 — 55 m. ir filisterių atstovė 
1960 m. 1953 m. įstojo į "Šviesos” 
Sambūrį ir Sydnejaus skyriaus 
valdyboje penkis kartus ėjo įvai
rias pareigas. 1958 m. mokytoja
vo Yagoonos liet, savaitgalio mo
kykloje. Dabartiniu metu priklau
so Sydnejaus Filisterių Būreliui 
(valdybos vicepirmininkė 1963 — 
64 m.) ALB Krašto Kultūros Ta
rybai (nuo 1958 m.) ir yra ALB 
Jaunimo Kongreso Centrinio' Ko
miteto narė.

Grupė susirinkimo dalyvių klausosi pranešimų.
V. A. Račkausko nuotraukos

SIUNTINIAI I LIETUVA
4-

Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608.
Telef. 225-1864

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

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

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

WANTED
JOURNEYMEN

or
lst CLASS MEN

BRIDGEPORT OPERATORS 
TOOLMAKERS 

LATHE OPERATORS 
HARDINGE OPERATORS 

VERTICAL MILL OPERATORS 
&

HELPERS
T ool room experience fixtures 8c 
Kauges. Day shift. Overtime & frinse 
benefits.

OLSEN MFG. CO. 
4622 DELEMERE BLVD. 

ROYAL OAK. MICH. 
(27-31)

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

OR
lst CLASS MEN 

TOOL & DIE MAKERS 
AND

PRESSMEN
SHEET METAL PROTOTYPE 

LAYOUT MEN
Able to do hand work from blue- 
prints. Steady work. Top rates. All 
benefits & profit sharing.

APPLY IN PERSON 
HOFLEY MANUFACTURING 

CO.
22534 GROESBECK HWY. 

WARREN, MICH.
(29-35)

lst CLASS SKILED MEN
DIE CAST

TRIM DIE MAKERS 
SHAPER HAND

PUNCH FINISHER
M o d e r n airconditioned 

shop. Profit sharing. Re- 
tirement plan. Blue Cross 
etc.

25185 Easy St.
Warren, Mich.

313 — 777-2141
(31-33)

PlmMlini, ir p.okt^li«į Chartered md Supevtoed by tbe Unitai Štate* Goroiaat

**• 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet^. 2212 W. CERMAK ROAD ♦ CHICAGO 8» IEUNOKS
KotvirtadinĮ nao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šeitadieaj aao 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietį 
T»&adiaaį aidaryta viaį dleaį.

Pfcooe VTrgiaia 7-7747 Jobą J. Karananakaa, Prea.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

f

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

To built small progressive Dies from 
Part Print. Full or part time. Steady 
work. 1 op wages & overtime. Life & 
Hospitalization, fringe benefits.

CA.SS MACHINE
69 1 ANTOINETTE 
DETROIT. MICH.

(29-35)

OWNER OPERATOR
PERMANENT LEASE

HENN1S Freight Temperature Cont- 
rol Division, 1960 tractor or later, 
tandem axle with sleeper. For in- 
formation call Charlotte. North 
Carolina 704 - 596-5 13 1.

An Equal Opportunity Employer 
(27-33)

TOOL & CUTTER 
GRINDERS

Permanenl positions paying up to 
$3 per hr. for men on lst and 2nd 
shifts to set-up and operate surface 
and other grinders to grind tools, 
culters, etc. Liberal vacations, profit 
sharing, siek leave and insurance 
plans. Steady jobs wilh a growing 
company. Call Mr. Kanouse. 438-8000 
for intervievv.

LESLIE CO.
425 VALLEY BROOK AVE„ 

LYNDHURST, N. J.
An E<|ual Opportunity Employer 

(30-32)

UESfilIlHI fHICU;il.lE PIRKITE MIIJIJE HIHIEKMIIJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

2.

3.
4.

Strawberry or
liųueur .............................. 5th — 3.69
Uralt-Import. Germ.

5th — 5.49

1. Leroux
Cherry
Asbach
brandy
Import. 5 Str. French Cognac .... 5th — 5.75
Napoleon Brandy .......................  5th — 3.35

5.
6.

7.

5th — 2.98Coeur de France Cordials
Liebfraumilk Import.
German Wine ................................ 5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98 
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

MALĖ

WANTED AT ONCE 

JOURNEYMEN 

TOOLROOM
MILL

MACHINE 
REPAIRMEN

MUŠT HAVE 
JOURNEYMEN STATUS.

BOWER ROLLER 
BEAR1NG D1V.

11811 Charlevoix 
Detroit, Mich.

An Equal Opportunity 
Employer 

(27-33)

ŠEŠIASDEŠIMTMETIS NUO 
PIRMOJO AMERIKOS LIETUVIU 

SEIMO PHILADELPHIJOJE
■...... PROF. DR. J. PUZINAS —I

(2)
AMERIKOS LIETUVIŲ PARAMA BUNDANČIAI
LIETUVAI IR JŲ NESANTARVĖ

Tautinis sąjūdis Lietuvoje gana anksti susilaukė gyvo atgarsio 
ir JAV lietuvių tarpe. 1893 m. reaguota į Kražių įvykius, didesnėse 
lietuvių kolonijose rengti masiniai mitirtgai, 1894 m. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seime sudaryta komisija Kražių reikalams, 
pradėta rinkti aukos ir 1897 m. kun. J. Žilinskas (Žilius) parašė 
knygelę "Kražių skerdynės ir jos pasekmės. Paminklas kražie- 
čiams nuo Amerikos lietuvių. Papiešė kun. J. Z., Chicago, III. 
1897, 77 psl." 1895 m. Susivienijimas Lietuvių Amerikoje išsiuntė 
carui peticiją ir prie jos pridėjo rusiškai išspausdintą grafo Le- 
livos (slapyvardis rusų emigranto Evgenij Nikolajevič Matrosov) 
knygą "Položenija Litovskago Naroda v Russkom Gosudarstve", 
kur plačiai išdėstyta sunki lietuvių padėtis Rusijoje (lietuviškai 
išleista 1896 metais šia antrašte: "Padėjimas Lietuvių Tautos 
Rusų Viešpatystėje. Vertė kun. A. Kaupas. Shenandoah, Pa. 1896, 
57 psl.") ir išsiųsta carui su tokiu raštu:

"Jo ciesoriškai Didybei, Susivienijimo Amerikos Lietuvių, ukėsų 
Suvienitų Valstijų, peticija.

Perstatytoj šiuomi kningoje 'Padėjimas lietuvių rusų Viešpatys
tėje* išreikštas yra padėjimas mus tautos viešpatystėje, kuri per 
Dievo apveizdą, pateko po valdymu ir kėravojimu Jūsų Ciecoriškos

Didybės.
Kadangi tas padėjimas, ant kurio mus tauta suvis neužsitarnavo, 

yra tokis, kad aną negalima ilgiaus kęsti, kadangi jis neša dideles 
kankynes dėl mus tautos ir kenkia jai neišpasakytai materiališkai, 
taipgi ir pačiai rusų viešpatystei dideliai vodija; tad pagal nutari
mą ir pavedim >a paskutinio Generališko Susivienijimo .Seimo, mes 
išdrįsome perstatyti Jūsų Ciecoriškai Didybei prašymą, kad per
žiūrėję ir apsvarstę Šią kningą, teiktumėtės perkeisti ir paleng
vinti aną prikliausią musų tautos padėjimą ir tuom nučystytumėt 
ir sutvirtintumėt ryšius, jungiančius ją su Rusų Imperija, o apie 
pasekmes šio prašymo maldautumėm duoti mums atsakymą per 
Rusiškąjį Generališką Konsulį New Yorke.

Susivienijimo Amerikos Lietuvių Centrališkas Komitetas".

Be to, peticija su Lelivos knyga dar nusiųsta teisingumo, vi
daus, iždo ir švietimo ministrams, daugeliui senatorių, caro dėdei 
kng. Mikalojui, rusų laikraščių redakcijoms ir atskiriems įtakin
giems asmenims. 1898 m. Amerikos lietuviai rinko aukas sergan
čiam dr. V. Kudirkai sušelpti, 1899 m. pradedamos telkti lėšos 
kankiniams už lietuvybę šelpti, Susivienijimas Lietuvių Ameriko
je įkuria Kankinių Kasą, o visuomenė išsirenka "Kankintinių Ko
mitetą" iš dr. J. Šliūpo, A. Olšausko ir J. Adomaičio (Šerno). 
Susivienijimo skilimas 1901 m. ir ryšium su tuo kilę tarpusavio 
vaidai gerokai apardė Amerikos lietuvių vienybę.

CENTRINIS KOMITETAS REVOLIUCIJAI
REMTI IR JO PAIRIMAS

1905 m. revoliucinis sąjūdis Lietuvoje išjudino ir Amerikos 
lietuvius. Čia tuojau buvo sudarytas "Centralinis Revoliucijos Šel
pimo Komitetas". Išsirenkant komitetą dalyvavo 9 draugijos ir so
cialistų kuopos bei du atskiri asmenys. Komitetan išrinkti: dr. 
Antanas Bacevičius (demokratams artimas žmogus), dr. Jonas 
Šliūpas (aušrininkas, tuo metu socialistas), Juozas O. Sirvydas 
(tuomet socialistas, vėliau tautininkas), Juozas Baltrušaitis (so
cialistas) ir Jonas Naujokas (Laisvamanių Susivienijimo pirmi

ninkas). Ypačiai daug dirbo komiteto iždininkas J. Šliūpas, kuris 
važinėjo po lietuvių kolonijas su prakalbomis ir rinko pinigus. 
Aukojo atskiri asmenys ir įvairios organizacijos. Apie to komite
to darbo sunkumus platėliau pasisako pats J. Šliūpas savo knygu
tėje "Lietuviai! Ar gerais keliais žengiamia pirmyn?", Shenandoah, 
Pa. 1907, psl. 23-26. J. Šliūpo tvirtinimu, betelkiant aukas nebuvę 
sunkumų, bet kai reikėjo tuos pinigus paskirstyti, tuojau kilę ne
susipratimų , kurie net sužlugdę komitetą.‘J. Šliūpas reikalavo, 
kad pinigų būtų duodama po lygiai "kerštinčių pulkeliams" (atski
riems revoliucijos kovotojams), draugiečiams (Vinco Kapsuko gru
pei "Draugas", kuri nuo 1904 m. daug veikė žemės ūkio darbininkų 
tarpe), socialdemokratams (Lietuvos Socialdemokratų Partijai) ir 
demokratams (Lietuvių Demokratų Partijai). Komiteto narių nuomo
nės išsiskyrusios: sekretorius J. O. Sirvydas panoręs sužinoti tų 
"kerštinčių" pavardes, o dėl kapsukinės darbiečių grupės jis kartu 
su J. Baltrušaičiu tvirtinęs, "jog darbiečių partija susidedanti iš 
pustrečio sąnario (Kapsuko, moters ir Gražio) ir nieko nenuveikusi 
esanti". Pagaliau 1905 m. rugpiūčio 20 d. Philadelphijoje susirinkęs 
komitetas pašalpas taip paskirstė: "Varpui” 150 dol. (pinigai iš
siųsti 1905.VIII.22), "Draugui" (V. Kapsuko grupei) 225 dol., "kerš
tinčių pulkeliams" 100 dol. ir socialdemokratams 225 dol. Tokiu 
aukų padalijimu žmonės buvo patenkinti Europoje ir Amerikoje, 
bet labiausiai protestavęs Lietuvos Socialdemokratų Partijos ats
tovas Londone Lizdeika (Augustinas Janulaitis). Jis, pagal J. Šliū
pą, "neužsiganėdino, kam kiti už revoliucionierius pripažinti esą, 
ir todėl užsimanė mane ir d-rą Bacevičių iškrimsti iš šelpiamojo 
komiteto, kaip kaltininkus, kam nevisi pinigai tenką socijal-demo- 
kratams" (1. c., psl. 25). Lizdeika "Vienybėje Lietuvninkų" (1905 m. 
nr. 39) aštrokai išbarė amerikiečius už bergždžią revoliucijai ren
kamų aukų eikvojimą, kad be reikalo skirta pinigų Lietuvių Demo
kratų Partijai, kuri su revoliucija nieko bendro neturinti, kad di
džiulė Lietuvos Socialdemokratų Partija, ta rimčiausia revoliucinė 
pajėga, aukų atžvilgiu sulyginama su maža "Draugo" organizacija ir, 
pagaliau, pinigai buvę sudėti darbininkų, todėl ir turį atitekti so
cialdemokratams. Kliuvo, žinoma, ir komiteto iždininkui J. Šliū
pui.

(Bus daugiau)
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REIKALINGA 
MAŠININKĖ AUKOS DIRVAI HELP VVANTED MALĖ

• Nauja LB I Apylinkės 
Valdyba. Kovo 13 d. j vyku
siame LB I Apylinkės na
riu susirinkime, išklausius 
ir patvirtinus valdybos ir 
revizijos komisijos prane
šimus, buvo išrinkta nauja 
valdyba sekančiųjų metų 
kadencijai.

Valdyba pareigomis dar 
nepasiskirstė, bet pagal 
balsų daugumą buvo išrink
ti šie 7 kandidatai (iš 10 
kandidatavusių) ; J. šen- 
bergas (46), J. Mikonis 
(42), J. Mockaitis (42), F. 
Eidimtas (41), A. Pautie- 
nis (40), K. S. Karpius 
(37) ir G. Sniečkus (34). 
Kandidatais liko A. Jonai
tis, E. Neimanienė ir P. Šū
kis.

Revizijos komisijon suti
ko įeiti buvę jos nariai: V. 
Kasakaitis, L. Leknickas ir 
Z. Tarutis.

Susirinkimui pirmininka
vo A. Gailiušis. Sekretoria
vo J. šenbergas.

Malonu, kad Į bendruo
menės darbą įsijungė net 3 
jaunosios kartos atstovai, 
aktyvūs mūsų studentų or
ganizacijų nariai J. šenber
gas, J. Mockaitis ir G. 
Sniečkus.

Dirvos redakcijai ir ad
ministracijai reikalinga pri
tyrusi mašininkė laikinam 
darbui prie elektrinės rašo
mosios mašinėlės.

Dėl darbo laiko ir sąly
gų prašome teirautis telef. 
431-6344 arba atėjus į Dir
vos administraciją 6907 Su
perior Avė.

• D. L. K. Birutės Drau
gijos Clevelando Skyriaus 
narės š. m. kovo mėn. 20 d., 
9 vai. ryto šv. Jurgio para
pijos salėje pardavinės sa
vo pagamintus skanėstus; 
tortus, pyragaičius ir šal
dytus koldūnus.

Pelnas skiriamas Čiurlio
nio Ansamblio Sidabrinio 
Jubiliejaus leidiniui išleis
ti.

D. L. K. Birutės D-jos 
Valdyba

RENGIA PIETUS

Kovo 27 dieną, šv. Kazi
miero liet, mokyklos išlai
kymui rengiami pietūs.

Tėvų komitetas kviečia 
Clevelando visuomenę sek
madienį po pamaldė atsilan
kyti į pietus ir paremti šv. 
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą.

Tėvų Komitetas nuošir
džiai dėkoja II Apyl. Liet. 
Bendr. už mokyklai pado
vanotus sieninius Lietuvos 
žemėlapius. Taip pat dėko
jame p. Mikšiui už pasaky
tą kalbą, mokyklai minint 
Vasario 16-tą.

O. Matusevičienė, Clevel. . 2.00
J. Budrys, Chicago . . . 3.00
J. Jankaitis, Toronto . . 3.00
St. Jakubaitis, Toronto . 5.00
J. J. Bachunas, Sodus . 10.00
E. Steponavičius, Clevel. 4.00 
M. Knystautas, Danbury 2.00 
L. Radzvickas, Ann Arb. 2.00 
J. Jakštys, Chicago . . 4.00
V, .Žebertavičius, Detroit 2.00
P. Penkauskas, Parma 4.00
ALT Skyrius, Miami . . 10.00
Dr. S. Paulauskis, Quincy 2.00
J. Jurkus, Rochester . . 1.00
S. Liaukus, Monroe . . 4.00
L. Karnitis, Columbus . 5.00
Dr. P. Dirda, Chicago . 9.00
A. Šimkus, Chicago . . 12.00
T. Varanka, Clard.Hills 4.00
A. Verbickas, Chicago . .4.00
A. Simonaitis, Chicago . .4.00
K. Černius, Chicago . . . 4.00
H. Stasas, Cleveland . . . 1.00
V. Dedulionis, Cleveland . 1.00
A. Ruibys, Chicago . . .5.00
J. Mačiulaitis, Detroit. . 3.00
A. Kliorė, Pasadena . . .4.00
B. Mikolaitis, Thompsvil. 1.00
G. Klanas, Woodhaven . . 2.00
J. Mulokas, Chicago . . .10.00
Pr. Bukauskas, Waukegan 4.00 
Dr. V. Melnykas, Riverside 9.00
L. Matukas, Toronto . . 2.00
A. Balsys, New York . . 4.00
K. Trečiokas, Newark , . 5.00
B. Briedis, Chicago . . .1.00
J. Žvynys, Chicago . . . 10.00
B. Bernotas, Cleveland . 2.00
V. Sutkus, Germany . . 5.00
M. Račys, Tillsonbury . 3.00
P. Račkauskas, Dorchest. 2.00 
S. Va Skys, Ozone Park' . 2.00 
P. Matiukas, Rochester . 4.00
E. Baranauskas, Miami . .1.00 
V. Matulevičius, Weston . 4.00
J. Ramunis, Victoria.Ill. 4.00V

DIEMAKER
Experienced, build and repair small 
dies. Steady work, overtime, paid 
vacations, fringe benefits, not a job 
shop. Metai stamping plan since 
1901.

CLEVELAND METAL 
STAMPING CO.

31 10 PAYNE 771-5100
(29-31)

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU?

DIRVOS PRENUMERATA METAMS 
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00

PIRKITE PENKTAD. IR ŠEŠTAD.: MIESTE 9:30 IKI 5:45; SKYRIUOSE
9:30 IKI 9:30------- - — DUODAME IR IšKEIčIAME EAGLE STAMPS

MAY’S X BASEMENTS

Clevelando skautės (iš dešinės) D. Nasvytytė, M. Jokubaitytė 
ir s. A. Muliolienė Kaziuko mugėj vikriai aptarnavo pietaujančius... 

V. Bacevičiaus nuotrauka

• Metinis susirinkimas. 
Lietuvių Kultūrinio Darže
lio Sąjungos metinis susi
rinkimas įvyks ketvirtadie
nį, kovo 24, 7:30 vai. vaka
re Lietuvių salėje.

O r g anizacijos prašomos 
atsiųsti savo atstovus. Mo
kestis tik $2.00 metams.

Valdyba

• Dėmesio visiems turin
tiems du automobilius ir 
neturėjusiems nelaimių lai
ke paskutinių 3 metų, yra 
galimybė sutaupyti net 20 
proc. savo mokamos, premi
jos. Dėl informacijų skam
binkite V. Giedraičiui tel. 
911-6835.

REIKALINGI 
vyras ar moteris, lietuvių 
ar slovėnų tautybės, grožio 
saliono valymo darbams. 
Tektų dirbti po 4 vai. du 
ar tris kart į savaitę. Atly
ginimas 12 dol. ar $1.50 i 
valandą. Reikia susikalbėti 
angliškai.

Teirautis:
PORTARO BEAUTY 

SALON 
13592 Euclid Avė.

Tel. LI 1-9191
(29-31)

PARDUODAMAS NEDI
DELIS NAMAS

Gražus vaizdas į ežerą. 
Arti Euclid paplūdimio ir 
('.T.S. Teirautis telefonu: 
K E 1-3227. (30-32)

PARDUODAMAS NAMAS

Grovevvood rajone. Tur
tas geroms pajamoms. 5x4 
— dviejų šeimų su dvigubu 
garažu. $11.900.

Parduoda savininkas!
IV 1-8153

(skambinti po 3 vai. p. p.) 
(29-31)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & H’illiam 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

J. P. MtJLL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienus ir dviejų šeimų na
mų šv Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.
Lietuviai bendradarbiai:

Alg. Dailidė ir Ant. 
Mikoliūnas

15969 Euclid Avė.
UL 1-6666

B.V.D. NEREIKALINGI PROSO 65% DAKRONO,
35% MEDVILNĖS TRUMPOM RANKOVĖM

IŠEIGINIAI MARŠKINIAI
Ši nauja medžiaga apima pastovų jos lygumą ir kontnaliuo- 
jamą dydį. Skalbk, kaip nori, išdžiūvus nereikia proso! Balti, 
normalia apykakle 14’/2 — 17. balti su sesegama apykakle 
14 br— 17, arba mėlynos, pilkos bei rusvos spalvos. Prisega
ma apykaklė !4— 16V2- Galima taip pat įsigyti 100'7 med
vilnės ilgomis rankovėmis išeiginius marškinius, normalia 
apykakle, kaip parodyti šios savaitės ”Life” magazine, dy
džiai 14 — 17.

3,S9
3 už 11.85

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... (H 1-3070 
BASEMENT MEN’S FURNISHINGS. ALI. 6 STORES

VYRAMS GUMBO KREPO PADAIS 
DARBINIAI BATAI

• Tamsiai rudi

• Tigro rusvi

šie nepaprastai lengvi kaip oras padai ir užkulniai suteikia kartu stilingą
išvaizdą ir komfortą darbiniams batams. Specialiai gaminti su geros odos 
viršum, pirštinių odos pamušalais. Kojų antaugoms pritaikytos linijos, spy
ruoklinio plieno raiščiams skylės, neopreno tvirti padai, be vinių konstruk
cijos. Dydžiai 6’2 iki 11» 12 ir 13.

Priimami užsakymai paštu ir telefonu... (H 1-3070
BASEMENT MEN’S SHOES, ALL 6 STORES\_________—Z__________ t



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Naujas Vilties Draugijos šimtininkas chicagietis Vincas Urbonas 
su ALT S-gos Chicagos skyriaus buv. iždininke Genovaite Modes- 
tavičiene. V. A. Račkausko nuotrauka

Lietuvių Styginis Kvartetas kovo 20 d. Clevelande N. Parapijos salėje M. K. Čiurlionio minėjime 
išpildys dalį meninės programos. Nuotraukoje kvarteto nariai. Iš kairės: G. Matiukas, A. Paukštys, 
P. Armonas ir V. Jančys. P. Petručio nuotrauka

lietuviu Styginis Kvartetas atvyksta Į Clevelandą

NEW YORKO-NEW JERSEY 
LIETUVIAMS

KVIEČIAME KLAUSYTI NAUJOS 
"LAISVĖS ŽIBURIO” RADIJO 

PROGRAMOS
WHBI RADIJO STOTIS; 105.9 FM BANGA 

(girdima tik FM radijo priimtuvais) 
SEKMADIENĮ, kovo 20 d., 10-11 vai. ryte.

Programa bus girdima kiekvieną 
sekmadienį 10-11 vai.

• Pokalbiai kultūriniais-politiniais klausimais
• Lietuviška muzika
• Mintys religine tema
• ”Toki dalykai”
• Komentarai anglų kalba
• Organizacijų pranešimai
• Laisvoji tribūna.

Programos reikalais kreiptis: Romas Kezys,
62-15 69 Place, Middle Village, N. Y. 11379. Tel. 
TW 4-1288.

VISUS KVIEČIAME KLAUSYTI!
LIETUVIŲ RADIJO KLUBAS

Visoje eilėje įvairių mūsų lie
tuviškų meninių ansamblių Lie
tuvių Styginis Kvartetas, turbūt, 
užima išimtinę vietą. Tai berods 
vienintelis laisvajame pasaulyje 
kamerinės muzikos vienetas. Gy
venamos sąlygose, neturint ga
limybių suorganizuoti savo sim
foninio orkestro, kurio pagelba 
būtų įmanoma pristatyti mūsų 
lietuviškajai visuomenei lietuvių 
kompozitorių kūrinius ir juos 
išpopuliarinti gyvenamoje aplin
koje, šio kvarteto reikšmė dar 
daugiau iškyla ir pasidaro ne
pakeičiama. Ypatingai šiandien 
aktualu, kad toks ribotas Šio 
muzikinio ansamblio narių skai
čius nesudaro daug sunkumų jam 
keliauti ir aplankyti tolimesnes 
lietuvių kolonijas ir šalia daž
nai re. ngiamų solistų koncertų 
bei chorų ir tautinių šokių pasi
rodymų įnešti daugiau įvairumo 
į mūsų kultūrinį gyvenimą bei 
padaryti jį daug spalvingesnių. 
Jeigu mūsų visuomenė labiau su
sidomėtų šio kvarteto veikla ir 
sudarytų daugiau progų jam pa
sirodyti, tai iš vienos pusės būtų

nors dalinai patenkintas daugelio 
simfoninės muzikos ilgesys, o iŠ 
kitos pusės mūsų kompozitoriai 
būtų savaime paskatinti kurti nau

jus kūrinius ir tuo pačiu pratur
tinti šio kvarteto repertuarą.

Tad tikrai yra sveikintina Chi
cagoje gyvenančių mūsų muzikų

PHILADELPHIA

PADĖKA

Kun. Z. Gelažiui, East St. Louis Tauti

nės Sąjungos skyriui, Aušros chorui, p. Ke- 

mežiams, p. Gerčiams, p. Grybinams, p. Gu- 

daičiams ir visiems kitiem draugams, pa- 

reiškusiems užuojautą mūsų liūdesio va

landoje, nuoširdžiai dėkojame.

Gumbelevičiai

RODYS FILMĄ
"AUKSO ŽĄSĮ"
L. M. K. F. Philadelphijos 

Klubas, kovo mėn. 27 d. sek
madienį, Ritz Hali -- 629-633 
W. Hunting Park Avė., rodys 
filmą "Aukso Žąsis". Pirmo se
anso pradžia 2 vai. p. p. Antro 
-- 5 vai. p. p.

Bilietų kaina: suaugusiems 3 
dol., vaikams — 1 dol. Filmą 
demonstruos specialistas kino 
operatorius su savais aparatais.

Turėtų būti visiems įdomu pa
matyti ekrane lietuvius artistus, 
kalbančius gimtąja kalba.

Klubo V-da.

CHICAGO

Mielam Kolegai-

STASIUI JAKUČIUI
staiga mirus, žmonai PRAKSEDAI, dukrai LAI
MAI ir sūnums VINCUI ir JONUKUI užuojautą 
reiškia

Stud. Ats. Karininkų Korp. Ramovė 
buv. korporantai ir filisteriai

PRAŠO ATSILIEPTI
Prekybos Instituto Klai

pėdoje — Šiauliuose buvu
siems studentams ir lekto
riams, kurių adresai buvo 
žinomi, grupė iniciatorių š. 
m. vasario 5 d. išsiuntinėjo 
bendraraštį ir anketas.

Negavusiej šios informa
cinės medžiagos, prašomi 
atsiųsti savo adresus. Visi 
kolegos prašomi neatidėlio
jant sugrąžinti užpildytas 
anketas adresu: L. Raslavi- 
čius, 7234 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629.

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 

agronomui ANDRIUI BLIŪDŽIUI

ir jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Baubliai. Vizgirdai, Laurinavičienė,
Stanionis ir Staškai

• Korp! Giedros balius 
UŽBURTAS MIŠKAS įvyks 
1966 m. balandžio 23 d., 8 
vai. vak. Jaunimo Centre. 
Jaunatviškoje programoje 
pasirodys Mergaitė su Gi
tara ir Pikų Damos. Prie 
meniškų dekoracijų, svečiai 
linksminsis grojant Neo-Li- 
thuanų orkestrui ir vaišin
sis skanėstų bufetu. (Sk.)

iniciatyva susiburti į šį muzikinį 
vienetą. Lietuvių Styginis Kvar
tetas buvo suorganizuotas 1964 m. 
rudenį. Per trumpą savo veiklos 
laikotarpį kvartetas yra surengęs 
savo kone ertą-rečitalį ir dar 
grojęs ištisoje eilėje įvairių kitų 
pasirodymų programose. Tiek 
rečitalis, tiek visi kiti kvarteto 
pasirodymai visos publikos buvo 
labai šiltai priimti, o jo muziki
nis lygis buvo labai aukštai įver
tintas netik lietuvių, bet ir ame
rikiečių spaudoje.

Kvartete groja mūsų žymieji 
talentingi muzika: Smuikininkai - 
Povilas Matiukas ir Alfonsas 
Paukštys, viola — Vytautas Jan
čys ir cello — Petras Armonas.

Šis kvartetas savo pirmajai iš
vykai pasirinko Clevelandą ir čia 
pasirodys M. K. Čiurlionio iškil
mingo minėjimo koncertinėje 
programoje. Minėjimas-koncer- 
tas įvyks sekmadienį, kovo 20 d. 
Naujosios Parapijos salėje, pra
džia 3:30 vai.

Kvartetas koncerto progra
moje išpildys M.K. Čiurlionio 
kvartetą C Mol.

Clevelando lietuviams tai bus 
tikra meno šventė, kuri sudarys 
retą progą pasigėrėti lietuviška 
simfonine muzika.

Reikia manyti, kad šios retos 
progos Clevelando lietuviai ne
praleis ir gausiu būriu bei.en
tuziazmu pasveikins Lietuvių 
Styginio Kvarteto gastroles.,

J. Dabreika

YORK TOWN HALL
SEKMADIENI, KOVO 20, 5:30 P. P.
Smuikininkas

IZIDORIUS VASYLŪNAS
DUODA

REČITALĮ
PRIE FORTEPIONO

VYTENIS M. VASYLIŪNAS
Programoje

MOZARTO, BRAHMSO IR GAIDELIO VEIKALAI

Rengia NORMAN SEAMAN AGENTŪRA

PAREMKIM 
JAUNIMO 

DARBUS!
JAUNIMO PETICIJA yra visų lietuvių PETICIJA, tacl visi ją pa- 

sirasykim. Surinkim visų mūsų draugų parašus. Reikalaukim, kad būtų 
pasmerktas rusų komunistų kolonializmas Europoje ir grąžinta Lietu
vai laisvė ir nepriklausomybė!

JAUNIMO METAI yra visų lietuvių METAI, tad įtraukim jau
nimą į vis.as lietuviškas organizacijas, į visą lietuvišką gyvenimą. Ro
dyklių jam pavyzdį mūsų pačių darbais, kai]) reikia už Lietuvos laisvę 
kovoti ir lietuviškumą savo tarpe palaikyti. Vvkdykim Jaunimo me
tų programą!

JAUNIMO KONGRESAS yra visų lietuvių KONGRESAS, tad vi
si jam talkinkim. Į ji suvažiuos tūkstančiai jaunimo atstovų iš laisvojo 
pasaulio kraštų ir vieningai pareikš savo’ jaunatvišką pasiryžimą kovo
ti už pavergtos Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę iki tos kovos per
gales! Jaunimo Kongresas baigsis su įspūdinga Dainų Šventė. Tai bus 
didinga visų laisvųjų lietuvių manifestacija! Ruoškimės Jaunimo Kon
gresui ir Dainų šventei! Dalyvauki m didžiulėje prieškongresinėje Jau
nimo Stovykloje!

PADĖKIM JAUNIMUI NE ŽODŽIAIS,

BET DARBAIS IR AUKOMIS!

Aukas siųsti: LITHUANIAN YOUTH CONGRESS 
c/o MRS. B. JUODIKIS 
1794 EAST 227 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44117
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