
I

)NALI
Teodoras ^linstriibas'
7243 So. Alba n v ii ve.,
Chicago, III. 60629

------- THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER —

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

VOL. III Sausis - January 13, 1967 Nr. 5

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KRITIKA IŠ 'KAIRES r - * C
'* f

fe
—n 

-•- s> v

VISAME PASAULYJE TURBŪT NERASI NĖ 
VIENO DAUGIAU KRITIKUOJAMO DALYKO 
KAIP JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
UŽSIENIO POLITIKĄ. — JI PUOLAMA Iš DE
ŠINĖS IR KAIRĖS. — Iš DEŠINĖS JAI PRIKI
ŠAMAS NUOLAIDUMAS KOMUNIZMUI, Iš 
KAIRĖS KOMUNISTINIO PAVOJAUS IŠPŪTI

MAS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Dirvos puslapiuose, 
ne tik šioje vietoje, Wa- 
shingtono administraci
jai dažnai prikišamas 
nuolaidumas komuniz
mui. Tokia pažiūra daž
nai susilaukia talkos iš 
pačių amerikiečių deši
niųjų, konservatorių tar
po. Tačiau nemažiau ar
šios kritikos girdisi ir 
iš kitos, kairės, ’pa- 
žangios* pusės. Pra
vartu ir su ja susipa
žinti. Juo labiau, kad 
tam geros progos duoda 
kai kurių jos žinomų kri
tikų, kaip profesorių John 
Kenneth Galbraith bei Ar- 
thur Schlesingerio Jr. ir 
senatoriaus J. William 
Fulbright straipsniai 
apie santykius su Euro
pa, užsakyti Washingto- 
no Post dienraščio. Pir
masis profesorius buvo 
ambasadorium Indijai ir 
kartu su istoriku Schles- 
ingeriu priklausė prezi
dento J.F. Kennedy 'sme
genų trustui’, o Fui - 
brightas yra jau 22 metai 
senatorium ir tos insti
tucijos užsienio reikalų 
komisijos pirmininku.

Galbraith išveda, kad 
JAV politika, iširus di
džiajai karo meto koali
cijai su sovietais ir D. 
Britanija, siekė tokių 
trijų tikslų: 1. stiprios 
karinės pajėgos, įskai
tant visų ne komunisti
nių valstybių koalicijos; 
2. stiprios ir vieningos 
ūkinės būklės ir 3. spe
cialiai, nors apie tai ir 
vengiama viešai kalbėti, 
buvo stengiamasi savo 
pusėn palenkti vokiečių 
karinius ir pramoninius 
sugebėjimus (military 
valor and industrial vi- 
gor of the Germans). 
Priešingos pažiūros bu
vo mažai pakenčiamos ir 
ta politika buvo varoma 
tokių stambių organiza
cinių vienetų kaip Valsty
bės ir Gynimo departa
mentai. 'Įsibėgėjimas1 
buvęs toks smarkus, kad 
prezidentas J. F. Ken
nedy dažnai sakydavęs: 
"Asmeniškai sutinku, 
bet neesu tikras, kad vy
riausybė taip darytų" (I 
agree būt I'm not sure 
that we can get the go- 
vernment to go along), 

Bet gyvenimas nesto
vėjo vietoje. Komunisti
niai režimai suliberalė- 
jo, Vakarų Europos ūki
nis atkutimas pralenkė 
visas ankstyvesnes vil
tis., Nauja situacija reika
lauja ir naujos politikos. 
Tai supranta jaunesnioji 
Kennedžio karta, tačiau 
tai sunkiai suprantanti 
senesnioji karta. Tačiau 
anksčiau ar vėliau bus 

įžiūrėta, kad karinis su- 
sigrupavimas prie taip 
vadinamos geležinės už
dangos, kuris pasirodė 
pats patvariausias ir il
giausias nuo senosios Ro
mos laikų, yra anachro
nizmas, kuris kada nors 
turi būti atšauktas, nors 
kartu ir oficialiai pareiš
kiant, kad niekas nepasi
keitę. NATO dar kurį 
laiką pasiliks, tačiau jei 
Prancūzija dabar nebi
jo komunizmo, sunku įsi
vaizduoti, kad amerikie
čiai tuo tariamu pavojum 
dar ilgai rūpintųsi. Vi
sa tai ves prie amerikie
čių draugišku santykių 
su visomis Europos vals 
tybėmis, nepaisant jų vi
daus režimo. Lenkija, 
nors ir komunistinė, jau 
seniai gauna Amerikos 
pagalbą. Prekybos, su
sisiekimo ir kultūriniai 
santykiai su visais Rytų 
Europos kraštais vis 
daugiau plečiasi. Indijos 
ir Pakistano konflikto nu
raminimui buvo pasinau
dota sovietų talka, lygiai 
taip pat ieškoma jų suti
kimo atominių bandymų 
ir atominių ginklų ne
davimo kitiems kraš
tams susitarimams, net 
gi Vietnamo pacifikaci- 
jai. Prieš tris metus 
dar buvo bandoma gal
voti apie sovietų pašali
nimą iš JT pagal 19 str. 
už duoklių tai organiza
cijai nedavimą, dabar tai 
esąs jau visai pamirš
tas reikalas.

Niekas nebetiki teigi
mui, kad komunistai nori 
mus kaip nors apstatyti. 
O jei tam netikima, ne
priimama ir politika, ku
ri yra tuo teigimu pa
remta.

Šitam Galbraitho vaiz
dui vargiai tinka Vietna

- Dėmesio! Dėmesio! Visi kviečiami budėti: aplink bastosi kiniški vilkai!

mo karo epizodas, kuris 
rodo, kad tarptautini s ko 
munistinis sąmokslas nė
ra visai išgalvotas ir ne
realus dalykas. Žinia, 
Kremlius yra labai at
sargus ir bijo rizikos, 
tačiau kiekvieną pasi- 
taikusią progą pasistū
mėti jis labai mielai iš
naudoja. Taip buvo Eu
ropoje 1940 ir vėles
niais metais, taip vy
ko vėliau Azijoje. Kini
joje vykstanti revoliuci
ja dar nežinia kuo gali 
pasibaigti. Ją gali lai
mėti ir senasis partijos 
aparatas, kuris vėl gali 
susitaikyti su Kremliu
mi.

Kai prof. Schlesinge- 
ris daug tikisi iš ame
rikiečių kultūros įtakos, 
kuri plečiasi ne tik Va
karų Europoje, bet ir ko- 
munistiniuose kraštuo
se, ir ta kultūrinė įtaka 
esanti stipresnė už gink
lus, senatorius Fulbrigh 
tas svajoja apie Jungti
nių Tautų sustiprinimą, 
po truputį tai tarptau
tinei organizacijai per- 
leidžiant vis daugiau sa
vo suvereninių teisių, 
nes priešingu atveju žmo
niją gali vėl ištikti ka
tastrofa. Ir kaip tik vals
tybės, kurios išugdė des- 
truktyvinį nacionalizmą, 
turėtų pačios pirmosios 
atsisakyti nuo dalies sa
vo suverenumo JT nau
dai. Kurios tai būtų? Tur 
būt Vokietija, Italija ir 
Japonija. Nė viena iš jų 
dabar to nepadarys,ir vi
sai pamatuotai. Kaip ten 
nespekuliuosi, kol kas 
žmoniją nuo atominio ka
ro apsaugo tik amerikie
čių persvara atominių 
ginklų srityje. Jei ta per
svara kurią gražią dieną 
išnyks, tada pasauliui 
ateis juoda diena, nes tie, 
kurie ją turės, nesivar
žys ja pasinaudoti.

Pakels
mokesčius
* PREZIDENTO JOHNSONO 

kalba Kongrese, užsitęsusi 1 vai. 
ir 9 min., susilaukė 44 kartus

Argentinos sostinė Buenos Aires, kur vasario 1 d. atidaromas IV Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
sas. Jo metu įvyks ir Jaunimo Metų užbaigimas, tad ta proga laukiama suvažiuojant daug jaunimo ne 
tik iš Pietų Amerikos valstybių, bet iš JAV ir Kanados. Kongresą uždarius, nuo vasario 8 iki 23 d. Kor
dobos kalnuose įvyks lietuvių jaunimo stovykla. Studijų savaitės metu bus paskaitos ir diskusijos te
ma "Pažinkime mūsų tėvų kraštą".

ĮŽENGIANT Į NAUJUOSIUS METUS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO ŽODIS N. METU PROGA <»

tis jų valstybių reika
lai. Tai gali daryti lais
vojo pasaulio žmonės — 
jų tarpe 38 Afrikos kraš
tų gyventojai, susilaukę 
savo nepriklausomų vals
tybių ir iffiie teise na- 
tys valdytis. Mes tačiau 
negalime tokia nuotaika 
dalyvauti naujųjų metų 
sutikime. Mūsų kraštas 
tebėra sovietų okupuo
tas, mūsų sena valstybė 
tebėra sovietų užvaldy
ta, mūsų tauta negali vyk
dyti savo valios, lais
vai rūpintis savo inte
resais ir netrukdomai 

suteikti kraštui iF kovojantiems išpažinti savo tikėjimą,
vyrams reikalingą paramą.

Pagal Prezidento siūlymą, 
kiekvienas mokąs L 000 dol. mo
kesčių į metus nuo liepos 1 d. 
turės mokėti 1.060 dol. , , .... - . . . T •

Prezidentas taip pat pranešė, 
kad prašysiąs Kongreso pakel
ti Sočiai Security mokamas pa
šalpas ir pensijas 20%.

Vietnamo karo reikalu Prezi
dentas apgailestavo negalįs pa
skelbti, kad einama prie pabai
gos. "Susiduriame su didesnė
mis išlaidomis, aukomis ir ago
nija".

Prezidento kalba, išskyrus 
Vietnamo problemą ir santykius 
su Sov. S-ga bei jos satelitais, 
daugiausia lietė įvairius valsty
bės vidaus reikalus.

Mes lietuviai nega
lime švęsti naujųjų me
tų pradžios taip, kaip ją 
linksmai švenčia kitų 
laimingesnių už Lietuvą 
laisvų tautų žmonės. Jie 
turi pagrindą šia proga 
i eiKSti ’inKejimus ir su
manymus, kaip turi klo-

plojimų, išskyrus darant pasiū
lymą pakelti mokesčius 6%. Šis 
pasiūlymas daugeliui Senato ir 
Kongreso atstovų buvo staigme
na, tačiau, anot Prezidento, tai 
reikalinga valstybės deficitui 
išlaikyti "protingose ribose", ir 

O greta šitos priespau
dos eina metodingas, vis 
didėjantis mūsų krašto 
rusinimas, kurį sovietai 

tuvą rusus, tiek panau
dodami mokyklą, spaudą 
ir literatūrą. Štai kas 
rūpi ir skauda mums, 
tuo tarpu kai laisvasis 
pasaulis pakilioje nuo
taikoje eina į naujuosius 
metus.

Ir tai rūpi bei skauda 
visiems užsienio lietu
viams, be partijų, srovių 
ar amžiaus skirtumų. 
Mūsų išeivija palieka kaip 
buvusi vieninga, smerk
dama sovietų agresiją 
prieš Lietuvą ir reika
laudama Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. 
Toks buvo ir yra užsie
nio lietuvių nusistaty
mas. Toks jis bus ir atei
ty, nes jaunoji lietuvių 
karta, išaugusi ar gimu
si užsieny, perimdama 
veiklą iš senosios kar
tos, vaduojasi tais pa
čiais patriotizmo jaus
mais ir teisingumo dės
niais, kaip jos tėvai, 
kurie statė nepriklau
somą Lietuvą, ją gynė, 
jai dirbo ir atsisakė pri
pažinti jos laisvės su
naikinimą.

Kaip tik praeitais me
tais užsienio lietuvių jau
nimas ypatingai ryškiai 
parodė savo pasiryžimą 
tęsti senosios kartos dar-

bą Lietuvos laisvei. Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas Chicagojepa- 
sisakęs už Lietuvos ne
priklausomybės atstaty
mą, ir jaunimo pateikta 
Jungtinėms Tautoms tuo 
reikalu peticija, palių— 
dyja senosios ir jauno
sios kartos vieningumą 
pagrindiniu mūsų tautos 
klausimu. O tas vienin
gumas yra ženklas, kad 
užsienio lietuvių visuo
menė yra gyvas organiz
mas ir kad svarbiausias 
jos gyvybės veiksnys yra 
darbas Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti.

Mes įeiname į naujuo
sius metus be kokių op
timistinių svajonių, bet 
ir be tuščio pesimizmo. 
Mes žinome, kad sovie
tų okupacijai 
dar nematyti 
čiau mums 
jog smurtas
niuose santykiuose ar 
atskirų tautų gyvenime 
niekados neišsprendžia 
nieko galutinai. Geriau
sias pavyzdys tam yra

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvoje 
galo. Ta- 
yra aišku, 
tarptauti-

IŠ VISO PASAULIO

* NAUJAI SESIJAI susirinkęs 
JAV Kongresas jau spėjo paro
dyti ženklus, kuriuose įžiūrima 
respublikonų ir piet. valstijų de
mokratų koalicija.

Kontraversiniam N.Y. negrų 
atstovui Kongrese A. C. Powell 
buvo atimta teisė duoti prie
saiką, kol vyks jo, kaip Kongre
so atstovo, praeityje padarytų 
prasižengimų tyrimas. Spėja
ma, kad tai iššauks negrų re
akciją.

* FORDO FUNDACIJA sutei
kė pašalpas 2 negrų organiza
cijom bendroje sumoje 730tūkst. 
dol. Iki šiol negrų reikalams to
ji Fundacija yra suteikusi arti 
4 mil. dol. paramos.

* JAV VYRIAUSYBE susi
rūpino vis didėjančia savo drau
gų parama Raud. Kinijai ir Ku
bai. Net gi š. Vietnamas žymią 
dalį paramos gauna iš Vak. ali— 
jantų.
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Paskutinės II Pasaulinio karo dienos (23)

Pasidavė be sąlygų
derybose 
savo nu- 
Krebsas

Abi pusės 
pasiliko prie 
sistatymo ir 
grįžo atgal, nepasiekęs 
susitarimo.

Bunkeryje kilo panika, 
nes dabar atrodė, kad į 
jį nukreiptos visos so
vietų patrankos. VonDuf- 
ving vėliau suprato, kad 
dėl to kaltas Krebsas, 
padaręs klaidą rusams 
atidengdamas bunkerio 
vietą^ Vokiečiams liko 
tik du keliai: nusižudyti 
ar pabėgti. Tad visi pra
dėjo planuoti. Buvo su
tarta mažomis grupėmis 
išeiti tuneliu iš bunke
rio iki Friedrichstrasse 
stoties, kur buvo galima 
tikėtis susijungti su ka
reivių daliniu ir pasiekti 
šiaurę. Goebbelsas pa
sirinko kitą kelią. Jis 
nutarė su žmona ir vai
kais nusižudyti.

Ne visiems bėgliams 
pavyko išsigelbėti. Kai

(ŽENGIANT Į
N. METUS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Sovietų Sąjunga, kurios 
vyriausybė po šiai die
nai bijo leisti rusų tau
tai laisvai išreikšti sa
vo valią demokratiniuo
se rinkimuose ir tramdo 
kiekvieną laisvesnės 
minties pasireiškimą ne 
tik politikoje, bet taip 
pat mokslo, meno, lite
ratūros, tikybos srity.

Sprendžiami dalykai 
y t ii- laio-
vės siekimas. Jie yra mo
ralinė ir politinėj jėga, nės baigtos, 
kuri atsilaiko prieš bet 
kurią priespaudą ir su
daro vienintelį pastovų 
tvirtą pagrindą tiek ap
saugoti mūsų kraštui nuo 
rusinimo, tiek išlaikyti 
mūsų tautos dvasiai, li
gi Lietuva galės atgauti 
laisvę.

Toks yra mūsų vilties 
šaltinis ir tokios 
kelio gairės.

Eidami šituo 
mes neprivalome 
žvelgti laikinų tarptau
tinės politikos kaitalio
jimų. Mums tėra vienas 
tikslas — Lietuvos ne
priklausomybės ir lietu
vių tautos laisvės atsta
tymas. Jo mes siekiame 
nepažeisdami niekieno 
teisėtų interesų, vaduo- 
damiesi žmonių įstaty
mais ir tikėdami Dievo 
teisingumu.

Aš širdingai sveikinu 
jus, brangūs tautiečiai 
ir tautietės, Lietuvos 
Diplomatinės Tarnybos 
vardu, ir reiškiu jums 
geriausius linkėjimus.

kurie buvo užmušti, o ki
ti pateko rusams į ne
laisvę.

Be Goebbelsų, bunke
ry nusižudė dar trys as
menys : Hitlerio karinio 
kabineto viršininkas 
gen. Burgdorfas, vy
riausiojo štabo viršinin
kas gen. Krebsas ir bun
kerio sargybos viršinin
kas SS kapitonas Sched- 
le.

Kai visa vadovybė din
go, Berlyno gynimo atsa
komybė užgulė ant vieno 
gen. Weidlingo pečių, ku 
ris nebematė kitos išei
ties kaip kapituliuoti.

Gegužės 2 d.,tuoj po 
vidurnakčio rusai paga
vo radijo pranešimą:

— Čia 50-tas šar
vuočių korpas. Prašome 
sustabdyti kautynes. Vi
durnaktį 50 minučių siun
čiame parlamentarus de
ryboms prie Potsdamo 
tilto. Jie atpažinimui tu
rės baltas vėliavas. 
Laukiame atsakymo.

Rusai atsakė:
— Pranešimą gavo

me. Gerai supratome. 
Perduodame vyriausiam 
štabui.

Gavus pranešimą gen. 
Čuikovas tuoj pat įsakė 
sustabdyti šaudymą. Ge
gužės 2 d. po vidurnak
čio pulk, von Dufvingas, 
lydimas dviejų karininkų 
su baltom vėliavom,at
vyko prie Potsdamo til
to. Juos nuvedė į Čuiko- 
vo štabą. Tuoj pat atvyko 
ir Weidlingas, Berlyno 
įgulos viršininkas. Už 
kiek laiko visame mies
te per garsiakalbiu s bu- 
vo pranešta, kad kauty-.

Nors kai kuriose vie
tose susišaudymai tęsė' 
si dar kelias dienas, ofi
cialiai Berlyno mūšis 
buvo baigtas. Tą rytą iš
lindę iš slėptuvių berly
niečiai pamatė virš 
Reichstago plėve šuo j ant 
sovietų vėliavą.

Rusai tik už kelių va
landų surado bunkerį, 
nors ir buvo jiems nu
rodyta vieta. Pirmieji 
lavonai, kuriuos jie ra
do bunkery,buvo Burgdor^ 
fo ir Krebso. Abu kari
ninkai nusišovė prie 
bonkomis ir stiklais ap
statyto stalo. Vėliau ra
do Goebbelsų šeimos la
vonus. Hitlerio lavonas 
buvo sodely pridengtas 
plonu žemės sluoksniu. 
Lavonas buvo dalinai ap
degęs, bet iš dantų nu
statyta, kad tai jis.

Kas buvo padaryta su 
jo lavonu? Rusai tvirti
na, kad visiškai sudegi
no. Bet jie niekad nesu
rado Evos Braun lavono 
ir galvojama, kad gal ji 
buvo tiek sudegusi, kad 
liko neatpažinta.

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... 1935 m. Draugija Užsienio Lietuviams Remti Kaune suruošė pasaulio 
lietuvių suvažiavimą, kuriame dalyvavo ir Amerikoje išeinančių lietuvių laikraščių atstovai. Nuotrauko
je svečiai su žymesniais Lietuvos veikėjais Kaune. Sėdi iš kairės: Trečiokas (atstovavęs Vienybę), Ši
mutis (Draugą), Augustienė (Naujienas), Varpo bendrovės dir. Bortkevičienė, dr. Baltrušaitienė, adv. 
Novickienė, Pivariūnas (atstovavęs Sandarą), Karpius (Dirvą) ir prof. Tumėnas. Antroj eilėj: Januške
vičius, prof. Sleževičius, Vailokaitis, dr. Raulinaitis, prof. Pakštas. Vitaitis (atstovavęs Tėvynę), dr. 
Bistras, prof. Šalkauskas, Žygelis, dr. Garmus, adv. Vileišis, Bielinis. Trečioj eilėj: Leimonas, Vro- 
nevskis, dr. Skrupskelis, Petrauskas, Kardelis, Paleckis, Rudvalis, Augustas (atstovavęs Naujienas), 
Makauskis. M. Smečechausko nuotrauka

JAUNIMAS KREIPIASI Į TĖVUS

mūsų

keliu, 
atsi-

— Kiekviena valanda, 
— skelbė gen. Weidlin- 
gas, — didina civilių gy
ventojų ir mūsų sužeis
tųjų skausmą. Aš įsakau 
tuojau pat sustabdyti kau
tynes.

***
Paskutinę dieną Busse 

savo armiją pasuko į va
karus, ieškodamas būdų 
susijungti su Wenck ar
mija. Tas jam pasisekė 
tik po didelių sunkumų, 
prasiveržus pro rusų li
nijas. Iš 200,000 karei
vių, kuriuos jis turėjo 
prie Oderio, vakarus pa
siekė tik 40,000. Wencko 
ir Busse armijų likučiai, 
viso 100,000 karių, per
sikėlė per Elbę pasiduo
dami amerikiečiams įne„ 
laisvę.

Berlyne laike kautynių 
žuvo apie 150,000 civilių. 
Kiek žuvo vokiečių kariš
kių nežinoma, bet jų turė
jo žūti nemažiau. Rusų 
žuvę paimant Berlyną 
apie 100,000, bet tai gal

Taip mes drįstame į 
Jus kreiptis, tvirtai ti
kėdami, —

kad Jūsų lūpose ir jū
sų pastogėje dar yra gy
vas iš gimtosios šalies 
atsineštas lietuvių kal
bos žodis, — tasai ver
tingiausias dvasios spin
dulio ryšis, per erdvę 
ir laiką jungiantis jus 
pačius su jūsų tėvais ir 
seneliais, rišantis arti
mųjų širdis ir visus tau
tos narius į vieną gretą 
istorijos kelionėje;

kad jūsų sieloje dar 
neužgeso jūsų pačių lie
tuviškosios vaikystės 
dienų atsiminimai, — su
laukto pavasario džiaugs
mas, nerūpestingos va
saros atgaiva, gelstan
čių rudens lapų šnerėji
mas jūsų tėvų soduose 
ir mūsų tautos liaudies 
dainų ilgesys;

kad jūsų akyse dar ne- 
užtemo toli toli paliku
sios Lietuvos peizažas, 
— jos vandenų žydris, 
jos žemės žaliavimas, 
jos pakelėse verkiančių 
gluosnių ir beržų šiūra- 
vimas, išlydėjusių Jus 
gal į paskutinę negrįžta
mą kelionę;

kad jūsų mintyse vie
natvės ir tylos valandą 
dar vis prisikelia tie, 
kurie kovojo dėl lietu
viško spausdinto žodžio 
dėl valstybės ir tautos

atgimimo, kurie mirė ka
lėjimuos, neišsižadėda
mi idėjos, žuvo karo lau
kuose, gindami nepri
klausomybės palaimą, 
susisprogdino partizanų 
apkasuose, palikdami 
mums gyvą laisvės vil
tį ir neišsižadamai šven
tą pareigą;

Mes tikime, kad visa 
tai, kas jūsų sieloje dar 
iki šios dienos gyvena, 
kas sudaro dar jūsų lie
tuviškų vertybių lobį, jūs 
nuoširdžiai trokštate 
palikti ir savo vaikams, 
kaip kiekviena tauta, 
trokšdama amžinai šio
je žemėje būti, karta kar- 
ton skrupulingai įdiegia 
savo dvasios gyvybę, be 
kurios ir negyvas gimto
sios žemės akmuo dar 
kartą numirtų.

Todėl mes, patsai lie
tuviškasis jaunimas, Jau
nimo Metams įprasmin-* 
ti karštai kreipiamės jū
sų, savo ir visos tautos 
labui prašydami, —

kad per įvertinimo sto
ką ar sąmonigai nepa
liktumėte nė vieno savo 
vaiko be lietuviško žo
džio, be lietuviškos min
ties ir širdies svetimoje 
aplinkoje pamesto;

kad nepaliktumėte jo 
be lietuviškosios mo
kyklos, kuri perteikia 
jam tėvų gimtosios ša
lies pažinimą, jos kultū
rines vertybes, įjungia jį 
į lietuviškojo jaunimo

bičiulystę ir stengiasi jį 
uždegti Didžiųjų Lie
tuvių istorinių žygių pa
vyzdžiu;

kad tuo pačiu nepalik' 
tumėte jo ir be lietuviš
kojo tėvų meilės jaus
mo, kad neatitolintumė
te jo nuo savo širdies, 
ką galite pervėlai pa
tirti varge ir senatvė
je.

O jeigu esate dėl ku
rių nepalankių, bet įvei
kiamų, aplinkybių pa
miršę šią svarbiausią
ją pareigą, o drauge ir 
sunkiausiąją atsakomy
bę, mes, vėl patsai lie
tuviškasis jaunimas, no
rime jums priminti, kad 
mūsų giliausiu įsitikini
mu, —

jokio materialinio 
turto gausybė ar žėrė
jimas neatperka to nu
sidėjimo, kurį sąmonin
gai ar per apsileidimą 
padarome, už savo ma
terialines gerybes ir pa
togumą parduodami po
litinėje tremtyje nutau
tėjimui savo ir savo pa
vergtos tautos vaikus.

Mes viltingai laukia
me, kad jūs nenumosite 
ranka į šįmūsų draugiš
ką priminimą ar prašy
mą ir mūsų rūpestį.

Tad ligi pasimatymo 
su jūsų jaunuoju atžalynu 
lietuviškoje mokykloje.

Bostono Jaunimo 
Metų Komitetas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

perdaug išpūstas skai
čius, nors panašų skai
čių buvo pramatęs ir 
gen. Bradley, jei Eisen- 
joweris būtų nusprendęs 
užimti Berlyną,

VIESKIHMI CHICIGOJE PIRKITE JOJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika
PARAMA

METINIS DIVIDENDAS 
IŠMOKAMAS DU KART 
PER METUS
Už VISAS SĄSKAITAS

u t u a I 
ederal 
avings
2212 WEST CERMAK ROAD

CHICAGO, 1LL. 60608
John J. KazMauftkas. Pres

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th$— $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th — $2.98
3. Coeur de France Cordials ....... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th—$4.75
5. May Wine — Import.

From German 5th — $0.98

6. Krupnik — Honey punch
7. Import. Scotch Wiskey ..

5th — $3.69
5th — $3.98

TURTAS VIRŠ DVIDEŠIMT MILIJONŲ

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

Automobiliams aikštė greta mūsų įstaigos

Nuo spalio mėn 17 d 1966 m. sąskaitos yra apdraustos iki $15.000 00 
per Federal Savings & Loan Insurance Corporation
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ISSIAISKINKIME
Karts nuo karto svei

ka ir naudinga pasikal
bėti su savo skaitytojais 
tokiais klausimais, ku
rie iškyla ne vien tik 
dėl laikraščio turinio, 
ne vien dėl to, ką "Dir
va parašė" ar ko "Dir
va neparašė". Yra ir to
kių reikalų, kurie sie
jasi su skaitytojais bei 
laikraščio prenumerato
riais, kad ir neturint 
tampraus ryšios su laik
raščio turiniu. Tai yra 
įstatymai ir taisyklės, 
kurių leidėjai privalo 
laikytis, jei laikraštis 
nėra leidžiamas "pogrin
dyje", o yra vieša ir 
įstatymams pakliauta 
institucija. Įstatymai ir 
taisyklės daugiausia sie
jasi su pašto įstaigos 
darbu, tam tikrais jos 
reikalavimais, įsiparei
gojimais. Daugelis tų 
formalumų tiesioginiai 
skaitytojų ir prenumera
torių neliečia, išskyrus 
gal vieną svarbų atvejį, 
užtikrinantį laikraščio 
ateitį. Tai yra — skai
čius laiku užsimokėju
sių prenumeratą.

Tam tikram, labai ri
botam, laikui galite už
sisakyti amerikietišką 
spaudą. Tai reklamos su
metimais teikiamos ga
limybės susipažinti su jų 
leidiniais, gi tam ribo
tam laikui pasibaigus, 
mokėk- arba nebegausi. 
Tegul kas pabando gauti 
žurnalą ar laikraštį kre
ditan, kad ir 1 metams.

Atrodo, yra toneišban- 
džiusių. Bent iš Dirvai 
prisiunčiamų užmetimų 
matyti, kad yra ne ma
žai norinčių turėti lei
dėjų "pasitikėjimą". Sun
ku pasakyti kaip tokiais 
atvejais elgiasi kiti lie
tuvių spaudos leidėjai. 
Dirvos leidėjų kredi
tas ir pasitikėjimas sa
vo skaitytojais yra stam
bokas. Gal jis toks todėl, 
kad dauguma prenume
ratorių neapvylė ir, anks' 
čiau ar vėliau, savo sko
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lą laikraščiui sutvarkė. 
Bet laikraščiui leisti 
reikalingų medžiagų tie
kėjai ir kiti su laikraščio 
leidimu susi j ękontr agen
tai nėra tokie nuolaidūs. 
Gerai, kai gauni prekę 
kreditan 30 dienų.

Tat kam gi visa ši is
torija? Gi tam, kad šiek 
tiek apraminus tuos pre
numeratorius, kurie ga
na stropiai užsimokėję 
1966 m. prenumeratą, ga
vę pranešimą, kad lai
kas užsimokėti ir už 1967 
m. prenumeratą, nekel
tų bereikalingo erzelio, 
neužsigautų ir nevargtų 
laiškų rašinėjimu. Pre
numeratos už spaudą^a- 
gal visame pasaulyje pri
imtas taisykles ir rei
kalavimus, apmokamos 
pirmyn. Raginimai ir pri
minimai eina nustatyta 
tvarka ir be jokių išim
čių. Iš visos spaudos lie
tuviškųjų laikraščių lei
dėjams taikytina ta iš
imtis, kad jie gal paro
do daugiau kantrybės, 
stengiasi parodyti di
desnį pasitikėjimą savo 
skaitytojais.

Tokio pat pasitikėjimo 
laukiama ir iš skaity
tojų.

ALT "VADAI”
Naujasis Vliko pirminin

kas dr. J. Valiūnas šiomis 
dienomis lankėsi Chicagoje 
ir čia susitiko su ALT pir
mininku A. Rudžiu ir I vi
cepirmininku dr. P. Grigai
čiu.

Naujienos tuos Vliko pir-

DIRVA

Žiema prie krioklio... Vyt. N4aželio nuotrauka

Partijos ir vadavimo akcija
Gruodžio mėn. 21 d. 

p. Henrikas Žemelis Dir
voje iškėlė ALT refor
mos klausimą ir sumi
nėjo septynias pagrindi
nes sritis, kurios prive
dė prie dabartinės Vliko 
ir ALT neveiksmingumo 
krizės. Pritardamas H. 
ž. iškeltoms mintims ir 
jo realiems pasiūly
mams lietuvišką j ai veik
lai sustiprinti, norėčiau 
sustoti ties šio aktua
laus straipsnio iškelta 
penktąja negerovės prie
žastimi — būtent: "Par
tinis reprezentavimas to
se abejose institucijose 
yra nustojęs realaus pa
grindo ir visuomenės 
nuotaikų bei pasiskirsty
mo atspindžio".

IViUsLį supratimu šio 

klausimo esminis peržiū
rėjimas bei radikalus 
pertvarkymas yra vie- 

mininko susitikimus pažy
mėjo kaip pasimatymus ”su 
Amerikos Lietuvių Tary
bos vadais” (1967. I. 7.).

Dėl to sveikinu Naujie
nas: jos jau pripažįsta "va
dus”.’

Antra, dėkoju ir už atvi
rumą: paaiškėjo, kad ALT 
reikalus tvarko "vadai” ir 
kad jų yra net du.

Iki šiol manydavome, kad 
ALT vadovauja pirminin
kas su visa valdyba, kuri 
yra sudaryta iš pagrindinių 
organizacijų atstovų.

Ir tikrai: valdybos nariai 
pasiskirstydavo pareigomis 
ir apsieidavo be ”vadų”.

Jonas Lazdutis,
Chicaga

DAYTONIŠKIŲ AUKA
Nesant Day tone Balfo 

skyriaus, kaip kiekvienais 
metais taip ir 1966 m. au
kas Balfui rinko L. R. K. 
Draugijų Sąryšis. Viso su
rinkta $595.50. Be to, ta pa
čia proga, per tą patį sąry
šį J. A. Urbonas papildo
mai paaukojo Saleziečių 
gimnazijai Italijoj $5.00 ir 
Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj $6.00.

Turint galvoje Daytono 
lietuvių kolonijos skaičių 
(nepilni 400 asmenų įskai
tant ir vaikus), negalima 
sutikti su J. A. U. teigimu 
(Dirva Nr. 140 gruodžio 30 
d.), kad didžiumoje dayto- 
niškiai šalti, atsisako net 
doleri Balfui paaukoti. Aš 
manyčiau, kad Daytono lie
tuviai, proporcingai imant, 
ne tik Balfui bet ir kitiem 
lietuviškiem reikalams tarp 
daugelio kitų kolonijų savo 
piniginėmis aukomis net 
pirmauja. fdj)

ANTANAS BUTKUS 

nintelis laidas sklan
džiam tolimesniam dar
bui. Partinis reprezen
tavimas Vlike niekados 
neturėjo realaus pagrin
do, nes Vlikas kūrėsi 
Lietuvą priešui oku
pavus. Tuo metu nebu
vo net fizinės galimy
bės partinės reprezen
tacijos tikslingumui pa
tikrinti. Pradžiai to ir 
nereikėjo. Vlikas kūrėsi 
paskubomis ir dėl būtino 
reikalo organizuoti vie
ningą politinį pasiprieši
nimą. Lietuviškoji vi
suomenė jo pastangas 
Lietuvoje vieningai ir 
visokeriopais būdais rė- 

Tačiau pi-nrlinis Vli- 
ko susigrupavimas, pra
dėjęs efektingą kovą už 
Lietuvos laisvę, ar netu
rėjo būti tik laikinas iš
eities taškas? Keitėsi 
veikimo galimybės su be
sikeičiančiom sąlygom, 
net ir okupantas pakei
tė okupantą. Deja, ta bė
dos verčiama ir pasku
bomis sulipdyta kaž ka
da veikusiais partiniais 
pagrindais politinės va
dovybės formali struk
tūra pasidarė nelyginant 
religinė dogma, apie ku
rią iš esmės pakalbėti 
vieni nedrįsta bijodami 
būti apšaukti "eretikais", 
kiti gal bijo prarasti 
užsėstų kėdžių... Dėl 
dirbtinės struktūros ir 
mažai ką su realiu gy
venimu beturinčio parti
nio susigrupavimo nu
kenčia vadovybės dar
bas, nutolstama nuo šį 
darbą remiančios visuo
menės ir nebepajėgiama 
darban įjungti pačias pa
jėgiausias darbo rankas, 
nes tam neretai skersai 
kelio atsistoja siauri par- 
tiniai išskaičiavimai.

Kad būtų lengviau iš 
esmės pažiūrėti į lietu
viškojo visuomeninio - 
politinio gyvenimo nege
roves, trumpai stabtelė
kime ties kitų bėdomis. 
Vokietijoje socialistų 
bei krikščionių demokra- 
tų koalicinės vyriausy
bės sudarymo proga, 
įžymus amerikietis pub
licistas VValteris Lipp- 
mannas komentavo, kad 
jei toji sudaryta koali
cija dar nėra visiškas 
partinės sistemos atsi
žadėjimas, tai tikrai yra 
jos suspendavimas. Ko
aliciją sudarydami vokie- 
čiai prisipažino, kad 
tarp tų partijų ilgai puo

selėti skirtumai nėra es
miniai ir kad nei viena iš 
tų partijų neturi doktri
nos, kuri Vokietijai būtų 
gyvybiškai reikšminga.

Ideologinių skirtingu
mų pranykimas, partijų 
sumenkėjimas bei poli
tinės sistemos neveiks
mingumas bei nepraktiš- 
kumas nebėra vien tik lo
kalinė vokiečių proble
ma, bet ji pasidarė vi
suotina ir pasaulinė.

Šiandien, iš 130 suve
reninių valstybių, kur 
partinė valdymo siste
ma tebeveikia, beliko 
vos keliolika. Toji siste
ma šlubuoja ne tik nau
jai nepriklausomybę at
gavusiuose, bet taip pat 
ir aukštos kultūros kraš- tUUiSČ.

Pažiūrėjus iš arčiau, 
matosi sąryšis tose 
smunkančiose ideologijo
se, kas iš esmės ir su
daro galimybę net mark
sistams susijungti su 
krikščioniais demokra
tais. Dėka partinės sis
temos neveiksmingumo 
daugelyje kraštų susida
ro geros sąlygos autori
tetiniams režimams. 
Viena iš pagrindinių prie
žasčių, privedusių prie 
partinės sistemos ne
veiksmingumo yra ta, 
kad partinė sistema iš
sivystė gerokai prieš di
džiąją šių laikų indus
trinę revoliuciją ir prieš 
milžinišką technologinę 
pažangą, kuri iš esmės 
pakeitė žmogaus gyveni
mo būdą, ir net patį žmo
gų-

Ideologiniai skirtu
mai, kurie kaž kadažmo 
nes taip aistringai su
skirstė į blokus, šian
dien tiems patiems žmo
nėms jau nebėra įdomūs. 
Senosios doktrinos bei 
politinės pažiūros, se
niai suformuotos, šian
dien nebegali būti efek
tingai panaudotos kaip 
tinkamos ir veiksmingos 
valdymo formos toje nau
jai susiformavusioje ma
sinės produkcijos visuo
menėje.

Modernioji žmonija 
šiandien atsistoja prieš 
dilęmą. Šių dienų poli
tikai ir valstybininkai 
turi surasti tikrą atsa
kymą į sekantį klausi
mą, — būtent, ar pa
čios didžiosios verty
bės, kaip antai individo 
vertinimas bei jo asme
ninės laisvės gerbimas 
politiniame gyvenime, 
gali būti išsaugotas be
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partinės sistemos. At
sakymo į šiuo klausi
mus nuoširdus ieškoji
mas būtų bent pradžia, 
kuri eventualiai išsi
vystytų į to klausimo 
sprendimą. Ta proga ver
ta įsidėmėti, kad demo
kratinė žmogaus laisvė 
atsirado ir buvo valsty
bės išsaugota daug anks
čiau už partinę valdymo 
sistemą, tad demokrati
niam valdymo būdui par
tinė sistema nėra esmi
nė jos dalis.

W. Lippmannas ragi
na pasiruošti politi
niams išradimams, ku
rie būtų taip radikaliai 
nauji, kaip kad yra nau
ja technologinė revoliu
cija, kurioje mes šian
dieną gyvename. Grei
čiausiai , netolimoje atei
tyje, žmonės žiūrės į 
dabartinį politinį susi
tvarkymą su nusistebė
jimu ir nepasitenkini
mu dėl politinių parti
jų šiurkštaus žalumo, 
dirbtinumo ir nenuėšir- 
daus apsimetimo. Tuo
met pasenusi partinė si
stema atrodys taip pat 
neįtikėtinai nevykusi, 
kaip kad šiandien mums 
atrodo senovės medici
nos priemonės, kuomet 
reikėjo griebtis kuokos 
smogti į galvą, kad taip 
užmigdytų pacientą, ku
riam reikėjo amputuoti 
koją.

Partinė sistema nepri
klausomoje Lietuvoje 
veikė vos keletą metų. 
Mūsų supratimu, šian
dien nei vieta, nei laikas 
spręsti, ar tas partinės 
sistemos suspendavi
mas buvo kraštui naudin
gas ir tuometinėm sąly
gom būtinas. Esmėje 
lieka faktas, kad mūs iš'’ 
kiam partiniam susigru- 
nayimiii nebuvo nei laiko tinkamai išsikristalizuo
ti, nei tobulėti, bei prie 
Lietuvos valstybinio gy
venimo tinkamai prisi
taikyti. Po maždaug dvi
dešimt metų pertraukos, 
ir net nepriklausomybę 
praradusia neprityrusi, 
neišbandyta ir gana pri
mityvi partinė santvar
ka jau ištisą antrą dvi
dešimt metų tremtyje 
yra tebelaikoma pagrin
du mūsų politiniam išsi- 
diferencijavimui ir ant 
šių griaučių remiasi po
litinė Lietuvos valstybės 
atstatymo vadovybė. Tie
sa, per tą 20 tremties 
metų buvo bandyta ke
letas "reformų", kurios 
iš šalies žiūrint, atro
dė tik kėdžių perstati- 
nėjimas. Pagaliau ir tas 
kėdžių perstatinėjimas 
įvykdavo tik tuomet, kai 
susikaupdavo didelis vi
suomeninis nepasitenki
nimas. Atseit, prie vai
ro stovintieji trūkumų 
tokiam susitvarkyme ne
matė, arba juos laikė 
taip vadinamam vientisu
mui išlaikyti būtinais.

Užbaigėme Jaunimo 
Metus. Tai buvo vienas 
šviesesnių tremties gy. 
veninio momentų. Atsi- 
skleiskime Jaunimo Kon
grese mūsų pačių jauni
mo surašytą testamen
tą, — suvažiavimo re
zoliucijas: "Kongresas, 
apsvarstęs reikalą ir ga
limybes jungtis į bendrą 
politinės lietuvių veiklos 
organizaciją, laiko, kad 
dabartinis politinės vado, 
vybės sudarymo būdas 
partiniu ar sroviniu pa
grindu yra tokio įsijungi
mo kliūtimi, nes kitoje 
aplinkoje išaugusi jau-

(Nukelta į 4 psl.)
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA PARTIJOS IR VADAVIMO AKCIJA...

Kada tikim, kada ne
Taip, negali būti abejonės, - 

trėmimų į Sibirą epopėja yra 
mus labai skaudi ir labai svar
bi. Tėvynėje ji visą laiką aki
vaizdi, o laisvajame užsienyje 
nors nebe kiekvienas, bet dar 
dažnas lietuvis ją pergyvena, 
bent prisimena. Todėl apie tai 
vis pašnekama, daug prirašo
ma, ir ši tema tebejaudina ne 
vieną rašytoją. Todėl dar la
bai verta plačiau ją pagvildenti, 
negu tik "trumpai-drūtai".

Po valstybinės nepriklauso
mybės netekimo, sovietiniai 
trėmimai ir mūsų tautos nai
kinimas yra antra skaudžiau- 
sioji lietuvių tautinio likimo 
žaizda. Jei būtų humaniški ir 
galėtų Į kitų skausmus pažiū
rėti, kaip mato savuosius, tą 
žaizdą geriausiai suprasti ga
lėtų tik žydai. Nes tik žydai hit
leriniu laikotarpiu ir į karo pa
baigą Europoje išgyveno pasi
baisėtinus masinius jų naiki
nimo žiaurumus ir turėjo di
džiulių nuostolių.

Kiek žydų kraujo ir kultū
ros žmonių sunaikino hitlerinin
kai, tiek proporcingai ne mažės - 
niu procentu lietuvių yra su
naikinę cariniai ir ypač raudo
nieji kremlininkai. Tik žydų nai
kinimas truko trumpą laiką ir 
jų pasaulyje vistiek liko daug 
daugiau negu lietuvių, ir po ka
ro jiems pavyko įsteigti savo 
nepriklausomą valstybę Izra
elyje. O Lietuvos laisvės auš
ra nepatekėjo, mūsų tautos nai
kinimas tebeina toliau. Nebe 
masiškai kaip per birželio trė
mimus ar partizaninio karo me. 
tu, bet labiau užslėptai, ramiau 
su apsvaiginimu, rafinuočiau, 
tačiau tebeina.

Sovietų Rusijos bolševikai 
yra keleriopai daugiau milijonų 
išžudę ir sunaikinę Sibire pačių 
rusų, ukrainų, lenkų, kaukazie
čių, vokiečių ir pabaltiečių, ne
gu naciai žydų. Ar humaniška
sis pasaulis dėl to daugiau ne
gu pasibaisėtino genocido taip 
rėkė ir šaukė, kaip tebešaukia 
žydai?

Žydai savo tautos teroro me
tus ir savo "exodus" yra apra
šę šūtimis knygų, vaizdavę li
teratūroje, teatre, filmuose, 
televizijoje, memuaruose ir 
mokslinėse studijose. Ir vistiek 
tebėra Įspūdis, kad dar ne vis
kas pasakyta, ne viskas aprėp
ta, vis lyg stinga vieno didelio 
veikalo ir didelio genijaus, kuris 
šią tragediją suvestų sintezėn.

Būčiau tarpe tų, kuris nesi
stebiu, nesipiktinu ir nenuobo
džiauju, kada ir mūsų rašyto
jai, laikraštininkai bei kitų sri
čių rašto ir mokslo žmonės vis 
grįžta ir grįžta priebaisiojo Bir
želio ar iš viso prie sibirinių 
trėmimų ir lietuvių tautos nai
kinimo temos. Godžiai stengiuos 

paskaityti, kas naujo atskleidžia
ma apie pirmuosius ir vėlesnius 
trėmimus, ypač ką pasakoja ar 
aprašinėja iš Sibiro išsivadavę 
tautiečiai, kurių jau nebe vienam 
pavyko pasiekti laisvąjį pasaulį.

Ir tebeturiu įspūdį, kad apie 
šią vieną iš skaudžiausių lietu
vių tautos tragedijų mes dar ne
same perdaug prikalbėję ir jos 
ištyrę, bet vis be galo dar ma
žai ir paviršutiniškai. Ypač nie
ko stambesnio ir gilesnio dar 
nesame sukūrę grožinės litera
tūros srityje. Dešimtys bele
tristų, poetų ir dramaturgų šią 
temą yra lietę, mėginę išjausti 
ir atvaizduoti. Beveik kiekvie
nas mūsų rašytojas užsienyje 
yra ją bent užsiminęs, kai kurie 
bandė gilintis. Tačiau, jeigu per 
daug neklystu, gigantiškų ir ge
rai išbrendusių veikalų čia vis 
dar neturim. Monumentali tema 
vis tebelaukia naujų mėginimų, 
naujų talentų ir genijų. Ji greit 
nepasens. Pagaliau ir gyvenime 
ji dar nepasibaigus L

Beje, šmėkšteli man kartais 
ir juodesnė mintis. Gal užsienio 
lietuvių rašytojai nebesuspės 
šiai temai reikiamai prinokti ir 
niekada jos visu gyliu bei aukš
čiu neįveiks. Tiesiogiai jos vie
ną kitą etapą pergyvenę tėra 
tik vyresnieji, ir jie ilgainiui iš
nyks. O jaunieji bus gal tik šį tą 
skaitę, girdėję iš pasakojimų, 
tai suvokti tegalės netiesio
giai, jeigu iš viso tuo jaudinsis. 
Gi rašyti apie tai niekad ten ne
buvusiems šiandien yra labai drą* 
su ir didžiai rizikinga.

O kaip parašomi geri istori
niai, net priešistorinio turinio 
romanai? - jūs paklausite. Taip, 
gera šalitinių studija, papildyta 
dar geresnės vaizduotės, gali 
sukurti meno šedevrus. Ypač kai 
iš anų laikų nebėra nei gyvų 
liudytojų, nei prieštarautojų, nei 
kritikų. Bet lietuvių tremtinių gy
venimas Sibire dar ilgai turės 
gyvų liudininkų, papildytojų ir 
kritikų.

Pavergtos tėvynės lietuviui 
visokiais atžvilgiais ta tema bu
vo ir bus artimesnė, giliau at- 
jaučiama, geriau suprantama, 
autentiškiau pažinta. Todėl la
biau tikėčiau, kad ką nors di
delio, gilaus ir stipraus apie 
tai parašyti galės anų kraštų, 
o ne Amerikos ar Australijos 
lietuvis rašytojas. Šis, kaip ma
tom, dažniausia yra aprėžtoje 
emocijų skalėje, melodramatiš
kas, greit moralizuoja, tuoj per- 
patriotina ir, kas blogiausia, 
nuolat kartoja vis tuos pačius mo, 
tyvus, situacijas, tipus, o berašy
damas nuliūsta ir apsiašaroja 
dar daugiau, negu jo verkiantie
ji ir nuliūdę herojai.

Tad ar mums iš viso liesti 
sibirinės tremties, kacetų ir bol

ševikinių kalėjimų temas ir kaip 
prie jų eiti? Beveik nežinočiau 
išganingo atsakymo, bet Pranas 
Razminas žino. Draugo (1966. 
XII.17) kultūrinio priedo bend
radarbis, pateikdamas savo ne
blogai pamatuotus Įspūdžius 
apie Rūtos sibirinę apysaką, pri
mena, jog šiandien apie tą trem
tį yra nemaža gyvų liudininkų, 
kurie daug papasakoja ar yra ap
rašę, kaip iš tikrųjų ten buvo ir 
tebėra.

"Tai kronika, - rašo Pr. Raz
minas, - kuria gali drąsiai nau
dotis savo kūrybingą jam žodžiui 
ir mūsų rašytojai. Rodos, būtų 
nereikalinga nieko daugiau be- 
išgalvoti ir pačiam kūrėjui, 
kaip tik praplėsti detales, su
jungti, išlyginti, pasinaudojant 
neišsemiamu kalbiniu turtu. Be
rods, tuo keliu eina ir Alė Rū
ta savo 'Žemės šauksme’ "...

"Berods" ir man taip atrodo: 
tuo keliu ji eina. Aiškiai maty
ti, kad ji uoliai studijavo, kas 
liudininkų apie tremtį prirašy
ta ir pripasakota. Ir praplėtė, 
ir per 300 puslapių nešykštėjo 
"neišsemiamo kalbinio turto". 
Deja, tas kelias daug paines
nis, negu Razminas manytų. Jis 
pilnas pavojų, grumstų ir duo
bių. Kad reportažinė medžiaga 
virstų menine apysaka ar ro
manu, neužtenka ją tik praplės
ti, išlyginti, sujungti savų žo
džių upėmis, pačiam daugiau 
"nieko nebeišgalvojant".

Tiesa, aprašymų apie bol
ševikų okupaciją ir sibirinius 
pergyvenimus turim gana daug, 
ir ypač tremtinės moterys čia 
daug patarnavo, pvz. Rokienė. 
Ir tokie aprašymai turi patiki
mumo pirmenybę, nes čia kalba 
tikriej liudininkai, o ne Šiaip 
ten nei buvęs, nei matęs, nei 
išgyvenęs pasakorius su savo 
"neišsemiamu kalbiniu turtu". 
Ir kai jie ten, kitokios vilties 
nebeišmatydami, meldžiasi ir 
tas maldas surašo, tai nors jos 
ir nebūtų Dovydo psalmių sti
liaus tobulumo, jos mus veikia, 
jas išgyvenam, gėrimės ir pati
kim, nes žinom, kad jos tikros.

Kad tokie liudininkų raštai bū
tų įdomūs ir svarbūs, jiems 
meniškų prašmatnybių perdaug 
nė nereikia. Antai, Algirdas Nas- 
vytis angliškai perpasakojo ir 
išlygino Armonienės nuotykius 
gan kukliu stiliumi ir be dides
nių "beletristikų", to reportažo 
nepavadindamas romanu (non- 
fiction novel), kaip koks kitas lie
tuviškas genijus būtų padaręs. 
Tačiau ši autentiško liudijimo 
medžiaga iŠ karto sudomino 
stambią amerikiečių leidyklą, 
ją serializavo populiariausias 
Amerikos magazinas, taip pat 
kitų kraštų spauda, ir net šian
dien "Palik ašaras Maskvoje" 
vis dar tebeverčiamas į nau
jas kitataučių kalbas.

(Atkelta iš 3 psl.) 
no j i karta nėra organiš
kai susijungusi su išei- 
vijon atsineštais politi
niais lietuvių jungi
niais". (mano pabrauk
ta A.B.)

Kaip įsidėmėtini ir 
kiek daug tiesos pasako 
šie jaunimo rezoliucijos 
žodžiai. Mūsų supratimu, 
kas šiandien dar nėra su' 
laukęs 60-65 metų am
žiaus, turėtų ne tik šią 
rezoliuciją paremti, bet 
ir drauge su jaunimu rei
kalauti politinėje vado
vybėje radikalių pakeiti-

Kaip pasakotoja ne rašytoja 
ir jos sekretorius, inžinierius 
ne rašytojas, galėjo tūkstante
riopai daugiau atkreipti tarptau
tinės publikos dėmesį, negu to
mis temomis jį atkreipia mūsų 
iškilę rašytojai, kalbinių turtų, 
praplėstų detalių ir premijų lau
rų kupini beletristai? Tai mįs
lė, kurią reikėtų kai kada iš
gvildenti ir atspėti.

Be abejo, čia yra eilė Įvairių 
aplinkybių, bet dvi trys man at
rodytų aiškesnės.

Pirma, norint pasiekti įtiki
namumo laipsnį, kurį automa
tiškai turi gyvasis liudininkas, 
meninio kūrinio autorius priva
lo plačiai ir visapusiškai savo 
pasakojamą "istoriją" dokumen
tuoti, pagrįsti ją konkrečiom 
ir teisingom gyvenimo tikrovės 
studijom.

Antra, jis turi plačiau ir gi
liau galvoti, negu jo nuomone pa
sakoriui beletristui užtektų. Ne 
tik galvoti, bet ir "išgalvoti", 
t.y. suvokti visumą, permatyti 
gilesnę prasmę, sutelkti ir su
tirštinti problemos esmę, suras
ti savitą racionalią ir įdomią 
interpretaciją.

Trečia, nepamiršti, kad pa
saulinio, o taip pat ir lietuvio 
skaitytojo psichologija literatū
ros veikalui nebėra ta, kokia bu
vo dar šio Šimtmečio pradžioje 
ar prieš porą šimtų metų. Šių 
dienų skaitytoją mažiau bevei
kia ir patraukia ašaros, senti
mentalumai, moralizavimai, 
dejonės ar maldavimai. Jis la
biau mėgsta šaltesnę, bet kietą 
dramą, ryškius vaizdus, stip
rius charakterius, skubesnį pa
sakos tempą ir kai kada dar jau
dinasi juodame danguje regėda
mas mažytę vilties žvaigždelę.

Gal dėl to šiandien "minių 
vadovais", priešingai negu bu
vo prieš šimtmetį ir anksčiau, 
yra nebe poetai ir rašytojai, bet 
gąlvoČiausi ir gabiausi, o nere
tai ir demagogiškiausi žurnalis
tai.

Aš nežinau, ar tai tiesa, bet 
taip spėju ir jaučiu. Jūs galite 
Įrodinėti kitoniškai. 

mų. Kiekvienas lietuvis, 
kiekviena lietuvaitė, ku
rie, šio taip vadinamo 
pensininko amžiaus dar 
nėra sulaukę, taip pat 
yra išaugę kitoje aplin
kumoje ir jie visi nebė
ra organiškai susijungę 
su išeivijon atsivežtais 
politiniais junginiais, 
nes nė vienas iš jų dar 
nebuvo politiniai subren
dęs tuomet, kai partinė 
sistema veikė Lietuvo
je — tad nė vienas ne
turėjo progos aktyviai jo
je dalyvauti.

Vlikas pradėjo gar
bingą tėvynės laisvinimo 
kovą Lietuvoje. Tuomet 
jo nariams grėsė mirti
nas pavojus. Kai kurie iš 
Vliko narių nuo okupan
to ir nukentėjo. Šiandien 
susidėjo kitokios sąly
gos ir visiems Vakarų 
pasaulyje gyvenantiems 
mūsų veiksniams asme
ninis pavojus sumažėjo. 
Nejauku darosi, kai ma
tai, kad daugelis jų, ta
me saugume užsiliulia- 
vusių, naujos aplinkos ne
įvertinę ir nuo kasdieny
bės atitrūkę neišvysto 
stipresnės ir mūsų sąly
goms dar labai įmano
mos Lietuvos vadavimo 
akcijos. Krašto okupan
tas, žinoma, džiaugiasi 
ir visokeriopais būdais 
stengiasi sukiršinti, nes 
jie siekia mūsų išeivijos 
suskaldymo, kuriam taip 
gerai pasitarnauja srovi
niai ginčai ir partinė 
aritmetika.

Pripažinkime, kad 
emigracija savaime su
daro labai geras sąlygas 
susiskaldymui ir visais 
laikais visų kraštų emi
grantai tą išgyveno. Mes 
tačiau turėtume būti žy
miai atsparesni. Juk Va
sario 16 ir kitom iškil
mingom progom šau
kiam, kad nebėgome iš 
namų dėl skanesnio duo
nos kąsnio, o tik kovos 
lauką perkėlėm kitur. 
Kraštui pavojus nepraė
jo, o tik mes per sau
giai pasijutom laiko ir 
erdvės atžvilgiu toli nuo 
namų atsidūrę. Kas be 
ko, naujos asmeninės ga
limybės turtingam kraš
te mus lepina ir daž
nas nejučiomis pasijun
tame taip dideli ir pro
tingi, kad mums kitų nuo
monė darosi dėmesio ne 

verta... Sį savo kultūrinį 
nesubrendimą užslėpti 
dažnai jį pavadiname "lie
tuvišku individualizmu". 
Net ir nepatogu pakarto
ti visiems taip gerai ži
nomą ir savaime su
prantamą dėsnį — vieny
bėje galybė! Tačiau kiek 
išsisukinėjimų, kiek ne
tikrų priežasčių dėl ne
turėjimo progos, laiko 
sąlygų, sugebėjimų ir t. 
t. mes griebiamės kaip 
argumento pasiteisinti t 
kai netikėtai esame už
klupti su klausimu, o ką 
tu, brolau, tos vienybės 
labui konkretaus pada
rei?

50 metų sukaktuvių iš
vakarių proga ar nerei
kėtų mums, vyrai, iš tie
sų pajudinti žemę! Ge
riausia pradžia, žinoma, 
nuo savęs, savo draugų, 
pagaliau gal ir partijos, 
jeigu dar kas iš mūsų jo
je dalyvaujame.

HELP WANTED MALĖ

STRUCTURAL STEEL 
DETAIL DRAFTSMEN

Minimum 4 years experience. Pleas- 
ant vvorking conditions. Fringe ben
efits. Permanent position.

YPSJLANTI STEEL FABRICATION
CO.

2643 E. Michigan Ypsilanti, Mfch.
313 — 278-5250 MR. BARNES

(140-7)

MACHIN1STS
All ground, for work on high 
quality aircraft parts. Ample 
overtime in lašt 10 years. All 
benefits, fully paid Blue Cross 
and Life Insurance. Apply in 
person.

Peerless Precision 
Products Company 

122 Bacon St. 
Pawtucket, R. I. 

722-5100
An Equal Opportunity Employer 

(2-5)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
PIPE FITTERS 

WELDERS 
MILLRIGHTS 

ELECTRICIANS
&

DIE REPAIRMEN
Immediate openings for journeymen 
or individuals with 5 to 10 years of 
proven experience. Positions offer ex- 
cellent wages and fringe benefits. 
Apply or send resume to Personnel 

Director
MICHIGAN PLATING & 

STAMPING CO.
740 Ann St. N.W. 

Grand Rapids, Mich.
(139-5)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ALĖ RŪTA

NUPŪSTOS VILTYS
IŠ NESENIAI IŠLEISTOS APYSAKOS "ŽEMĖS ŠAUKSMAS”, 

PRISIMINTI 25 METŲ LIETUVIŲ TRĖMIMUI Į SIBIRĄ.

(4)

— Aš tave mėgstu, vaike, kai juokies. Čia vi
si paniurę... — Sakydavo rusė.

Linas buvo gudrus, žinojo, kaip ją prajuokin
ti, kaip gauti kokį kąsnį sau ir mamai...

Mamos laiškai į Lietuvą arba grįždavo atgal, 
arba dingdavo be jokio atsakymo. Tik iš naujų 
kalinių jie sužinojo, kad eina karas su vokiečiais, 
kad Lietuva dabar nacių rankose. Frontas nepra
leido pašto, nebuvo jokių naujų žinių iš savo ša
lelės, nes visi lietuviai tremtiniai buvo sugaudyti 
tą pačią birželio savaitę prieš karo pradžią.

Tiesa, kad Kirevkoj visi buvo paniurę, net ir 
vaikai. Dauguma vaikų išmirė jau pirmą žiemą 
nuo šalčio; nebuvo tada dar tikros ligoninės irnie 
kas jų negydė. Paauguoliai buvo liūdnais veidais, 
kraujuojančiomis nuo cingos burnomis, kaip ir su
augusieji. Visi sunvke. sumenkę, nebegalėjai am
žiaus išskirti. Šešiolikmetis galėjo atrodyti kaip 
sunykęs senis. Linas atrodė iš kūno mažu vaikeliu, 
bet veidas buvo rimtas, su liūdnumo šešėliu, kaip 
jo labai sublogusio tėvo ar kaip visada užsiverku
sios motinos.

Vienintelis žmogus Kirevkoj, su kuriuo Linas 

galėjo kartais vaikiškai pasijuokti, buvo Kastė Fa- 
vasarytė. Nors motinos liga ją baisiai iškankinda
vo, bet mergaitė su Linu lyg ir atsigaudavo. Jie 
dažniausiai kalbėdavosi apie visokias smulkme
nas, įvykusias dar Lietuvoj. Ir imdavo juoktis. 
Jie prisimindavo, kaip Velykose iškrito iš sūpynių, 
arba kaip eidami į rarotas nušalo nosį, ar kaip 
mušdavo šaukštais į kaktą, pirmąkart tais metais 
pradėdami srėbti karštus riebius kopūstus. Jiems 
varvėdavo seilės nuo tų riebių kopūstų prisimini
mo. Ir atrodė, buvo labai gera ir juokinga, kai 
vienas kitam — paukšt — riebalotu mediniu šaukš
tu į kaktą.

— Naujiena!
— Še, ir tau naujiena!
— Ir tau!
Kol mamytė ar tėvelis imdavo bartis, jei šei

myna labai įsismagindavo.
Ir vieną dieną, kai Linui ir Kastei buvo ne

mažai juokų, kai Kirevkoje atrodė nebe taip jau 
bloga, staiga pasklido žinia: išveža kažkur vy
rus, ir išveža moteris. Ne visus ir ne visas, tik 
atrenka, perskiria šeimas, jau laiko uždarę, jau 
rytoj išveš... Kodėl? — Niekas nebuvo paaiškin
ta. Kur ką? — Niekam nepasakyta. Galėjai spė
lioti, klausti, kalbėti, — niekam nebuvo aišku, 
nei lengviau. Galėjai prašytis, verkti, dejuoti, 
maldauti, — administracija buvo neperkalbama 
ir nepermaldaujama. Girdi, toks įsakymas, tokia 
tvarka. Socialistinė valstybė jus globoja, jie žino, 
ką daro, taip geriau, taip reikia...

Kaip vėjas, kaip taifūnas perpūtė Kirevką. 
Žėrė į veidus žiauriau, kaip pikčiausia purga.

Surinko moteris, sutalpino, suvertė į roges 
ir išvežė. Vyrus išvarė pėsčius nakčia. Buvo sa
kę, rytoj, dar formalumus atliks, dar atsisveikin
ti galės; buvo jie surinkti į daiktą, neva dezin
fekciją atlikti, o naktį dingo, nė pėdsakų taigoje, 
nei balso, nei paskutinio "sudiev", nei žvilgsnio...

Moteris, matyt, atrinko sergančias, nebeti
kusias, kad Kirevkai, jų nusikračius, palengvėtų. 
Jų tarpe jėga išvežta ir Adomienė, kuri labai prie
šinosi, nenorėjo iš savo namelio išeiti.

Vyrai, priešingai, parinkti stipriausi, pajė
giausi iš Kirevkos paliegėlių; jiems būsiąs kitur 
parūpintas geresnis darbas... Jie parašysią šei
moms vėliau, gal grįšią atgal į Kirevką...

Jų tarpe į nežinią išvaryti Dzidorius Rudė- 
nas ir Jonas, mokytojas, kurio laimė (ar nelai
mė) buvo: iš stovyklos į stovyklą, po visą pla
tųjį Sibirą, po plačiąją sovietinę tėvynę.

Linas prikritęs verkė tris dienas ir naktis, 
nieko nenorėjo dirbti; Svetlana, pagaliau, kailį 
jam išpėrė ir prievarta pavalgydino gerais pie
tumis. Ji kažkodėl vis užmesdavo akį ant šito ber
nioko: gal kad savo panašų sūnelį turėjo...

Ir Lino laukė dar vienas sukrėtimas: Kastu
tė, jo pusseserė, silpnai matydama, dar užsi
verkusi dėl motinos atskyrimo, nepabėgo laiku 
nuo pakirsto, griūvančio medžio. Prislėgė varg
šę, per krūtinę, paskutinį kvapą greitai išleido...

Nebaigtas drožinėti Rudėno kryželis buvo pri
kaltas prie įbesto Kastutės kapan medžio, kad 
ženklintų jaunos mergaitės poilsio vietą keistoje 
ir žiaurioje Kirevkoje. Jos motina niekad nesuži
nojo apie Kastutės mirtį, ir niekas nesužinojo 
tolimesnio Adomienės likimo.
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Juodkrantės tunto skautės prie mozaikinių darbų ruošiantis Klaipėdos mugei.

Veiklūs Chicagos 
jūrų skautai

LJS Chicagos tėvų komiteto narė Matutienė, Juodkrantos tunto Me
dūzų valtininke V, Gasnerytė ir jūrų skaučių vadi jos narė N. Raišy- 
tė gamina rankdarbius Klaipėdos mugei, kuri įvyks Chicagoje Jau
nimo Centre. L. Knopfmilerio nuotrauka

Aš dirbu Schmidt’ui Clevelande
Sugrąžintas tuščias bonkas aš dedu ant įuostos. Iš 
čia jos eina plovimui, sterilizavimui ir pripildymui su 
”one beautiful beer”. Kai susitinku su bičiuliais ar 
nueinu j, taverną ir matau žmones geriant Schmidt’o 
alų, didžiuojuos prisidėjęs prie tų bonkų atėjimo iki 
jų. Kiek pastebėjau, kas kart daugiau ir daugiau 
žmonių geria Schmidt’ą, nes iš tikrųjų bonkos ne
paliauja riedėję.

beautiful beer
C. SCHMIDT & SONS, INC., CLEVELAND. OHIO

E. Vengiansko nuotrauka 

budžiai, bet, ir rėmė
jai su tėvais.

Kiekvieną sekmadienį 
YMCA plaukymo basei
ne vyksta plaukiojimo 
užsiėmimai, kuriuose da
lyvauja virš 80 jūrų 
skautų narių. Čia ne tik 
plaukiojama, nardoma 
ir kitos vandens išdaigos 
išdarinėjamos, bet ir pa
tyrusių vadovų priežiū
roje mokomasi teisin
go plaukiojimo meno, 
skęstančio gelbėjimo ir 
ruošiamasi Siaurės Ame
rikos Lietuvių plaukymo 
pirmenybėms, kuriose 
reprezentacinė Lietuvių 
Jūrų Skautų komanda ne 
kartą skynė pirmąsias 
vietas.

Metams baigiantis, 
gruodžio mėn. 17 d. Chi
cagos kaimynystėje, 
Lemonte, jūrų skauti- 
ninkių J. Lukošiūnienės 
ir D. Lukošiūnaitės pas
tangomis, buvo įsteigtas 
naujas LJS vienetas. Tą 
dieną įvyko šio vieneto 
steigiamoji sueiga ir Le- 
monto jūrų skautų-čių tė - 
vėlių ir svečių bendros 
Kūčios. Iškilmėse ir Kū- 
čiose dalyvavo per 100 as
menų.

Gruodžio mėn. 18 d. 
Chicagos jūrų skaučių 
Juodkrantės ir Baltijos 
Jūros tuntai, kartu su tė
veliais ir rėmėjais bei 
svečiais, turėjo iškilmin
gas bendras Kūčias, ku
riose dalyvavo visa Chi
cagos Lietuvių Jūrų Skau
tų vadovybė ir per 250 
jūrų skautų-čių ir sve
čių. Kūčios buvo praves
tos pagal lietuviškas tra
dicijas su trumpa progra
ma.

Čia pat jau ir tradici
nis LJS parengimas — 
Klaipėdos Uosto Mugė, 
sutraukiąs daug lietu
viškosios visuomenės. 
Šiais metais mugė ren
giama sausio 22 d., Jau
nimo Centro patalpose, 
Jūrų skautų-čių vienetai 
padedami savo vadovų, 
jau keli mėnesiai dirba, 
pluša ir iki vėlyvo vaka
ro kasdien klijuoja, kala, 
dažo ir piausto įvairius 
muginukus. Klaipėdos 
uosto mugėje su savo me
niškai pagamintais rank
darbiais, šiais metais ža
da pasirodyti ir East Chi
cagos bei naujai įsistei
gusio jūrų skautų-čių vie
neto Lemonte jūrų skau- 
tijos atžalos. Mugės pa
rengiamuose darbuose 
nuoširdžiai talkininkau
ja ir jūrų skautų-čių tė
veliai, Čhicagos Jūrų 
Skautijos tėvų komitetui 
vadovaujant.

Kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiais, vasa
rio mėn. pradžioje, chi- 
cagiečių laukia jūrų skau
tijos balius — Puota Jū
ros Dugne — kuriam taip 
pat ruošiamasi.

Kaip matome, Chica
gos jūrų skautai, vado
vaujami energingų va- 
dovų-ių, neturi laiko nei 
atsikvėpti. Visi nariai

Praeitos vasaros sto
vyklinius išgyvenimus 
primiršę ir burlaivius 
žiemojimui sutvarkę 
Chicagos jūrų skautai

griebėsi aktyvių žiemos 
sezono darbų, į kuriuos 
yra įtraukti, ne tik ma
žieji bebriukai ir ūdry- 
tės, jūrų skautai-ės ir

Mano pavarde 
EDWARD LUCAS

Žvilgsnis į 
mūsų 
negeroves

Šiandieninė aplinka 
mus iš visų pusių supa 
gan dideliais pavojais. 
Kuo ilgiau mes svečiose 
šalyse užsibusime, tuo 
greičiau ir pats tautinio 
išsilaikymo laipsnis toly
giai puls. Mūsų tautos 
laisvės perspektyvos 
dar miglotos, ir esame 
laimingi gyvendami nors 
viltimi, kad teisingumas 
laimės — bus vėl laisva 
Lietuva.

Pasitraukę iš tėvynės 
išgyvenome dvi broliš
kos vienybės, sandaros 
bei tarpusavio bendravi
mo deramos pakantos fa
zes. Tuo metu buvo mū
sų visų vienodas varga
nas likimas mūsų didy
bę apvaldęs ir pats ma
monas, tas turtų ir pui
kybės tėvas, tik sapnuo
se visame savo žavėti
nam grožy tepasirodyda^ 
vo. Po dvidešimt dviejų 
nuo savo tautos atplyŠi
mo metų įslinkome į tre
čią visokios nedarnos 
tautinei vienybei ir jos 
gyvybei išlikti fazę: vis 
daugiau mūsų prieauglio 
nebesulaikome tautinėje 
bendruomenėje, lygiai 
kaip ir patys atvėsome 
nuo tų pačių bendruome
ninių reikalų, pareigų 
tenkinimo ar aktyviu da
lyvavimu jos veikloje. 
Vyresnieji vis nemeta 
partinių bei srovinių 
štampų, o jaunieji to bo
disi ir pina kitas tauti
nės bei tėvynės vadavi
mo politinės sampratos 
gijas ir tuo daug ką iš 
mūsų vyresniųjų nekaip 
nuteikia. Ne po tėviškės 
dangumi augusi jaunoji 
karta neįsisavina tiek tė
vynės meilės ir ilgesio 
sentimentų, kiek vyres
nieji. Tas pats pasaky
tina ir apie senųjų emi
grantų prieauglį, kuris 
didžiausiu procentu nu
ėjo svetimiems tarnau
ti, ypač sudarinėdami 
mišrių šeimų židiniuso 
Nedėkingos mūsų gyveni
mo aplinkos poveikyje ir 
vėliau atkilusios į šį kraš 
tą (o taip pat ir į kitas 
laisvojo pasaulio šalis) 
šeimos sunkiai besusi- 
tvarkė su savuoju atžaly
nu — jį lietuvių nenau
dai retina svetimieji. Iš 
mus supančios aplinkos 
sąvokos noriu ištraukti 
vieną elementą, kurį dar 
gyvendami Europoje vi
saip vartaliojome — vie
ni kitiems įtaigojome iš
vykę iš jos savo naujo
mis sodybomis nesišsi- 
barstyti. Pačioje nauja
kury stėj e vėl glaudino- 
mės savo gyvenvietėmis 
vieni prie kitų ir tautinę 
vienybę kūrėme ant nau
jų pamatų, skersai pa
žvelgę į senakūrių susi
tvarkymo stilių.

Netrukus praradome 
savo pirmųjų globėjų - 
senakūrių simpatijas. O 
dar vėliau, užsikalę do- 
lerėlį, pasipūtėme ir 
prieš aną kart taip arti
mą tautietį ar savo bro
lį. Ką čia su tavimi — 
brūkšt tolėliau nuojo.Ki-

dirba, pluša ir žada daug 
įdomių ir gražių paren
gimų.

Ed.

Slidininkai keliasi į kalną... Vyt. Maželio nuotrauka

tas vėl pamasintas gyve
nime atrastos gerovės 
— žibt į ten, kur milijo
nieriai gyvena. Ir taip at
sidūrėme į trečiąją mū
sų tautinio sunykimo fa
zę, kur tolygiai pasida
rėme daugiau erzlūs, iš
didūs, mažiau besukai - 
bami, linkę įtarinėti, pa
vydūs, privėsę lietuvy
bės išlikime, šykštūs au. 
kai, nebe tiek jautrūs pa
reigai etc.

Kai išsimėtėme gyven
vietėmis, daugiau susi- 
broliavome ir susigimi
niavome su savo svetim
taučiais kaimynais. Il
gainiui atsibodo vaiku
čius vežioti į šeštadieni
nę lietuvių mokyklėlę, 
nes per toli ji ir reikia 
bent savaitgaly po darbo 
tinkamai atsikvėpti. Ogi 
lietuviškoji parapija, 
bendruomenės apylinkė 
taipgi pasidarė sunkiai 
pasiekiama, kaip ir visi 
kiti jos kultūriniai paren
gimai liko rankos mos
tu šalin nuvejami.

Kas čia pasakyta, ne
reikia suprasti, kad lie
tuvis neturėtų teisės pa
sirinkti gražesnę savo 
gyvenimo aplinką ar įsi
gyti šviesią sodybą, bet 
ima graudulys, kad ne
sekame žydų pavyzdžiu 
(o tai mažom tautom bū
tina) ir nesikuriam kom
paktiškai. Čia pat būtų 
mūsų bendruomenės apy
linkė, parapija, mokyk
la, bankas, krautuvės ir 
visa kita, gi nelengvai 
pelnytas pinigas žarsty- 
tųsi per mūsų pačių ran
kas ir neštų gražaus pel
no, kurio dalis būtu nu
kreipiama lietuvybės iš
likimo reikalui parem
ti. Turime itin gražų pa
vyzdį iš Kanadoje gy
venančių lietuvių bend
ruomenės susitvarky
mo. Pasirinkime Toron
tą: čia veikia du lietuviš
ki bankeliai (šėrtĮ ir in
dėlių pagrindu) daryda
mi stambias metines apy
vartas ir iš gauto pelno 

ne vieną tūkstantį ski
ria šeštadieninei lietu
vių mokyklai išlaikyti ir 
dar keletą šimtų dolerių 
paaukoja kultūrinėms ar 
sporto organizacijoms 
jų veiklai paspartinti. Jų 
šeštadieninCje mokyk
loje mokosi keli šimtai 
lietuvių jaunuolių.

Beje, mūsų tautos pir
mieji emigrantai, čia kur 
damiesi sudarė lietuviš
kąsias apylinkes, statė 
bažnyčias, sales, prie jų 
steigė mokyklas, orga
nizavo draugijas, kūrė 
klubus (tokioj Philadel- 
phijoj jų buvo net de
šimt, o dabar beišliko tik 
vienas ir tas pats ka
žin kiek ilgai beišsilai- 
kys), leido spaudą ir k., 
nors daugumoj ir nuvai
ravo savo prieauglį į 
svetimybes, nebeišlai
kė savų tėvų kieme, bet 
jie ne tiek jau daug nu
sikalto — buvo bemoks
liai. Betgi kiek daug su
silaukėme iš jų para
mos, kada Lietuvą lais
vėn kėlė! O paskutinie
ji emigrantai - naujaku
riai, didžiumoj šviesuo
liai, kuriuo keliu eina
me? Atrasta medžiagi
nė gerovė mus dvasiniai 
nuskurdino, suniekino ir 
tik kai kurių mūsų didžių 
patriotų veikla ir jų pa
vyzdžiu, nors kitas ir at
bulas, tačiau laimei dar 
vis šiaip taip rikiuoja
mės į bendruomeninę 
gretą. O kaip su jaunąja 
karta? Pagaliau, ar pa
teisiname prieš tautą sa
vo pasitraukimą iš kraš
to ir kokia meile jai de
game? Kaip esame dos
nūs aukoms gyvybiniams 
tautos reikalams ir kultū
rinėms apraiškoms pa
laikyti? Tai klausimai^ 
kuriuos ne vienas jau 
kone virpančiu žodžiu 
atsakytume. Ir tai reiš
kia, kad visas nepriklau
somos Lietuvos laiko
tarpis daugumai mūsų

(Nukelta į 6 psl.)
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Žvilgsnis į mdsiį negeroves...
(Atkelta iš 5 psl.) 

šviesuolių ir prastuolių 
nepakankamai teįkvėpė 
tėvynės meilės dvasios 
žūt-būt jos laisvę ir tau. 
tos gyvybę gelbėti sun-

HELP WANTED MALĖ

LABORATORY
TECHNICIANS

The research dept. of a rapidly 
grovving Chemical Co. reąuires the 
services of several laboratory tech- 
nicians to do experimental work on 
rubber, lacquer & ink.

Preference will be given to appli- 
cants that have completed 1-3 yrs. 
of college science or have indus
trial laboratory experience. These 
positions provide an opportunity 
for continuing education.

Preliminary intervievvs by telephone

609-452-9240

Ask for Mr. Klos
Columbian Carbon Co.

Plainsboro Rd., near U.S. .1 
Princeton, N.J.

An Equal Opportunity Employer

(2-8)

HELP WANTED FEMALE

RNS AND LPNS—Openings on all 
shifts and services, including 
Intensive Care Unit. Top sala- 
ries, fringe benefits, generous 
week-day shift bonus, plūs ad- 
ditional premium for week-ends 
and holidays. Nurses home on 
grounds. Hospital is modern, ac- 
credited 130 bed institution loc- 
ated in Mt. Pleasant, Home of 
Centrai Michigan University. 
Call collect or_ write: Director 
of Nursing Services, Centrai 
Michigan Community Hospital, 
Mt. Pleasant, Michigan. Phone 
773-7941. Area Code 517.

(2-11)

MEN
experienced
all shifts open

Excellent company benefits in addition to excellent pay are yours 
vvith any of these Alpha positions.

• SPOOLERS • EXTRUDER OPERATORS
• PLANT UTILITY MEN

• WINDERS • MACHINIST MECHANICS
• Q. C. INSPECTORS • SHIPPING & RECEIVING
Apply in person at:

Alpha Wire
A Division of Loral Corp.

711 Lidgerwood Avė. 
Elizabeth, N. J.

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER, M/F.
(4-5)

L. ST. ANTHONY .
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Grlbauskaa 
Executive Secretary

4fr
DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
0N INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49fh Court 
CICERO, ILUNOIS • 60650

Phone 656-6330

klausioje jos išlikimo 
valandoje.

Prieiname politinį as
pektą. Ir čia jau imame 
nesusigiedoti. Politiniai 
veiksniai, tvirtai laikyda- palve viens kitam ranką 
miesi partinio sieto,vis 
tripsena vietoje siekda
mi tautiniai politinių 
srovių konsolidacijos, o 
jaunosios kartos atsto
vai tik šypsosi ir laukia 
dienos, kada tas jų trip- 
senimas baigsis — jie 
jau dabar veiksnių vieto
je kitus apmatus meta. 
Kas turi aštresnę akį, 
tas jau gali įžiūrėti tą 
jų planuojamą tautiniai

HELP WANTED MALĖ
FOUNDRY

SAND BLAST 
SNAG GRINDERS & 

CHIPPERS 
Experienced only. Apply 

NORTHERN CAST ALLOYS, 
INC.

23801 Hoover Rd.
Warren, Mich.

(4-13)

385-

CHIEF
MEDICAL 
RECORD 

LIBRARIAN
Experienced R.R.L. for modern 
bed JCAH a credited hospital. Degree 
and experience needed. Excellent sa
lary and fringe benefits. Send resume 
to Administrator.

BAPTIST MEMORIAL 
HOSPITAL

58oo N. W. Grand Blvd.
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS 

politinį rezginį. Ir kągi, 
tempora mutantur et no s 
mutamuS in illis. Netu
rint savo valstybės po 
kojų, dera partines vė
liavas palikti sau atmin
čiai, o visuotinai spies
tis po viena Lietuvos tris-

paduodant.
Už vis labiausiai sielo

jamės dėl mūsų jauno
sios kartos, kuriai bus 
lemta perimti iš vyres
niųjų ne tik Lietuvos po
litinį vadavimo darbą, 
bet ir tautos tęstinumo 
ir jos gyvybės išlaikymo 
misiją. Džiaugiamės, 
kad tėvai savo prieauglį 
leidžia į mokslus ir daug 
kas jų jau garsėja įsigy
tomis profesijomis. 
Džiaugėmės jų gausiu 
susibėgimu į Jaunimo 
Kongresą, Chicagoje, 
kur jie svarstė ir disku
tavo įvairius klausimus, 
susijusius su lietuvybės 
išlikimu ir Lietuvos va
davimo darbu laisvuose 
kraštuose begyvenant. 
Tai buvo jaunimo rink
tiniai atstovai,daugiau ar 
mažiau patriotiniai bei 
tautiniai nusiteikę dirbti 
ir aukotis tėvynės labui. 
Tokių neperdaugiausiai

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR EXPERIENCED 
PLANER TYPE MILL 

OPERATORS 
VERTICAL & 

HORIZONTAL MILLING 
MACHINE OPERATORS

ENGINE LATHE 
OPERATORS 

EXTERNAL CYLINDER 
GRINDERS 

INTERNAL GRINDERS 
AUTO TURRET LATHE 

OPERATORS 
SMALL TURRET LATHE 

OPERATORS 
AUTO PROFILE MILL 

OPERATORS 
ALL SHIFTS.

All applicants mušt be high 
school graduates or have 5 
years experience. Mušt be able 
to do own set-up, read prints 
and have own tools.
Perfnanent work f oi' qualified 
men. Fringe benefits & top 
salary. Night differential plūs 
bonus.
Apply or write to Personnel 

Department 
THE MIEHLE CO. 
DIV. OF MIEHLE 

GOSS-DEXTER INC. 
2011 W. Hastings 

Chicago, III.
An Equal Opportunity Employer 

(140-14)

MODEL MAKER
for industrial design firm. Located in 
Warren, Mich. Should be experienced 
in miling machine and lathe work. 
For appt. call 3 13 — 539-2280. (4-8)

FIREMAN 
WATERTENDERS 

Immed & future employment on 
steam research vessel. U S Coast 
Guard document with endorse- 
ment req. Phone collect Port 
Captain. Woods Hole, Mass., 
617 — 548-1400.

An E<|u;il Opportunity Employer 
(3-6)

WANTED EXPERIENCED

CUTTER 
GRINDER 

MILL HAND-ExP. 
of SPIRAL & 
STRAIGHT

CUTT1NG TOOLS

58 hr. week, fringe benefits, 
retirement & Blue Cross 
paid.

SPIRAL CARBIDE
TOOL CO., INC.

12017 Levan Rd. 
Livonia, Mich.

(4-6)

CLEVELANDIEČIŲ AUKOS BALFUI

BALF Clevelando Skyriaus 
Valdyba skelbia Balfui aukoju
sių asmenų sąrašą. Sąraševisi 
aukotojai, kurių aukos pasiekė 
skyriaus iždininką ligi 1966 m. 
gruodžio 15 dienos. Dar keli 
rinkėjai tebetęsia rinkimą ir 
aukų lapų negrąžino. Šiuos pa
skelbsime vėliau, kada visi au-

turime. Verskime kitą 
medalio pusę. Kiek iš to 
mūsų jaunimo skaito lie
tuvišką spaudą, seka li
teratūrą, pažįsta Lietu
vos praeitį ar jos geo
grafiją. Giliau pažvelgę 
pamatysime, kad daug 
kas iš to šviesaus mū
sų jaunimo nemoka lie
tuviško rašto skaityti ir 
taip pat rašyti. Čia tai 
jau daugiau, negu liūd
na. Kyla klausimas, jau
nosios jėgos perėmusios 
vyresniųjų darbus,kokia 
kalba dokumentuos savo 
veikimą. Ar beįsileis lie
tuvišką spausdintą žodį į 
savo pastogę ir ar jį skai
tys. Ak, kokį didelį daro 
tėvai nusikaltimą prieš 
savo tautą, kai daugelis 
jų nesirūpina šeimos na
rius tautinėje dvasioje 
išauklėti. Nedaug at
rasime jaunuolių suge
bančių savo mintis reikš" 
ti gražiu lietuvišku žo
džiu ir raštu. Primin- 
tina Philadelphija. Po ka
ro 1947 m. įkūrus slavų 
ir baltų studijų skyrių 
(Department of Slavic 
and Baltic Studies) Pen- 
sylvanijos universitete 
profesoriais buvo pa
kviesti Vincas Krėvė- 
Mickevičius ir Antanas 
Salys. Pirmą kartą JAV 
lietuvių kalba, kartu su 
latvių ir prūsų kalbomis, 
buvo įvesta mokslo pla
nuose pastoviu dėstomuo
ju dalyku. Tą kursą 15 
metų būvyje Pennsylva- 
nijoje yra išklausęs ge
ras puskapis studentų, 
daugiausia amerikiečių, 
besispecializuojančių ly
ginamoje kalbotyroje ir 
slavistikoje. Jų tarpe ir 
apie dešimt lietuvių, keli 
net antrosios ir trečio
sios kartos Amerikos lie 
tuviai ir lietuvaitės. O 
kiek vaikų iš naujakurių 
tėvų, aišku, mažiausiai.

Atrodo, mūsų studen
tija nepakankamai domi
si lituanistiniu mokslu ir 
jau dalinai yra pasinešu
si skristi su laiko ir tu
rimos aplinkos dvasia į 
svetimybes. Atsiranda 
gudruolių, kurie taria: 
kokia čia lietuvių rašti
ja, ir tuo išvardina, iš- 
giria svetimus veikalus 
ir jų autorius, o kai už
klausi tokį,ką perskaitei 
iš žymesnių lietuvių vei
kalų... mikt, vyrukas.

Pasklidę poplatųjįpa- 
saulį tebesinešiojame gi
lų tėvynės ilgėsį (jau ne 
be visi), girdime paliku
sių giminių ir artimų 
šauksmo balsą, bet kai 
svetimieji sukaustė tau
tos laisvę ir atėmė ne
priklausomybę, likome 
glūdumoje gyventi, ta
čiau ugdome viltį ir ryž
tą vėl būti laisvais.

Apžvelgę pluoštelį 
mūsų gyvenimo negero
vių, toli gražu dar ne
įžiūrime juose tragedr 
jos. Lietuvių tauta am
žiais daug ką iškentėjo 
ir skausme stipriai užsi
grūdino. Tikėkime iškęs 
ji ir šių dienų nelaimę, 
išeidama į laisvą gyveni
mą. O kaip išeivija? Sau
gokimės pavojų.

Juozas Bubelis

kų lapai sugrįš. Į sumas įskai
tytas ir nario mokestis.

Šia proga Balfo valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams ir ypatingai tiems asme
nims, kurie padėjo ir tebepa
deda Valdybai rinkdami aukas.

AUKOJO:
$110.00 — Pranas Aleksan

dravičius.
$101.00 — Dr. J. Skrinska, 
51.00 — Dr. J.S. Kriaučiū

nas, dr. Jonas Mačiulis.
50.00 -- Dr. R.A. Gineitis, 

dr. Vytautas Karoblis, dr. A. 
Miliauskas, dr. J. Stankaitis, 
V. ir T. Urbaičiai.

31.00 — Dr. VI. L. Rama
nauskas.

30.00 -- Dr. A. Martus, dr.
J. Sandargas.

26.00 -- Dr. A. Baltrukėnas, 
dr. H. Brazaitis, J. Krištolai
tis.

25.00 — Dr. V. Bložė, dr. E. 
Lenkauskas, Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas.

22.00 — J. ir E. Januliai 
21.00 — L. Banis, dr. E. Juo 

dėnas, J. ir M. Mikoniai
20.00 — A. Steponavičius, I. 

ir C. Šatkauskai, Jonas Vaičai
tis, P. Žilinskas.

16.00 — E. ir B. Steponiai, 
G. Žebertavičius.

15.00 — A. Alkaitis, dr. J. 
Sabataitis, V. Šniolis.

13.00 — J. Kubiliūnas. 
12.00 -- V. Steponavičius, 
11.00 — Vyt. Biliūnas, J. Čy- 

vas, A. Garka, J. Gudėnas, E. 
įlenda, V. Juodvalkis, A. Kark- 
lius, V. Kasakaitis, dr. A. Ki
sielius, V. Kizlaitis, A. Liutkus, 
B. Pročkienė, V. Senkus, P. 
Skardis, J. Staniškis, P. Stravins* 
kas, P. Tamulionis, A. Valaitis, 
Ed. Varekojis, J. Žemaitis.

10.00 — V. ir S. Akelaičiai,S. 
ir E. Alšėnai, ALT Sąjunga, V. 
Apanius, St. Astrauskas, A.K. 
Balaišiai, P. ir N. Bieliniai, J. 
Citulis, VI. ir B. Čyvai, DLK 
Birutės Draugija, P. Drabišius,
K. Eimutis, Z. Gobis, dr. V. 
Gruzdys, M. Iešmantienė, P. Jo 
ga, G. Juškėnas, J. Kaklauskas, 
F. Kaminskas, V. Knistautas, 
Lithuanian Village, Ine., J. Ka
zickas, A. Mackevičius, E. Mal- 
canas, I. ir D. Mašiotai, J. Mig
linas, P. Mikoliūnas, A.P. Mu- 
liolis, A. Penkauskas, M. ir P. 
Puškoriai, V.E. Rack, K. Ralys, 
P. Razgaitis, J. Rinkus, P. Sa- 
jonas, Al. D. Silvestravičius, 
S. ir M. Slabokai, A. Styra, A. 
ir J. Šiaučiūnai, M. Kriaunys,A. 
Vaitėnienė, V. Valys, P. Zig
mantas, M. Žitkus.

9.00 — M. Smelstorius 
8.00 — A. Mikoliūnas.
7.00 — V. Kamantas, V. Šen- 

bergas.
6.00 -- P. Ambrazevičius, V. 

Bacevičius, P. Balčiūnas, J. 
Bartkus, V. Baruška, M. Bly
nas, A. Buknis, A. Daugirdas, 
F. ir E. Eidimtai, J. Inčiūra, 
J. Jakštas, V. Jokūbaitis, S. 
Jurgaitis, P. Jurgutavičius, Alg. 
Kasulaitis, P. Kliorys, S. ir S. 
Laniauskai, P. Mainelis, S. ir 
M. Melsbakai, P. Mikšys, Z. 
Obelenis, VI. Palubinskas, J.P. 
Palukaitis, B. Paulionis, J. Pet
kevičienė, A. Šalkauskas, J. 
Švarcas, J. Virbalis, J. Snieč
kus.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO PARENGIMU 
_  KALENDORIUS -

SAUSIO 14 D. Lietuviams Bu- 
džiams Remti Valdybos meti
nis tradicinis blynų balius - va
karas šv.' Jurgio prapijos salė j,-

SAUSIO 21 D. Ateities Klubo 
parengimas. Vaidinimas "Gul
bės giesmė".

VASARIO 4 D. LTM Čiurlionio 
Ansamblio tradicinis balius.

VASARIO 12 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 49 m. 
sukakties minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

KOVO 5 D. Kaziuko mugė.

KOVO 12 D. Vysk. Valančiaus 
lit. mokyklos "Aukuro" ansamb
lio končertas.

BALANDŽIO 1 D. Vysk. Valam 
čiaus lit. mokyklos balius.

GEGUŽES 5 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos ir šv. 
Jurgio parap. komiteto koncer
tas - balius,

HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

lnterviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

An Equal Opportuhity Employer

SHEET METAL
Heli-arc Welders, exp. Material han- 
dlers. Shipping and receiving men. 
Fabricating helpers. Assemblers.

Crescent Metai 
Products 

12711 Taft Avė. Off Eddy Rd. 
Cleveland, Ohio

(3-6)

MACHINISTS
Experience to sėt up and 

operate
Milling Machine 

Vertical Boring Mill 
Radial Drill

SEE M.R ANDERSON

Employment Office Open 
Daily 8 a. m. to 4 p. m. 
Sat. 8 a. m. to 12 noon

NATIONAL ACME CO
170 E. 131 at Coit

Cleveland, Ohio
An Equal Opportunity Employer 

(2-5)

POLIRUOTOJAI
Prityrę vario vamzdžio 

reikmenims.
AMERICAN BRASS 

MFG. CO.
5200 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 
Phone: 431-6565

(2-8)

FEMALE

SIUVĖJOS
Elektrinėmis siuvamomis 

mašinomis. 
Akordinis darbas.

M. I. HUEBSCHMAN 
CORP.

1239 West 9th St.
Cleveland, Ohio

(2-5)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
L

* LEONAS BANIS, Bro
nė ir Leonas Kazėnai, 
Lietuvių Fondą pasveiki
no su Naujaisiais Metais 
įnešdami po 100 dol. ir 
tuo tapdami LFna.riais, 
Pinigus įteikė LF vajaus 
komitetui Clevelande.

* LB I-OS APYL. Val
dyba Vysk. M, Valan
čiaus Lituanistinei Mo
kyklai paskyrė 300 dol. 
— Tai dalis gauto pelno 
iš gražiai pasisekusio 
"Nemunas Žydi" pasta
tymo Clevelande.

LB I-os Apyl. Valdyba 
kviečia visus lietuvius, 
kas kiek gali, remti šią 
lietuvišką mokyklą. Tai 
mūsų visų rūpestis, ne 
tik mokinių tėvų.

Vaiko paruošimas yra 
mūsų visų gyvybinis rei
kalas. Remkime lituanis
tines mokyklas, tautinių 
šokių grupes, vaikų te
atrus, chorus ir besimo
kančius kanklių muzi
kos. Visa tai skatina mū
sų jaunimą ne tik tarpu
savyje bendrauti, bet 
kartu įtraukia juos į kul
tūrinę veiklą, geresnį sa
vosios kultūros paži
nimą. Mokyklose ir jos 
veiklos būreliuose ugdo
ma priaugančioji mūsų 
veikėjų karta.

GARBĖ CLEVELANDO 
LIETUVIAMS

1966 metai jau praei
tyje, bet jie paliko nepa
mirštamų įvykių, kurie 
bus atžymėti mūsų išei
vijos istorijoje.

Ši lietuvių kolonija nė
ra jau taip skaitlinga, 
kaip kas gal mano, bet ji 
savo gyva veikla neat
silieka nuo didesnių - 
skaitlingesnių liet, ko
lonijų kaip savo kultū
rine taip ir politine veik
la.

Paminėtina keletas 
ryškesnių įvykių — čia 
vyko veiksnių konferen
cija, įkurią buvo atkreip
tas viso laisvojo pasau
lio lietuvių dėmesys. Čia 
pradžia ir pabaiga Pasau
lio Jaunimo Kongreso or
ganizavimo.

Čia vyko organizacijų 
suvažiavimai, seimai 
bei kongresai, kaip Tau
tinės Sąjungos, Dirvos 
50 metų ir SLA 80 metų 
jubiliejiniai minėjimai, 
įvyko ir du dideli muzi
kiniai pastatymai "Ne-

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Clevelande choras,vadovaujamas J. Kazėno, mokyklos paren
gime išpildęs meninę programą. J. Gar los nuotrauka

Vokietijoje studijuojąs mediciną Arūnas Gasparaitis Kalėdas pra
leido pas tėvelius Clevelande. Čia jis susitiko su savo bičiuliais ir 
mokslo draugais. Nuotraukoj prieky stovi iš kairės: B. Augustinavi- 
čiūtė, R. Mackevičiūtė, A. Gasparaitis ir D. Degesys. Antroj eilėj 
stovi: A. Rukšėnas, V. Stankus ir R. Varekojis.

munas Žydi7' ir kantata 
"Tėviškės Namai". Tre
čiąją Dainų šventę cle- 
velandiečiai ne tik pa
rėmė piniginiai, bet ir 
gausiu dalyvavimu D. 
Šventės programos išpil
dyme — Čiurlionio An
samblis, Šv. Jurgio pa
rap. choras ir Vysk. M. 
Valančiaus Lit. mok. 
"Aukuro" choras su kan
klininkių grupe.

Iš įvairių vietovių 
sportuojantis jaunimas 
čia skynė sau laimėji
mus ir statė naujus rekor
dus įvairiose sporto ša
kose.

Gerai organizuotas 
Lietuvių Fondo vajus, 
Balfo ir ALT rinklia
vos davė gražius rezul
tatus.

Piniginių paramų davi
niai rodo sekantį: Jau
nimo Kongreso paramo
je clevelandiečiai užima 
2-rą vietą, Lietuvių 
Fondui 3-čią vietą.

Paminėtiems ir nepa
minėtiems lietuviškos 
veiklos įvykiams Cle
velando lietuviai yraatL 
davę arti 35 tūkstančių 
dol., neskaitant įvairių 
šeimyninių švenčių bei 
vestuvių. Prisimintina, 
kad praeitieji metai bu
vo gausūs ir vedybomis 
ir tenka pasidžiaugti, 
kad beveik visos poros 
sukūrė lietuviškas šei
mas. F.E.

* PETRONĖLEI LIŪ- 
DŽIUVIENEI mirus,vie
toj gėlių Marija ir Alek
sandras Johansonai pa
aukojo Putnamo senelių 
prieglaudos statybai 5 
dol.

DAINAVOS VAJUS
Dainavos jaunimo sto

vyklos Globos komitetas 
Clevelande šio mėn. gale 
pradės piniginį vajų šios 
stovyklos naudai, šio va
jaus pagalba norima padėti 
išmokėti stovyklos turimas 
skolas ir praplėsti stovyk

lautojų gyvenamuosius na
melius, kad mūsų jaunimas 
jaustųsi erdviau, patogiau 
ir geriau. Stovyklos vado
vybė nori stovyklos pageri
nimo darbus pradėti anksti 
pavasarį, kad viskas jau 
būtų užbaigta prieš prasi
dedant stovyklavimo laikui.

Clevelando Globos komi
tetas tikisi, kad lietuviai 
nuoširdžiai atsilieps į šį 
kreipimąsi. Po šio sėkmin
go vajaus, daugiau nebebū
tų prašoma aukų Dainavai, 
nes ji pati galėtų išsiversti 
iš stovyklautojų bei vasaro
tojų pajamų.

Komiteto nariai ir jų įga
lioti asmens lankysis pas 
pavienius lietuvius, kreipsis 
į organizacijas ir įstaigas.

Nors vajus oficialiai bus 
pradėtas tik sausio mėn. pa
baigoje, bet pirmosios 
"kregždės” jau aplankė ko
miteto būstinę su gražio
mis aukomis: dr. A. Baltrū- 
kėnas ir J. Krištolaitis au
kojo po 100 dol., Petras Mi
lašius — 50 dol., Petras 
Jurgutavičius — 10 dol. ir 
kiti.

Šiuo metu Clevelando 
Globos komitetą sudaro: 
pirm. VI. Čyvas, sekr. V. 
Rociūnas, ižd. M. Mikonie- 
nė ir nariai: kun. K. že
maitis, P. Balčiūnas ir V. 
Palūnas.

KALĖDŲ EGLUTĖ ŠV. 
KAZIMIERO
MOKYKLOJ

Mokyklos mokytojų ir 
tėvų komiteto sutarti
nas darbas pasireiškė 
sausio 8 d. surengtame 
Kalėdų Eglutės parengi
me.

Visų skyrių mokiniai 
buvo įtraukti ir reiškė
si programoje, o tėvų ko
mitetas gausiai susirin
kusius mokinių tėvelius 
ir svečius vaišino po pro 
gramo s įvykusiame po
būvyje.

Kalėdų šventėms pri
taikytą programą su sa
vo mokiniais paruošė 
mokyt. Mo Kižienė, V. 
Tamulionienė, A. Mulio-
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Kalėdų senis (A. Kavaliūnas) mažiesiems Clevelando lietuviukams dalina dovanas.
J. Garlos nuotrauka

lienė, J. Minkūnienė, Ao 
Miškinienė ir G. Macke
vičienė.

Kalėdines giesmes ir 
muziką patiekė mokyk
los choras, akordeonis
tai, talkininkaujant pia
ninu D. Martutei. Chorui 
vadovauja J. Kazėnas.

Jaunesnieji ir vyres
nieji mokiniai pasirodė 
ir tautinių šokių pynėje. 
Jaunesniųjų grupę moki
no M. Jokubaitytė, gi vy
resniųjų grupei vado
vauja J. Kavaliūnaitė su
M. Leknicku.

Šventę atidarė mok. ve
dėjas A. Tamulionis. Kal
bėjo LB II Apyl.pirm. P. 
Mikšys, o gausiai susi
rinkusiems dėkojo tėvų 
k-to p-kas A. Jonaitis.

Vaikučiai džiaugėsi 
Kalėdų senelio (Ant. Ka
valiūno) atsilankymu su 
gausiomis dovanomis.

• ”GuIbės Giesmės” spek
takliui bilietai gaunami Šv. 
Jurgio parapijos salėje sek
madienį, sausio 15 d., po 
pamaldų.

* LITHUANIAN HALL 
CO. metinis akcininkų 
susirinkimas šaukiamas 
š.m. sausio mėn. 27 d. 
(penktadienį) 7 vai. vak. 
Lietuvių Salės patalpo
se. Susirinkimo metu 
bus renkama nauja 1967 
metams Lithuanian Hali 
Co. Direkcija.

Pakvietimai su kandi
datuojančių į naują direk
ciją asmenų sąrašu šio
mis dienomis yra iš
siuntinėti tiems akcinin
kams, kurių yra žino
mi adresai. Gi tie akci
ninkai, kurie nėra gavę 
pakvietimų, prašomi pra
nešti savo adresus da
bartinei Lithuanian Hali 
Co. Direkcijai.

Susirinkime kviečia
mi visi akcininkai skait
lingai dalyvauti ir akty
viai panaudoti savo bal
są, sprendžiant Lithua
nian Hali Co. ateities li
kimą.

SOLIDARUMO 
MOKESČIO REIKALU

Lietuvių Bendruome
nės idėjos ugdymas riša- 
si su tautiniu susiprati
mu ir solidarumu.

Lietuvių Chartoje pa
sakyta: "Tautinio susi
pratimo ir lietuvių vieny
bės ženklan, kiekvienas 
lietuvis moka nuolatinį 
tautinio solidarumo įna
šą’’.

Šiuo įnašu parodomas 
ne vien tik pritarimas pa
čiai LB-nei, bet kartu su
daromas finansinis pa

grindas bendruomeni
nių institucijų veiklai.

Solidarumo įnašų 50% 
skiriame LB Centro Val
dybai.

I-os Apylinkės valdy
ba jau pradeda išsiunti
nėti pakvitavimus, ku
riuos užpildžius prašo
me pasiųsti ar įteikti 
kaip juose nurodoma. 
Kam patogiau, galima už
simokėti valdybos na
riams ir kiekvieną sek
madienį po liet, pamal
dų šv. Jurgio salėje.

Kas pinigus siųstų paš
tu, prašome siųsti su pir
mutiniu kvito lapeliu Val
dybos iždininkei: A. Nei
manienė, 6512 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

Mokantieji lietuvių 
banke (Superior Avė.) 

pirmutinį kvito lapelį su 
pinigais palieka banke, o 
antrąjį kvito lapelį gau
na atgal su banko ant
spaudu (panašiai kaip at
siskaitoma su telefono 
ar gazo sąskaitom).

I-os Apyl. valdyba pra
šo šią liet, solidarumo 

JAKUBS & SON
FUNERAL 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

pareigą atlikti iki vasa
rio 15 dienos.

IŠNUOMOJAMI
3 kambariai su baldais. 

Vonia apatiniame aukšte.
Teirautis tel. IV 1-6072 

arba KE 1-2414. (4-6)

REIKALINKA
ŠEIMININKĖ, 

patikima, su rekomendaci
jomis. Jauki šeima Cleve
land Heights rajone. Geras 
atlyginimas.

Tel. YĖ 2-9736.

HELP VVANTED MALĖ

W A N T E D
TURRET LATHE
Operators on W & S—

3, 4 and 5.
lst & 2nd SHIFT 

Steady work. Good working 
conditions, and earnings with 
company paid benefits.

I-R-C FIBERS DIV. 
MIDLAND-ROSS 

CORP.
4540 W. 160th St.

(South off of Puritas)
Cleveland, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(4-7)



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* Lietuvos Laisvės Kovų 
Invalidų Draugija nuošir
džiai dėkoja už aukas inva
lidams šelpti šioms organi
zacijoms ir atskiriems as
menims: L.V.S. „Ramovė” 
Los Angeles skyriui — 
$233.00, L.V.S. Omahos 
skyriui — $30.35> L.V.S. 
Rochesterio skyriui — 
$46.11, D.L.K. Birutės Drau
gijos Clevelando skyriui — 
$25.00, J. Matiukas, Wood- 
haven, N. Y. — $10.00.

* PLB VALDYBOS 
sausio 5 posėdy buvo ap
tarti New Yorke įvyk
siančios veiksnių konfe
rencijos reikalai. PLB 
delegaciją sudarys PLB, 
JAV LB ir Kanados LB 
valdybų ir kt. organų at
stovai. Konferencijoj 
atstovai darys praneši
mus: St. Barzdukas — 
Lietuvos valstybės at
statymo 50 metų sukak
ties PLB programa, V. 
Kamantas — Jaunimas 
Lietuvos laisvinimo 
darbe ir dr. J. Puzinas 
— Lietuvos valstybės 
pradžios datos klausi
mu.

* į. PIETŲ AMERI
KOS lietuvių kongresą 
ir jaunimo parengimus 
Buenos Aires vyksta 
PLB Valdybos vykd. vi- 
cepirm. St. Barzdukas 
ir sekr. M. Lenkauskie
nė kartu su dr. E. Len
kausku.

KREPŠINIO, TINKLINIO, 
STALO TENISO 

ŽAIDYNĖS
ŠALFAS S-gos metinių 

žaidynių krepšinio pirme
nybės, vyrų, moterų, jaunių 
A, Jaunių B klasėse ir tink
linio, vyrų, moterų ir jau
nių klasėse įvyks balandžio 
mėn. 1-2 d.d. Toronte.

Balandžio 1 d. ruošiamas, 
žaidynių dalyvių su visuo
mene susipažinimo vakaras- 
šokiai.

Pirmenybių metu vyks 
žaidynėse dalyvau j a n č i ų 
klubų vadovybių ir jų jau
nųjų darbuotojų pasitari
mai - konferencija einamai
siais sporto reikalais. Nu-

Brooklyno gatvėje žiemą... Vyt. Maželio nuotrauka

4K ***** ??
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AUKOS DIRVAI
L. Jodis, Brooklyn.............. 5.00
R. Medelis, Willowdale .... 4.00
V. Kazlauskas, Toronto .... 2.00 
V. Apanis, Cleveland........9.00
P. Pajaujis, Detroit............ 1.00
A. Jankutė, Chicago............2.00
S. Antanaitis, Chicago......... 1.00
P. Šliteris, Waukegan.........2.00
T. Bartkus, Samia.............. 6.00
V. Mažeika, Chicago.......... 4.00
M. Vilkišius, Lawrence....... 1.00
P. Llčkus, Chicago..............1.00
J. Bartkus, Chicago............5.00
J. Jaškauskas, Dayton.........1.00
V. Thomas, Baltimore........4.00
P. Matiukas, Rochester ... 5.00
W. Valys, Stratford......... 4.00
K. Šeputa, Detroit ........... 4.00
S. Žadeikis, Forest Hills 4.00
J. Juodvalkis, Chicago ....T.00

matoma steigti jaunųjų 
sporto darbuotojų sąjungą.

Sąjungos metinių žaidy
nių stalo teniso pirmenybės 
įvyks balandžio mėn. 15-16 
d.d. Toronte.

NEVY YORK

• Jurgis ir Elena Sirusai, 
ALT S-gos veikėjai New 
Yorke, sausio 10 dieną iš
skrido porai savaičių atos
togų į Bermudų salas.

• Vytautas Radzivanas, 
New Yorko akademikų vei
kėjas New Yorko universi
teto studentų chorą išmo
kino giedoti lietuviškai ka
lėdinę giesmę, kurią tas 
choras atliko universiteto 
koncerte. Nevvyorkiečiai tu
rėjo progos tai išgirsti per 
„Laisvės žiburio’’ radiją.

CHICAGO

• Mokyklai išlaikyti va- 
karas-balius. K. Donelaičio 
aukšt. ir žem. mokykloms 
išlaikyti vakaras-balius, ren 
giamas 1967 m. sausio 21 
d. Chicagoje B. Pakšto sa
lėje, 3800 Šo. California Av. 
Šokių muzika — B. Pakšto 
lietuviškas orkestras. Taip 
pat programoje maloniai 
dalyvauja sol. dainininkė 
Vanda Stankienė. Lietuviš
koji Chicaga kviečiama šia
me vakare dalyvauti. Sta-

VIRŠUJE: K. Donelaičio žem. 
lituanistinė mokykla Chicagoje, 
1966 m. Vidurinėje eilėje sėdi 
mokytojai: B. Balčiauskaitė, M. 
Drunga, I. Šerelienė, L. Buivy- 
daitė, mok. vedėjas J. Širka, V. 
Gutauskas, V. Frankienė-Vait- 
kevičienė, R. Kriaučiūnienė, A. 
Lesniauskaitė, M. Plačienė, K. 
Skaisgirys, I. Bukaveckienė, A, 
Kleinaitis ir S. Šukelienė (nuo
traukoje trūksta mokyt. D. Bin- 
dokienės ir L. Čepaitytės). Šios 
mokyklos vakaras - balius ren
giamas sausio 21 d.

V. Noreikos nuotrauka

liukus prašoma užsisakyti 
pas E. Matutienę tel. PR 
8-5822, darbo dienomis va
karais po 6 vai.; šeštad. ir 
sekmad. bet kuriuo laiku. 
Vakaro-baliaus pradžia 7 
vai. 30 min.

• Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje sausio 13 d., 8 
vai. vak. pasirodys „Lietu
viai televizijoje” programo
je. Programą praves filija 
K r i s t i na Sabaliauskaitė. 
Trumpą įvadinį žodį tars 
pirmininkas Vytautas Kas- 
niūnas, jr. Pianinu skam
bins senjoras Mykolas 
Drunga, vienas iš iškyliųjų 
pianistų, laimėjęs eilę pre
mijų. Savo poeziją skaitys 
Danguolė šukelytė, kurios 
kūryba pasižymi originalu
mu, pagaunančiu lakumu. 
Junjorių sekstetas padai
nuos keletą dainų.

Reikia džiaugtis, kad 
„Lietuviai televizijoje” pro
gramos vadovai stengiasi 
įtraukti mūsų jaunas jė
gas, o šiuo atveju nori pri
statyti programos žiūro
vams ne tik jaunuosius ta
lentus, bet kartu supažin
dinti ir su studentų Korpo
racijomis.

• Korp! Gintaras naują
ją valdybą sudaro sekantys 
asmenys: pirm. Ričardas 
Mačiulis, 4452 So. Mozart, 
Chicago, 111. 60632, Dalia 
Lukošiūnaitė, Raimundas 
Kazlas, Algis Rimas ir Al
dona Ališauskaitė

• Stasys Šiaučiūnas, ALT 
S-gos Chicagos skyriaus ir 
LB Apygardos pirmininkas, 
po sunkios operacijos sveik
sta ir stiprėja Chicagos 
Universiteto ligoninėje. Li
gos metu jį buvo aplankęs 
brolis Šiaučiūnas iš Cleve
lando, be to, Naujųjų Metų 
proga jį aplankė ir sveiki
no visa eilė Chicagos lietu
vių veikėjų.

BOSTON

MIRĖ ALU. KAROSAS
Sausio 4 d., tik sutikęs 

Naujuosius Metus, Bostone 
mirė Albinas Karosas, nepr. 
Lietuvoj buvęs girininkas, 
artimas velionio komp. J. 
Karoso giminaitis. Ameri
kon atvykęs po II-jo pas. 
karo, čia išaugino gražią ir 
patriotišką šeimą — dvi 
dukteris ir du sūnus. Velio
nis ilgesnį laiką turėjo šir
dies ligą, bet pastaruoju 
metu gerai jautėsi ir buvo 
veiklus. Mirė nesulaukęs 
nei 65 metų.

Sausio 7 d. į Nauj. Kal
varijos kapus a. a. Alb. Ka
rosą palydėjo gausus Bos
tono liet, visuomenės būrys. 
Prie kapo velionį atsisvei

kino LB Bostono Apylinkės 
valdybos pirm. Ant. Mat- 
joška ir lituanistinės mo
kyklos tėvų komiteto vardu 
Česl. Aleksonienė. Velionio 
našlei p. Karosienei ir šei
mai nuoširdi užuojauta.

KULTŪROS KLUBO 
VEIKLA

Bostono LB Kultūros 
Klubas kviečia Bostono ir 
apylinkės lietuvius, o ypa
tingai studentus ir jauni
mą, atsilankyti į Klubo ruo
šiamus vakarus, kurie ruo
šiami kiekvieno mėnesio 
ketvirtą šeštadienį, 7:30 
vai. vak. International In
stitute patalpose, 287 Com- 
monwealth Avenue.

Antrajai šios valdybos 
metų daliai numatomos te
mos : menas ir muzika, dra
ma, vėl menas, beletristika 
ir poezija.

Dail. Romas Viesulas kal
bės šeštadienį, sausio 28 d., 
iliustruodamas savo paskai
tą „Kintančios meno sąvo
kos” įvairių paveikslų skai
drėmis ir paveikslams pri
taikyta muzika.

Vasario 25 d. programą 
praves Algirdas Landsber
gis, kurio veikalų ištrauką 
tikimasi pristatyti tą patį 
vakarą.

Dail. Vytauto Igno meno 
paroda įvyks kovo 4-11 die
nomis Tautininkų namuose, 
ii- todėl įprastinės paskai
tos mėnesio gale nebus.

Balandžio ir gegužės mė
nesiais programa vėl vyks 
kaip ir visada. Balandžio 
mėnesiui kviečiama Nelė 
Mazalaitė.

LOS ANGELES

CHrCAGIŠJKĖS
NUOTRUPOS
Lietuviškosios Chicagos politinio gyvenimo stebėtojai teigia, 

kad iki šiol retai kam nors yra pasisekę vienu ypu sudaužyti tiek 
daug politinio porcelano, kaip naujam VLIKo pirmininkui Dr. 
Kęstučiui Valiūnui per jo ’blitz* vizitą laisvųjų lietuvių sostinėje. 
Reikia prisiminti, kad tarp čia reziduojančio ALT ir dabar New 
Yorke prisiglaudusio VLIK iki šiol kai kada pasitaikydavo visai 
natūralaus ’trynimosi’, retkarčiais nereikalingo 'paralelizmo*, 
na, o dažniausiai bendradarbiavimo, nes šiaip ar taip didžiausią 
savo pajamų dalį VLIK gauna iš ALT. Todėl visai normalu, kad 
naujasis VLIK pirmininkas savo veiklą pradėtų vizitu Chicagos 
lietuviams, juo labiau, kad netrukus turi įvykti veiksnių konfe
rencija.

Taip dalykams susiklosčius, dr. K. Valiūnas praeitą ketvir
tadienį nusileido O*Hare aerodrome, kur jį pasitiko inž. A. Rudis, 
ALT valdybos pirmininkas. A. Rudis naujam pirmininkui buvo iš
rūpinęs vizitą miesto mėrui R. Daley, kuris kitais metais vėl kan
didatuoja ketvirtam terminui ir todėl yra susirūpinęs visų tautinių 
grupių parama, juo labiau, kad respublikonai išstato savo kandida
tu lenkų kilmės asmenį ir laukiama labai aštrios priešrinkimi
nės kovos. Tam vizite dalyvavo ir Al. Kumskis, kuris ruošiasi 
kandidatuoti į miesto aldermanus.

Po to Valiūnas, vis Rudžio lydimas, apsilankė Naujienų re
dakcijoje pas dr. P. Grigaitį, vizitavo prel. M. Krupavičių, o va
karą buvo iš anksto rezervavęs susitikimui su savo draugais 
Palmer viešbutyje. Pasirodo, kad naujojo pirmininko draugų dau
guma yra ‘frontininkai’ ar jiems labai artimi asmenys. Tiesa, 
pakviestųjų, atvykusių ir neatvykusių, tarpe buvo ir keletas kitų 
pažiūrų asmenų, kurių pakvietimas priminė Amerikos politikos gy
venimo stebėtojų labai dažnai kartojamą D.C. Warner posakį: 
"True it is that politics make strange bedfellows". Kai kas tei
gia, kad ten buvo susirinkusi ALT pirmininko priešų koalicija...

Sekančią dieną naujasis pirmininkas aplankė vyskupą Brizgį, 
Draugą ir 1 vai. po pietų išskrido. Nepasimatė su juo kiti ALT 
valdybos nariai. (Reikia pastebėti, kad ALT nėra vienalytė insti
tucija, bet sudėtinė keturių srovių ir visos eilės organizacijų or
ganizacija, todėl pageidautinas išsikalbėjimas su visa valdyba, o 
ne tik kai kuriais jos asmenimis). Savaime aišku, kad naujasis 
primininkas nerado reikalo ‘kontaktuoti* nė vieno tautinės srovės 
veikėjo. Veltui jį gaudė Daukus su savo ‘tapė recorderiu’ pasi
kalbėjimui per radiją ir A. Siutas, kuris naują pirmininką norėjo 
Chicagai pristatyti per savo "Lietuviai televizijoje" programą. 
Liūdniausia, kad pirmininkas nenumatė vizito tai institucijai, ku
rios išlaikymu mūsų visi veiksniai iki šiol labai didžiavosi -- Lie
tuvos generalinio konsulato. (vm)

LB SUSIRINKIMAS
Sausio mėn. 22 d., sek

madienį, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, tuoj po pa
maldų yra šaukiamas Los 
Angeles Liet. Bendruome
nės metinis susirinkimas. 
Bus patiekta veiklos apy
skaita, renkama 1967 apy
linkės valdyba. Bendruome
nės nariai, ypač jaunimas, 
yra kviečiamas kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Lie
tuviai, neužsimokėję už 
1966 m. solidarumo mokes
čio gali sumokėti pas kiek
vieną Bendruomenės apy
linkės valdybos narį, o taip 
pat ,prieš susirinkimą prie 
įėjimo. Pilnateisiais susi
rinkimo dalyviais bus laiko
mi tik tie, kurie bus ištesė
ję lietuviškos bendruome
nės nario pirminę pareigą 
— apsimokėję solidarumo 
mokestį. a.

Šv. Antano lietuvių gimnazijoje Kalėdųišvakarėsemokiniai suvai
dino Lazdynų Pelėdos "Burtininkę". Tekstą scenai paruošė ir režisa
vo B, Kerbelienė. Nuotraukoje vaidintojai Petras Bičiūnas —dvari
ninkas ir Vytautas Vasiliauskas — burtininkė Katrė.

J.T. Bacevičiaus, OFM nuotrauka

NAUJOS, {DOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Didieji STEREO RA- 
DIO, TV, transistoriniai pa
gauną visą pasaulį, RAsO- 
lvlOb, skaičiavimo, pini
gams priimti mašinos ir t.t. 
Daug pigiau kaip kitur. 
Sparta atstovauja Royal, 
Olympia, Burroughs,’ Tele- 
funken, Grundig, Zenith ir 
t.t.. Pranešę kuo domitės, 
gausite katalogus su kaino
mis: SPARTA, P. O. Box 
237., E. Northport, N. Y. 
11731.

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA —
kietais viršeliais ..........  $3.75
minkštais ....................................... $2.50

V. Šliogeris — A. SMETONA — Žmogus ir 
valstybininkas ............................... $2J)0

P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
kietais viršeliais .......................... $3.75

Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .......................................... $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles: 
A. Stempužienės — D. Lapinsko — Dainas

Stereo — $7.00, Hi-fi — $6.00
St. Baro — Operų arijos. Stereo ............................... $17.00
J, Vaznelio dainų ir arijų rečitalis ..................... $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms. *

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103
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