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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

TAIKOS ORGIJA
TAIKOS TROŠKIMO KARŠTLIGĖ AMERIKOJE 
PASIEKĖ TOKIO LAIPSNIO, KAD PATS VALS
TYBĖS SEKRETORIUS RADO REIKALO Už 
PILTI ANT JĄJA SUSIRGUSIŲJŲ KIBIRĄ ŠAL
TO VANDENS: KOMUNISTŲ ŽODŽIUS APIE 
TAIKĄ KOL KAS DAR NESEKA VEIKSMAI.

--------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Sprendžiant iš kai kurių 

Amerikos laikraščių antgal- 
vių, taika Vietname jau 
prie pat durų. Tik jas tu
rėtų atidaryti ir tą taiką 
įsileisti amerikiečiai. Pana
ši nuotaika vyrauja ir ko
lumnistų skiltyse. Lippman
nas rašo apie ’Peace Signals 
from Vietnam’, išvedžioda
mas, kad juos reikia vertin
ti visu rimtumu, nes nė vie
na pusė negali laimėti ka
rui tęsiantis. "Hanoi negali 
išvaryti amerikiečių į jūrą. 
Amerikiečiai negali išnai
kinti Viet Congo."

IŠ VISO PASAULIO

i

* JAV SULAIKĖ Š. Vietnamo 
bombardavimą ir budistų šven
čių paliauboms pasibaigus. Bom
bardavimas sulaikytas prez. 
Johnsono įsakymu "diena iš die 
nos" terminui. Lėktuvai gali sa
vo kroviniu pakilti kiekvienu 
momentu, bet spėjama, kad tas 
sulaikymas siejamas su britų 
premjero Wilsono ir sovietų 
Kosygino pasitarimais Londo
ne, ieškant galimybių taikos de
ryboms.

Diplomatiniuose sluoksniuo
se tuo reikalu viešpatauja tyla, 
gi Š. Vietnamo ambasados už
sieniuose visas tas kalbas va
dina fantazijos vaisium.

* BOMBARDAVIMŲ SULAI 
KYMAS, bet gi nesulaiko ko
munistų teroristinių veiksmų P. 
Vietname. Pačiame Saigone bu
vo numatytas sunaikinti JAV ka
riuomenės štabas, bet kanuolė, 
paslėpta viename iš gyvenamų
jų namų, sprogo sunaikinusi vi
sus teroristus. Nuo sprogimo 
žuvo ir keli p. vietnamiečiai, 
jų tarpe viena moteris.

* NESUTARIMŲ ŽYMES pa
stebėtos pačiame Mao štabe, o 
sostinė Pekinas randasi pilno
je kariuomenės kontrolėje. Tuo 
tarpu Tibeto sostinė Lhasa esan
ti užimta anti-Mao’istų grupės.

Kariuomenė laikoma pareng
ties stovyje visokiems eventu
alumams, ypatingai įsakyta būti 
budriems Sov. S-gos pasienyje 
ir galimuose Tautinės Kinijos 
įsiveržimo prietilčiuose.

* Čekų kilmes jav pilie
čio vi. Kazan-Komarek nuteisi
mu Prahoje 8 m. kalėjimo baus 
me ir tuoj pat išleidus į JAV 
čekų komunistai parodė, kad 
griežti JAV reikalavimai ir re
presijos labiau veikia nei "til
tų tiesimas". Nedaug spaudoje 
rasi komentarų apie tą įvykį. 
O užteko tik suvaržyti čekų at
vykimą į JAV neduodant į važia 
vimo vizų, kad Komarekas bū
tų paleistas.

* naujai IŠRINKTAS Illi- 
nois senatorius Chuck Percy 
Washingtone vadinamas "res
publikonų Bobby Kennedy".

* KETURI VENGRUOS vys
kupai (būdami namų arešte) pa
reiškė atsistatydiną, sekant po
piežiaus pageidavimą, kad tą pa
darytų vyresnio amžiaus sulau
kę vyskupai. Visi jie jau 75 m. 
amžiaus. Kovo mėnesį kardi
nolas Mindszenty bus 75 metų. 
Spaudoje iškeltas klausimas,
ar ir jis atsistatydins, tuo pra- 
veriant kelią'ilgai jau ruošia
mam Vengrijos vyriausybės ir 
Vatikano bendradarbiavimui.

Jei dėl pirmosios prielai
dos visi sutinka, dėl antro
sios galima būtų pasiginčy
ti. Kai tik komunistiniai 
partizanai-nebus kurstomi 
bei remiami iš šalies (šiuo 
atveju iš šiaurinio Vietna
mo ir Maskvos bei Pekino), 
jie greitai mes savo gink
lus — kiekvienam norisi gy
venti. Pereitais metais jų 
net 22.000 pabėgo iš savo 
dalinių į amerikiečių pusę. 
Ta prielaida Lippmannui ir 
kitiems panašiems yra rei
kalinga tik tam, kad savo 
tautiečius įtikinus pergalės 
įvykdomumu.

Antra vertus, tas pats 
Lippmannas kaip į naudin
gą aplinkybę nurodo faktą, 
kad prezidentas Johnsonas 
nereikalauja ir niekados ne
reikalavo iš komunistų pu
sės besąlyginės kapituliaci
jos. Ilgainiui tai gali išryš
kėti kaip pati džiausią klai
da. Kam gi derėtis, jei už 
ligšiolinius nusikal t i m u s 
jau turi visišką nuodėmių 
atleidimą! Ilgiau laikysies, 
daugiau laimėsi.

Prie kolumnistų priside
da ir populiarumo iešką po
litikai, kaip Robertas F, 
Kennedy ar respublikonų 
Chuck Percy iš Illinois, ku
rie tariasi žiną išeitį iš da
bartinės situacijos. Taip 
pirmasis reikalavo peržiū
rėti JAV Kinijos politiką, o 
antrasis siūlo tam tikrą da
tą pradėti derybas su ko
munistais ir tada sustabdy
ti šiaurinio Vietnamo bom
bardavimą. Ką daryti tuo 
atveju, jei komunistai ne
atvyktų į pasimatymą, Per
cy nežino.

Vienu žodžiu, situacija 
ne fronte, bet namuose pa
sidarė tokia rimta, kad pats 
Valstybės Sekretorius Dean 
Rusk skubos keliu turėjo 
sušaukti spaudos konferen
ciją, kad kiek atšaldžius 
prasidėjusią taikos orgiją. 
Vienintelė reali informaci
ja, kurią amerikiečiai turi, 
esanti tik tokia, kad komu
nistai, išnaudodami dabar
tines budistų švenčių pa
liaubas (Tet — Nauji Me
tai), sustiprino savo žmo
nių ir ginklų siuntas į pie
tinį Vietnamą.

Savo kolegai iš J. F. Ken
nedy kabineto, dabartiniam 
senatoriui Robertui F. Ken
nedy, Dean Rusk irgi tu
rėjo gerą atsakymą. Gali
ma, esą, kalbėti apie naują 
Kinijos politiką, tačiau ki
tas klausimas, kaip ją pra
dėti, jei komunistai pradžiai 
reikalauja jiems išduoti 
Taiwano (Formozos) salą 
su 13 ar 14 milijonų gyven
tojų! Panašiai yra ir su 
Vietnamu. Ten galima tuo
jau pat pasiekti taiką, tik 
reikia išduoti pietinius viet
namiečius.

Už tat visai teisingai dar 
prieš tą konferenciją rašė 
Joseph Alsop, kad preziden
tas atsidūrė prieš labai rim
tą sprendimą. Pasiduoti 
spaudimui iš užsienio bei vi
daus ir sustabdyti bombar
davimą, ar tą bombardavi

mą tęsti toliau iki komu
nistai pagaliau ’suminkš- 
tės’ ir tikrai panorės taikos. 
Juk, jei jie nori taikos, jie 
ją gali pasiekti dar šiandien 
sustabdydami savo agresi
ją, apie tai pranešdami ar 
nepranešdami.

Juk gali būti ir tokia ga
limybė (ir visi įrodymai 
kalba už ją), kad bombar
davimas vis dėlto labai 
skaudina šiaurinį Vietnamą 
ir kaip tik dėl jo šiaurinių 
vietnamiečių siuntimas į 
pietinį Vietnamą per pa
skutinius šešis mėnesius 
sumažėjo visais 75%. Jei 
bombardavimas bus sustab
dytas, komunistų moralė 
pakils, nes jie tai skaitys 
savo laimėjimu, infiltracija 
padidės ir už poros mėnesių 
a m e r i k i e čiai pietiniame 
Vietname turės smarkiau 
kariauti negu dabar. Galu
tinas rezultatas bus toks, 
kad "stop the bombing to 
get talks" politika prives 
prie dar didesnio karo negu 
dabar.

Ačiū pievui tai, atrodo, 
supranta ne tik Dean Rusk, 
kuris reikalauja tam tikros 
duoklės iš Hanoi režimo už 
bombardavimo sustabdymą, 
bet ir pats prezidentas 
Johnsonas, kuris atsakyda
mas į paskutinį popiežiaus 
Pauliaus taikos raginimą 
Jam atsakė: "Aš žinau, kad 
Jūs nesitikit mūsų karinės 
veiklos sumažinimo, jei ki
ta pusė nepadarys to pa
ties”.

LONDONO LAIKRAŠTIS 
APIE PABALTIJO 
KRAŠTU DIPLOMATUS
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Gruodžio 16 d. Daily 
Telegraph’o savaitgalio 
iliustruotame priede bu
vo išspausdintas straips
nis apie Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diploma
tines atstovybes Londo
ne. Milijonas to laikraš
čio skaitytojų galėjo pa
matyti spalvotose nuo
traukose trijų pasiunti
nybių darbo kabinetus ir 
personalą. Per visą pus
lapį buvo atspausdinta 
Lietuvos ministerio B.
K. Balučio spalvota fo
tografija, kurioje taip 
pat matomas Pasiunti--

(Nukelta į 2 psl.)

Juozo ir Marijonos Bachunų sutikimas Adelaidės aerodrome. Nuotraukoje matyti: Z. Vabolis, P. 
Bielskus, J. Vabolienė, I. Bielskytė, M. Bachunienė, J. Bachunas, A. Bielskyt ė, D. Bielskytė, R. Biels
kytė, M. Reinkė, S. Fišerytė, A. Patupienė, J. Šerelienė, O. Raginienė.

Adelaidės Lietuvių Sąjungos valdyba su svečiu iš JAV J. Bachunu, PLB pirmininku. Sėdi iš kairės: J. 
Bachunas, E. Reisonienė, L. Martinkus. Stovi: S. Dunda, G. Rakauskas, J. Norkūnas, Z. Vabolis, J. Va
nagas, C. Ostrauskas, J. Arminas, inž. K. Reisonas, P Bielskis, A. Šerelis ir V. Roginis.

Garbingi svečiai Adelaidėje
Sausio 24 dieną į Ade

laidę atvyko Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos pirmininkas 
ponas J.J. Bačiūnas su 
Ponia. Aerodrome gar
bingus svečius sutiko su 
gėlėmis apie 70 lietuvių. 
Sekančios dienos ”The 
Advertiser" dienrašty
je buvo patalpinta žinia, 
kad p. J. Bačiūnas yra 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkas 
ir jis lanko lietuvių ko
lonijas visame laisvaja
me pasaulyje. Sausio 24 
dienos vakare Lietuvių 
Namuose įvyko Moterų 
Sekcijos paruošta vaka
rienė, kurios metu po
nai Bačiūnai buvo su
pažindinti su Adelaidės 
lietuvių bendruomenės 
pareigūnais.

Adelaidės lietuviams 
ponai Bačiūnai jau labai 
gerai pažįstami. Jie ap
lanko mus jau trečią kar
tą kelių metų bėgyje. 
Ponas Bačiūnas yra Ade
laidės Lietuvių Namų 
stambus rėmėjas; nepa
miršta "Adelaidės Lie
tuvių Žinių"; Jo vardo 
bibliotekai nuolat ir nuo
lat siunčia knygų. Todėl 
nenuostabu, kad Adelai
dės lietuviai ponus Ba-

tokiu

išvy-
• • •

čiūnus sutiko su 
entuziazmu, kaip savo 
žmogų, "laikinai" 
kusį į JA Valstybes

Sekančią dieną ponai
Bačiūnai, lydimi p.p. J. 
Lapšio ir G. Rakaus
ko su ponia padarė vi

1 * k

t
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Naujai atidaryto Adelaidės lietuvių muziejaus - archyvo įamži- 
nimo lenta. a. Budrio nuotrauka

zitą Adelaidės miesto 
burmistrui su ponia. Vi
zito metu dalyvavo vie
tos dienraščių korespon
dentai ir ABC televizi
jos operatorius. Tos pat 
dienos vakare vizitas

■ buvo parodytas per te
leviziją. Vizitas taip pat 
buvo padarytas ir JAV- 

bių konsului Adelaidėje.
Vienas iš svarbiau

sių pono Bačiūno darbų 
Adelaidėje buvo muzie
jaus - archyvo atidary
mas.

Sausio 28 d. prie Lie
tuvių Namų susirinko

gausus tautiečių būrys 
dalyvauti p. Jono Vanago 
suorganizuoto Muzie
jaus - Archyvo atidary
me. Prieš atidarant žo
dį tarė Adei. Apyl. Val
dybos pirm. p. Z. Va
bolis, Adei. Liet. S-gos 
Valdybos pirm. p. Po 
Bielskis ir pats p. J. Ba
čiūnas. Sugiedojus Tau
tos Himną p. Bačiūnas 
perkirpo tautinę juoste
lę ir tuo būdu oficialiai 
atidarė Adelaidės lietu
vių Muziejų - Archyvą, 
į kurį tiek daug darbo ir 
meilės įdėjo jo organi
zatorius p. Jonas Vana
gas. Fonas Bačiūnas pa
žymėjo, kad toks muzie
jus - archyvas yra vie
nintelis visame lietu
viškame pasaulyje. Gar
bė jo organizatoriui p. 
Jonui Vanagui.

Tos pat dierios vaka
re ponų Bačiūnų garbei 
buvo suruoštas banke
tas Lietuvių Namuose. 
Moterų Sekcijos ponios 
nepagailėjo nei darbo 
nei laiko, kad stalai bū
tų gausiai apkrauti pui
kiai paruoštu maistu.

(Nukelta į 3 psl.)
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'UŽDEKITE LIETUVYBĖS UGNĮ 
VISU TAUTIEČIŲ ŠIRDYSE’

DIRVOS KORESPONDENTO J. ŠATORIAUS ĮSPŪ
DŽIAI IŠ IV PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU KON

GRESO ARGENTINOJE

Kiek prisimenu, gal kų, nei vandenų... 
retai kada buvo įdėta Ir šių dienų turistui,
tiek maža pastangų pa
saulinėje laisvųjų lietu
vių spaudoje, o ypač JAV 
periodikoje, išrekla
muoti ir išgarsinti šį 
Kongresą, kad patraukti 
į jį visų lietuvių dėmesį. 
Nesiimu spręsti kodėl 
taip įvyko, bet lieka fak
tas, kad apie jį buvo per 
mažai spaudoje rašyta.

Naudodamasis savo 
Brazilijoje ilgokai už
trukusia viešnage ir ti
kėdamas, kad gal tai bū
sianti man paskutinė 
proga dar geriau pažin
ti Pietų Amerikos bro
lius - lietuvius, bei įtai
gojamas Dirvos redak
cijos šį Kongresą aplan
kyti ir aprašyti laikraš
čio puslapiuose, išskri
dau iš Rio de Janeiro į 
Buenos Aires.

Iš lėktuvo pažvelgus į 
žemę matosi tekanti 
raudonojo molio spal
vos srovė, tai garsioji 
La Plata ar Sidabro upė 
(skirianti Urugvajų nuo 
Argentinos) kurios apie 
100 km, pločio žiotys 
plačia vaga įsiveržia į 
pietų Atlanto sūrius ir 
skaidrius vandenis... 
Dar kelios minutės ir 
greitoji "Cometa" čiuož- 
dama per Argentinos 
"pampą” artėja prie že
mės, apsuka plačiu ratu 
šalia miesto ir grakščiai 
nutupia didžiuliame aero. 
drome, prie kurio priar
tėti nesama jokių kliū
čių — nei kalnų, nei miš

APIE PABALTIJO 
DIPLOMATUS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
nybės patarėjas V, Ba
ilokas.

Dėl šio straipsnio mū
sų diplomatai B.K. Ba
lutis, T.V. Ozolins ir A. 
Torma parašė laišką re
dakcijai, kuris buvo at
spausdintas Daily Tele- 
graph gruodžio 29 d. nu
meryje. Jame pasakyta:

" 1940 metais Balti
jos valstybės buvo oku
puotos ir prievarta įjung
tos į Sovietų S-gą. Iš 
straipsnio, kuris pasi
rodė Weekend Telegraph 
gruodžio 16 dieną ir ku
riame buvo paliesti Bal
tijos kraštų problemos 
kai kurie aspektai, gali
ma būtų suprasti, kad 
Baltijos valstybių atsto
vai Londone yra linkę 
sutikti su esamąja padė
timi, nes ”praėjus26me
tams, būtų nepraktiška 
galvoti kaip nors kitaip”.

Mes norėtume pabrėž
ti, kad nei Londone, nei 
kur nors kitur laisvame 
pasaulyje Baltijos vals
tybių atstovai nėra lin
kę sutikti su neteisėta jų 
tėvynių aneksija. Jie pro
testavo prieš tą aneksi
ją nuo pat pradžių ir tą 
darys ir toliau.

Kovodami dėl teisės 
savo kraštams į laisvę 
ir nepriklausomybę, Bal
tijos valstybių atstovai 
stoją taip pat už svar
bų bendrą principą: 
teisingumą tarptauti
niuose santykiuose, be 
kurio negajima užtikrint 
ilgalaikės taikos, parem
tos teise ir teisingumu". 

su JAV pasu, visi muiti
nės formalumai yra su
prastinti ligi pačių ma
žiausių reikalavimų: ke
li sveikatos ministerijos 
pareigūno žvilgsniai į 
tarptautinių skiepų liu
dijimus, vienas ant
spaudas į pasą, kad mū
sų atvykta į Argentiną; 
ir muitinės tarnautojas 
net nepasižiūrėjęs kokią 
"atorpinę bombą ” mes 
čia atvežėme į šį "gau- 
čų" kraštą, leidžia mus 
vykti į miestą.

"SPAUDOS 
KONFERENCIJA"

Nors ir buvo žadėta, 
ir tikėjomės, kad kas 
nors iš rengėjų bus at
vykęs sutikti ir "pra
ves" pirmuosius žings 
nius iš aerodromo, bet 
deja... Vėliau paaiškėjo, 
kad ir kiti delegatai ne
buvo sutinkami dėl per- 
didelio darbu apsikro- 
vimo ir. stokos padėjėjų 
rengėjų komisijoje. Lai 
mei, kad Pr. Ožinsko, 
Argentinos Lietuvių Bal
so leidėjo, telefono nu
meris radosi užrašų kny
gutėje. P. Ožinskas už
tikrino, kad po 15 min. 
kas nors pasiims iš ae
rodromo. Ir tikrai, gal 
po 20 min. Misiūnas, čia 
žinomas gumos išdirbi
nių pramoninkas, lydi
mas Onos Ožinskienės, 
atvažiavo mus pasiimti; 
ir dar prabėga kelios 
minutės kai "nutupia
me" Argentinos Lietuvių 
Centro sodelyje, kur vy
ko pirmieji — susipaži
nimo pietūs čia populia
riai vadinami "asado". 
Čia sutikome St. Barzdų- 
ką, PLB-nės vicepirmi
ninką, inž. V. Venskų, 
Lietuvių Savišalpos S- 
gos p-ką Venezueloje, 
ir kitus vietinės vado
vybės narius.

Savo trumpame žody
je St. Barzdukas ragino 
brolius argentiniečius, 
kad visos Argentinos 
lietuvių organizacijos 
taptų PLB padaliniais, 
nesvarbu kokius vardu 
jos įstotų įB-nę, nes esa
ma vietų, kur įstatymai 
draudžia, kad būtų stei
giami tautinių grupių vie
netai. "Pagal 1949 m. 
VLIKo priimtą ir oficia
liai paskelbtą Lietuvių 
Chartą, mes visi plačiai 
išsklaidyti mažos lietu
vių tautos vaikai priva
lome likti vienos šeimos 
nariais, kurią jungtų 
bendra kalba ir pasidi
džiavimas, jog 2sarbė 
yra būti lietuviu!" Čia 
jis taip pat priminė, 
kad Katalikų Bažnyčia, 
kurios bažnyčių statybai 
JAV lietuviai yra sudėję 
milijonus dolerių iš sun
kiai uždirbtų grašių, ne
besistengia išlaikyti lie
tuvybės, pastatytieji rū
mai, salės ir kitokios 
patalpos administruoja
mos arkivyskupų ir vys
kupų ir neatsiklausus 
perduoamos airių ar 
kitų tautybių kunigų dis
pozicijon. St. Barzduko 
nuomone, bet koks nekil
nojamas turtas PLB-nės 
rankose niekada nebus 
iš lietuvių atimtas ir per 
ilgus metus tarnaus lie

tuviškumo išlaikymui 
bet kuriame pasaulio 
kampe. Ir jeigu tai bus 
naudojama kaip "Vargo 
Mokykla", tai ji lyg švie
sus spindulys ilgai švies 
audringoje nutautinimo 
ir nutautėjimo jūroje, kal
bėjo Barzdukas.
OFICIALUS KONGRESO 
ATIDARYMAS

Vasario 2 d. Aušros 
Vartų bažnyčioje iš JAV 
atvykęs vysk. V. Brizgys 
celebravo iškilmingas 
pamaldas ir jam asista
vo prelatas P. Ragažins- 
kas (pastarasis atlydėjo 
skaitlingą ekskursiją lie
tuviško jaunimo iš S. Pau
lo didmiesčio) bei kun. J. 
Martinkus, Balfo pirmi
ninkas. Po pamaldų buvo 
pagerbti žuvusieji kovo- 
j e už Lietuvos laisvę 
prie lietuviško stiliaus 
kryžiaus, pastatyto toje 
pat prie parapijos esan
čioje aikštelėje. Po trum
pų iškilmių susirinku
sieji ėjo į šalia esančią 
Marijonų administruo
jamą parapijos Lietuvių 
Salę, kurioje įvyko ofi
cialus Kongreso ati
darymo posėdis. J gar
bės prezidiumą buvo pa
kviesti: Anatolijus Gri- 
šonas, mūsų vienintelis 
Lotynų Amerikoje akre 
dituotas diplomatas prie 
Urugvajaus vyriausybės j 
reziduojąs Montevideo, 
vysk. V. Brizgys, Vliko 
pirm. Kęstutis Valiūnas, 
St. Barzdukas, ALOS 
pirm. J. Čikštas, inž. 
VI. Venckus, inž. Algis 
Zaparackas ir kiti.

Kviestiesiems užė
mus savo vietas, pasta
rieji buvo prašyti tarti 
keletą žodžių į susirin
kusius, kurių į nemažą 
salę prigūžėjo apie 300 
asmenų. Vienu iš pirmų
jų kalbėjęs min. A. Gri- 

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kjirio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to,, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

šonas ragino savo tautie
čius nepasiduoti nei lai
ko nei sąlygų spaudimui, 
bet išlikti tvirtais savo 
dvasioje lietuviais, taip 
kaip yra buvę praeityje, 
taip tebūna ir ateityje. 
"Lietuvai jau artėja iš 
silaisvinimo diena, nes 
Kinijos ir USSR susikir
timas mums gali priar
tinti laisvės dieną, kaip 
kad ją mes išvydom po 
I Pas. karo, kai griuvo 
didžiosios prievarta su
kurtos Rusijos ir Vokie
tijos - Austro/Vengrijos 
imperijos.

Vysk. V. Brizgys, po 
tik ką bažnyčioje pasa
kyto ilgoko pamokslo 
priminė, kad tikėjimas 
ir kalba yra pagrindiniai 
lietuvybės išlaikymo 
ramsčiai. Visi kalbėto
jai ir sveikintojai skati
no visus susirinkusius, 
kad dalyviai ir delegatai 
šio Kongreso uždegtą ži
bintą neštų į plačius Ar
gentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos bei Venezue
los plotus, kad jis uždeg
tų kaitrią liepsną, kuri 
užsiliepsnotų amžina ug 
nimi ir sutripdytų neigia
mas nutautėjimo įtakas 
visų lietuvių širdyse. Ži
nia, visi kalbėtojai di
džiausią dėmesį skyrė 
mūsų jaunimui, tam atža
lynui, nuo kurio ir pri
klausys ar lietuvybė iš
liks gyva ligi visi sūnūs 
ir dukros sugrįš po savo 
motinos sparnu įgimtąją 
žemę.

Po oficialios dalies 
kėdės buvo pašalintos iš 
salės vidurio ir jaunieji 
bei senieji turėjo pro
gos pamiklinti savo ko
jas; taip pat pagal vi- 
sur(kur lietuviai susiren 
ka; nusistovėjusį papro
tį, svečiai buvo vaišina
mi. Ir taip i-jį Kongre
so diena, lyg trumputė

IŠ KITOS PUSĖS...
Su Broniu Raila aš paprastai būnu vienoje pusėje, bet per

skaitęs jo paskutines 'akimirkas’ lietuvių - žydų santykių te
ma turėjau kiek nustebti ir nutariau prašyti į šį reikalą pažiūrė
ti iš kitos pusės.

Mat, B. Raila cituoja 1917 m. Petro Klimo konstatavimą, kad 
Lietuvos žydai "į patį lietuvių tautos darbą ... ligi šiol nesidėjo ir 
dargi jo visiškai nepaisė”. Po 50 metų Raila vis dar kankina pa
našus klausimas: "Kodėl žydai tokie uždari savyje, taip pabrėžia 
savo skirtingumą, taip vis jaučiasi lyg amžini svetimšaliai? Ko
dėl jie vis izoliuojąs!, lietuvių kultūrą ignoruoja, lietuvių kalbos 
nesirūpina padoriai išmokti ir šviesuomenės tarpe noriau ir dau
giau vartoja net ne žydų, o kaž kodėl rusų kalbą"?

Man rodos, kad atsakymas yra labai paprastas. Kai 1899 me
tais mūsų žinomas rašytojas A. Vienuolls-Žukauskas nuvažiavo 
į Seinus pas savo senelį vyskupą A. Baranauską, "Anykščių Ši
lelio" autorių ir lietuviškai pasveikino:

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!
— Na wieki wiekow, Amen — atsakė jam vyskupas lenkiškai 

ir toliau kalbėjo tik lenkiškai.
Jei Antanas Baranauskas, kuriam, kaip jo poezija rodo, lie

tuvių kalbos grožis nebuvo jokia paslaptis, kasdieniame gyveni
me vartojo lenkų kalbą, sunku reikalauti iš žydų, kad jie būtų puo- 
selėję tą kalbą! Tiesa vokietis Sauerwein’as parašė "Lietuviais 
esame mes gimę", bet jis buvo išimtis, o ne taisyklė.

Žinia, nuo to laiko jau praėjo 67 metai, tačiau tautos gyveni
me tai nėra ilgas laikas. Lietuvių kalba ir savita kultūra pasida
rė ‘madinga’ tik nepriklausomybės laikais, bet ir tada kiek daug 
iš Rusijos dėl ten kilusios bolševikų revoliucijos ( o ne iš patrio
tizmo) grįžusių tautiečių, kai tik reikėdavo ką nors ’mandriau’ 
pasakyti, griebdavosi rusų kalbos, o kiek daug jų skaitė Rygos 
"Sevodnią" ar Paryžiaus "Poslednije Novosti". Mūsų laikraščiai 
su tais spaudos organais galėjo konkuruoti tik pačiais paskuti
niais nepriklausomybės metais. Tuo laiku ir žydai pradėjo dau
giau domėtis lietuviškais reikalais, o vienas kitas net jais sirg
ti. Nereikalaukime iš svetimų daugiau negu iŠ savų, o apie žmogų 
spręskime jei galima iš jo asmeninių ypatybių, bet ne priklauso
mybės tai ar kitai tautai. (vm)

akimirka prabėgo mar
gaspalvio kaleidoskopo 
spalvų žaidime.

Mums beisruošiant iš
eiti, visa salė ūžė lyg 
bičių avilys ir kai ku
rios "gerai nusiteiku
sių" asmenų grupės ne 
suderintais ir lyg se
nas pianinas atsipalai
davusiais balsais bandė 
"dainuoti"... žinia, tai 
jau asmeniškas skonis, 
kam tokios dainos patin
ka ar ne.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTED MALĖ

WANTED EXPERIENCED

LATHE HANDS 
GRINDER HANDS 

MILL HANDS
Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints & Close Toler- 
ances.

Jobs With a Future

SPACEMET, INC.
13471 Mt. Elliot 
Detroit, Mich. 
313 — 892-0400

(16-19)

SHEET METAL 
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
FamiLar with Stainless, Aluminum 
and C. R. S. Prototype Parts.
Also openings for Prototype Machin- 
ists. Also maq famillar with Draw 
and’ benefits. 56 hour week.

EXPERI-METAL, INC.
2381 I RYAN RD. 
WARREN, MICH. 
313 — SL 7-8121

(18-27)

TURRET LATHES 
AUTOMAT1C SCREW 

MACHINF. 
MILL HANDS 

PETERSON MACHINE 
PRODUCTS CORP. 

27040 Princeton 
inkster, Mich.

(18-24)

WANTED JOURNEYMEN

DIECAST DIEMAKERS
ALSO

DIECAST DIEMAKER 
MACHINISTS

H1GHEST WAGES, OVERTIME.

M & S TOOL & DIE CO.
24 E. TAYLOR ST. 

BF.DFORD, OHIO 
(19-21)

JOURNEYMEN
ENGINE LATHE MEN

Experienced for thread gage shop. 
Mostly small vvork in rounds. Steady 
and permanent with excellent work- 
ing conditions for right man 40 to 
60 hours per week. Threadco Co., 
3842 W. I I Mile Rd., Berkley, Mich. 
313 — L1 5-6363. (19-28)

LINOTYPE OPERATOR— 
MAKE UP MAN

Eceptional opportunity for person 
with growing medium size commer- 
cial job shop. Experience preferred. 
Paid hospitalization and vacations. 
Pleasant working conditions..

APPLY

SHUMAKER’S INC.
622 ADAMS ST.

BAY CITY, MICH. 48706
(19-21)

DIRVOJ E 
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ 
IR
NAUJŲ KNYČŲ
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VALSTYBINGUMAS IR 
TAUTIŠKUMAS LIETUVUS

ATEITIES
Lietuvos Diplomatijos 

šefo S. Lozoraičio žodis 
Nepriklausomybės šventės 
Proga.

Lietuvai esant oku
puotai, Vasario 16 die
ną — Nepriklausomybės 
šventę — tegali švęsti 
užsienio lietuviai, nes 
jie, gyvendami laisvaja
me pasaulyje nėra varžo
mi reikšti savo tautinius 
jausmus ir gilų prisiri
šimą prie Lietuvos lais
vės idėjos. Sovietų oku
puotame krašte šios is
torinės datos paminėji
mas yra okupacinės val
džios uždraustas bei bau
džiamas, o šiais metais, 
be to, atsiminimas apie 
Lietuvos laisvę yra ypač 
slopinamas triukšmin
gais pasiruošimais minė
ti bolševikų revoliucijos 
50 metų sukaktį. Tačiau 
kaip tik šių dviejų įvykių 
— Lietuvos nepriklau
somybės ir rusų revo
liucijos — sugretinimas 
tegali išryškinti Vasa
rio 16 dienos Nepriklau
somybės akto svarbą bei 
kilnumą. Anuo metu, 1918 
metais, Rusijos komunis
tai naikino rusų tautos 
laisvę ir teisę pačiai 
valdytis, smurto keliu 
kurdami sovietų valsty
bę. Tuo pat laiku lietu
vių tauta, laisvai ir vie
ningai reikšdama savo 
valią, be vidaus sukrėti
mų ar prievartos panau
dojimo atstatė savo vals
tybės nepriklausomybę. 
Tai darydama mūsų tau
ta vykdė savo istorinę 
teisę, paveldėta iš se
nosios Lietuvos valsty
bės, rėmėsi tautų apsi
sprendimo dėsniu, kuris 
sudarė tada ir tebesu
daro šiandien vieną civi
lizacijos pagrindų, ir va 
dovavosi savo teisėtais- 
interesais, būtent, ji sie
kė apsaugoti savo tautinę 
gyvybę. Nes tiktai pati 
valdydamas! nepriklau
somoje valstybėje, civi
lizuota tauta turi galimu
mą plėsti savo kultūrą,

The Lithuanian Newspaper 
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LAIBAS
kurti materialinį gerbū
vį ir dalyvauti bendro
je žmonijos pažangoje. 
O be to, nepriklausomy
bė apsaugojo mus nuo 
rusų revoliucijos žiau
rumų, dėl kurių Rusijoje 
žuvo milijonai žmonių ir 
kurie mūsų mažą tautą, 
svetimą rusams, suriš
tą su Vakarų kultūra, iš 
tikimą savo tradicijoms 
bei tikėjimui, būtų sunai
kinę ne tik moraliniai bet 
ir fiziniai.

Visos šios aplinkybės 
parodo kame pirmoje ei
lėje buvo ir tebėra Va
sario 16 dienos akto svar
ba.

Šiandieną, praėjus be
veik 50 metų, bolševikų 
revoliucijos sukakties 
propaganda neįstengia 
nutildyti visuotinę nuo
monę, kad milžiniškos 
aukos bei kančios, ku
rias rusų tauta yra pakė
lusi ir toliau pakelia, nė
ra davusios jai nei ma
terialinio gerbūvio, nei 
dvasinio pasitenkinimo, 
nei išmintingos valsty
binės ir socialinės san
tvarkos, nei — svarbiau
sia »— laisvės. Joks ci
vilizuotas kraštas pa
saulyje nėra priėmęs 
laisva valia sovietų san
tvarkos. Visur, kur ji 
egzistuoja, ji yra, kaip 
Lietuvoje, smurto pada
rinys. Pačioje Sovietų Są
jungoje jaunosios kartos 
technikų, ekonomistų, 
rašytojų tarpe atsiranda 
minčių, kad visa 1917me
tų bolševikų revoliucija 
buvo ne tik bergždžias, 
bet dargi kenksmingas 
įvykis. Ir čia yra tikro
ji pirmoji pasireiškian
čio sovietuose neramu
mo priežastis.

Lygiu būdu šiandieną 
yra aišku, kaip ir prieš 
beveik 50 metų, kad Lie 
tuvos nepriklausoma 
valstybė buvo būtina lie
tuvių tautos ateičiai. Iš
saugoti šį nepriklauso
mybės būtinumo jausmą 
ir įsitikinimą lietuvių

Podgorny pas Popiežių
"Nauja Šv. Trejybė: 

sovietų revizionizmas, 
US imperializmas irpa- 
pizmas" — šaipėsi kai
myninės Albanijos ra
dijas sovietinio 'prezi
dento’ Podgorny vizi
to Vatikane proga. Tas 
vizitas, kurio kulmina
cinis punktas buvo kata
likų bažnyčios galvos su
sitikimas su aukščiau
siu reprezenantu tos 
valstybės, kuri dar vi
sai neseniai labai smar
kiai persekiojo katalikų 
tikybos išpažintojus bei 
klerą, ir kuri dar ir da
bar juos laiko labai 
griežtoje ataskaitoje, 
sukėlė nerimą ir tikin
čiųjų tarpe. Juk popie
žiai Pijus XI ir Pijus 
XII komunizmo pasmer
kimui nesigailėjo pačių 
griežčiausių žodžių!

Kiti vėjai pradėjo pūs 
ti popiežiaus Jono XXIII 
priėmusio Chruščiovo 
žentą Adžubėjų, laikais. 
Jo įpėdinis Povilas VI, 
sakoma, turįs mažiau 
tolerancijos komuniz
mui, tačiau Podgorny 
priėmė labai iškilmin
gai.

Tiesa, audiencija bu
vo grynai privataus po
būdžio ir į Vatikaną at
vykęs Podgorny Šv. Da- 
maso kieme buvo sutik

širdyse, išsaugoti juose 
valstybingumą ir tautiš
kumą, yra svarbiausias 
Lietuvos ateities laidas.

Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos vardu aš 
sveikinu mūsų tautą ir 
reiškiu jai teisėtų Lie
tuvos Valstybės diplo
matinių atstovų ištikimy
bę. Tebūnie ši diena 
mums lietuviams aksti
nu toliau ištvermingai 
dirbti Lietuvos laisvei 
ir ateičiai.

PLB pirm. J. Bachunas kalba atidarant Adelaidės lietuvių muziejų. Nuotraukoje matyti: I. Taunys, P. 
Bielskis, R. Bielskytė, J. Pyragius, J. Lapšys, R. Fišeris, S, Vabolis, E. Chuchauskas, S. Fišerytė, A. 
Bielskytė, V. Bielskienė, Giruckas, I. Bielskytė, D. Bielskytė, B. Budrienė. A. Budrio nuotrauka

tas be jokios karinės pa- 
garbo.s, o tik protokolo 
šefo ir poros popiežiaus 
gvardijos karininkų su 
kardais. Tačiau Pod
gorny keltuvu pasikėlus 
į antrą aukštą, jo ten jau 
laukė garbės palyda — 
šeši šveicarų gvardijos 
kariai su alabardom ir 
keturi sosto nešėjai (be 
sosto), na ir visa eilė 
aukštų dvasininkų. Pod
gorny, pagal "Corriere 
della Serą”, ta pagarba 
ir spalvinga ceremonija 
buvo "nustebęs ir susi
domėjęs".

Povilas VI visų pir
ma pasiteiravo apie Pod - 
gorny šeimą, tačiau, pre
zidentas buvo daugiau 
susirūpinęs savo paties 
savijauta. Jis pamiršęs 
savo papirosus, be kurių 
— paaiškino jis popie
žiui, — negalįs susikon
centruoti. Popiežius lie
pė atnešti cigarečių (jos 
buvo amerikoniškos 
'Kent') ir dvi peleni
nes. Pirmą kartą po po
piežiaus Pijaus X mir
ties (1914 m.) popiežiaus 
kambariuose pasirodė 
mėlyni tabako dūmai — 
ir tai iš sovietinio žmo
gaus burnos.

Kas tiksliai buvo pa
sakyta 65 minutes užtru
kusiam vizite, nėra ži
noma. Podgorny tačiau 
priekaištavęs Vatikanui, 
kad tas nepripažįsta Ode- 
rio-Neisės sienos ir da
vė popiežiui suprasti, 
kad šiais metais, minint 
Sovietų Sąjungos 50 me
tų sukaktį, bus pakeista 
Stalino konstitucija ta 
prasme , kad ji daugiau 
toleruosianti tikybos 
praktikavimą. Dabar so. 
vietijoje, kurioje gyvena 
apie 5 milijonai katalikų, 
jų pusė lietuvių, galima 
propaguoti tik ateizmą, 
bet ne kokį tikėjimą į 
Dievą, nors religines 

apeigas ir galima prak
tikuoti.

Atrodo, kad svarbiau
sias to vizito vaisius yra 
tas, kad ir popiežius ir 
Podgorny pasisakė už to
limesnį kontakto palaiky
mą, nors ir be oficialaus
diplomatinių santykių už- bet ir dienos metu jie 
mezgimo. Abi valstybės, buvo brangūs svečiai dau- 
Vatikanas ir Sovietų Są- gelio lietuvių šeimose 
junga, pasikeisianti As
meniniais ambasado
riais’.

Po vizito bedievis so
vietas apžiūrėjo Šv. Pet
ro katedrą ir Sikstinos 
koplyčią. Ilgai jis žiūrė
jo į Mykolo Angelo kū
rinį ‘Paskutinis Teis
mas’. Jį jis įvertino vie- 
nu žodžiu: 'Didinga’.

(vm)

GARBINGI SVEČIAI
ADELAIDĖJE...

(Atkelta iš 1 psl.)
Vakarienės metu or

ganizacijų vadovai svei
kino ponus Bačiūnus lin
kėdami jiems geros svei
katos ir kvietė atsilan
kyti į 1968 metais įvyks
tančias Lietuvių Dienas 
Adelaidėje. Atsakyda
mas į sveikinimus p. Ba
čiūnas pažymėjo, kad jo 
lankymosi tikslas yra 
dvejopas. Pirmas, padė
koti Adelaidės lietu
viams už Amerikos lie
tuvių krepšininkų taip 
nuoširdų priėmimą, 
ypač p. Jonavičiui, ku
ris nepaprstai daug dar
bo idėjo priėmimą or
ganizuodamas; antras, 
padėkoti už gausaus bū
rio jaunuolių atsiuntimą 
į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą. Australi
jos kontingentas buvo 
pats gausiausias ir stip
riausias. Aust, lietuviai 
sudėjo 11.000 dolerių jų 
kelionei. Nė vienas iš 17 
kraštų tiek pinigų nesu
dėjo. Vakarienės metu 

taip pat buvo įteikta, kaip 
dovana, knyga apie Ame
rikos krepšininkų išvyką 
į Australiją visiems jos 
bendradarbiams.

Ponas Bačiūnas pasi
džiaugė, kad Adelaidės 
lietuviai yra labai pui
kiai įsikūrę.

Visos ponų Bačiūnų dieL 
nos Adelaidėje buvo už
imtos. Ne tik vakarais,

• 
Jie viešėjo pas p.p. Va- 
bolius, Bielskius, Pace- 
vičius, Reisonus, Dum
čius ir kt.

Išbuvę Australijoje 
nuo praeitų metų Kalė
dų PLB pirmininkas p. 
J.J. Bačiūnas su ponia 
išvyko iš Australijos va 
sario 10 d., Hong Kong 
kryptimi iš SydneyMas- 
cot aerodromo.

Būdami Australijoje 
p.p. Bačiūnai dalyvavo 
Australijos Lietuvių Die 
nose ir aplankė visas 
didžiąsias lietuvių ko
lonijas Australijoje.

AUKOS DIRVAI

V. Žmuidzinas, Rochester 1.00
P. Žolynas, Chicago........4.00
SLA 75 kuopa, L. A........... 7.00
K. Valiukas, Cleveland .... 1.00
A. Rinkūnas, Detroit........ 2.00
K. Musteikis, Chicago..... 2.00
K. Starinskas, VVickliffe ... 2.00
V. Jonaitis, Granville....... 1.00
D. Penikas, Granville ....... 1.00
E. Vengianskas, Chicago .. 9.00
B. Basiulis, LongBeach.. 1.00
J. Paškus, Detroit............4.00
J. Kukarskas, Baltimore .. 1.00
J. Juodikis, Chicago......... 5.00
J. Saulėnas, Providence ... 2.00
J. Budrys, Chicago..........  3.00
A. Šumakaris, Cleveland .. 2.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 5.00
A. Mantautas, Brockton ... 1,00
J. Merkienė, Cleveland ... 1.00
L. Matukas, Toronto......... 1.00
J. Juškaitis, Bervyn ........ 1.00

RACINE

• Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimas Įvyks va
sario 19 d., 3 vai. p. p. šv.
Kazimiero parapijos svetai
nėje, 815 Park Avė. 9 vai. 
30 min. bus pamaldos už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės 
šv. Kazimiero bažnyčioje.

Kalbės kun. Kazimieras 
Baras-Barauskas. Meninėje 
programoje dalyvaus šv. 
Kazimiero parapijos cho
ras, Izabelės Motekaitienės 
dainavimo studijos moki
nės: Elena Bradūnaitė ir 
Laima Underytė ir jaunieji 
deklamatoriai. Po minėjimo 
bus bendras pobūvis. Minė
jimą ruošia vietos Alto 
skyrius.

Gubernatorius Warren P. 
Knovvles jau paskelbė vasa
rio 16-tąją Lietuvių Diena 
\Visconsine, o burmistras 
\Villiam H. Beyer išleido 
proklomaciją. skelbia n č i ą 
Lietuvių Dieną Racino 
mieste.

CHICAGO

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigu taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

fe 2212 WEST
OFFICE 

Thursday 9
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

VASARIO 16-TOJI
Marųuette Parke lietuvių 

šv. Mergelės Gimimo šven
tovėje vasario 19 dieną, 10 
vai. 30 min., LB vietinė 
apylinkės valdyba, susita
rusi su parapijos vadovybe, 
ruošia iškilmingas pamal
das Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 49 metų 
sukakties proga. Pritaikytą 
pamokslą pasakys kan. V. 
Zakarauskas, prie vargonų 
naujasis vargo nininkas, 
buv.. Lietuvos operos solis
tas, VI. Baltrušaitis, o solo 
pagiedos sol. J. Vaznelis. 
Po pamaldų dalyviai kvie
čiami neišeiti iš šventovės, 
nes bus giedamas visų kar
tu Lietuvos Himnas.
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INŽ. BRONIUI BANAIČIUI ATMINTI
Š. m. sausio 11 d. rytą 

Triboro ligoninėje, Queens,
N. Y., ilgos ligos palaužtas 
mirė inž. Bronius Banaitis. 
Velionis jau ilgą laiką buvo 
tartum pasitraukęs iš gy
vųjų tarpo, nes, būdamas 
skrupulingai sąžiningas, dėl 
savo ligos sąmoningai ven
gė kontakto su žmonėmis. 
Nežiūrint, kad jo fizines jė
gos buvo išsekę, iki pasku
tinių dienų buvo nuostabiai 
kantrus, tvirtos dvasios, 
gyvai domėjosi lietuvišku 
gyvenimu ir graužėsi, kad 
tiek daug užsibrėžtų planų 
liko neįvykdyta.

Inž. Bronius Banaitis bu
vo Nepriklausomybės Akto 
signataro — spaustuvinin
ko Saliamono Banaičio sū
nus, gimęs 1898 m. vasario 
13 d. šakių apskr., Sintau
tų valsčiuje, _ Vaitiekupių 
kaime. Užaugęs giliai pa
triotiškoje aplinkoje, 1919 
m. baigė Saulės (vėliau ta
pusia Aušros gimnazija) 
Kaune. 1926 m. Darmstad- 

miHI CIIIUGUJE PIRKITE MENE MODERNIOJE 
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
6. Krupnik — Honey punch ....... 5th.— $3.69
7. Import. Scotch Wiskey ........... 5th — $3.98

1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmorę 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 Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

to Aukštojoje Technikos 
Mokykloje įsigijo diplomuo
to elektros inžinieriaus 
laipsnį .

Dvidešimtųjų metų pra
džioje Lietuvos studijuojąs 
jaunimas dar nebuvo susi
organizavęs ir negalėjo at
stovauti Lietuvos tarptau
tinėse studentų organizaci
jose. Radęs porą talkinin
kų, Bronius Banaitis ėmėsi 
kurti Neo-Lithuania, pir
mąją Lietuvos aukštųjų 
mokyklų organizaciją, savo 
veiklai pasirinkusią korpo
racijos formą, turėjusią ap
imti visą studijuojantį Lie
tuvos jaunimą. Steigėjų 
nusakytas organiz a c i j o s 
tikslas — "Lietuvių tautos 
didybė, jos garbė bei gero
vė ir valinga, kilni, bei tau
ri asmenybė”. Broniaus Ba
naičio ir Valentino Gustai
nio buvo paruošti Neo-Li
thuania įstatai, kuriuos 
Lietuvos Universiteto sena
tas patvirtino 1922 metais.

Baigęs mokslus ir grįžęs 

Lietuvon, inž. Bronius Ba
naitis dirbo Kauno Radijo 
Stotyje ir dėstė Aukštes
niojoje Technikos Mokyk
loje. Kaip Susisiekimo Mi
nisterijos atstovas eksper
tų komisijoje Kauno elek
tros koncesijos reikalams 
paskelbė savo išvadas 1929 
— 1930 m. Lietuvos Aide. 
Pagal jas paaiškėjo, kad 
Kauno miesto gyventojai 
smarkiai permoka belgų 
bendrovei už elektrą, šių 
inž. Broniaus Banaičio ap
skaičiavimų ir viešų pasi
sakymų dėka, Kauno mies
to gyventojams jį vieningai 
palaikant, elektros kaina 
buvo žymiai nupiginta, nors 
tam kai kurie elektros ben
drovės akcininkai ir prieši
nosi.

Inž. Bronius Banaitis bu
vo vienas iš Diplomuotų In
žinierių ir Architektų Drau
gijos steigėjų, įkurus 1930 
m., kai Lietuvos Vyriausy
bė svarstė kuriomis sąlygo
mis pripažinti Vakarų Eu
ropos diplomai. Draugijos 
nariais buvo inžinieriai, iš
ėję Vakarų Europos mo
kyklas.

Inž. Bronius Banaitis bu
vo nenuilstąs kovotojas su 
buvusiomis Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime negero
vėmis, dažnai rašęs apie tai 
viešai spaudoje — Lietuvo
je, Kariškių žodyje, Lietu
vos Mokykloje, Lietuvyje, 
Savivaldybėje ir Lietuvos 
Aide.

1934 m. inž. Broniui Ba
naičiui, kaip Paštų Valdy
bos vicedirektoriui, teko at
stovauti Lietuvą Pasauli
niame paštų kongrese, Kai
ro, Egipte. Kelių posėdžių 
metu jis kėlė pašto susisie
kimo reguliavimo reikalą 
karo atveju. Jam buvo at
sakyta, kad karo visai ne
numatoma ir nesą reikalo 
tuo rūpintis. Inž. Banaitis 
tvirtino, kad jo atstovauja
mo krašto — Lietuvos san
tykiai su Sovietų Rusija 

I

yra nedraugiški ir nežinia 
kas gali įvykti ateityje. Po
sėdyje dalyvavę 15 sovietų 
atstovų tylėjo. Inž. Banai
tis prašė užprotokoluoti jo 
pastabas minėtu reikalu. 
Nepraėjus nė šešeriems me
tams, Sovietams užplūdus 
Lietuvą, inž. Banaičio nuo
gąstavimai virto skaudžia 
realybe.

1941 m. inž. Bronius Ba
naitis buvo okupacinės vo
kiečių valdžios kviestas už
imti aukštas pareig as. Ne
norėdamas pasitarnauti jo
kiems Lietuvos okupan
tams, inž. Banaitis griežtai 
atsisakė, nors buvo kai ku
rių vokiečių pastatytų lie
tuvių pareigūnų už tai kri
tikuojamas.

1944 m., kaip ir daugelis 
kitų, inž. Bronius Banaitis 
su šeima pasitraukė iš Lie
tuvos. Karo meto išgyveni
mai Lietuvoje ir Vokietijo
je (kur jam teko pergyven
ti Drezdeno bombardavimą, 
kurio metu jis pasirūpino, 
išnešti ne savo daiktus, bet 
brolio kompozitoriaus Ka
zimiero rankraščius) ir sun
kios sąlygos atsidūrus DP 
stovyklose palaužė sveika
tą.

Nuertingeno ir Schwae- 
bisch Gmuendo lietuvių 
gimnazijose jis buvo fizikos 
mokytojas. Prasidėjus emi
gracijai į užjūrius, inž. Ba
naitis bandė su šeima iš
vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, Račiau sveikatos 
komisijos nebuvo praleis
tas. Jo šeima išvyko Ame
rikon 1951 m. Likęs gyventi 
Heidelberge, kurį laiką pri
vačiai, vėliau sanatorijoje, 
inž. Bronius Banaitis per 
kelis metus Universiteto 
bibliotekoje surinko nema
žai ligi šiol neūžtiktos me
džiagos apie Lietuvos pra
eitį ir senų žemėlapių su 
Lietuvos vietovardžiais.

Didelių žmonos Irenos pa
stangų dėka, sunkiai ser
gančiam B. Banaičiui pavy

ko atvykti į New Yorką. 
Deja, ligos ir čia nepavyko 
sustabdyti. Paskutinius tre- 
jis metus jam teko praleisti 
ligoninėje, kur, nežiūrint 
gydytojų pastangų ir žmo
nos nenuilstamo rūpesčio, 
jo gyvybė palaipsniui geso. 
Skaudu, kad inž, Banaitis 
nesulaukė grįžtant iš Viet-. 
namo savo sūnaus, kurio 
karo tarnybos metas turėjo 
netrukus baigtis. Leidimas 
grįžti sūnui buvo duotas tik 
gavus žinią apie tėvo mirtį,

Pažinoję inž. Bronių Ba
naitį atmena jį kaip taurų, 
tvirtų principų, bekompro- 
misinio sąžiningumo, giliai 
kurtuazišką žmogų, atida
vusį svarų įnašą Lietuvos 
gyvenimui.

Nublokštas toli nuo savo 
gimtojo krašto, jo skau
džiai ilgėjęsis, ilsėkis ramy
bėje, kad ir svetingoje, bet 
ne savoje žemėje. S. L. V.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

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

BOSTON
VAIČAIČIŲ DUKTĖ IR 
SŪNUS SUSIŽIEDAVO
Vasario 1 d. Onos ir Pi-.' 

jaus Vaičaičių duktė Nijolė 
susižiedavo su Vitalių Be- 
nokraičiu iš Clevelando.

Nijolė Vaičaitytė baigusi 
Bostone Emmanuelio kole
giją, dabar ruošiasi socialo- 
gijos magistro ir daktaro 
laipsniui Illinois universite
te. Jos sužadėtinis gavęs 
matematikos magistro laip
snį dabar ruošiasi daktaro 
laipsniui.

Vestuvės numatomos rug
piūčio 26 d. So. Bostone.

Susižiedavo ir Nijolės 
brolis dr. Saulius su Liuci
ja Norkute iš Lawrence, 
Mass.

Dr. S. Vaičaitis šiuo me
tu Buffalo ligoninėje atlie
ka privalomą stažą, o L. 
Norkutė studijuoja kolegi
joje.

Nijolė Vaičaitytė ir Vita
lis Benokraitis yra aktyvūs 
Korp! Neo-Lithuania na
riai.

Ištrauka iš Draugo premijuoto romano "Trečioji Moteris’’.

(2)
— Ir dabar galima nuvažiuot, — pasakė vo

kietis.
— Riedmenys rieda pergalei, — pakartojo vo

kiškai nuolat visur vartojamą sakinį Juozas.
— Suprantama, jeigu žmogus yra patenkin

tas, jei jis gerai gyvena ir jei kur norėdamas 
nuvažiuoja, tai jau irgi priklauso pergalei, — 
traukė iš auksinio portsigaro cigaretes vokietis, 
ir Juozas žvairomis žiūrėjo į jo monogramą, lyg 
norėdamas atspėti vardą, o ištikrųjų mąstyda
mas argi tikrai šis portsigaras nepriklausė ko
kiam žydui gydytojui.

— Suprantama, tiek karių, tiek ir užfrontėje 
esančiųjų moralė turi būti aukšta, — kalbėjo lyg 
iš propagandinio lapuko Juozas.

— Atsiprašau vieną minutę, padarysiu ka
vos, — pasikėlė Aldona.

— Tikrų pupelių? — lyg paklausė, lyg patvir
tino Joana.

Aldona išėjo, bet Juozui atrodė, kad ji pasi
šalino kitu reikalu, bet niekas neskambino. Jis at
sistojęs paėmė vokiečių pasiūlytą cigaretę ir pro 
užuolaidos kampą žvilgterėjo į gatvę. Gatvėj nie

ko nebuvo neįprasta. Beveik nuobodu, tamsu ir 
tuščia. Pavasarinis vėjas judino nuogas šakas ir 
telefono vielas. Juozui pasirodė, kad jis perilgai 
žvelgia pro langą ir todėl grįžtelėjęs, pratarė:

— Pavasarėja jau. Lengviau bus fronte.
— Visiems bus geriau. Nebus kuro ir dra

bužių problemos, — Joana pasakė rimtai, lyg 
pagalvojusi apie savo nežinia kur esantį vyrą ar 
kasdienius rūpesčius,.

— Lengviau bus ir tiems, kurie dirba, o ne 
tik kovoja. Ir belaisviam, — vokietis traukė ci
garetę, žvelgdamas į duris, kuriose dingo Aldo
na, išėjusi paruošti kavos.

Juozas galvojo, kodėl rūpinasi šis vokietis 
belaisviais, kurie miršta negydomi, nemaitinami 
ir mušami. Atrodo, jog reikia, kad jų mirtų dau
giau, bet vokietis, matyt, suprato, kad Juozui ne
aiškus belaisvių priminimas, ir patikslino:

— Ir mūsų vyrų yra patekusių į nelaisvę. 
Ten šalčiau, o iš viso visi stengiasi nepatekti, — 
tai blogiau negu mirti.

— Biaurus dalykas karas, — pasakė Kevėnas 
ir jo balse nei pykčio, nei skundo, tik šiaip sau 
abejingas konstatavimas, lyg kalbant apie orą.

— Žinoma, bet žydai kalti, — sujudėjo vokie- 
tis. — Žydai patvarkė taip, kad Vokietijai buvo 
atimta erdvė, žydai sukūrė komunizmą. Šį kartą 
jie turi atsakyti už karą, o seniau jie tik pelnėsi.

— Suprantama, suprantama, — paskubėjo pa
tvirtinti Joana.

Juozas gi krūptelėjo. Jis atsistojo taip stai
ga, kad vokietis ir Joana į jį žvilgterėjo, atrodo, 
lyg būtų išgridęs šūvį ar šūksnį, kad štai dega

me. Tai suprato ir Juozas ir ramiai ištarė:
— O, ir keista, užmiršau, kavos belaukiant, 

gal ir stiklelį degtinės, sušalusių lašinių rėže
liu užkandant?

— Kas gali tokių dalykų atsisakyti, net ir 
ne karo metu, — nusijuokė vokietis.

Kiekvienu momentu turėjo ateiti kareivis su 
kūdikiu, gi Kevėnas atnešė degtinės pusbonkį, ir 
tuo pačiu metu įėjo Aldona su kava. Jie gyvai 
šnekučiavosi ir Kevėnienė dabar vaikščiodama į 
virtuvę užeidavo į kitą kambarį, iš kur buvo taip 
pat matyti gatvė. Bet ji buvo tuščia.

* **
Netoli sargybinio prie geto vartų su maišu 

ant pečių stabtelėjo lietuvis kareivis. Po kreivo 
senio sargybinio, stovinčio prie barjero, žodžių, 
jis beveik norėjo grįžt atgal. Jo veidas iškaito, 
nosies randas nepaprastai paraudo. Kareiviukas 
nebeturėjo pasirinkimo. Maiše miegojo, lyg mi
ręs, supakuotas vaikutis, gal būt, giliame sapne 
plonom rankytėm siekdamas žvakės liepsnos ar 
spindinčio daikto, nežinodamas, kad tas^užvalka- 
las buvo jo pasaulis, iš kurio jis galėjo nebeišei
ti. Kareivis žengė artyn prie barjero, galvodamas, 
kad senis karikatūrinis vokietis nepakartos savo 
tariamai juokdariško, bet kartu mirtino mosto. Vy
rukas valdėsi ir drąsiai žengė barjero link, nes 
drąsumas čia buvo psichologinis, kaip pokerį 
lošiant, ėjimas.

— Tai neši skudurus, ir patikrinsim, ar jie 
stiprūs, — pasakė kvailai besišypsodamas vokie
tis ir smeigė durtuvu į maišą.
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* VASARIO 16 MINĖ
JIMAS Clevelande, prasi
dėjęs pamaldomis abiejų 
parapijų bažnyčiose, ir 
kulminacinį tašką pasie
kęs N. Parapijos salėje, 
praėjo deramo tai šven
tei orumo ir iškilmingu
mo ženkle. Daug žmo
nių dalyvavo pamaldose, 
virš 500 atsilankė į sa
lę išklausyti prel. J. Bal
kono kalbos ir pasigėrėti 
sol. St. Baro koncertu.

Plačiau apie minėjimą 
— sekančioje Dirvos lai
doje,

• Aurelija ir Vytautas 
Balašaičiai šiomis dienomis 
susilaukė sūnaus Rimo-Ju- 
liaus.

Uoli Dirvos talkininkė ir 
bendradarbė Aurelija su 
vyru augina dar dvi dukras 
ir sūnų, kurie aktyviai reiš
kiasi taut. šokių grupėse, 
skautuose ir kt. jaunimo or
ganizacijose.

Daugelis musų klijentų dar 
nepradėjo mokėti elektros sąskaitų

Iš tikrųjų, jie tik pradėjo tvarkytis savo namuose — 
bute. Taigi, jie apie elektrą dabar nespėjo nei pagalvoti.
Pagaliau, kam to reikia? šiandien jaunos poros jau 
Įpratę prie nebrangios, patikimos elektros. Daugiau 
ir daugiau elektros priemonių pagelbėjo jiems 
linksminantis, dirbant, lengvinant gyvenimą 
daugelyje sričių. Svarbu, kad jie į elektrą 
žiūri kaip į Įprastą priemonę.
Tegul. Elektra kaip tik ir bus pigiausia priemonė

Beveik kiekvienas pažįstamas 
gyvena geriau su elektra. 
Arba gyvens.

7^ILLUMINATING^.W

jų naujame biudžete, šiandien vidutinė šeima 
moka 28 G mažiau už kilovato valandą nei 
1940 metais. Todėl ir galima laikyti 
elektrą neatjungiama gyvenimo 
dalimi — visą gyvenimą. Matote!

Vysk. M. Valančiaus Lit. mokyklos moksleiviai sėkmingai už
baigė pirmąjį mokslo pusmetį Šalia tiesioginių mokslo pareigų 
moksleiviai pasirodė su programomis visuomenei. Sekantis toks 
pasirodymas bus Vasario 16-sios minėjimas, kuris Įvyks vasario 
18 d. 11:45 ryto šv. Jurgio parapijos salėje. Visi clevelandiečiai, be- 
sidomį lietuviško jaunimo darbais, kviečiami atsilankyti Į minėji
mą. Nuotraukoj mokiniai suvaidinę D. Augienės "Pranukasteisme".

A. Gulbinsko nuotrauka

_* TAUTYBIŲ SĄ
JŪDŽIO susirinkimas 
įvyks trečiadienį, vasa
rio 15 d. Kroatų salėje, 
4118 St. 'Clair Avė., 8 
vai. vak.

Dienotvarkėje svars
tymas 1967 m. veiklos 
ir uždavinių. Ateities 
veiklos apibraižas yra 
nustatęs inž. H. Kudukis.

Sąjūdžiui vadovauja 
County Auditor Ralph J. 
Perk.

Po susirinkimo šei
mininkai - kroatai ruo
šia vaišes.

* MARTYNAS MEŠKI 
NIS, gyv. 1233 E. 169 gt., 
mirė Clevelande, pali
kęs žmoną Uršulę, dvi 

dukras ir du sūnų, kurių 
vienas (Pilypas) yra mi
ręs.

Laidojamas šį trečia
dienį, vasario 16 d., Kal
varijos kapinėse, po pa
maldų N. Parapijos baž
nyčioje.

Velionis pašarvotas 
Jakubs & Son laidotuvių 
namuose 936 E, 185 gt.

• Grotto Cirkas, pradė
damas savo viešnagę Cleve- 
iande vasario 9 d., prisista
to su garsiausiomis pasau
lyje tos srities žvaigždėmis, 
savo spektakliais iškilusiais 
Į. cirkinio meno viršūnes.

Vasario 15 ir 17 d., 2 vai. 
p. p. cirkas daro specialius 
pasirodymus Vietname ko
vojančių karių ir nepagy
domų vaikų šeimoms.

Iš pažymėtinų programos 
dalyvių būtina paminėti 
jaunausias žvėrių tramdy
tojas Jon Zerbini, 21 m., 
The Gutis, nepaprastas žvė
rių fantazijos aktas, iš Vo
kietijos, Skrajojantieji pa
jacai iš Meksikos ir eilė ki
tų. O kur dar garsioji Wal- 
lendas šeima?

Neveltui šiuo sąstatu 
Grotto cirkas yra susilau
kęs didžiausio pasisekimo 
ir laukiamas visuose mies
tuose.

INSTRODUCTION 
TO MODERN 
LITHUANIAN

Puikus lietuvių kalbos va
dovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir 
paaiškinimai anglų kalba. 
Nemokantiem ar nedaug 
mokantiem lietuviškai — 
puiki galimybė išmokti. Pa
rengė L. Dambriūnas, A. 
Klimas ir W. R. Schmals- 
tieg. Išleido liet, pranciško
nai Brooklyne. 479 psl., kie
tais viršeliais. Kaina 7 dol. 
Galima užsisakyti:

DIRVA
6907 Superior Avė. 
Cleveland. Ohio 11103

PAJAMŲ MOKESČIŲ
BLANKAI PILDOMI

7 dienas Į savaitę 
Friendlv Flower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad. — 12 
vai. iki 9 vai. vak. Sekmad. 
— 9 vai. iki 6 vai. vak.

Kitu,metu - pagal susitarimą.
Čia pildydami pajamų 

mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DETROIT

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Detroite Lietuvos nepri

klausomybės šventės minė
jimas įvyks vasario 19 d., 
2:30 vai. Cobo Hali, salėje 
2040. Kalbės senatorius Ro- 
bert P. Griffin ir Algirdas 
Kasulaitis. Meninę progra
mą išpildys smuikininkė 
Lenore Michaels, pianistė 
Barbora Ūsaitė ir V. Ku
dirkos lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupė, 
vadovaujama 1. Zotovienės.

šeštadienį, vasario 18 d., 
7 v. v. Lietuvių Namuose 
ruošiama vakarienė pagrin
diniam kalbėtojui A. Kasu- 
laičiui pagerbti. Registruo
tis prašoma pas p. Paura- 
zienę. Bukauską ar Paužą.

KANADOS 
LIETUVIAI

• Tradicinis mažlietuvių 
šiupinys sutelkė Į Prisikėli
mo salę nemažai mūsų tau
tiečių. Parengimą trumpu 
Įžangos žodžiu pradėjo Ma
žosios Lietuvos moterų 
draugijos pirmininkė E. 
Jankutė. Sveikinimo kalbas 
pasakė konsulas dr. J. Žmui- 
dzinas ir T. Placidas OFM. 
Tylos minutės susikaupimu 
buvo pagerbtas Įžymus Ma
žosios Lietuvos veikėjas 
inž. B. Buntinas. Sukalbė
jus kun. A. Žilinskui maldą 
buvo pradėtos vaišės, kurių 
metu skautų tautinių- šokių 
grupė vadovaujama A. Biš- 
kevičienės pašoko ir padai
navo.

* PRIEŠ ATNAUJIN
DAMI savo namų ar au
tomobilių draudimus, pa
lyginkite savo mokestį 
paskambindami V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

* APDRAUDOS reika
lais geriausius patarna
vimus gausite kreipda
miesi į Z. Obelenį tel. 
531-2211.

HELP WANTED MALĖ

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 

Maehines

HORIZONTAL
BORING 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET
LATHES
ENG1NE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

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.

\VANT1.D AT’ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINISTS
I.Nperienced Miltinu machine opera- 
tors and general niachinists.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints N Tolerances.
Steady overtinie. all benefits. u<«>d 
startinę rate, lonu range aircraft 
programs. Write:

A. W. HECKER CO.
710(1 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44103
or pitone 1-216-881-3700

An l'<|ual Opportunity■ l’.rnployer
(16-22

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 

TOOL MAKERS 
With job shop experience 

Steady work, ample overtime, 
many fringe benefits. 

E & W TOOL
3555 W. 69th St.

Cleveland, Ohio
216 — 651-5335

(13-19)

M1LKMAN
Prosperous established home 
delivery Milk Route is avail- 
able. Experience not necessary. 
East Side station. Married 
preferred, all benefits. Call be- 
tween 9 and 4 p. m.

883-0700
(17-19)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dail. Ant. J. Vaikšno- 
ras su savo dailės darbų 
paroda pasirodys Floridoje, 
kovo 6-11 d. Bus išstatyti 
jo naujausi kūriniai. Paro
da ruošiama kartu su Edris 
Eckharth, pasižymė j u s i a 
meno darbuose iš stiklo.

Paroda vyks 1305 Third 
Street South, Naples, Flo
rida. Atidarymas kovo 5 d., 
5 vai. p. p.

• III-sios Dainų šventės 
komitetas prisiuntė labai 
gražius padėkos lapus "Au
kuro” ansamblio nariams. 
Visi choristai ir kanklinin
kės, kurie dalyvavo Dainų 
šventėje, prašomi atvykti 
vasario 18 d. į Vasario 16- 
sios minėjimą. Minėjimui 
baigiantis įvyks iškilmin
gas padėkos lapų įteikimas.

• Vokietijos Lietuvių 
Studentų Sąjunga liepos 28 
— rugpiūčio 1 d. Vasario 16 
gimnazijoje organizuoja pa
baltiečių studentų kongre
są.

• Akėčių Redakcija atsi
prašo p. E. čekienę dėl til- 
pusios humoro, satyros bei 
sarkazmo žurnalo AKĖ
ČIOS 4 (9)-me numeryje 
korespondencijos, kuri ne
atitinka tikrovei.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Iilinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

• Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas II šių mokslo 
metų semestrą pradėjo va
sario 4. šį semestrą eina
ma: reikalų raštų rašymas 
ir laikraštinės kalbos taisy
mai (D. Velička), lietuvių 
literatūros metodika ir mo
kyklinė praktika (dr. V. 
Skrupskelytė)', Lie t u v o s 
meno istorijos bruožai 
(dail. A. Kurauskas), lietu

Tragiškai žuvus

PETRUI PETRAVIČIUI, 

didžiame skausme pasilikusiems tė

vams dail. VIKTORUI ir ALDONAI 

PETRAVIČIAMS, sesutei IZIDAI ir 

broliukui LINUI reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Kotryna Vilimienė 
ir sūnus Viktoras

vių kalbos seminarai (dr. 
P. Jonikas), lietuvių kalbos 
dėstymas nemokan tiems 
lietuviškai-metodika (dr. A. 
Liaugminas). Paskai tose 
gali dalyvauti ir nestuden- 
tai, susitarę su atitinkamo 
dalyko dėstytoju.

LOS ANGELES

• Jūratė ir Vitas Kokliai, 
gyv. Los Angeles, Calif. šio
mis dienomis susilaukė sa
vo pirmagimės dukrelės 
Audrės Teresės. Inž. Vitas 
Koklys dirba aeronautikos 
srity, džiaugiasi žmonos ir 
dukters sveikata, laimingas 
šeimos prieaugliu.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ

Vasario.16 d. minėjimas 
čia bus švenčiamas dvi die
nas.

Vasario 16 d., ketvirta
dienį, 11 vai. ryto, įvyks 
Lietuvos vėliavos pakėli
mas prie Los Angeles mies
to rotušės. Burmistro pava
duotojas Mr. Joseph M. 
Quinn perskaitys proklama
ciją ir tars trumpą žodį. 
Trumpą kalbą pasakys Lie
tuvos Generalinis Garbės 
Konsulas dr. Julius J. Biels
kis. Pakėlus trispalvę, bus 
sugiedotas Lietuvos him
nas. Dalyvaus ir šv. Kazi
miero parapijos mokyklos 
mokiniai. Visi Los Angeles 
ir apylinkių lietuviai pra
šomi gausiai šiose iškilmė
se dalyvauti. Moterys ir 
mergaitės prašomos pasi
puošti tautiniais drabužiais. 
Iškilmėms lauke pasibaigus, 
burmistro pavaduo t o j a s 
kviečia visus lietuvius vai
šėms — kavai su pyragai
čiais — rotušės rūmuose, 
burmistro konferencijų sa
lėje.

Tą pačią dieną iškilmėms 
pasibaigus, bus vykstama 
atlankyti Lietuvos Nepri
klausomybės akto signata
ro Mykolo Biržiškos kapo 
Kalvarijos kapinių mauzo
liejuje, esančiame 2401 
Whittier Boulevard, rytinė
je Los Angeles miesto da
lyje.

Pagrindinis minėjimas su 
menine programa įvyks va
sario 19 d., sekmadienį.

Bostono burmistras John F. Collins pasirašė deklaraciją, skelbiančią Vasario 16 Lietuvos Nepriklau
somybės diena. Pasirašant dalyvavo ALT skyriaus delegacija: pirm. inž. Vytautas Izbickas (sėdi gre
ta burmistro), adv. Jonas Grigalius, Jackus Sonda ir adv. Antanas Jankauskas? Vasario 16 minėjimas 
Bostone įvyks vasario 19 d. 2 v. p.p. So. Boston High School auditorijoje. Pagrindinę kalbą pasakys 
Vilties draugijos pirm. A. Laikūnas iš Clevelando.

Šventė prasidės pamaldomis 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Lietuviams katali
kams pamaldos bus Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je, 2718 St. George St., 10 
vai. 30 min. ryto. Pamokslą 
sakys svečias iš New Yor
ko kun. pfel. J. Balkūnas. 
Lietuvių evangelikų pantai 
dos įvyks 11 vai. ryto Lie
tuvių Tautiniuose namuose, 
3356 Glendale Blvd. (netoli 
Šv. Kazimiero bažnyčios). 
Pamaldas laikys ir pamoks
lą sakys kun. Martynas 
Preikšaitis.

Minėj imas-koncertas pra
sidės 12 vai. 15 min. p. p. 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Kalbą pasakys Lietu
vos Gen. Garbės Konsulas 
dr. Julius J. Bielskis ir prel. 
Jonas Balkūnas.

Po prakalbų dainuos Zina 
Kalvaitienė, akompanuos ir 
solo skambins Raimonda 
Apeikytė. Sceninį montažą 
”Vasario šešioliktoji — se
niau ir dabar”, atliks L. B. 
Jaunimo ansamblis, vad; 
Onai Razutienei. Muzikinę 
dalį atlieka Ona Barauskie
nė ir Adolfas Narbutas.

(jp)

BRIDGEPORT

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Kongresmanas Donald J. 

Irvvin, iš Norvvalk, bus pa
grindiniu kalbėtojus Bridge- 
porte švenčiamoje Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
dienoje, vasario 19 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje.

Šventėje kalbas pasakys 
kun. Fr. J. Pranokus, šv. 
Jurgio parapijos klebonas; 
Algirdas P. Mitkus, LB pir
mininkas J. Rygelis.

Putnumo seselių globoja
mos lietuvaitės išpildys me
ninę programą.

SHUTHOIĮ mOmHES 11 P1SI1I0S

VEIKIM, KOL ŽALIOS ŠVIESOS...
Moksleivių Ateitinin- ne siena, kad besimai-

kų Sąjungos Centro Val
dybai tik paskleidus 
mintį apie lietuviškų vys
kupijų steigimą, pajuto
me lietuviško vėjelio gai
vinamą pūstelėjimą.

Noriu ateitininkams 
už tai padėkoti ir pra
šyti nesvyruojančiu, ne 
abejojamu žingsniu skin
tis kelią į tikslą. Vati
kanas uždegęs žalias 
šviesas, leidžia kalbė
ti visiems, neskirstyda
mas į. "paruoštus ir ne
paruoštus". Iki šiol vien 
tik paruoštųjų kalbėji
mas katalikybės dvasia 
ne visus uždegė.

Kol eina didysis per- 
sigalvojimas persiorien
tavimas priemonėse ir 
išraiškiniuose 'dalykuo
se, kalbėkime visi. Jei 
dabar neatsiliepsime, ga
li antros tokios progos 
iš viso nepasitaikyti.

Nereikia leistis tildo
miems ir migdomiems 
(tildytojų ir migdytojų 
buvo ir bus), nes mes 
čia turime dvigubą žo
dį: už save ir už nutil
dytą Lietuvoje savo tau- 
tą.

Nenusigąskime kai kie
no bauginimų, jog sukel- 
sime "aplink save mai
šatį" ir neteksime to ką 
turėjome. Išsiskyrimas 
nėra maišatis. Maišatis 
— daugelio tautybių ad
ministraciniu būdu su
varymas į vieną gardą, 
jo aptvėrimas geleži- 

šydami nutekintų vieni ki - 
tų tautines savybes, ar
ba didžiausioji mažes
nes prarytų. O tai jau 
priešintųsi Kristaus Baž - 
nyčios dvasiai.

Administracinė Struk
tūra nėra dogma — ji 
keičiama. Tautinės pa
rapijos, nebuvusios, nuo 
seniausių laikų, laiko
mos vyskupijomis vys
kupijose, kur kas prieš 
paskelbimą Žygio į Va
tikaną pradėtos valsty- 
binti, taigi keisti įsise
nėjusią struktūrą. Da

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti. '

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant Į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui Įteikti data: 1967 metų 
balandžio 30 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė.. Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1967 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina. premija -tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

bar, kaip kirviu kerta
ma, kad visos bus panai
kintos. "Arkivyskupijos 
bus išdalintos į rajonus, 
kurie turės vadovybę 
(žiūr. Draugas 1967 mo 
8 nr.). Neapsigaukime 
tikėdamiesi, jog rajonų 
vadovais bus skiriami ir 
lietuviai kunigai, ar nors 
lietuvybei pakantūs.

Tai ko dar daugiau ga
lėtume netekti?

Pagaliau ne su gink
lu einama, bet su teisė
tu ir teisingu prašymui 
Jegu šv. Tėvas kalba
si su bolševikijos atsto
vais, kodėl jis negalėtų 
kalbėtis su katalikiškos 
Lietuvos, vadintos Ma
rijos žeme, čia, dėl jam 
žinomų priežasčių, atsi
radusiais prašytojais ir 
jų tėviškai išklausyti!!!

Šauksimo organizaci
jų atstovų tuo reikalu su
sirinkimo prašytume idė
jos nepalaidoti, nes ji 
mūsų gyvybei yra dide
lė ir neturi mirti kaip 
miršta žmonės.

Žygis — prašymas, 
nors būtų nelaimėtas, ne
nueis veltui. Jis bus už
rašytas metraštininkų ir 
liudys, kad mes kabino- 
mės į Laivą, bet vairuo
tojai, (ko žinoma nebus), 
atkabinę rankas, pastū
mėjo gelmėn, o ne sa
vanoriškai patys sušoko
me į katilą suvirti, kad 
nebūtų bereikalingos 
maišaties. ją

Chicago

MIAMI
• Miami Lietuvių Taryba, 

A. D. Kaulakio vadovauja
ma, ruošia Vasario 16 d. 
minėjimą Miami Lietuvių 
Piliečių Klube (3435 NW 34 
St.) vasario 19 d., 2 vai. po 
pietų.

Pagrindinę kalbą sakys 
Valerijonas Šimkus. Minė
jime dalyvaus Miami mies
to burmistras. Juzės Jazbu- 
tienės vadovauja grupė 
šoks tautiškus šokius. Ne
mira Grigaliūnaitė palydės 
pianu ir pati paskambins 
kelis veikalus.

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Units of $1,000.00 

For 3 Years 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded
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