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* TAIKA BUVO ranka pasie
kiama, kalbėjo britų premjeras 
Wilson angly parlamentarams. 
Reikėję tik "menko judesio"As- 
sociated Press pranešimais,tuo 
"judėsiu" galėjęs būti--sustab
dymas ginklų ir karių transpor
tų pietų link ir š. Vietnamo 
bombardavimų, nors Wilson 
šį faktą paneigia. Jo tvirtinimu 
abiem pusėm stigę reikiamo pa
sitikėjimo.

JAV dviem dienom ilgiau bu
vo sulaikę S. Vietnamo bombar
davimą, bet iš Hanoi pusės ta 
aplinkybė buvo panaudota sau
giam ginklų transportų suorga
nizavimui. Kada paliaubos nau
dojamos komunistinių pozicijų 
sustiprinimui, negali būti kal
bos apie tolimesnį bombardavi
mų sulaikymą, nes pristatytie
ji į komunistų pozicijas gink
lai žudys amerikiečių ir sąjun
gininkų karius.

Wilson su Kosyginu turėję 
planą kaip pasiekti derybas dėl 
Vietnamo, bet iki paskutinio mo
mento nesulaukta reikiamo mos
to. Nesulaukta, greičiausia, iš 
Hanoi. O kaip sulauks,jei Hanoi 
jau kuris laikas prieš Tet (Nau
jų Metų) 4 dienų paliaubas ruo
šėsi išnaudoti tas dienas ir nak
tis taip reikalingiems ginklams 
permesti į pietus.

♦VAKARŲ PASAULIO SPAU
DOS komentarai'neigiamai ver
tina prez. Johnsono nutarimą 
atnaujinti Š. Vietnamo bombar
davimą. Komunistinė spauda ne
sigaili labai aštrių Žodžių tam 
veiksmui pasmerkti. Tik Vati
kano L’Osservatore Romano ap- 
gailestuja, kad Ho atsakyme Po
piežiui kaip tik nebuvę jokių 
ženklų, teikiančių vilties dery
boms. Nors daugelis laikraščių 
pastebi, jog tiek Ho, tiek-ir 
Johnsonas pašovę taikos balan
dį, o ant Vietnamo vėl užslin
ko juodi kero debesys...

* NEGRAI SUDARO-11% JAV 
karinių pajėgų Vietname. Žuvu
siųjų tarpe jų nuošimtis sie
kia 17,8%. Didesnis žuvusiųjų 
skaičius aiškinamas negrų ne
pasiruošimo administraciniams 
darbams užfrontėje. Be to, jie 
patys siekia frontinių pozicijų, 
kurių pavojingumas bent sutei
kia geresnį atlyginimą.

* AUDRA IŠKILO JAV pilieti
niuose sluoksniuose išėjus vie
šumon faktui, kad ČIA finan- • 
savusi Amerikos studentų sąjun
gą.

Komunistų infiltracija -stu
dentijos tarpe buvusi reikalin
ga tos įstaigos įsikišimo.

Senatas pasišovė visą tą rei
kalą ištirti.

* SUKARNO, savo laiku pa- 
siskyręs būti Indonezijos prezi
dentu iki gyvos galvos, įvai
riais būdais spaudžiamas atsi
statydinti, kad išvengus nema
lonaus teismo, kaltinant jį da
lyvavusiu komunistų sukilime, 
atsisako tai padaryti.

Kongresas privalės imtis tar
dymo ir tuo būdu gali nepavyk
ti išvengti susidūrimų su Su
kamo pasekėjais, kurių dar yra 
tvirtai įsistiprinusių kai kurio
se Indonezijos salose.

* WASHINGTONE reiškiamas 
nepasitenkinimas Roberto Ken- 
nedy kelionėmis.po užsienį ir su
sitikimais su vyriausybių atsto
vais. Sena t. E. Dirksenas pa
reiškė, kad laikas nustoti turė
jus 101 valstybės sekretorių. Jis 
pataria dar kartą gerai įsiskai
tyti į t.v. Logano aktą, drau
džiantį kištis į užsienio politi
kos reikalus be prezidento ar 
valst. sekretoriaus žinios. Sa
vo paskutinę kelionę po Europos 
kraštus Kennedy atlikęs visai 
net nesitarus su Dean Rusk.

* "NELENGVA BOTI KO
MUNISTU", sako vienas iš Wa- 
shingtono ekspertų. Mat šven
čiant 50 m. komunistinės revo
liucijos sukaktį, komunistas 
žvelgia į ’tėvą ir mokytoją’ Sta-

Naujoji Australijos Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba. Sėdi iš kairės: K. Kavaliauskas — 
Krašto Kultūros Tarybos pirmininkas, Pajauta Pullinen — jaunimo reikalams valdybos narė, S. Na
rušis — pirmininkas, E. Kolakauskas — I vicepirmininkas. Stovi: V. Patašius -- sekretorius, V. 
Skrinska -- II vicepirmininkas, V. Jaras -- iždininkas.

PO PALIAUBŲ
JAV PRADĖJO BOMBARDUOTI ŠIAURINĮ 
VIETNAMĄ. NES PASKUTINĖS 4 DIENŲ PA
LIAUBOS, KAIP IR ANKSTYVESNES, BUVO 
KOMUNISTŲ IŠNAUDOJAMOS SAVO KARIŲ 
GAUSINGESNIAM IR SAUGESNIAM APRŪPI

NIMUI.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Kai praeitą sekmadie
nį, pasibaigus Tet — 
mėnulio naujų metų — 
paliaubom, JAV nepradė
jo vėl bombarduoti Šiau
rinio Vietnamo, Washing- 
tono administracija su
laukė nemažai padrąsi
nimų ir pagyrimų. Taip 
New York Times pirma
dienio laidoje rašė, kad 
JAV sulaikydamos bom
bardavimą, duoda Hanoi 
vyriaušybei ’ signalą’, 
jog Washingtonas ištiesė 
savo ’peace feelers’. Da
bar esą labai svarbu 
toliau laikyti diplomati
nes duris atdaras, nepra- 
dedant bombardavimo. 
Girdi, Hanoi gal pasinau
dos proga ir leis diplomą - 
tams pasikalbėti, nors 
kariai ir partizanai ko- 
vos toliau.

Tuo tarpu senasis 
Lippmannas mokė savo 
vyriausybę klausyti ne 
tiek Hanoi, kiek Kosygi
no Londone,kuris pareiš
kė, kad tik šiaurinio Viet-

liną, paskelbtą kraujo ištrošku
siu tironu, jį seka Chruščio
vas, muilo burbulas, kurį reikė
jo išspirti lauk, o dabar atsira
do tie 'pasiutę kiniečiai’, gadiną 
visą komunistinės vienybės rei
kalą...

* DAUGELIS JAV aukštųjų 
pareigūnų Širdyje linkę palaiky, 
ti Mao-Tsetungą, nes tuo būdu 
liktų įsitempę santykiai su Sov. 
S-ga. Jei gi laimėtų jo priešai 
susitaikymas su sovietais vėl 
grėstų pasauliui didesniu ko
munizmo pavojum. 

namo bombardavimo su
stabdymas galėtų paruoš
ti kelią derybom ir poli
tiniam Vietnamo proble
mos sprendimui. Toliau 
Lippmannas ginčyjasi su 
Dean Rusk, kuris aiškiai 
pareiškė, kad komunis
tinė pusė nori bombarda
vimo sustabdymo be jo
kių nuolaidų iš savo pu
sės. Kaip gi — stebisi 
Lippmannas: argi Kosy
ginas nesakė, kad tas su
stabdymas "išvalys ke
lią į derybų stalą"? Ar
gi tai "something for 
nothing?"

Deja, pranešimai iš 
karo lauko neatitiko spe' 
kuliacijom New Yorke. 

Pasinaudodami paliau- 
bomi s, komuni štai t kaip 
ir anksčiau, tik padidino 
savo karių ir karo me
džiagų siuntimą į Pieti
nį Vietnamą, tuo aiškiai 
parodydami savo kėslus. 
To fakto akivaizdoje, pre - 
zidentui iš tikro neliko 
nieko kito, kaip įsakyti 
bombardavimą atnaujin
ti. Juk, jei komunistai tik
rai norėtų rimtų paliau
bų, o ne propagandos, 
jie labai tyliai galėtų vi
sas kautynes sustabdyti 
ir Amerikai neliktų nie
ko kito, kaip pasekti jų 
pavyzdžiu.

Jei tačiau jie to nepap
darė, nėra jokio pa
grindo manyti, kad jie 
taip padaryti norėtų. 
Svarbiausia priežastis, 
be abejo, yra Kremliaus 
nusistatymas. Visokie 
aiškinimai, kad Maskva 
nori taikos, yra iš pirš
to išlaužti. Atvirkščiai, 
atrodo, kad Kremliui ka-

Pabaltiečiai išnaudojo 
progą Londone

Kosygino lankymasis
Londone sudarė baltie- 

ras Vietname toliau yra 
reikalingas, nes jis ame
rikiečius stumia į Rau
donosios Kinijos priešų 
eiles — Maskvai labai 
svarbu, kad tarp Pekino 
ir Washingtono neprasi
dėtų koks flirtas. Be to, 
taika Vietname be per
galės leistų P ekinui aiš
kinti, kad Maskva susidė
jo su Washingtonu, o to
kio priekaišto Maskva 
nenorėtų išgirsti. Paga
liau, JAV ušsiangažavi- 
mas pietryčių Azijoje su
varžo jų rankas kitur. Eu
ropoje, pavyzdžiui, JAV 
įtaka ir prestižas suma
žėjo. Tai leidžia sovie
tams, taip sakant, be 
amerikiečių pagalbos su
sitarti su Europos valsty
bėmis ir tuo būdu apsau
goti savo Vakarų fron
tą. Bet dėl to, kad so
vietams šiuo metu reika
lingas stabilumas Vaka
rų ir Vidurio Europoje, 
nėra jokio pagrindo teig
ti, kad jiems reikalingas 
JAV laimėjimas ar bent 
nepralaimėjimas piet
ryčių Azijoje. Atviro ka- 
rb atveju kiniečiai jiems 
nėra lygus priešas, su 
kuriuo jie negalėtų susi
doroti, išnaudodami sa
vo atominius ginklus.

Taip žiūrint į susida
riusią būklę peršasi iš
vada, kad sovietams rei
kalingas ne tik amerikie - 
čių užsiangažavimas 
pietryčių Azijoje, bet ir 
kitur, pavyzdžiui, Pietų 
Amerikoje'. Iš vienos pu
sės jie kalba apie santy
kių pagerinimą, iš kitos 
pusės tačiau labai būtų 
patenkinti, jei Castro pa
sisektų užde gti ’antrą 
Vietnamo karą’ kur nors 
Pietų Amerikoje. Ir šiuo 
atsitikimu jie galėtų vai 
dinti esą niekuo dėti, 
remti ’sukilėlius’ ir gar
siai reikalauti taikos,ku
ri būtų lygi amerikiečių 
kapituliacijai. Ir tuo at
veju jie, be abejo, ras
tų daug talkininkų vadi
namų 'liberalų’ ir net 
dvasininkų tarpe. 

čiams egzilams progą 
ryškiai atkreipti dėme
sį į Sovietų Sąjungos te
bevykdomą neteisę Bal
tijos kraštuose, ir jie 
ta proga gerai pasinau
dojo.

Populiarus Londono 
dienraštis. The Daily Te- 
legraph (vasario 6) savo 
pranešimo apie Kosygi
no viešnagės programą 
pradžioje įdėjo trijų skil
čių nuotrauką, rodančią 
delegaciją prie "pasau
lyje žinomiausių durų su 
numeriu 10". Parašas po 
nuotrauka sako, kad tai 
"delegacija, atstovaujan 
ti daugiau kaip 1000 eg- 
zilų iš Baltijos kraštų, 
įteikusi prašymą p. Vil- 
sonui, kad jis pateiktų 
Kosyginui klausimų dėl 
jų kraštų užėmimo".z /

Ir pats straipsnis apie 
Kosygino viešnagės tvar
karaštį pradedamas to
kiomis pastabomis:

"Būtų keista, jei p.Ko
syginas, neryškiai bet 
glaudžiai saugomas gink
luotų seklių ir jo paties 
asmens sargų, pasiliktų 
nesuvokęs politinio pro
testo atgarsių, kylančių 
iš Rytų Europos emi
grantų grupių Britani
joj. Iš tikrųjų, p. Vilso- 
nas yra daugiau kaip 1000 
egzilų iš Baltijos kraš
tų prašomas pateikti So
vietų premjerui klausi
mų "apie tų kraštų užė
mimą tiesiogiai pažei
dus Jungtinių Tautų sta
tutą, apie užgniaužimą 
žmogaus teisių ir apie de
portacijas. Jų prašymas 
buvo įteiktas Downing St. 
Nr. 10 šiandien septynių 
vyrų, lydimų septynių 
moterų, apsirengusių 
tautiniais drabužiais".

ELTOS atstovas iš 
Londono praneša, kad 
Londono ir provincijos 
baltiečių organizacijos 
spontaniškai siunčia laiš
kus Britanijos vyriausy
bei, prašydamos per 
pasikalbėjimus su Sov. 
min. pirmininku iškelti 
Baltijos respublikų lais
vės klausimą. Lietuvių, 
latvių ir estų sąjungų D. 
Britanijoje pirmininkai 
kreipėsi į Vilsoną bend
ru raštu. Lietuvos Soci
aldemokratų partija krei
pėsi į darbiečių vyriau
sybę, kaip broliška par- 
tija.per už s. reikalų mi
nistrą George JBrowną.

Atvykus Kosyginui į 
Londoną, šimtai baltie
čių, ukrainiečių ir ang
lų išėjo į gatvę su pla
katais. Prie Clariges 
viešbučio, kur Kosygi
nas apsistojo, demons
trantus nufilmavo tele
vizijos kameros, ir tuoj 
pat parodė žiūrovams. 
Plakatuose reikalauja
ma Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai laisvės, smerkia
mas sovietų kolonializ
mas, primenama, kad 
Baltijos kraštai buvo oku - 
puoti pagal Stalino-Hit
lerio susitarimą, kurių 
veiksmus pasmerkė vi
sas pasaulis.

(Nukelta į 2 psl.)
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POILSIS TARP BOMBŲ • • •

Palomares miestelis, 
kuriame gyvena tik po
ra tūkstančių žmonių, 
sausio 17 buvo pažadin
tas iš savo įprasto su
stingimo.

10 vai. 22 min. Falo- 
mares vyrai buvo lau
kuose, o moterys triū- 
sėsi namuose.

Staiga pasigirdo spro
gimas. Jis buvo toks bai
sus, kaip vėliau pasako
jo gyventojai, kad atro
dė saulė užtemo ir pra
dėjo lyti švilpiančiais į 
visas puses gelžgaliais. 
Kai kurie krito degantys, 
uždegdami žemėj esan
čius daiktus.

Mokykloj vieni moki
niai palindo po stalais 
ir rankom užsidengė au
sis. Kiti šoko prie durų, 
norėdami bėgti namo, 
bet mokytojas Sanchez 
juos sulaikė.

— Fasilikit... čia bus 
saugiau, negu lauke...

Jis pats tuo norėjo ti
kėti ir šypsojosi norė
damas vaikus nuramin
ti...

Kitas mokytojas pama
tė, kaip vienas lėktuvo 
sparnas nukrito šalia mo
kyklos į laukus ir gaba
lai išlakstė į visas pu
ses.
Gyventojai, buvę lau

kuose iš baimės nežinojo 
kur b^gti. Praėjo dešimt 
minučių kol grįžo ramy
bė. Kaimiečiai pradėjo 
rodytis iš slėptuvių. Lai
mei, nė vieno užmušto ir 
sužeisto. Vyrai, pasiė
mę kastuvus su smėliu 
stengėsi užgesinti lau
kuose degančią nuo su
dužusių lėktuvų žolę. Ki
ti pradėjo ieškoti lakū
nų. Tuo pačiu laiku iš 
gretimų kaimų ir mies
telių atskubėjo žanda
rai, o žmonės, metę dar
bą; iš smalsumo skubėjo 
į nelaimės vietą.

Žandarai ir kaimie
čiai pradėjo nuodugniai 
apžiūrinėti laukus ieško
dami aukų. Vidury pami

kę iš sunkvežimių, pra
dėjo statyti pamidorų lau
kuose palapines ir iš
krauti dėžes su maistu ir 
įrankiais, kurie gyven
tojams buvo nepažįsta
mi. Tuo metu karininkai 
vaikščiojo po laukus ir 
diskutavo.

Nakčiai užėjus kari
ninkai išvyko į Vera,kur 
buvo viešbučiai, bet ka
reiviai pasiliko ir visi 
ramiai užmigo, nežino
dami, kad jie ilsisi vidų ■ 
ry šimto milijonų tonų 
T.N.T. (sprogstamos me- 
džiagos).

PABALTIEČIAI

IŠNAUDOJO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kosygino atvykimo 
vakarėse buvo paskelb
tas jo palydovų sąrašas, 
kuriame buvo pastebėta 
ir Klassono, sovietinio 
respublikinio premjero 
Estijoje, pavardė. Fo- 
reign Office spaudos kon
ferencijoj todėl buvo pa
klausta, ar tai nereiškia 
Baltijos valstybių inkor
poracijos pripažinimo iš 
britų vyriausybės pusės. 
Tačiau, kaip pranešė li
beralų dienraštis Guar- 
dian ir net britų komunis - 
tų Morning Star, klausė
jui buvo atsakyta, kad D. 
Britanijos vyriausybė, 
kaip ligšiol, nepripažįs
ta Baltijos valstybių in
korporavimo į Sovietų 
Sąjungą ir tas britų nu
sistatymas nėra pasikei - 
tęs.

Pastaromis dienomis 
BBC dviem atvejais te
levizijoj rodė pasikalbė
jimą su D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos atstovais 
ir rodė žiūrovams Sov. 
kariuomenės žygį į Bal
tiją, kai tie kraštai smur
tu buvo prijungti prie 
Sov. Sąjungos. (ELTA)

iš-

dorų lauko rado lėktuvo 
B 52 milžinišką uodegą. 
Tai buvo pati didžiausio
ji dalis sudužusio lėk
tuvo, kuris buvo 138 pė
dų ilgio. Fer du kilo
metrus rado keturius de- 
gančiaus reaktorius KC 
135, o kiek toliau 90 pė
dų aukščio liepsna degė 
lėktuvo kūnas. Kai po 
penkių valandų galima 
buvo prisiartinti prie 
griaučių, rado sudegusį 
kap. Chapla ir seržanto 
Potoliccio kūnus. Kitų 
įgulos narių .kapitonų La 
ne, Simmons ir seržanto 
Snyder lavonus rado tik 
kitą dieną. Taip pat vė
liau rado sudegusius ir 
kitų lakūnų kūnus. Pa
plūdimyje buvo rastas 
Buchanan, vis dar nega
lįs atsipalaiduoti nuo sa
vo kėdės. Jis atrodė mi
ręs, bet vienas kaimie
čių pridėjęs ausį prie jo 
krūtinės, greit konsta
tavo:

— Jis dar gyvas... 
greit ieškokit daktaro I 

Atsargiai vyrai nuplo
vė diržus, laikiusius 
prie kėdės ir pusgyvį iš - 
tiesė ant smėlio. Ligoni
nėje apžiūrėjus rado, 
kad jis buvo tik pritrenk
tas, be didelių sužeidimų» 

Kiti įgulos nariai buvo 
išgelbėti iš juro s,kur bu
vo nusileidę su parašiu
tais. Visi jiebuvo surink
ti ir greit nuvežti į arti
miausią ligoninę. įsaky
mu iš Madrido, visi jie 
buvo izoliuoti ir už
drausta su jais susisiek
ti. Vietiniai žmonės 
net nežinojo, kiek galė
jo būti aukų, nes neturė- votiškai keistą, išdidų 
jo supratimo, kiek lėktų-patriotą ir kartu labai 
vų įgulose galėjo būti nuodėmingą, beveik šven 
žmonių. . ... ^. . ■

Kiekvieną valandą į 
miestelį vis daugiau at
vykdavo žandarų. Padan
gėj amerikiečių žvalgy
binis lėktuvas T 39 kaip 
vanagas sukinėjosi, tai 
priartėdamas prie že
mės, tai vėl pakildamas. 
Jūroj atsirado daugiau 
laivų, kurie žvalgėsi, ar 

. nepamatys gyvų įgulos 
narių.

5 vai. vakare žanda
rai uždraudė moterims 
ir vaikams išeiti už 
miestelio ribų, o už va
landos kely pasirodė dul
kią debesis.

— Los Americanos! 
Taip, tai buvo ameri

kiečių automobilių vilks
tinė su gen. Wilsonu ir 
gen. Donovan priešaky. 
Su jais buvo daug kari
ninkų ir civilių.

Didžiausiam Faloma- 
res gyventojų nustebi
mui, apie šimtas ame
rikiečių kareivių, iššo-

Trys H bombos, pa
čios galingiausios, buvo 
nukritusios kaž kur dvie 
jų kilometrų atstume. 
Ketvirtoji bomba gulėjo 
jūros dugne, bet irgi tik 
per dešimt kilometrų. 
Kiekviena jų turėjo tokią 
naikinamąją jėga, kiek 5
tūkstančiai paprastų ato -

ulinių bombų, kurios bu
vo numestos ant Hiro- 
shimos ir Nagasaki.

Kas būtų atsitikę jei 
visos keturios būtų spro
gusios? Amerikiečių 
mokslininkai stengiasi 
apie tai net negalvoti. 
Niekas negali apskaičiuo - 
ti nuostolių. Tai būtų dau
giau negu žmogus gali įsi
vaizduoti.

O jei tik viena būtų 
sprogusi? Tai ne tikPa- 
lomares, Vera, Cuevas, 
Garrucha ir aplinkiniai 
miesteliai penkiolikos ki
lometrų spinduliu būtų vi - 
sai sunaikinti, bet šimtą 
kilometrų aplink nebūtų 
likę akmens ant akmens. 
Radioaktyviniai spindu
liai būtų palietę visą Is
paniją, Portugaliją, Pie
tinę Prancūziją, Maroką 
ir Alžirą ir jei atmos
ferinės srovės būtų pa
togios, vėjas išnešiotų 
leukemiją ir kaulo vėžį 
po visą Prancūziją, Bel
giją, Olandiją, Angliją, 
Vokietiją, Šveicariją ir 
Italiją...

Bet ar jos galėjo 
sprogti?

(Bus daugiau)

— Ar Antanukas tau netrukdo?...

JAUNOJI KARTA B. RAILOS
1AUMIIĮ JUOSTOJE' ®

E m i Ii j a Čekienė

Aprašydamas ketu
rias lietuvių kartas, B. 
Raila ilgiausiai sustoja 
prie lietuvių jaunimo ge
neracijos, išsamiai aiš
kindamas jų brendimo ir 
gyvenimo sąlygas, tei
sindamas
krypimus bei klaidas ir 
primindamas J.A. Her- 
bačiauską, tą lietuvišką 
žmogų, labai įdomų, sa

tautinius nu-

tąjį ir čia pat suaižytą 
silpnybių, poetą, rašyto
ją, kuris savo "noktur- 
ne" klausė Lietuvos jau
nimą, kuo jie nori būti: 

"ar pikti šuneliai, ar 
pasamdyti jonvaikiai, ar 
vyturėliai, galingos mei 
lės sviediniai, idėjų strė
lės, Prometėjau s žaibai, 
skausmo šauksmas, mi
rusių dėl laisvės him
nas ar kapų juokas...Mū
sų mergaites jis klausė, 
kuo jos norėtų būti: ar 
klastingos gegelės, krau
nančios' savo meilės vai
sių į svetimus lizdus, 
niekšų ramintojos, žą
simis virtusios gulbės, 
gyvatės ir raganos, ar 
Madonnos ir Laumės 
juostos..." (34).

Ir, lygindamas su šių 
dienų jaunimu, autorius 
pats daro išvadą, kad 
anoji karta nestokojo vi
sų aukščiau minėtų var.- 
dų savo tarpe ir jis klau
sia dabartinį jaunimą:

"kuo jūs norite ir kuo ga
lite būti? Atsakykite, nes 
partizanų krauju ir tau
tos skausmais permirku
si Lietuvos žemė jus klau- ir kitose srityse, nors 
so. Nemanykit, kad jūs 
nuo jos ausų pabėgote. 
Nesiteisinkite, kad ją nu
tolę, jūs nebeturite parei
gos ją pažinti ir kad jū
sų "gražaus ir skais
taus" rytojaus svajonės 
jos nebeliečia. Paikai ne- 
postringaukit, kad pir
miau .jus reikia sudo
minti savo tauta ir tėvy
ne, lyg tarsi būtumėt ge
gužiukai svetimame liz
de..." (34).

Čia jis apibūdina da
bartinį Amerikos jauni
mą, kritiškai nusiteiku
sį senosioms tiesoms 
bei senajai generacijai, 
nerasdamas tačiau nei 
tame beatnykų jaunime 
nieko naujesnio, geres
nio ar išradingesnio at
liekant. Autorius krei
piasi į mūsų jaunimą, ku
ris, kaip tie bytnikai, 
priekaištaudamas kriti
kuoja mūsų generaciją, 
bet pats dar niekuo nepa
sižymi.

"Kur tas jaunosios ir 
jauniausios generacijos 
balsas? Kur jos radika
lumas, revoliucinė nuo
taika, naujų idealų ieš
kojimas ir radimas, te 
gu net absurdiškų ir ne
gyvenimiškų, - bet vis- 
dėlto idealų?

Tūkstantis dar gerai

lietuviškai kalbančių stu tuvių tautinius reikalus, 
dentų studijuoja Ameri
kos universitetuose, ke
li tūkstančiai silpniau lie natvėje pieštuką "seili- 
tuviškai bemokančių tri
na alkūnes ir daužo beis 
bolą aukštesnėse mokyk
lose. Gal keli genijai 
ten jau seilina pieštu
kus vienatvėje ir laužo 
senąsias mokslų tie
sas. Bet vis dar jų ne
matome arenoje ir vis 
nesulaukiame tų maišti
ninkų..." (42).

Nesu šiuo klausimu, 
kaip autorius, taip pesi
mistiškai nusiteikusi. 
Mūsų jaunimas ieško nau
jų tiesų. Juk pav., FLJ 
Kongresas paskelbė ne 
vieną naują tiesą, tikriau 
sakant, tiesos ieškoji
mus Lietuvos laisvinimo

ieškodami naujų kelių 
bei posūkių. O kuris vie-

jų tarpe yra šiandien 
mums dar ir absurdiš
kai atrodančių, yra ir ar- 
čiau tikrovės. Jaunimo 
tarpe neretai spaudoje 
skaitome iškilių pavar
džių, pasižymėjusių 
mokslo darbuose, poli
tikoj ir literatūroj, taip 
pat ir visuomeninėj veik 
loję. Ir, būkime tikri, 
jog atsiras dar ne vie
nas jei ir ne genijus, tai 
talentingas lietuviukas 
iš dabartinių aukštesnių
jų mokyklų mokinių.

Atsiranda ir visai ne
tikėtų lietuviško kraujo 
jaunuolių, Lietuvoj ne
gimusių ir jos nemačiu
sių, bet visu atsidavimu 
kovojančių už jos idea
lus. Tokių buvo anksty
vesnėse kartose, yra ir 
dabar. Štai, iš paskuti- 
niausių įvykių manifesta
cijos žygininkai, atlikę 
pirmuosius planus ir žy
gius, ėmėsi kitų — su
organizavo naują lietu
vių ir anglų kalbomis ra
dijo valandą, rūpinasi re 
zoliucijų pravedimu ir 
savo ieškojimuose ne
sustoja. Ta proga prisi
mintina ir praeitą savait
galį New Yorke įvykęs 
Rytų Apygardos LB Jau
nimo suvažiavimas, kur 
jie taip pat svarstė lie-

na", tai tokių darbų re
zultatų tenka ilgai palauk
ti, kol išvys dienos švie
są. Juk ir B. Railos 
"Laumių juostos" reikė
jo laukti apie dešimtme
tį tiems, kurie neskaito 
Dirvos ir joje tilpusių 
daugumos "Akimirkų", 
dabar "Laumių juostoje" 
randamų. Gerai, kad šis 
leidinys pasirodė ir su
teikė progą visiems be 
skubėjimo susipažinti ir 
net ateinančioms kar
toms palikti mūsų kultū
rinio, politinio bei vi
suomeninio gyvenimo 
veidrodį.

Su kiekviena nauja die
na mūsų jaunųjų maišti
ninkų eilės didėja, iš- 
stumdamos mūsų gene
raciją, tai džiugus reiš
kinys ir, gavęs įvairias 
pareigas daro griežtes
nius sprendimus nei mes 
vyresnieji drįstume.

Žodžiu, "Laumiųjuos
toje" autorius nupiešia 
keletą pavyzdingų jau
nuolių portretų ir dau
gelį jų paplaka, nurodo 
ydas ir klaidas, steng
damasis juose sužadin
ti gilesnį tautinį susi
domėjimą, nagrinėti 
aukštesnes problemas, 
ne tik tautinį šokį pasuk
ti ar liaudies dainelę 
sudainuoti.

"Tik tada lietuvių tau
tai nebeliks vilties pri
sikelti ir ji bus žuvu
si, kada iš jos vaikų tar
po pradings paskutinis 
maištininkas", — bai
gia B. Raila jaunimui 
skirtą knygos dalį.

\VANTED JOURNEYMEN

DIECAST DIEMAK.ERS
ALSO

DIECAST DIEMAKER 
MACHINISTS 

HIGHEST WAGES. OVERTIME.

M & S TOOL & DIE CO.
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PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų 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

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

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednėsday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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Į VISUS LIETUVIUS
Mieli Broliai ir Sesės,

Šią Vasario 16 d. minime Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo 49-tą metinę sukaktį.

Vieni ją minėjome laisvame pasaulyje su 
didžiu nusiminimu savo širdyse, bet laisvi ir gi
liu tikėjimu bei negęstančia viltimi į Lietuvos 
laisvės prisikėlimą ir laimingą jos ateitį. Pa
vergtieji broliai ir sesės šią sukaktį mini tėvynė
je, bet tyliai savo širdyse, persekiojami ir nelais
vi rusiškojo bolševizmo žiaurioje vergijoje.

Amerikos Lietuvių Taryba, glaudžiai apjun
gianti šios šalies lietuviškas patriotines organi
zacijas ir visus geros valios lietuvius, nuolat stro
piai budi Lietuvos laisvės sargyboje ir niekada 
nepraleis ir neatsisakys jokių pastangų, kurios tik 
greičiau galėtų priartinti Lietuvai laisvės aušrą. 
Tam tikslui Taryba nesigaili nei laiko nei vargo ir 
nebijo nė pačių didžiausių rūpesčių.

Šiemet; kaip ir kiekvienais metais, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pastangomis, Vasario 16 d. minė
jimas įvyksta JAV Senate ir Atstovų Bute Vasa
rio 16 d., o sekančią dieną — Vasario 17 d. — Ame
rikos Lietuvių Taryba yra pakviesta liudyti JAV 
ir Sovietų Sąjungos konsularinės sutarties reika
lu.bei pristatyti visą turimą medžiagą. Šį kvietimą 
liudyti Washingtone prieš konsularinės sutarties 
atmetimą Amerikos Lietuvių Taryba išsikovojo 
sunkiomis ir kietomis pastangomis.

Todėl šioji Vasario 16 d. praeina realiame 
ir reikšmingame kovos ženkle dėl mūsų nenuils
tamų pastangų, siekiant vėl atgauti Lietuvai lais
vę. Siame reikale prašome visų lietuvių nuošir
džios ir vieningos talkos. Minint Vasario 16 d. 
visose lietuvių kolonijose yra labai svarbu pri
imti atitinkamas rezoliucijas prieš konsularinės 
sutarties tvirtinimą ir jas skubiai siųsti savo 
valstybės senatoriams ir prašyti visų savo ame
rikiečių draugų ir patriotinių amerikiečių orga
nizacijų siųsti laiškus ir kelti protestus prieš šios 
konsularinės sutarties tvirtinimą.

Nesigailėkime darbo, pastangų ir aukų Lie
tuvos laisvės atgavimui, nes laisvė yra brangi vi
siems — laisviems ir belaisviams.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Chicago, III. 1967 m. vasario mėn.

Vasario Šešioliktoji 
prisikėlimo šventė

Mūsų išeivijos vyres
nioji karta, kurios cha
rakteris formavosi tau
tos tragedijų sukūryje, 
ne be pagrindo šventė 
mūsų tautos didžiąsias 
šventes gedulo ženkle, 
kartais net per giliai 
drąskydama sunkiai be
gyjančias žaizdas. Ne
priklausomo gyvenimo 
žavus ir trumpas laiko
tarpis, taip brangus kiek
vieno lietuvio širdžiai, 
didinga Lietuvos valsty
bės praeitis ir senovės 
didvyrių žygdarbiai buvo 
paguodos ir pasididžia
vimo šaltiniais. Supran
tama, kad tremties die
nų pradžioje gilus buvo 
praradimo skausmas, ir 
tiek visos tautos, tiek pa
vienio asmens liūdni iš
gyvenimai neleido ieš
koti kovingų ateities už
mačių. Asmeniško gy
venimo netikrumas, emi
gracijos baimė ir netu
rėjimas namų negalėjo 
neturėti įtakos į mūsų 
minėjimų pobūdį bei
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mūsų visuomeninės veik
los atmosferą. Tačiau 
per beveik dvi dešimtis 
metų, įsikūrę laisvojo pa
saulio kraštuose, lietu
viai emigrantai įleido 
šaknis svetingųjų kraštų 
padangėje ir priaugino 
naują lietuviškos inteli
gentijos kartą. Toji nau
joji karta, apsišarvavu
si universitetų diplo
mais, įsigijusi specialy
bes ir profesijas, sukro
vė mūsų tautai smegenų 
fondą, kuris neįkainoja
mas jokiais pinigais. Ne
žiūrint vyresniųjų baimi 
nimosi, tik nežymi jau
nųjų dalis išliko abejin
ga lietuvių tautos proble 
moms. Daugumoje jie ak
tyviai įsijungė į mūsų vi
suomenę ir jau spėjo įro
dyti ne tik idealizmą, ini
ciatyvą ir sugebėjimą 
veikti, bet taip pat nuo
širdų ir gilų mūsų tau
tos reikalų supratimą, 
rūpestį Lietuvos valsty
bės atstatymu bei tau
tos gyvybės išlaikymu.

THE SECRETARY OF STATĖ 

VVASHINGTON

Dear Mr. Charge d’Affaires:

On the occasion of the forty-ninth anniversary of Lithuania’s 
independence, I extend to you the best wishes of the Government and 
people of the United Statės.

United Statės support of the Lithuanian people's just aspira- 
tions for freedom and independence is refleeted clearly in our 
refusal to recognize the forcible incorporation of your country 
into the Soviet Union and in the warm sympathy manifested by the 
American people in the Lithuanian cause.

In continuing to look resolutely toward a free and independent 
existence, the Lithuanian people both here and abroad have estab- 
lished a firm foundation for the hope of free men everyvhere that 
the goal of Lithuanian national self-determinątion will ultimately 
be realized.

Sincerely yours,

b<-
Dean Rusk

Mr. Joseph Rajeckas, 
Charge d’Affaires ad interim 

of the Legation of Lithuania, 
2622 16th Street, N.W., 

Washington, D.C. 20009.

Tačiau jų priėjimas prie 
mūsų tautos reikalų jau 
naujovįškas, praktiškas, 
be žvilgsnio atgal, be 
desperatiško prisiriši
mo prie praeities nelai
mių, be ašaringo senti
mento, kuris taipcharak. 
teringas mūsų vyresnie
siems. Tas faktas, kad 
kadaise mūsų valstybė 
buvo ”nuo marių iki ma
rių" jiems neatrodo toks 
svarbus, kaip šių dienų 
realybė, kad nebėra lais
vės mūsų ne taip jau pla
čiame, bet mylimame pa
jūryje. Ir ne taip jau 
svarbu, kokius žygdar
bius atliko mūsų protė
viai, jei, pasitenkinę pra
eities dienų garbe, mes 
neieškosime kelių nau
jai kovai, turėdami vi
sas laisvojo pasaulio pi
liečių privilegijas ir tei
ses.

Prisikėlimo ženkle 
jaunimas ieško savo veik
lai vietos. Jis ieško dar
bų su savo amžiui charak
teringu optimizmu ir drą
sa, bandydamas įveik
ti tai, ko vyresnieji ne
bedrįsta, baiminasi ar 
stačiai, gyvenimo nusi
vylimų palaužti, nebema
to prasmės ar galimy
bės. Bet jaunas žmogus 
gaisro pelenuose įžiūri 
būsimų naujų pastatų si
luetus, nepaskęsdamas 
praradimo liūdesy. Jis 
mirtyje ieško prisikėli
mo, beviltiškoje padėty
je — išeities, nelaimėje 
— kelio į geresnį ryto
jų. Jam yra svetima gi
laus liūdesnio nuotaika, 
paraližuojanti energiją 
ir varžanti iniciatyva.

Todėl manyčiau, kad 
laikas būtų persvarsty
ti ir pervertinti mūsų 
minėjimų ir tautos šven
čių pobūdį. Ar negalima 
būtų jų dvasią priartinti 
naujosios kartos dva
siai, tuo pačiu atnauji
nant mūsų vyresniosios 
kartos nuotaikas? Ir taip 
jau įgimtas skirtumas 
tarp gentkarčių neturė
tų būti dar daugiau ryš
kinamas, tuo labiau, kad 
mūsų padėtyje ypatingai 
svarbi yra vienalytė vi
suomenė, ieškanti bend
rų priemonių vienam 
tikslui siekti. Vasario 16 
turėtų būti prisikėlimo 
diena, pilna vilties ir pa
siryžimo. Juk ta diena 
yra geriausias įrody
mas, kad ir iš griuvė- 

s ių išauga nauji pasta
tai; kad ir beviltiškoje 
priespaudos naktyje spin- 
dėjęs mažytis laisvės 
spindulėlis virto lieps
nojančia laisvės atkūri
mo ugnimi. Tai ne pra-

MINTYS IR
ŽVILGSNIAI

radimo ir dangaus kerš
to šaukianti diena, bet 
diena naujų metų pra
džios — pasiryžimo, vil
čių. Ji turėtų būti įpras
minta ne tik telegramo
mis ir greitai pamiršta
mais rezoliucijų šablo
nais, bet giliu įsipareigo 
jimu kiekvieno pavienio 
lietuvio laisvajame pa
saulyje. Tą dieną, kaip 
tai daroma daugelio žmo
nių Naujųjų Metų dieną, 
turėtume kiekvienas pa
daryti sau ir kitiems kon
krečius pažadus — ką 
per sekančius metus iki 
ateinančios Vasario 16- 
osios nuveiksime. Tai ga
lėtų būti bet koks kon
kretus darbas savo orga
nizacijai, savo spaudai, 
moralinė ar piniginė pa
rama lituanistinėms 
mokykloms, sporto ar 
kultūrinėms organizaci
joms; serija laiškų kon
greso atstovams Lie
tuvos reikalais (o to tai 
mes vengiame daryti, 
vis taip charakteringai 
lietuviškai numodami 
ranka, kad "bus, kas ir 
be manęs parašo"); re
agavimas vietos spaudo
je įvairiais mus liečian
čiais klausimais... Čia 
sugestijų šimtai. Jei 
kiekvienas padarytume 
ką nors konkretaus, mū
sų svoris būtų daugiau 
jaučiamas ir Amerikos 
gyvenime... Laukime nė
ra išsipildymo, stovėji
me nuošaliai ir stebėji
me nėra veiksmo; apatiš
kame, kad ir pozityvia
me pritarime, nėra re
zultatų.

Vasario 16—ji tebūnie 
prisikėlimo diena, jau
nystės polėkių įgyven
dinimo ■ švente, naujų 
darbų ir užsimojimų pra
džia. Joje atnaujinkime 
tikėjimą į mūsų tautos 
gyvybės tąsą ir nepri
klausomos valstybės pri
sikėlimo įsikūnijimą. 
Tik nusikratę liūdesio, 
nukreipę žvilgsnį į ry
tojų, sudarę nepertrau
kiamą grandį tarp gent
karčių, sudarysime mū
sų viltims ir mūsų dar
bams konkretų pagrindą.

A. Balašaitienė 

tai graikų būta.
Pasitaiko ir taip, kad tū

las bičiulis primena apie 
mirusius lietuvius, neuž
miršdamas pastebėti, kad 
tėvų pavardė lietuviškai bu
vusi, sakysim, Andrulis ar 
Petraitis, bet ilgainiui pa
virto į kokį Smith ar Pat. 
Ir jie miršta, kaip miršta 
graikai ar lietuviai. Tik lie
tuvybei jie mirę daug anks
čiau.

• Tarptautinių Studijų 
Institutas prie Berkeley 
universiteto Kalifornijoj iš
leido tūlo Stephen P. Dunn 
92 psl. studiją apie "kultū
rinius procesus Baltijos sri
tyje sovietams valdant”. 
(Processes in the Baltic 
Area Under Soviet Rule). 
Studijos išleidimą ir para
šymą rėmęs t. v. National 
Science Foundation.

Autoriaus "kultūri n i a i 
procesai" paremti visuome
nine, ūkine ir etnine kilme. 
Ką mes vadintume kultūra, 
St. Dunn visai ir neliečia. 
Kaip jis palies, kad jo šal
tiniai siekia labai senų tra
dicijų liekanas mažoje estų 
apgyventoje saloje ir neti
piškas estų kolonijas Ak- 
nistės ir Neretos valsčiuo
se, prie pat Sov. S-gos sie
nos, kur vyrauja senųjų ru
sų pravoslavų kolonijos.

Leidinys, žinoma, remia
si sovietiniais šaltiniais. 
Daugiausia studijoms pa- 
gelbėjęs L. N. Terentjevas, 
Sov. S-gos Mokslų Akade
mijos etnografijos institu
to direktorius, autoriaus 
nuomone, "žymiausias Bal
tijos etnografijos žinovas”.

Autorius, tiriamųjų kraš
tų kalbų nežinodamas, tu
rėjo naudotis svetimais šal
tiniais, iš kurių ir turėjo 
padaryti išvadą, kad tokio
se aplinkybėse negalėjęs re
konstruoti Baltijos kultū
ros prieš I Pas. karą. Nors 
St. Dunn ir pripažįsta, kad 
rusų šaltiniai tendencingi, 
bet čia pat. pabrėžia, kad 
tendencingi ir emigrantų 
patiekiamieji.

Pasinaudojęs moksliniam 
darbui nepateisinama infor
macija, autorius apie Bal
tijos kraštų kultūrą rašo 
taip, kad skaitytojas jau
čiasi skaitąs kurios nors 
Afrikos kilties žmonių gy
venimo aprašymą. Jis ir lie
ka skolingas atsakymą pa
reiškimui, kad Baltijos tau
tų nepriklausomybės laiko
tarpis rodąs "Kaip ir kada 
nereikia n e p r i klausomy- 
bės".

Šaltiniai lieka šaltiniais, 
bet pabuvojus Baltijos ša
lyse, jo akis vistiek neiš
vengė nepastebėjusi dides
nės civilizacijos įtakos, nei 
Sov. Sąjungoje. Jis paste
bėjo ir tai, kad gyventojai 
nerodą simpatijų sovietinei 
valdžiai ir santvarkai.

Savo nuodėmes autorius 
bando atpirkti prisipažini
mu, kad jo studija esanti 
netobula ir reikalinga žino
vų kritikos.

Klausimas tik, kam eik
voti fundacijų lėšas netobu
liems veikalams leisti.

• "Pasaulio Lietuvis”, ką 
tik pasirodęs savo sausio- 
vasario laida, šalia įprasti
nių bendruomeninių žinių 
rinkinio, vėl patiekia ne pir
myn eigai reikalingų suges
tijų, bet seną meliodiją, 
kaip "bendruomenės esmę 
aiškinantis”, ar vis užsika
binant už "kliudimų", kurie 
gal ir užkliūva ant silpnesnių 
nervų, bet neturėtų kliudy
ti rimtam ir pažangiam dar
bui pasišventusiems.

Paprastai visuomeninia
me gyvenime susiduriama 
su žmonėmis, kuriems leng
viau reikštis lipant ant pa
laidų apivarų ir ieškant 
įvairiausių priekabių, pa
tiems nieko pozityvaus ne
nuveikiant. Ir bendruome
nės vadovybė geriau pada
rytų nekreipdama tiek dė
mesio (bent savo retai pa- 
sirodančiame biuletenyje) į 
pavienių asmenų "priekaiš
tus”, kiek į tas idėjas, ku
rios labiau visuomenę jung
tų ir j bendrą darbą trauk
tų.

Nesakau, kad polemika 
visai nereikalinga. Rimtais 
klausimais diskutuoti ran
dama vietos periodinėje 
spaudoje. Gi biuletenis tu
rėtų stengtis atitikti skai
tytojų laiškuose rašomiems 
komplimentams.
• Mirusiųjų sąrašuose ten

ka užtikti pavardes, kaip 
Dapsis, Kazolis ir pan. Au
tomatiškai imi paišeli užsi
rašyti, nes gi vėl atrodo, ne
tekome kelių lietuvių. Skai
tant toliau, pasirodo, jog
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AKIMIRKOS

Aną rudenį iš laikraš
čių išgirdęs, kad Gied
ros korporacijos litera
tūriniai ekspertai su ope
ros soliste p. Iza Mote- 
kaitiene priešaky mano 
bendramoksle O. Mari
ni dainavimo klasėje iš 
aštuonių konkursui at
siųstų romanų pergalę 
pripažino tam, kuris bu
vo pavadintas "Trečio
ji moteris", aš, kaip pra
ėjusį kartą pastebėjau, 
irgi buvau kiek sumi
šęs bei varginamas tū
lų mįslingų klausimų. 
O kai už poros mėnesių 
iš brangaus bičiulio Alo
yzo prisiųstą gavau pa
imti į rankas šią ma
žiausiai tūkstančio do
lerių vertą dovaną, su 
pirmuoju žvilgsniu man 
ir vėl nedaug kas tepa- 
aiškėjo.

Į ką gi, paėmęs ran- 
kosna knygą, pirmiausia 
žiūrėsi, jeigu ne į vir
šelį, apdarą ar dabar vis 
labiau leidėjų mėgstamą 
viršum pamušalo uždėti 
aplanką?

Viršelį Giedros pre
mijuotam romanui nupie
šė "ketvirtoji moteris" 
- ponia Žumbakienė, ma
loniu sutapimu taip pat 
Giedrė. Tačiau kokių ta
pybinių bei grafinių idė
jų dalininkė čia mėgi
no skaitytojams perteik
ti, iš karto vistieknebū
čiau galėjęs pasakyti. 
Galbūt tai sintetinis vaiz - 
das trijų moterų susipy
nusių gyvenimo kelių, ku
rių susiraizgymą knygo
je atnarplios mūsų lau
reatas? Kaip jau kartą 
dėl A, Rūko ir V. Petra
vičiaus dueto minėjau, 
aš mat vis turiu labai 
blogą įprotį į knygos 
iliustratoriaus meninį 
darbą žiūrėti, kaip į ra
šytojo glaudaus ir har- 
moniško bendradarbio - 
tiesioginio ar bent "psi
chinio".

Ir tik po geros valan
dėlės, kaip losangelie- 
čiui, man visa pradėjo 
aiškėti. Čia gi matom
mūsų penkių freeways su
sikryžiavimus ir išsi
šakojimus ties Los An
geles Downtowno sankry
ža, kurią aš turiu kas
dien, dantis grieždamas 
du kartu pravažiuoti, ir 
abu kartu vis pačio tirš- 
čiausio automašinų judė
jimo valandomis!

Tad dailininkės idėja 
beveik baisi ir man gana 
įgrisusi. Nenorėčiau, 
kad su tokiais išgyveni
mais tektų pravažiuoti ir 
per romano puslapius...

O pagunda vis dėlto di
delė ir saldi, kaip kiek
viena geresnės rūšies 
nuodėmė. Trečioji mo
teris, aha... Truputį lyg 
nauja tema mūsų tokio
je šventoje, nekaltoje ir 
be galo drovioje literatū
roje. Ir ta trečioji tai 
turbūt jau tikrai stip
raus charakterio lietu
vė, kurios kūrybiškam ti
pui išvysti Giedros kor
poracijos ateitininkės ne - 
pagailėjo tinkamos pa
sogos.

Vadinasi, pradžia ge
ra, romano vardas - 
skambus, įtartinas, vi
sokeriopai sugestyvus. 
Kiti, be abejo, nieko ypa
tingo čia nepagalvotų.

Bet su manim kitaip. 
Gyvenimas, aplinka, ka
rai, blogi polinkiai bus 
sugadinę. Sunku ko ge
resnio norėti iš žmo
gaus, kuriam praeityje 
stigo valios užsidėti kie
tą cenzūrą ir laikytis pa
klusnumo nuodėmklau
siui , vengti skaityti to
kius raštus, kaipBocca- 
ccio "Dekameronas", 
Giovanni C as ano va "At
siminimai", Fittigrilli 
ar Alberto Moravia apy
sakos, James Joyce 
"Ulysses" ir H.D. Law- 
rence, "Lady Chatter- 
ley’s Lover", taip pat 
visas bukietas prancū
zų "moralistų" ir net 
markizo de Sade ypač 
pasibaisėtini "Miegamo - 
jo kambario filosofai", 
kurių jūs ir šiandien dar 
negausit pirkti jokiame 
nors kiek padoresniame 
knygyne, o tik iš po pasta
lės ar iš po skverno.

Ak, visa tai jau seniai 
būtų laikas užmiršti. 
Ypač kai Bernardas 
Brazdžionis prieš kele
tą metų vieno rundino 
gimtadienio proga svei
kindamas man paskyrė 
nuostabią Odę, kurioje, 
tarp kitko, buvo tokie 
trys be galo išminginti 
posmai:
Liberališkieji norai 
Ortodoksiškai siaurės, 
Merksi gal Eleonorai, 
O Daneta težiūrės.

Kur ieškojai meno gryno, 
Pamatysi, kad nebėr
Net kojytėj balerinų
Moulin Rouge, Follies-Bergere.

Dilgės augs, kur augo gėlės 
(Jų spyglius jau aš matau), 
Renoir madmuazėlės 
Maudysis, bet nebe tau...

Tačiau tu niekaip ne
sustosi kalbėjęs, kai

Federalinės Depositų Oraudimo Bendrovės narys.

BRDNYS RAILA

reikia pasiteisinti arba 
kas nors įrodyti. Gerai, 
užmirškim visas litera
tūras. Užmirškim ir tą 
visą platųjį pasaulį su 
jo Renoirais,MoulinRou
ge, Follies-Bergere, 
Tropicana, Copacabana 
ar San Francisco "hung- 
ry i”...

Bet gyvenimas vistiek 
yra čia pat, aplinkui mū
sų, panosėj, kas rytą ir 
kas vakarą ant stalo, jei
gu ne kitaip, tai su savo 
laikraščiais ir magazi
nais. Hollywoodas čia 
tau tik už 10 minučių ke
lionės, ir jo žurnalai nuo
lat pranešinėja, kad Eli
zabeth Taylor vis dar te
begyvena su penktuoju 
vyru, o Mickey Rooney 
turi laimės pradėti sky
rybų bylą su šeštąja mo
terimi. Ir taip be galo, 
kasdien nuotykiai kiek
vienoj ketvirtoj šios ša
lies šeimoje. Antrasis 
vyras ar antroji mote
ris — tai žinios net ne
vertos pranešinėti. Sul- 
tingesni aprašymai pra
sideda, kai moteris tri
kampyje yra bent trečio
ji, ir dar geriau, kai ket
virtoji, penktoji ir t.t.

Mes lietuviai, žemės 
ūkio šalies vaikai, tokie 
judrūs dar nesam ir tur
būt greit nebūsime. Bet 
ir mes po trupučuką, kol 
ne kapuose, keičiamės. 
Kaip gi mes, anot kun. 
S. Ylos, "silpnų princi
pų" ar visai beprincipi- 
niai liberalai empi
rikai nesikeisim, jeigu 
net mūsų tvirtų princi
pų ateitininkai per pas
kutinius 40 metų labai 
jaučiamai ir matomai pa
sikeitė?

Taip, kartus yra varg
šo žmogaus likimas. Bet 
reikia prie to pripras
ti, kaip daugelis kitų pri
pranta prie ne mažiau 
kartaus dry-martini su 
Angustura bitters.

Anąkart iš "Ateities" 
žurnalo stebėjom kai ku
riuos teorinius, bet maiš
tingus nusiteikimus: 
reikalavimą demokrati
jos Bažnyčioje, atsisa
kymą nuo negyvenamo 
kambario,, "kuriame sun 
ku kvėpuoti" ir perdaug 
visokių dulkių, prieš kul 

Cleveland T rus t

Tik klausk mūsų. 
Mūsų atsakymas 
gali būti kaip 
muzika jūsų 
ausims.

tūrinį atsilikimą ir kū
rybinės laisvės neigi- 
XXX cį* ♦ •

Tai vis tik žodžiai.

Bet gyvenimas vaiz
džiau kalba ir rodo kon
krečiom smulkmenom, 
kaip jomis apsineša te
orinių principų spindin
čios viršūnės, ir kas
dieninė tikroji buitis 
bei pažiūros į ją kinta. 
Šeimos nesuardomy- 

bė ne rečiau braška atei
tininkuose, formalaus 
teisingumo jutimas, anot 
S. Rudžio, čia ne stiprės 
nis, kaip "kiekvieno pa
doraus ateisto ar pago
nio". Puikūs žodžiai ir 
apie kataliką piligrimą, 
elgetą, beturtį dvasioje. 
Bet senoj Lietuvoj ir 
dabartinėj tremties Ame 
rikoj prie pinigo ir lo
bių buvo prišokę ir čia 
tebešoksta tikrai dau
giau ateitininkų, negu 
marksistų materialistų. 
Karti tiesa, bet ji vis 
lengvai nuryjama.

Nei divorsų, nei abor
tų, nei šeimyninės ero
tikos be vaisiaus po de
vynių mėnesių, - vis te
skelbia Romos galva ir 
jo seni kardinolai. Ir 
manot, man linksma, 
kaip lygiai ir jums, vis 
dažniau matyti, kad pa- 
vyzdingiausioji mūsų ka
talikiška akademikų kor
poracija - ateitininkai- 
nėra perdaug linkę kas
dien atnaujinti savo be
sąlyginę ištikimybę Ro
mai ir dar aukštesnėms 
galioms. Ypač nuo D.P. 
laikų padažnėjo skyry
bos, pasimetimai, kon
kubinatai, įvairios dvi
patystės ir tripatystės. 
Savo idėjos fanatizmu de
gantis ateitininkas veda 
divorsuotą moterį, tai
gi, dar pirmąją, ir tu ne
galėtum guldyti galvos, 
kad vėliau neatsiras ant
roji, o jai — trečiasis. 
Divorsuotą ateitininkė iš
teka už nekataliko ir la
bai laimingai gyvena. O 
kur dar šiaip privatūs 
nesuskaitomi, nematomi 
santykiai, kai šalia mo
tinos ir žmonos sūnelis 
dar slysteli ant trečio
sios, o dukrelė, šalia 
tėvo ir vyro, nespiauna 

ant trečiojo’ "geriausio 
šeimos draugo"...

O kas beliko iš prof. 
S. Šalkauskio Ateitininkų 
Ideologijos knygoje ar 
straipsnyje apie idealiz
mą ir moderninius šo
kius minimų nuostatų ir 
galvojimų? Ateitininkė 
nežaloja savo natūralaus 
grožio dažais, grimais, 
pudromis, ji yra kukli, 
drabužiuose nesivaiko 
moderniškų nemoralių 
madų, neprivalo šokti 
moderniškų nemoralių 
šokių, tokių, kaip... tan
go, fokstrotas, čarlesto- 
nas.

Ir ką jis pasakytų apie 
dabartinius šokius, jei 
juos palygintume su ana 
klasika?

Tad aš ir maniau, im
damas į rankas A. Ba
rono naują premijuotą 
sugestyvaus vardo ro
maną (o, vis tas nepa
gydomas naivumas!), 
kad kas jau kas, bet žy
mus katalikų rašytojas 
ir veikli ateitininkių vi- 
suomenininkių Giedros 
korporacija tai tikrai vie
ną kartą dabar griebs 
bulių už ragų.

Stambmenos ar smulk
menos, kurios blaško, 
žaloja, kankina lietuvę 
katalikę moterį ir vyrą, 
visa, kas pridengia hi- 
pokriziją ir žlugdo ide
alus, ir taip pat visa, 
kas palaiko dvasios stip
rybę, gelbsti, išgano, 
grūdina charakterį ir su
teikia moteriai didvyriš
kumo aureolę, - vien 
tik lietuvių, ar dar ge
riau lietuvių ir žydų su
sipynusių tragedijų ab
rakadabroje, - tikėjau, 
kad visa tai ras išraiš
ką ar bent ryškų atbal
sį. romane, kuris buvo 
pripažintas vertu 1000 
dolerių pasogos.

Deja, šiuo atžvilgiu 
giedrininkės mane apvy
lė, kaip lygiai ir Aloy
zas. Sužadinti dėmesį, 
pakrapštyti vaizduotę, 
sukelti iliuzijas ir jų 
nepatenkinti, - vis dėlto 
yra skaudus smūgis 
skaitytojui.

LIETUVOJE
Iš FIZIKOS IR MATEMA

TIKOS INSTITUTO 
VEIKLOS

Akademikas P. Brazdžiū
nas (fizikas, mokslinę kar
jerą pradėjęs daugiau kaip 
prieš 40 metų, Lietuvos 
universitete, Kaune, prie 
prof. V. Čepinskio ir doc. 
K. Sleževičiaus) MOKSLO 
IR TECHNIKOS žurnale 
(Vilniuje, 1966 m. gruo
džio mėn.) rašė apie te
nykščio Fizikos ir Matema
tikos Instituto susilauktą 
dešimties metų veikimo su
kaktį.

šiame institute dabar dir
ba 280 mokslinių bendra
darbių ir mokslinio pagalbi
nio personalo. (Prieš 10 me
tų pradėjo tik su 15 asme
nų, 1957 metais buvo 26, iš 
kurių 14 mokslinio persona
lo ir 12 pagalbinio). Insti
tutui yra pastatytos dide
lės naujos patalpos (4500 
kv. metrų ploto) ir pradeda 
statyti dar tris pastatus.

Tie skaičiai liudija ne tik 
gabių ir veržlų fizikos bei 
matematikos mokslini n k ų 
gausumą jaunojoj Lietuvos 
kartoj, bet ir Lietuvos mas
tą prašokančią institutui 
teiktą finansinę paramą iš 
sovietinės valdžios. Tokiam 
kraštui, kaip Lietuva, tokio 
masto Fizikos-Matematikos 
institutą taip šuoliškai iš
plėsti greičiausia būtų per- 
brangu. Lėšos tokiam rei
kalui Maskvos lemiamame 
biudžete galėjo būti paskir
tos tik tokiu atveju, jeigu 
institutas nėra "vietininkiš- 
kas”, tai yra, jeigu jis rei
kalingas ir daugiau kam, 
negu Lietuvos reikalams.

Iš tiesų, savo tyrinėjimų 
srityje šis institutas, anot 
P. Brazdžiūno, esąs užėmęs 
''pirmaujančią vietą Tary
bų Sąjungoj”. Ypaš uoliai 
ir sėkmingai institutų pasi
darbuota puslaidininkių ty
rimo ir jų pritaikymo sri
tyje. Puslaidininkių fizikos 
sektorius iš instituto jau iš
skiriamas ir paverčiamas 
atskiru institutu.

Tai yra laiminga aplin
kybė, kad 280 jaunų Lietu
vos (ir, berods, daugiausia 
lietuvių) mokslininkų pa
čiame Vilniuje turi progos 
dirbti ir lavintis įdomiose 
bei svarbiose mokslo srity
se. Nors jų darbo vaisiai 
greičiausia žymia dalimi, 
jei ne ištisai, yra syvai "di
džiosios tėvynės" elektroni
nių prietaisų gamykloms, 
galbūt, gaminančioms įren
ginius net ir Rusijos erdvė
laiviams ar net tarpkonti- 
nentinių sviedinių šaudyk
loms ... Jei toki institutai 
nebūtų tiesioginiai ar bent 
netiesioginiai tokios rūšies 
programų vykdymo talki
ninkai, vargu ar akademi
kas Brazdžiūnas turėtų pro
gos gėrėtis jiems "partijos 
bei vyriausvbės teikiamąja 
globa". (ELTA)

• Iš vienkiemių į kolcho
zinius kaimus šiemet Lietu
voj planuojama perkelti ke
li tūkstančiai šeimų. Per
kelti numatoma iš tų vien
kiemių. kurie yra sausinti 
numatytose žemėse. Persi
kėlimo išlaidos būsiančios 
apmokėtos iš biudžetinių lė
šų. skirtų nusausinimo dar
bams finansuoti. Finansų 
valdininkams pavesta daly
vauti perkeliamų sodybų 
įvertinimo komisijose ir 
žiūrėti, kad "valstybės lėšų 
panaudojimas būtų ekono
miškai pagrįstas", tai yra, 
saugotis permokėti.

(ELTA)

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
ENGINE LATHE MEN

Experiėnced for thread gage shop. 
Mostiy small work in rounds. Steady 
and pernianent vvith 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)
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• •Vasario 16 - tautinio ir valstybinio
• V J •sąmoningumo šventė

STEPAS VYKINTASMūsų tauta gali didžiuo
tis savo garbinga praeitimi, 
savo valstybinėmis tradici
jomis. Ji išgyveno tautinį 
žydėjimą Kęstučio, valsty
binį' iškilimą Vytauto Di
džiojo valdymo laikais, ji 
atkakliai ir nenuilstamai 
kovojo dėl valstybinio sa
varankumo visokių, jėga 
svetimųjų primestų, unijų 
laikotarpiais; ji atlaikė sun
kiausią Rusijos carų prie
spaudą ir Prūsijos germa- 
nizatorių kėslus. Basanavi
čius ir šliupas subrandino 
tautinę sąmonę ir apsaugo
jo nuo bacillus polonicus. 
Kudirka savo heroiniu pa
siaukojimu parodė mūsų 
tautai, kaip reikia visiems 
lietuviams tikėti ir dirbti 
dėl savo tautos ateities. 
”Vardan tos Lietuvos vie
nybės” žydėjimas atvedė 
mūsų kraštą į Vasario 16, į 
savanorių pasiaukojimą ir 
žygius, į Steigiamąjį Sei
mą. Savo giliu tikėjimu į 
tautinį atgimimą, į valsty
binį prisikėlimą, pasiauko
jimu ir realiais darbais mū
sų tauta išsikovojo tarptau
tinėje plotmėje nepriklau
somos valstybės teises.

O kaip šiandien? Ar visi 
lietuviai tiki ir dirba dėl 
lietuvių tautos laisvės ir ne
priklausomybės ? Nereika
laukime iš Lietuvos komu
nistų, kad jie dirbtų dėl 
laisvės, nes jų laisvės su
pratimas subjektyvus ir- už Judo grašius svetimųjų 
vergiškas. Jie laisvę tesu
pranta, kaip "darbininkų 
klasės” priemonę pavergti 
intelektualams, ūkininkams 
ir visiems vadinamiems 
”kapitalistams”. Jų laisvės 
samprata: ”Laisvė mums, 
komunistams, vergija mili
jonams, kitaip galvojan- 
tiems”. Apie valstybinę ne
priklausomybę negali būti 
komu nistinėje doktrinoje 
nė kalbos: jų idealas ir sie
kimas panaikinti visas vals
tybes ir įvesti pasaulinę 
komunistinę diktatūrą.

Ar daug lietuvių komu
nistų? Jų maža saujelė. Jei 
ne rusų tankai ir lėktuvai

Lietuvoje, jei ne NKVD, 
tai lietuvių komunistai ne
atsilaikytų nė vienos dienos 
prieš laisvės ir nepriklauso
mybės ištroškusią tautos 
absoliučia daugumą.

Kiekvienam, kuris šįek 
tiek pažįsta bolševikinę sis
temą, aišku, kad okupuoto
je Lietuvoj kovoti su Krem
liaus satrapais ir jų kvislin- 
gais yra beveik neįmano
ma. Tai parodė ir mūsų he- 
roinių, partizanų ilgų metų 
lietas kraujas, kuris liks 
amžinai įrašytas į mūsų 
tautos istoriją kaip didžiau
sio pasiaukojimo ir ne le
gendinio, o realaus heroiz
mo paraiška.

O ką daro lietuviai trem
tyje? Ar jie visi supranta 
savo misiją? Ar jie tiki į 
savo tautos ateitį? Ar jie 
dirba dėl Lietuvos valsty
bės atstatymo? Ilgai užtru
kusi tremtis, atrodo, palau
žė daugelį lietuvių, kurie 
šiandien ieško ryšių su oku
pantų pareigūnais, slaptais 
agentais, sankiršini n k a i s 
(intrigininkais), pasalūniš
kai rašo bolševikinėje spau
doje, niekina ir dergia mū
sų institucijas. Nieko nuo
stabaus : visais laikais ir vi
sose tautose buvo ir bus 
žmonių, kurie dirbo ir dirbs

naudai. Tik žiūrėkime, kad 
tokio tipo žmonių būtų lie
tuvių tautoje mažiausia!

O ką svetimieji daro mū
sų naudai ? Suprantama, 
kad mes iš svetimųjų nega
lime tiek daug norėti, kiek 
iš savųjų. Dabartinis vo
kiečių socialdemokratų pir
mūnas W. Brandt priešrin
kiminėje kalboje viešai pa
reiškė, kad ”savi kailiniai 
pirmiausia jam' rūpi”. Tie 
savi kailiniai ir visiems ki
tiems pirmoje eilėje terūpi. 
Todėl šiandien nereikia ieš
koti tokių asmenybių, kaip 
XIX amžiuje, kurios dėl tų 
tautų laisvės net gyvybę

paaukojo, kaip Adomas 
Mickevičius, G. Baironas ir 
kt. šiandien didžiosios as
menybės dėl kitų laisvės bi
jo ir prasižioti, nes tai pa
kenktų jų karjerai.

Tačiau, nežiūrint tai, ne
būkime pesimistai ir verž- 
kimės į tarptautinę politi
kos areną! Įtikinkime di
džiuosius, kad jie taip pat 
be mažųjų negali gyventi. 
Jei šiandien JT sudaro 
apie 120 valstybių, tai jų 
tarpe dauguma yra mažos 
valstybės. Kodėl, pavyz
džiui, šiandien Andora yra • 
laimingesnė už Lietuvą? Ji 
teturi 13.853 gyventojus, 
sostinę vos 700. gyv., gyve
namąjį plotą — 453 kv. ki
lometrus. Todėl ji laiminga, 
kad jos kaimynai nėra gro
buonys, bet laisvę Ynylin- 
5ios tautos: Prancūzija ir 
Ispanija, (žinoma, bolševi 
kai dėl Ispanijos nusišyp 
sos, bet tegul jie pirma su 
teikia jų pavergtoms tau
toms bent tiek laisvės, kiek 
jos turi Andora). O kuo ži
nomos yra valstybės Burun
di, Dahome, Gahunas, Gam- 
bija, Gana, Kamerūnas, Ke- 
nia, Kuvaitas, Niger ir Ni
gerija , Ruanda, Somalija, 
Togo, Čadas ir kt.? Ar jos 
turi tokias žinomas valsty
bines tradicijas, kaip Lie
tuva, Vengrija, Bulgarija? 
Tai yra žiauri pasaulinė ne
teisybė, dėl kurios turės 
gėdintis viso pasaulio poli
tikai, kurie šiandien dėl 
''koegzistencijos”, o tiksliau 
pasakius, dėl savo egzisten
cijos aukoja laisvės ir ne
priklausomybės idėjas.

Patys gerai įsisąmoninki
me, kad jokia tauta negali 
klestėti be savo valstybės. 
Jei šiandien mes turėtume 
nepriklausomą valstybę, ne
reikėtų okupuoto krašto lie
tuviams prašyti iš JAV 
siuntinių, vaistų, iš Lenki
jos kvietinių miltų Kalėdų 
ar Velykų stalui.

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... Vienų neatpažintų iškilmių metu Kaune. Iš kairės sėdi dr. Leonas Bist
ras, buvęs Nepr. Lietuvoje ministras, krikščionių demokratų ir katalikiškų orgąnizacijų veikėjas, Ryto 
redatorius. šalia sėdi p. Turauskienė ir dr. Ed. Turauskas, neseniai miręs Paryžiuje.

Kas ketvirtas pramo
nėj, prekyboj ar staty
boj dirbąs diplomuotas 
specialistas Lietuvoj 
yra nelietuvis. Šalia kiek
vieno tuzino tokių specia
listų lietuvių vidutiniš
kai yra du rusai, vienas 
žydas ir vienas "kitoks”. 
Tokius duomenis paskel
bė rusų valdžios statis
tikos įstaigos skyrius 
Vilniuje, praėjusių metų 
gale išleidęs stambų (416 
psl.) statistikos rinkinį 
vardu "Lietuvos TSR 
liaudies ūkis 1965 me
tais”.

LAISVES KOVŲ DAINOS
"žūtbūtinių kovų atvangomis, kraupiuo

se mirties šešėliuose gimė šios neviltingų ko
vų dainos. Gūdžioj prieblandoj, mirtinų pa
vojų grėsmėj jas kūrė, rašė, perrašinėjo ir 
net spausdino kovūnai, kurių vardų jau nie
kas nebesužinos”.

ši knyga tai kuklus, bet ir'gražus laikinas paminklas 
mūsų žuvusiems partizanams.

★

Šis leidinys, 1962 m. išleistas L. N. F. ir reda
guotas poeto JONO AISČIO, ypatingai rekomen
duotinas įsigyti Vasario 16 proga.

KAINA — 5 DOL.
Rašykite:

DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103

Vasario 16 mus įparei
goja gyventi ir dirbti dėl 
mūsų tautos laisvės ir dėl 
mūsų valstybės nepriklau
somybės iškovojimo. Pasi
tikėkime ir tikėkime amži
nąja Lietuva, jos valstybi
ne ateitimi. Kartu su poetu 
J. Minelga dainuokime:

Per visą Lietuvą per visą 
Gaili rauda šiandien

nuplaukia.
Vaitoja Nemunas,

Dubysa ...
Kovon! Kovon! — tėvynė 

šaukia.
Kad nebūtume juokingi 

ir donkichotiški, vietoje 
’ kovon!” paskelbkime kitą 
šūkį: tėvynė mus šaukia į 
realų, kudirkišką darbą, ku
rio vaisiai turėtų būti Lie
tuvos Himno žodžiai:

Tegul tavo vaikai eina 
vien takais dorybės,

Tegul dirba tavo naudai 
ir žmonių gėrybei.

Tą "linksmą žinią" 
greičiau už knygą užsie
nin pranešti pasiskubino 
persitvarkyti besiren
giąs Tėvynės Balsas. 
Skubėjo pranešti ją ypač 
"veiksniams", kuriems 
esą, "dažnai sapnuojasi, 
jog Lietuvoje pramonė 
smarkiai plečiama dėl to, 
kad norima lietuvius 
'surusinti’." Rusų Lie
tuvoje vedamosios politi
kos teisintojams tas da
lykas itin opus, nes jiems 
yra tekęs itin nedėkingas 
uždavinys — įrodinėti, 
kad jokio rusinimo nė
ra. Vykdydami tą už
davinį, siūlo susipažin
ti su šiais skaičiais iš 
minėtojo statistikos rin
kinio:

"Štai tautinė sudėtis 
tų 50446 diplomuotų spe 
cialistų, kurie dirba liau
dies ūkyje: lietuviai — 
38534, rusai — 6037, žy
dai — 2548, baltarusiai
— 743, ukrainiečiai — 
715, latviai — 139, estai
— 15, kitos tautybės — 
1715".

Skaičiai, sūkuriais tik
rai verta susipažinti 
skeptikams, abejojan
tiems, argi rusai iš tie
sų Lietuvoj planingai

IIRSĖHMI CHmiE PILKITE VUJUJE MODERMOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
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

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

stengiasi atmiešti savo 
žmonėmis ypač vado
vaujančius ūkinės bei in
telektualinės veiklos 
sluoksnius.

Ūkinė veikla tiesio
giai nėra susijusi su tau
tinio susipratimo ugdy
mu ar kreipimu tos ar ki
tos tautybės labui. Bet 
atitinkamo nusiteikimo 
asmenų buvimas betku- 
riose įtakingose pozici
jose visada atitinkamai 
veikia ir sąlygas vie
niems tautiniams nusitei
kimams ugdyti, kitiems 
slopinti.

Teisybė, rusų teisinto - 
jai iškelia priekin lie
tuvių diplomuotų specia
listų skaičių — 76.4%. 
Bet šalia jų ir rusai už
ima 12% vietų, žydai — 
5%, kiti — 6.6%.

Bendrajame Lietuvos 
gyventojų skaičiuje ru
sai per porą savo valdy
mo dešimtmečių "kaž
kaip netyčia" (iš didelio 
noro lietuviams padė
ti?) pakėlė savo nuošim
tį iki maždaug aštuonių, 
bet svarbiųjų ūkinių sri
čių pozicijose iš nieko 
pakilo iki 12%. Vienas iš 
rusų bolševikų koloni
zacinės infiltracijos me
todų yra užimti nebūtinai 
"galvų", bet būtinai už
imti "kaklų" pozicijas. 
(Ryškus pavyzdys net vie - 
tiniuose jų partijos pa
daliniuose: Lietuvoj čia 
"galva" tai Sniečkus, bet 
"kaklas" — būtinai tas ar 
kitas Popovas). Tad 12% 
rusų ūkinių šakų vadovy
bėj Lietuvoj iš tikrųjų 
yra vienas iš ryškiausių 
rusų antplūdžio faktų.

Statistika, be to, nepa
žymi, kokioje socialinio 
įtakingumo pakopoje yra 
tie 12% diplomuotų rusų. 
Viena aišku, kad rusai 
Lietuvoj nėra prisiglau- 
dusios tautinės mažu
mos padėty, o "didieji 
broliai", atstovai vado
vybių, kurios yra Mask
voj ir kuriose rusų ne 12, 
o visas 100%.

Tūlam gali būti naujie
na, kad žydai ūkinėje va
dovybėje Lietuvoj dabar 
užima net 5% specialis
tų vietų (2548). Žydų Lie
tuvoj dabar skaičiuoja
ma tik apie 25000, su vi
somis šeimomis. Atseit, 
maždaug kas dešimtas 
Lietuvoj dabar gyvenąs 
žydas yra diplomuotas 
specialistas, užimąs ko
kią nors vadovaujamą po 
ziciją ūkyje. Šiuo požiū
riu žydai Lietuvoj laiko-

si reliatyviai keturgubai 
stipriau už rusus, dau
giau kaip šešis kartus 
stipriau už lietuvius, nes 
iš visų Lietuvoj dabar gy
venančių rusų tose pozi
cijose yra maždaug kas 
keturiasdešimtas, o iš 
lietuvių — tik kas šešias
dešimtas.

Beveik visi dabarti
niai Lietuvos žydai yra 
ne iš seno Lietuvoj gy
venę, o kaip ir ukrai
niečiai bei gudai tyra čia 
atsidūrę drauge su rusų 
"pagalbininkų" antplū
džiu. Ne kitaip yra ir su 
septyniolika šimtų "ki
tų", kurių tarpe vietinės 
kilmės galėtų būti nebent 
lenkai. Bet lenkai statis
tikoj atskirai nepami
nėti, tai gal jų ūkio spe
cialistų pozicijose tėra 
mažiau, negu estų (kurių 
tik 15, bet atskirai nu
rodyti).

Daugumas jų visų, su
prantama, yra prisiėmę 
"proletarinio interna
cionalizmo" pažiūras, at' 
seit yra prisitaikę prie 
atitinkamos rusų bolše
vikinės doktrinos, kuri 
net nebesislepiant naudo
jama kaip įrankis slo
pinti "čiabuvių" tauti
niams siekiams ir puo
selėti Stalino laikais ru-' 
sų naudai patikslintąją 
"lenininę tautybių poli
tiką". Jų socialinė įtaka 
nieko nežada krašto lie
tuviškumui palaikyti, o 
priešingai, — gali tik są
moningai ar bent nesą
moningai prisidėti prie 
vadinamojo "proletari
nio internacionalizmo" 
(praktikoje virstančio 
rusišku nacionalizmu) 
doktrinos įgyvendinimo. 
Tose aplinkybėse ir pa
čių karjeros viliojamų 
lietuvių tarpe lengviau 
gali rastis pasiduodan
čių prorusiškoms "tautų 
draugystės" idėjoms.

Įliedinus į pramonės, 
prekybos bei statybos va 
dovaujančias intelekti
nes viršūnes šitiek ru
siškos bei prorusiškos 
"ligatūros" (vienas prie 
kiekvienų trijų), proru
siškos socialinės įtakos 
poveikis negalj būti vi
suomenėje nejuntamas. 
Jis Lietuvoj ir yra jun
tamas, aštriai ir įky
riai. Tačiau spirtis 
prieš tą planingą rusų 
įsigalėjimą ten tėra įma
noma tik patylomis, tik 
užsimaskavus, viešumoj 
to neprisipažįstant ir

(Nukelta į 6 psl.)
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CIURLIOMIO GALERIJOS GLOBOS 
KOMITETO PRANEŠIMAS

1962 metais kilęs ginčas 
tarp tuometinės Čiurlionio 
Galerijos Direkcijos ir Lie
tuvių Amerikiečių Meninin
kų Klubo yra laimingai pa
sibaigęs. Taikomosios Ko
misijos padarytas sprendi
mas buvo pradėtas įgyven
dinti 1966 m. balandžio 16 
dieną, sudarant Laikinąjį 
Čiurlionio Galerijos Globos 
Komitetą. Jojo kadencija 
pasibaigė 1966 m. spalio 30 
dieną priėmus Čiurlionio 
Galerijos statutą. Statutui 
įsigaliojus, buvo sudarytas 
Čiurlionio Galerijos Globos 
Komitetas iš šių asmenų: 
Dr. Petras Daužvardis — 
Nepr. Lietuvos Gen. Kon
sulas Chicagoje, Jonas Ja
saitis — A. L. B. Centro 
Valdybos pirmininkas, Tėv. 
Jonas Borevičius, S. J. — 
Lietuvių Jėzuitų atstovas, 
dail. Vanda Balukienė ir 
dail. Bronius Murinas.

Čiurlionio Galerijos Glo
bos Komitetas šiuo metu 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirmininkas — 
Tėv. J. Borevičius, vicepir
mininkas — dail. B. Muri
nas, sekretorė — dail. V. 
Balukienė, nariai — Dr. P. 
Daužvardis ir J. Jasaitis.

Nepaisant įvairių kliūčių, 
1966 m. gruodžio 10 dieną 
Čiurlionio Galerijos Globos 
Komitetas perėmė faktišką
jį galerijos tvarkymą ir jos 
turto globą. Perėmimo ak
tas buvo įvykdytas daly
vaujant L. A. Menininkų 
Klubo Revizijos Komisijai, 
buv. Čiurlionio Direkcijos 
atstovams ir kviestiesiems 
lietuviškos visuomenės at
stovams; L. A. Menininkų 
Klubo nei valdyba, nei jos 
atstovai nedalyvavo, nors 
jie patys buvo pasiūlę tą 
dieną galerijai perduoti. 
Čiurlionio Galerijos perėmi
mo aktas yra skelbiamas 
kartu su šiuo pranešimu 
lietuviškajai visuomenei.

Aktą pasirašius tą pačią 
dieną, Čiurlionio Galerija ir 
jos sandėlis buvo perimti 
ir rastas turtas buvo sura
šytas specialios komisijos, 
kuri yra išvardinta Akto 
trečioje pastraipoje. Ta pa
ti komisija patikrino ir su
rašė buv. Čiurlionio Galeri
jos Direkcijos turimus ir 
Čiurlionio Galerijai priklau
somus dokumentus bei tur
tą 1966 m. gruodžio 30 die
ną.

L. A. Menininkų Klubo 
Valdyba iki šiolei dar ne
atsiliepė į jai pasiųstą Čiur
lionio Galerijos perėmimo 
aktą. Tikimasi, kad ji, pa
galiau, paklus L. A. Meni
ninkų Klubo visuotinio na
rių susirinkimo (1966. V.
l. ) įpareigojimams vykdyti 
abiejų pusių priimtą susi
tarimą 1966 m. balandžio 
16 dieną ir perduos Čiurlio
nio Galerijos Globos Komi
tetui galerijai priklausomus, 
dokumentus, pinigus ir ki
tokį dar tebelaikomą gale
rijai priklausanti turtą.

Čiurlionio Galerijos toli
mesnėje veikloje jau yra 
sutarta eilė meno parodų, 
kurių pirmoji dail. K. žo- 
romskio buvo atidaryta š.
m. vasario 4 d. naujai išde- 
koruotose galerijos patalpo
se.

Čiurlionio Galerijos Glo
bos Komiteto dabartiniai 
rūpesčiai yra surinkti gale
rijai priklausomas turtas, 
sutvarkyti galerijos įsipa
reigojimus ir sudaryti pa
jėgią Čiurlionio Galerijos 
Direkciją.

Galerijos steigėjų mintis 
rinkti Nepriklausomai Lie
tuvai lietuvių dailininkų 
kūrinius ir ugdyti lietuviš
koje* išeivijoje kultūrinį gy
venimą, yra pilnai prigiju
si ir išbujojusi į gražią kul
tūrinę instituciją. Tikima
si, kad lietuviai dailininkai, 
kurių dėka ši galerija gimė 
ir išaugo, ir ateityje jąja 

rūpinsis bei ją palaikys. 
Taip pat tikimasi, kad ir 
lietuvi škoji visuomenės 
ateityje dar labiau vertins 
šią gražią idėją ir rems 
šios institucijos veiklą.

Čiurlionio Galerija jau 
dabar yra verta lietuvio pa
sididžiavimo.

Čiurlionio Galerijos 
Globos Komitetas

Chicago,
1967 m. vasario 6 d.

1966 m. gruodžio mėn. 10 d. 
Lietuvių Jėzuitų Jaunimo Cent
ras, 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois.

Mes žemiau pasirašę Čiur
lionio Galerijos Globos komi
teto nariai, pasiremdami Tai
komosios Komisijos 1964 m. 
spalio 25 d. sprendimu, o taip 
pat 1966 m. balandžio 16 d. abie - 
jų ginčo šalių ir Globos Komi
teto pasirašytu protokolu, daly
vaujant — ALMK Revizijos Ko
misijai, buv. Čiurlionio Galeri
jos Direkcijos atstovams ir 
kviestiniams lietuvių visuome
nės atstovams

1) konstatuojame:
a) Amerikos Lietuvių Meni

ninkų Klubo Valdybos atstovai, 
nežiūrint pakartotinų tarimosi 
ir Čiurlionio Galerijos perda
vimo datų atidėliojimų ( net ir 
Šiandien jų pačių pasiūlytą die
ną, galerijos perduoti neatvyko;

b) ALMK Valdyba dėl nežino
mų priežasčių neperduodama 
Čiurlionio Galerijos ir jos tur
to, laužo jų pasirašytus susita
rimus ir Amerikos Lietuvių 
Menininkų Klubo visuotino narių 
susirinkimo 1966 m. gegužės 
mėn. 1 d. nutarimą;

c) Tolimesnis delsimas per
duoti Čiurlionio Galeriją kenkia 
galerijos veiklai ir jos tikslų 
vykdymui;

2. nutariame nuo šios 1966 m. 
gruodžio mėn. 10 dienos perim
ti globėjų teisėmis faktiškąjį 
Čiurlionio Galerijos tvarkymą, 
joje sukauptą turtą, kasą ir visus 
dokumentus, susijusius su šios 
galerijos veikimu.

3) Tvarkingam Čiurlionio Ga
lerijos turto perėmimui užtik
rinti kviečiame ALM Klubo Re
vizijos Komisiją, buv. Direkci
jos atstovus ir lietuvių visuo
menės atstovus gen. M. Rėklai
tį, inž. D. Adomaitį ir P. Šešta

PAVASARINIAI IR 
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir Į juos yra įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntinį savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė. 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3’/2 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS) 
421 Hackney Rd.. London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St.. Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur. Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

DIRVA

kauską patikrinti Čiurlionio Ga
lerijai priklausantį turtą, kasą 
bei atskaitomybę ir surašyti ati
tinkamą aktą.

4) Įpareigojame Amerikos 
Lietuvių menininkų klubo val
dybą ne vėliau 1966 m. gruodžio 
mėn. 24 dienos perduoti Glo
bos Komitetui Čiurlionio Ga
lerijai priklausomus pinigus, 
dokumentus ir kitokį galerijos 
turtą, jegu tokio laikoma ne ga
lerijos patalpose.

Pastaba: Čiurlionio galerijai 
priklauso tie pinigai, kurie yra 
gauti iš buvusių Čiurlionio ga
lerijos globėjų, tvarkytojų ir 
administratorių — A.L. Meni
ninkų klubo iš Čiurlionio gale
rijoje rengtų parodų, aukų, pa
likimų ir kt., gautų Čiurlionio 
galerijos vardu.

5) Įpareigojame buv. Čiurlio, 
nio Galerijos Direkciją perduo
ti Globos Komitetui galerijos 
čarterį, turimus galerijos do
kumentus ir jai priklausantį tur
tą.

6) Kol bus pakviestas naujas 
Čiurlionio Galerijos Direkto
rius visais galerijos reikalais 
kreiptis į Globos Komiteto Pir
mininką kun. Joną Borevičių S. 
J. 2345 W. 56 St., Chicago, III. 
60636.

Čiurlionio Galerijos Glo
bos Komitetas: P. Daužvar
dis, J. Borevičius, Br. Mu
rinas, V. Balukienė, J. Ja
saitis.

Dalyviai - liudininkai: 
ALM Klubo Revizijos Ko
misija, J. Pautienius, V. 
Vaičaitis.

BuV. Č. G. Direkcijos at - 
stovai: Z. Kolba, Ad. Var
nas. i

Kviestiniai liet, visuo
menės atstovai: M. Rėklai
tis, D. Adomaitis, P. Šeš
takauskas.

» Montrealio Tarptauti
nėj Parodoj Sovietų Sąjun
ga rengiasi nesivaržydama 
rodytis ir su pagrobtųjų 
kraštų gaminiais, šalia dau
gelio kitų jau išsiųstų eks
ponatų iš Lietuvos, Plungės 
ir Telšių dirbtuvės šiai pa
rodai rengia septynias seri
jas vadinamų liaudies kū
rybos gaminių: kraičių 
skrynias su žiedais jauna
vedžiams, kaklajuostes su 
gintariniais mazgais ir kt, 
Tarp ko kita, rengia išsiųs-
ti net tūkstantį medinių 
šaukštų. (E)

1967 m. vasario 17 d.

Vysk. M. Valančiaus Lit. mokyklos Clevelande mokytojai. Sėdi iš kairės: Ona Žilinskienė, Alfonsas 
Mikulskis, Juzė Orantienė, mokyklos vedėjas Pranas Joga, Ona Mikulskienė. Stovi Henrikas Bankai- 
tis Dalia Orantaitė, Kazys Gaižutis, Rita Premeneckienė, Liudas Sagys ir Teresė Neimanaitė. Trūks
ta Ingridos Bublienės ir Stasio Barzduko. V! Pliodžinsko nuotrauka

Lietuvoje kas 
ketvirtas...

(Atkelta iš 5 psl.) 

net išsiginant. Tik lais
vėje įmanoma apie tai 
kalbėti atvirai. O rusų 
politiką teisinti paves
tieji pareigūnai lietuviai 
ligšiol pačioj Lietuvoj 
nebandė įrodinėti, kad 
jokios rusifikacijos pa
vojaus nesą: tenai jie to 
tiesiog nemini, kaip vir
vės pakaruoklio namuo
se... Vietoj to, bent už
sienyje gyvenantiems lie
tuviams bando sakyti, 
jog rusų Lietuvoj esan
ti tik nereikšminga ma
žuma, todėl, esą: "Ar 
gali dešimtys nutautin
ti tūkstančius. Jei taip, 
tai Amerikoje jau seniai 
turėtų visi šnekėti tiktai 
lietuviškai",..

Bet ir tą neva pritren
kiantį palyginimą sunie
kina ką tik pateiktoji sta
tistika, kadangi skirtu
mas tarp lietuvių padė
ties Amerikoj ir rusų 
padėties Lietuvoj per-

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ 
IR
NAUJU KNYGŲc- c

HELP M ANTE!) MALĖ

1ST CLASS SKILLED
FIXTURE BUILDERS

MILL HANDS 
RADIAL DRILL

HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

Mušt have job shop experience. 
DA'Y fc NIGHT SI II I I .

68 hour wcek. F-ringe benefits.

WELDMATION, INC.
3 1720 ŠIEPIU NSON ll\VY. 

MADISON IITS.. MICH.
(20-29)

SHEET METAL
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
lainilhir with Stainless, Aluminum 
and C. K.S. I’rototype Paris
Also openings lor I’rototype Maehin- 
ists. Also man famillar wilh Draw 
and benelits. hour vveek.

EXPERI-METAL. INC.
238 11 RYAN Kl). 
\VARRI N. MICH.
313 SI. 7-SI2I

<18 27)

11. K KII I A II II S 
MJIOMAIIl SCRI.VC

M \( IIINI
MI1.I. II \ND.S

l’l.l I.RSON M \( 1 li\| 
l’RODLl IS (ORI*.

27040 Prinyeton
Inksler. Mich.

i I .s 2 4 >

daug akivaizdus. Lietu
vių Amerikoj vos ne vos 
apie pusė nuošimčio, o 
rusų Lietuvoj jau maž
daug tiek, kaip Amerikoj 
negrų (proporcingai 
imant). Rusų padėtis Lie
tuvoj ne kaip negrų, ne 
kaip lietuvių ar kitos ko
kios mažumos, o kaip 
"lygesniųjų tarp lygių". 
Na, ir, Amerikos sosti
nė bei valdžia ne Vilniuj, 
o rusai Lietuvoj turi sa
vo valdžią Maskvoj, ku
rios Lietuva turi klausy
ti. Jei lietuviai turėtų to
kią padėtį Amerikoj, ko
kią rusai Lietuvoj yra už

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Units of $1,000.00

For 3 Years 
Dividende Paid 

Ouarterly 
or Compounded

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 

U. S. Dep irlment of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864 

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

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

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. Žl’KAL'SKAI

grobę, Amerika nepa
kęstų nesukilusi prieš to 
kį lietuvių įsigalėjimą. 
Lietuva irgi kovojo, kol 
kas nelaimėjo, bet tai ne
reiškia, kad vykstantį ru
sų įsigalėjimą jau mie
lai priima ar jo nemato.

Toks rusų teisinimo 
priemonių menkumas, ta
čiau, liudija, kad Lietu
voj tebėra pagrįstų vil
čių, jog rusai, net ir už
grobę sau itin palankias 
pozicijas, dar ilgai arba 
ir niekad nepajėgs Lie
tuvoj pasiekti visų savo 
užsimotųjų tikslų, s 

(ELTA)
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Dr. A. Butkus

* AMERIKOS LIETU
VIŲ TAUTINES S-GOS 
Clevelando skyriaus 
valdyba kviečia visus 
skyriaus narius, jų šei
mas ir jųjų pasikviestus 
svečius į pobūvį, kuris 
kasmet, kaip tradicija, 
ruošiamas savybėje pa
minėti Vasario 16, Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventę.

Pobūvis įvyks šešta
dienį, vasario 18 d. 7:30 
v.vak. skyriaus pirm. K. 
S. Karpiaus namuose, 
345 East 222 gt.

Pobūvio metu kalbą 
sutiko pasakyti dr. A. 
Butkus.

Atskiri kvietimai ne- 
siunčiami.

_* PREL. JONASBAL- 
KUNAS, savo viešnagės 
Clevelande metu būda
mas Šv. Jurgio parap. 
klebono kun. B. Ivanaus
ko svečiu, vasario 13 d., 
kun. K. Žemaičio lydi
mas, aplankė Dirvos re
dakciją ir leidyklą.

• Vysk. Valančiaus Litu
anistines Mokyklos šokėjai, 
vadovaujami L. Sagio, va
sario 12 d. išpildė progra
mą Reginos Aukšt. Mokyk
los Tarptautinio Moksleivių 
Pasikeitimo klubo metinia
me bankete.

Kadangi šis pasirodymas 
sutapo su Vasario 16 minė
jimu, banketo dalyviai bu
vo trumpai supažindinti su 
Lietuva ir jos dabartine pa
dėtimi.

Notre Dame vienuolyno 
viršininkė pakvietė grupę 
pakartoti pilną programą 
ordeno motiniškų namų kul
tūriniame centre Chardon, 
Ohio.

'Uaia/tia 16-toji Gteuotande
Lietuvos Nepriklau

somybės šventės minė
jimo eigoje, vasario 11 
d. vakare Dr. K. ir po
nios Pautienių bute buvo 
suruoštas priėmimas 
prel. J. Balkūnui. Pri
ėmime dalyvavo visa ei
lė Clevelando visuome
nės veikėjų.

Sekmadienį, vasario 
12 d., pamaldomis abie
jų parapijų bažnyčiose 
buvo prisiminti kovose 
už Lietuvos laisvę žu
vusieji ir nuo okupanto 
nukentėjusieji. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčio
je Šv. Mišias laikė prel. 
J. Balkūnas, organiza
cijos prezentavosi save 
vėliavomis.

Iškalbingas prelatas 
savo pamoksle pabrėžė 
Katalikų Bažnyčios nuo- akompanuojant komp. Da- 
pelnus tautos atgimimo 
eigoje, okupanto per
sekiojamo religinio gy
venimo vargus, kartu iš
keldamas mintį, kad Lie
tuvos neišvaduosime vie
nos dienos minėjimais. 
Kova už Lietuvos nepri
klausomybę vykstanti 
kiekvieną dieną, o Va
sario 16 kiekvienas lie
tuvis, perkratęs savo są
žinę, turėtų paklausti, 
ką jis yra atlikęs ir da
vęs tai kovai pagelbėti 
ir laimėjimui priartin
ti.

Gražiai pasirodęs 
parapijos choras, vad. 
Ambrazo, pamaldas už
baigė Marija, Marija 
giesme ir Lietuvos him
nu.

Iškilmingas minėji
mo aktas vyko 4 vai. p. 
p. Naujosios Parapijos 
gerokai atvėsusioje sa
lėje.

Iškilmes pradėjo ALT 
skyriaus pirm. inž. A. 
Pautienius, pakviesda
mas į sceną organizaci
jų vėliavas. Solistė J. 
Krištolaitytė - Daugė
lienė, pianinu lydint G. 
Karsokienei, sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos 
Himnus.

Savo trumpame žody
je inž. A. Pautienis smer
kė Amerikos "tiltų tie
simo" politiką ir ragi
no tautiečius nuolat bu
dėti ir gyvai prisidėti 
prie Lietuvos išlaisvini
mo darbų.

Savo ilgesnėje prakal
boje prel. J. Balkūnas 
taip pat daugiausia dė
mesio kreipė į nepalan
kią mums JAV užsienio 
politiką, užgožtą sugy
venimo, bendradarbia
vimo su komunistiniais 
kraštais programa, ku-

rioje vistiek neišvengia
mi konfliktai, kaip Korė
joje, Vietname.

Savo politinių minčių 
pynėje prel. J. Balkūnas 
rado progų įpinti eilę pa
triotinių ir skatinančių 
minčių, kviesdamas vi
sus į vieningą darbą ir 
pastangas remiant vado
vaujančių veiksnių pla
nus ir uždavinius.

Studentė Guoda Stuo- 
gytė perskaitė Ohio gub0 
James Rhodes ir Cleve
lando burm. Ralph S. 
Locher proklamacijas, 
specialiai paskelbtas Va
sario 16 
valdybos 
Bublienė 
zidentui
skirtą rezoliuciją.

Solistas Stasys Baras,

proga, o ALT 
narė Ingrida 
perskaitė pre- 
ir vyriausybei

Z
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PUBLIC
AUDITORIUM

Pačiame Clevelando
centre

DEVYNIAS DIENAS!

NUO 
ŠEŠTADIENIO 
VASARIO 25 

iki 
SEKMADIENIO 

KOVO 5

TAUPYKITE 15 Prie kasos 
ANKSTO Kainuos $1.25 
ĮSIGYJANT 
BILIETUS!

Dabar gaunami —---------- —
už $1.00

aAA 
IŠTAIGOJE 

GELIŲ KRAUTUVES F ’ 
BURROWS 
R1CHMANS 

VISUR PAS SEARS

,rPav&AaJutu

RINKTINIAI GYVŲ
GĖLYNŲ SPEKTAKLIAI

PAVYZDINIAI NAMAI

GALA PARODOS ŠEŠIOSE
DIDŽIULĖSE

PARODOMIEJI

DEKORATORIŲ

Atidarymas šeštad., vas. 25, 
Kasdien ir sekmad. I I vai. 
Uždaroma kasdien 10:30 v. 

sekmad. 8:30 vai. vak. 
Svečiai jleidžiami kasdien i 

vai. vak. gėrėtis paroda. 
Sekmad. iki 7 v. v.

SALĖSE .

GĖLYNAI

PARODOS

DAILININKO ROMO 
VIESULO PASKAITA 

APIE VAIZDĄ IR GARSĄ
Korp. GIEDRA rengia 

dail. Romo Viesulo paskaitą 
”Apie vaizdą ir garsą’’ va
sario 18 d., 7:30 vai. vak. 
Šią paskaitą dail. Viesulas 
yra skaitęs New Yorke ir 
kitose lietuvių kolonijose ir 
susilaukęs puikių įvertini
mų. Korp. Giedra kviečia 
visus lietuvius atsilankyti į 
šį įdomų kultūrinį vakarą 
Čiurlionio Ansamblio 
muose.

riui Lapinskui, žavėjo 
gausiai susirinkusią vi
suomenę operų arijomis 
ir lietuvių kompozitorių 
dainomis.

Pilno koncerto progra
moje solistas dainavo:

Brahms "Kapuose", 
Verdi "Ingemisco išRe- 
ąuiem", Šimkaus "Vai 
kur nužėgliuos", Tallat- 
Kelpšos "Liepėtėvelis", 
Karnavičiaus "Jonušo 
dainą" iš operos Radvi
la Perkūnas, Banaičio 
"Aš per naktį", Giordan- 
no ariją iš operos "And- 
rea Chenier", Bizet — 
Gėlę, kurią man dovano
jai iš operos "Carmen", 
Ponchielli — Cielo e mar 
iš operos "La Giocon- 
da", Halevy — Rachel 
Tave dangus, iš operos 
"Žydė". Audringais plo
jimais solistas buvo šau
kiamas scenon ir bisui 
turėjo sudainuoti dar po
rą populiarių arijų — 
Aukso žvaigždės spindė
jo ir Juokis Pajace.

Solistai ir akomponia- 
toriai buvo apdovanoti 
gėlėmis ir šiltu publi
kos pritarimu.

Sol. St. Baro koncer
tas kiekviena progą, o 
ypač šita, yra tikrąja 
dvasine paguoda. Iš jo 
krūtinės plaukiantieji 
dainos garsai, jo asme
niška vidinė šilima ke
lia ne tik pasigėrėjimo, 
bet ir kiekvieno lietuvio 
pasididžiavimo jaus
mus. Tai mūsų muziki
nės ir kartu dvasinės 
kultūros pažiba, kurią 
visada galim ne tik gė
rėtis, bet ir tinkamai 
reprezentuotis. Jojo kon
certas tikrai įšildė pu
bliką, kad ir vėsioje sa
lėje paltais apsisiautu
sią.

Programa šį kartą ne
buvo užtęsta įvairiomis 
prakalbomis ar sveiki
nimais. Dalį sveikinimų 
raštu (kongresmanų ir 
senatorių) perskaitė inž. 
A. Pautienius. Bet ma
lonu, kad atsilankiusių
jų tarpe matėsi keli lie
tuvių bičiuliai: County 
Auditor Ralph J. Perk, 
miesto tarybos narys A. 
Katalinas, o taip pat ir 
broliškų tautų atstovai: 
estų A. Traks su ponia 
ir latvių levinš.

Reikia pridurti, kad 
šiemet ALT skyriaus 
valdybos suruoštos Va
sario 16 iškilmės praėjo 
tinkamo tai šventei oru
mo dvasioje.

• Lietuviai gimnazistai 
dalyvauja muzikinio veika
lo South Pacific sąstate. Tą 
Rodgers ir Hammersteino 
veikalą du savaitgalius iš 
eilės rodo St. Joseph ber
niukų gimnazijoje, daly
vaujant rinktinėms gimna
zijų pajėgoms.

Iš lietuvių dalyvauja Da
nutė šerkšniūtė, kartu bū
dama ir antrininkė vienam 
iš pagrindinių Bloody Mary 
vaidmeniui.

Gausiame šokėjų sąstate 
dalyvauja Milda ir Rūta 
Jokūbaitytės ir Jonas De
gutis. Choristų tarpe ran
dame Teresę Garnytę, Dia
na Liutkutę, Paulių Armo- 
ną, Juozą Dagūną. Scenos 
darbams talkininkų tarpe 
Kęstutį Sušinską, Eduardą 
Petkų.

• Clevelandiečių dėmesys 
krypsta į 24 iš eilės metinę 
gėlių, sodybų ir namų pa
rodą, kuri prasidės vasario 
25 d. ir tęsis iki kovo 5 d.

Public Auditorium tal
pios patalpos apjungs ne 
tik gėlynus, bet ir rinkti
nius pavyzdžius gėlynams 
įrengti ir tvarkyti jūsų so
dybose. Patys naujausieji 
ir moderniškiausieji toje 
srityje laimėjimai paruo
šiami įžymiausių daržinin
kystės specialistų.

Pasirūpinkite bilietais iš 
anksto, tuo sutaupant šei
mai pinigų. Sekite skelbi
mus Dirvoje, kur ir kaip 
įsigyti pigesnius bilietus 
gėlių parodai.

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

šešių kambarių vienos 
Šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat 185 gt.

Mažas namas, bet didelis 
sklypas prie E. 185 gt. Pra
šo $12,500.

Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara-

PARDUODAMI NAMAI
Beveik naujas namas, 2 

miegamieji žemai, padalin
tas rūsys, 2 automob. gara
žas. Sklypas.

1NTRODUCT1ON
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 44103

1
10 šeimų apartamentas 

netoli Neff Rd. Geros paja
mos.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
Notary Public

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt. Tel. 481-6900 
arba KE 1-2190

HELP WANTED MALĖ

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

PAJAMŲ MOKESČIŲ 
BLANKAI PILDOMI 

7 dienas Į savaitę 
Friendly 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.

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

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC - 

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 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

SUPERIOR 
SAVINGS

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
M1LLING

MACHINES
llNCf l*O* 

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME «nd 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

z

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licęnsijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

z

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.

VVANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

MACHINISTS 
I.xperienced Milling machine opera- 
tors and general machinists.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints A Tolerance.s.
Steady overtime. all benefits, good 
starting rate, long range aircraft 
programs. Write:

A. W. HECKER CO. 
7100 Euclid Avė.

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

An Equal Opportunity Employer 
(16-22)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Paštas nebus išnešioja
mas, Washingtono gimimo 
dienos proga, vasario 22 d., 
trečiadienį.

Dirva išeis tą dieną, tik 
bus pašto pristatyta dieną 
vėliau.

Penktadienio laidai skir
tą korespondenciją privalo
me gauti ne vėliau, kaip 
antradienį, vasario 21 d.

Vasario 22 d. bus prista
tomas tik ”special delivery”. 
siuntos.

NACIŲ KANKINIAMS 
PASKIRTA 3,5 MIL. DM

Vokiečiai vėl paskyrė 3,5 
milijonus DM nukentėju- 
siems nuo nacių, tai yra 
apie 875.000 dolerių, kilrie 
įteikti JTO — Tremtinių 
Komisarui.

Pinigai skiriami į specia
lų fondą, iš kurio bus mo
kama tam tikroms tremti- 
nių kategorijoms; tiems, 
kurie buvo nacių persekio
jami dėl tautybės ir ku
riems neteko jokio atlygini
mo iš 11 milijonų dolerių, 
skirtų tam pačiam tikslui 
1960 metais. Ta didžioji su
ma yra jau išdalinta 12,000 
nukentėjusių, kurie buvo 
kilę iš 35 įvairių kraštų. Ta
da buvo duodama tik tiems, 
kurie 1953 metais dar buvo 
tremtiniai. Iš dabartinės 
sumos bus mokama, ir 
tiems, kurie prieš 1953 me
tus jau nebuvo tremtiniai, 
arba kurie tapo tremtiniais 
po 1953 metų.

Norintieji * šią pašalpą 
gauti turi įrodyti, kad bu
vo areštuoti, buvo kalėjime 
ar KZ, arba kad jie yra žu
vusiojo nuo nacių įpėdiniai.

Kurie tik fiziškai nuo na
cių nukentėjo, neteko svei
katos ar buvo sužaloti, tie 
turi kreiptis į Vakarų Vo
kietijos valdžią.

Kurie nori gauti atlygi
nimą ir turi į jį teisę (buv. 
kaliniai ar pan.), tie turi 
kreiptis į JTO — Tremtinių 
Komisarą iki š. m. rugsėjo 
30 d., nežiūrint, jei jų se
niau, paduoti prašymai bu
vo atmesti.

šiai pašalpai gauti reikia 
paduoti prašymus:

The Indemnificiation Sec- 
tion UNHCR, Palais dės 
Nations, Gene ve, Svvitzer- 
land.

Formas tokiems prašy
mams galima gauti ir Bal

PADĖKA
Š. m. sausio 31 d. amžinai atsisveikinome su 

a. a. JADVYGA DABULEVIČIENE.
Nuoširdi padėka Cicero parapijos klebonui kun. 
Stankevičiui ir parapijos kunigams už maldas 
koplyčioje ir iškilmingas gedulingas pamaldas 
bažnyčioje.

Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už pareikštas užuojautas, šv. Mišių aukas, velio

nės aplankymą koplyčioje ir palydėjimą į kapines 
nuoširdžiai dėkojame.

Ypatingą padėką reiškiame laidotuvių direk
toriams: Butkui-VasaičiuL už rūpestingą patarna

vimą ir laidotuvių tvarkymą.
Nuliūdę dukterys

Danutė Milūnienė, 
Janina Januškienė 
ir jų šeimos

Tragiškai žuvus
PETRIUKUI PETRAVIČIUI, 
broliui LINUI, LST Korp! Neo-Lithuania senjo
rui, sesutei IZIDAI ir tėveliams dail. VIKTORUI 
ir ALDONAI PETRAVIČIAMS reiškiame užuo
jautą ir liūdime

LST Korp! Neo-Lithuania 
Chicagoje

fo Centre, 105 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 11211.

NEW YORK
• Korp! Neo-Lithuania 

New Yorke Vasario 16 d. 
minėjimas įvyks vasario 24 
d., penktadienį, 8 vai. vak. 
International Hotel patal
pose, Van Wyck Expy. prie 
Kennedy aerodromo. Pa
skaitą skaitys Fil. V. Gruz
dys iš Philadelphijos. Kvie
čiami visi nariai ir svečiai. 
Korporantai-ės prašomi da
lyvauti su spalvomis.

PHILADELPHIA

• Anelė Kaulinytė vasa
rio mėn. baigė Temple Uni- 
versity College of Music, 
įsigydama bachelor of mu
sic education laipsnį. Studi
javo piano ir reikia pasaky
ti, kad kaip pianistė yra 
toli pažengusi. Toliau ruo
šiasi master laipsniui iš 
muzikos istorijos. Studijuo
dama naudojosi Philadel
phijos Board of Education 
stipendija. A. Kaulinytė 
lietuviškame gyvenime yra 
labai aktyvi. Dalyvauja tė
vo Leono Kaulinio vadovau
jamame chore ir šiuo metu 
talkininkauja tėvui paruoš- 
datna moterų balsus Phila
delphijos Tautiniame An
samblyje. Taip pat dirba 
šeštadieninėje mokykloje ir 
vadovauja vaikų chorui. 
Daugelyje lietuvių parengi
mų yra pasirodžiusi, kaip 
pianistė ar akomponiatorė.

VASAR1016 
yiiMi.iniis

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą, kuris įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

PROGRAMA
3 vai. p. p. minėjimo atidarvmas. Invokacija — 

GINTAUTAS SABATAITIS, S. J. Paskaitą skaitys 
dr. ALGIRDAS BUDRECKIS, VLIKO valdybos na
rys, kalbės gen. konsulas dr. PETRAS DAUŽVAR- 
DIS.

4 vai. meninė programa, kurią išpildys korpo
racijos jaunieji talentai: piano — Mykolas Drunga; į 
duetas — Vyt. Nakas ir Zita Burneikytė; poezija — į 
Danguolė šukelytė; deklamacijos — Eglė Juodval- į 
kytė ir Danguolė šukelytė; montažas — Kristina 
Sabaliauskaitė ir Romas Stakauskas, Lietuvos vaiz
dai — Uosis Juodvalkis ir piano Živilė Keliuotvtė; 
dainos — Viktorija Braždžionytė, Karolė Domeikai
tė, Gina Luneckaitė, Virginija Strasevičiūtė ir Daiva 
Vaitkevičiūtė; gitara — Romas česas.

Visa programa užtruks apie 2 vai. Meninę pro
gramą praves Liucija Virpšaitė.

5 vai. kavutė.
Kviečiamas jaunimas ir visuomenė.

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

(Minėjimas turėjo būti atidėtas iš vasario 5 d. 
į vasario 26 d. dėl sniego audrų Chicagoje) .

A. Kaulinytė priklauso 
Korp! Neo-Lithuania ir šiuo 
metu yra padalinio sekreto
rė. X

• Rimas špakauskas pra
eitais metais gruodžio mėn. 
baigė aukštuosius mokslus 
Pennsylvania Statė Univer
sitete gaudamas bachelor 
of arts laipsnį iš istorijos 
ir dabar ruošiasi magistro 
laipsniui. K. špakauskas 
priklauso Korp! Neo-Lithu
ania Philadelphijos padali
niui. Gimnazijoj buvo akty
vus amerikiečių skautų or
ganizacijoje ir šiuo metu 
yra vienas iš vadovų — or
ganizatorių atste i g i a m ų 
(keletą metų neveikusių) 
lietuvių skautų-čių Phila
delphijoje. Pažymėtina, kad 
R. špakauskas amerikiečių 
skautų organizacijoje buvo 
įsigijęs eagle patyrimo 
laipsnį, kas nelengvai gau
namas ir nedaug kas jį turi.

CHICAGO

• Korp! Neo-Lithuania 
rengiamu Vasario 16 minė
jimu, kuris įvyks vasario 
26 d., 3 vai. p. p. Jaunimo 
Centre, visuomenė rodo di
delį susidomėjimą. Pagrin
diniu kalbėtoju bus dr. Al
girdas Budreckis, invokaci- 
ją patieks kun. Gintautas 
Sabataitis, S. J. ir žodį tars 
gen. konsulas dr. Petras 
Daužvardis.

KANKLIŲ ORKESTRAS 
CHICAGOJE

Ateities Atžalyno Tėvai, 
ir Mokytojai sutarė įsigyti 
kankles ir iš jaunųjų suda
ryti orkestrą. Tačiau di
džiausi kliūtis — kur gauti 

Pirmosios kanklės atkeliavo į Chicagą. Nuotraukoje Gramontas, 
kanklių dirbėjas clevelandietis Neimanas, dr. S. Biežis ir mokyto
jas Pr. Zapolis. B. Brazdžionio nuotrauka

lėšas, kai kanklės kainuoja 
virš 700 dol. Dėka nuošir
džių rėmėjų, ypač Prekybos 
Rūmų narių ir valdybos 
skirta auka 500 dol., teis, 
žiūrio auka ir dalis iš ka
sos paimtų. Kanklės jau iš
mokėtos. Tai pirmas įvykis 
Chicagoje, nes tokio pobū
džio kanklių orkestro dar 
čia niekad nebuvo — jos 
yra elektronizuotos.

Vasario 11 d. šarkos res
torane susirinko Ateities 
Atžalyno tėvų komitetas ir 
keletas svečių, kur pirma- 
siąs kankles atvežęs iš Cle
velando Neimanas įteikė 
mokyt. Gramantienei. Tą 
proga sveikino prof. Žilevi
čius, kuris net legendą pa
pasakojo apie kankles Pa
langoj, dr. St. Biežis džiau
gėsi, kad mūsų lietuvybė 
dabar skambės senobiniais 
instrumentais plačiai Ame
rikoj, Pr. Zapolis ir Preky
bos Rūmų Gas. Gramont 
bei Neimonas, visi džiaugė
si, kad tik visų bendri sie
kiai atnešė gerus rezultatus 
— Kanklių Orkestras jau 
yra’ Kovo mėn. 4 d. Chi
cagoje įvyks to orkestro 
krikštynos, kur mokyt. 
Gramontienė ruošia specia
lią programą ir krikšto tė
vais bus dr. St. Biežis su 
ponia. Visi nudžiugo, kad 
dr. Biežis tiek daug skyrė 
pastangų šiam reikalui įgy
vendinti.

Ateities Atžalynas vasa
rio mėn. 17 d. pasirodo Liet. 
Televizijoj, kur programą 
patieks jaunųjų ir vyres
niųjų grupės. O vasario 19 
d. vyksta į Rockfordą su iš
tisa dainų,šokių ir orkestro 
programa. Kanklių orkes
tras imsis darbo, kai tik 
visos 10 kanklių bus atga
benta iš Clevelando ir ru-

Vasario 7 d. Los Angeles buvo pagerbtas lietuvių tautinių šokių 
mokytojas Vytautas Beliajus, jam švenčiant 25 metų veiklos su
kakti. Nuotraukoje V. Beliajus, stebint gen. konsului dr. J. Biels- 
kui, piauna sukaktuvini tortą. L. Kančausko nuotrauka

Broliai Rimas, Virgis ir Vygis Narbutai Los Angeles įvykusia
me V. Beliajaus pagerbime meninėj programoj pasirodė su dai- 
nomįS L. Kančausko nuotrauka

denį jau duos savo pirmus 
koncertus ne tik Chicagoje, 
bet ir po visą Ameriką, nes 
prašymai plaukia iš visur.

Bal. Brazdžionis

Kun. Algis Kezys prie savo 
nuotraukų, kurių paroda šiuo 
metu vyksta Balzeko muzieju
je Chicagoje, 4012 Archer Avė.

C. Norvilio nuotrauka

• 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.

1259 So. Maplewood Avė. 
Chicago, Illinois. 
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

• LB Marąuette Parko 
Apylinkės metiniame susi
rinkime vasario 5 dieną iš
rinkta valdyba iš: J. Vai
čiūno. J. Janulevičienės, D. 
šukelio, J. Vepšto, I\. Ro- 
žansko, E. Litvino ir Nag- 
liaus. Praktiškai, liko seno
ji valdyba, tik vietoj Sta- 
kausko įėjo Naglius. Kont
rolės komisija ta pati: J. 
Jurkšaitis. A. Dapkus ir 
Diminskienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
• Lietuvos Konstitucinės 

Teisės Klausimais, parašė 
ir išleido Konstantinas Rač
kauskas, 1967 m. 178 psl. 
leidinyje autorius nagrinė
ja Lietuvos Konst. teisės 
samprata, knygos gale tal
pindamas 2 laikinųjų ir 3 
paskutiniųjų konstitucijų 
tekstus, su kuriais skaity
tojams būtų tikrai verta su
sipažinti,

Knygos kaina — 2 dol.
Gaunama Dirvoje.
• Idealas ir Laikas, dr. 

Juozo Girniaus ''žvilgsnis į 
dabarties . ateitininkiją ir 
lietuviškąją išeiviją”. 238 
psl. Kaina 4 dol. Išleista 
1966 m. Viršelis dail. R. 
Laniausko.

Gaunama Dirvoje.

LINOTYPE OPERATOR— 
MAKE UP MAN

Eceptiona] opportunity for person 
with growing medium size commer- 
cial job shop. Experience preferred. 
Paid hospitalization and vacations. 
Pleas/int working conditions..

APPLY

SHUMAKER’S INC.
622 ADAMS ST.

BAY CITY, MICH. 48706
(19-21)
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