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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAIKAS IR NUOTAIKOS
KONSULARINĖ SUTARTIS GALI SUSILAUK
TI RATIFIKACIJOS, NES Iš ESMĖS JI NĖRA 
PRINCIPINIS REIKALAS, O SOVIETŲ SĄJUN
GA YRA VAIZDUOJAMA KAIP TAIKOS APAŠ
TALAS, NORS TAM NĖRA JOKIŲ ĮRODYMŲ. 
— FAKTAI KALBA PRIEŠ TAI, BET SU JAIS 

NENORIMA SKAITYTIS.

Šias eilutes rašant atro
dė) kad konsuliarinė sutar
tis su Sovietų Sąjunga gaus 
jai reikalingą 2/3 senato 
pritarimą. Pagrindinis ar
gumentas už ją yra tai, kad 
pora dešimčių sovietų šni
pų ir agentų šiame krašte, 
kuriame jau siaučia per 
1.000 diplomatinį imunitetą 
turinčių šnipų, nesudarys 
didelio skirtumo bei apsun
kinimo saugumo organams. 
Faktinai 'oficialų’ šnipą yra 
net lengviau sekti negu 
slaptą. Galima, žinoma, gin
čytis dėl naudos, kurią at
neš amerikiečių konsulatas, 
sakykim, Leningrade, nors 
tam tikra, bent teorijoje, 
nauda yra galima. Tokiu 
būdu pagrindinis argumen
tas prieš tą sutartį, kuris 
galėtų būti suprantamas 
plačiai amerikiečių visuo
menei, būtų ne tiek ji pati, 
kiek jos ’timing’. Būtent, 
kaip galima kalbėtis su so-

IS VISO PASAULIO

♦ KAS ORGANIZAVO ATEN
TATĄ? Klausimas, i kuri ban
dys atsakyti New Orleano dist- 
rikto prokuroras Jim Garrison. 
Prez. J.F. Kennedy nužudymas 
kurio vieninteliu nusikaltėliu 
oficialiu VVarreno raportu pada
rytas Oswaldas, gali susilauk
ti naujų ir labai Įdomių davinių 
Jim Garrison tardymo rezulta
tams paaiškėjus.

Jaunasis (44 m.) prokuroras 
kiek nepatenkintas viso to rei
kalo patekimu spaudon, tačiau 
jau dabar jis tvirtina, kad šalia 
Oswaldo buvo įvelti ir kiti žmo - 
nės.

♦ DR. J. R. OPPENHEIMER, 
prisidėjęs prie atominės bom
bos išvystymo darbų, vėliau lai
komas atokiau nuo atominių bom
bų gamybos paslapčių dėl jo ry
šių su komunistinėmis organi
zacijomis, mirė sulaukęs 62 m.

♦ ARTĖJAMA PRIE ANAR
CHIJOS RIBOS — tokias išva
das padarė buvęs Vyr. Teismo 
teisėjas Ch. E; Whittacker, ap
kaltinęs prez. Johnsoną ir kt. 
aukštuosius JAV vadovybės žmo
nes . kurie savo civilinių teisių 
politika privedė prie rasinių 
riaušių ir kriminalinių nusi
kaltimų ugdymo miestuose.

"Istorija rodo", sako teis. 
Whittaker, "kad nusikaltimai 
gimdo nusikaltimus ir kad įs
tatymų nepaisymo toleravimas 
naikina visuomenės moralės 
standartus. Visa ui veda į di
desnę betvarkę ir didesnius nu
sikaltimus".

♦ PREZ. JOHNSONAS pasky
rė komisiją kovai su nusikal
timais. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas ir į italų kilmės 
žmonių sukurtą Cosa Nostra 
pogrindžio organizaciją, kuri 
nelegaliais veiksmais, kyšiais 
ir kt. į metus susirenka bili
jonus dolerių.

♦ AUKŠČIAUSIOSE Washing- 
tono institucijose esąs rimtai 
svarstomas Š . Vietnamo uosto 
Haiphonge užminavimas. Komu
nistai naudojasi tuo uostu gink
lų pristatymui, kai iš R. Kini
jos žemės keliais us pristaty
mas, dėl suirutės, žymiai suma 
žėjęs.

Re-_ 
pa- 
su-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS --------------
vietais dėl santykių page
rinimo, kai Vietname kas
dien žūsta amerikiečių jau
nuoliai nuo sovietinių gink
lų '.

Be to, ta sutartis nėra 
viena, bet tik dalis Wa- 
shingtono siekių pagerinti 
santykius su sovietais. Ki
tos dalys yra sutartis, drau
džianti naudoti ginklus erd
vėje ir įstatymas skatinąs 
prekybą, su Sovietų Sąjun
ga ir jos satelitais, be ku
rių paramos Vietname se
niai nebūtų jokio karo.

Apie tai National 
view rašo: ”Be sovietų 
ramos, mūsų priešas
gniužtų; Sovietų Sąjunga 
aktyviai ir tiesiogiai siekia 
mūsų pralaimėjimo ginklo- 
tam konflikte, šito momen
to parinkimas susitaikymo 
gestui yra įžeidimas tų tau
tiečių, kurie dabar kovoja 
ir miršta. 0 gal mes nori
me pamokyti Maskvą — 
sarkastiškai klausia Natio
nal Review — kad geriau
sias būdas iš mūsų gauti 
nuolaidas yra tik mums 
smogti, o po to duoti dar 
smarkiau ?"

Deja, National Review 
yra tik išimtis amerikiečių 
spaudos miške. Kai kas, 
kaip, pavyzdžiui respubliko
nų senatorius George D. 
_ttken (Vt) net aiškina, 
kad opozicija prieš konsu
liarinė sutartį yra kilusi tik 
iš emigrantų grupių. Jis 
jas rado reikalo įspėti: 
"Kai jos čia atėjo, jos turi 
laikytis JAV taisyklių ir 
įstatymų, o ne bandyti kel
ti neapykantą ir skatinti 
prievartą". Atsakymas se
natoriui galėtų būti toks, 
kad reikalas dabar sukasi 
ne apie 'senų sąskaitų’ su
vedimą, bet pačios Ameri
kos išgelbėjimą. Įspėjimas 
apie bolševikų siekius yra 
pareiga ne 'senai’, bet 'nau
jai' tėvynei. Vargiai ar kas 
galėtų tai paneigti Vietna
mo karo akivaizdoje!

Kaip, palyginti, retą tei
singą padėties įvertinimą, 
reiktų paminėti senatoriaus 
Harry L. Byrd Jr. (D. Va.) 
pareiškimą, jog jam atro- 

f 
do, kad Arthuras Goldber- 
gas ir kiti aukšti Washing- 
tono pareigūnai visai netei
singai įvertina sovietų kės
lus. Juk jei jie iš tikro no
rėtų taikos, ji jau seniai 
būtų buvusi Vietname, nes 
Sovietų Sąjunga, o ne Kini
ja yra svarbiausias ginklų 
tiekėjas. Byrdas visai tei
singai samprotavo, kad tiek 
sovietams, tiek ir raudonie
siems kiniečiams karas 
Vietname yra naudingas, 
nes dėl jo daugiau kenčia 
JAV, o ne jie.

Tai vaizdžiai parodo ir 
paskutinis tariamas Kosy
gino bandymas su britų 
premjeru Wilsonu rasti tai
kos formulę. Sakoma, kad 
jie sutarę, jog šiaurinis 
Vietnamas sustabdys savo 
tiekimą pietinio Vietnamo 
partizanams mainais už 
šiaurinio Vietnamo bombar
davimo sustabdymą. Kaip 
žinia, iš to nieko neišėjo, 
nes šiaurinis Vietnamas 
net nesiteikė atsakyti į tą 
pasiūlyma. Ką tai reiškia? 
Hanoi nesiskaito su Mask
va ? Tai turbūt būtų pirmas 
atsitikimas, kad Maskva ką 
nors remtų nereikalaudama 
sau paklusnumo. Greičiau 
yra taip, kad visos Kosygi
no pastangos Londone bu
vo tik vaidyba, siekianti 
įrodyti, kad Maskva čia nie
kuo dėta.

Tai tik naujas vanduo 
malūnui tų, kurie bando so
vietus atvaizduoti nekaltais 
avinėliais, o amerikiečius 
pačiais blogiausiais nusi
kaltėliais. Tokių yra nema
žai pačiose JAV-bėse ir jų 
neveikia nei faktai nei lo
gika, konstatavo "Chicago 
Tribūne”.

★
Koks išprotėjimas — sun

ku surasti dar švelnesnį ter
miną — yra apėmęs ameri
kiečių intelek t u a 1 i n i u s 
sluoksnius, ryškiai parodo 
jų reakciją į "Rampart” ma
gazino 'sensaciją’, kad ČIA 
parėmė Amerikos Studentų 
Sąjungą. Mat, toji dalyva
vo tarptautiniuose studen
tų suvažiavimuose, kur ban
dė pasipriešinti komunistų 
įsiviešpatavimui. Normaliai 
visos studentų delegacijos į 
tokius suvažiavimus yra 
savo valstybių remiamos, 
jau nekalbant apie komu
nistinių kraštų delegacijas, 
kurios visos yra sudaromas 
iš patikimų ir režimui atsi
davusių kadrų. Tokioje būk
lėje visai normalu, kad ir

Komunistinis taikos siūlymo metodas...

Sukaktuvininkas J. Kiaunė ir ponia suruoštame pagerbime New Yorke.

PAGERBDAMI JUOS STIPRINAME SAVO DVASIJĮ
SAVANORIO-KURĖJO Jo KIAUNĖS PAGERBIMAS NEW YORKE

Vasario 11 d., Carnegie kaktį, "Lietuvių laisvės ko- 
Endowment salėje, New vos amžių būvyje", paskai- 
Yorke buvo susirinkę _virš tą pradėjo apibūdindamas 
šimto newyorkiečįy pagerb
ti Lietuvos kariuomenės sa- 
vanorį-kūrėją Jurgį Kiau
nę, sulaukusį 70 metų am
žiaus.

Minėjimą-akademiją ati
darė rengimo komiteto pir
mininkas Antanas Jurgėla, 
į prezidiumą pakvietęs su
kaktuvininką su ponia, kon
sulą A. Simutį ir J. Sirusą, 
vadovavimą perduodant dr. 
A. Budreckiui.

Dr. J. Puzinas, minint 
lietuvio kario garbingą su-

amerikiečių studentai gavo 
tam tikros paramos,ir visai 
nesvarbu, kurios įstaigos 
biudžete tie pinigai figūra
vo. šiaip ar taip, jie atėjo 
iš JAV iždo. Sunku juk ti
kėtis, kad kuris nors stu
dentas savo pinigais va
žiuotų į kurį nors pasaulio 
kampą atstovauti laisvės 
idealų prieš profesionalų 
agitatorių puolimus. Tačiau 
Amerikos spaudoje tas vi
sai natūralūs ir supranta
mas reikalas išpūstas į sau
gumo organų pragaištingos 
veiklos įrodymą! Atsirado 
net senatorių, kurie tam 
pritaria.

laisvės sąvoką, jos reikšmę 
ir kaip atskiro individo, 
tautos ir žmonijos didžiau
sią vertybę, pabrėždamas, 
kaip visi jos siekia negailė
dami didžiausių aukų — 
gyvybės. Ir lietuvių tautos 
visas gyvatos kelias nužy
mėtas kovomis dėl laisvės, 
nuo pat lietuvių tautos su
sidarymo prosenovėje iki 
šių dienų, kada Lietuva 
klastingo ir žiauraus rytų 
kaimyno yra parklupdyta, 
engiama ir naikinama.

Tačiau ne visada lietuviai 
buvo skriaudžiami, — kal
bėjo prelegentas, — Livo
nijos kronikininkas rašo, 
kad lietuviai savo žygiais 
jau XII amž. pradžioje gąs
dinę visas kaimynines tau
tas, o rusai bėgdavo per 
miškus ir kaimus, kai tik 
išvysdavo kad ir nedaugelį 
lietuvių, kaip bėga kiškiai 
pamatę medžiotoją. Tie žy
giai į tolimąsias rusų že
mes pareikalavo daug au
kų, pasiekta gražių perga
lių, bet neapseita ir be pra
laimėjimų.

Lietuviai kariavo ir su 
kitais kaimynais: danais, 
švedais, su vokiečių ordinu, 
kuris prisidengęs krikščio
nybės platinimo skraiste, 
norėjo atimti lietuviams 
laisvę ir juos pavergti. Kiek 
daug didvyriškumo ir iš
tvermės parodyta beveik du 
šimtmečius trukusiose ko
vose su vokiečiais bei jų tal
kininkais, bet nei jiems ne
pasisekė palaužti lietuvių 
kovingos dvasios.

Dr. J. Puzinas trumpai, 
bet išsamiai nušvietė Lietu
vos laimėjimų, jos didžiulės 
garbės pasiektą laikotarpį 
galingos imperijos ribose 
slavų apgyventuose plotuo
se. Jis priminė tolimesnį 
Lietuvos galybės menkėji
mą susidėjus su lenkais ir 
įklimpus į bajoriškos sau
valės ir netvarkos klampy
nę, šimtą dvidešimtį metų 
trukusį lietuvių tautos kry
žiaus kelią rusų okupacijo
je. Vis dėlto, lietuvių tau
tos kantrybė ir siekiai ne
išblėso ir visos ilgos pa
stangos buvo apvainikuotos 
Vasario 16 dienos aktu, ku
rį dar fizine jėga teko ap

ginti lietuviams savano
riams , kovojant su trim 
priešais.

Savanoriai laimėjo, nes 
juos žygin vedė valia, ga
lingesnė už visas kliūtis, 
stipresnė už priešų užma
čias. Jie savo drąsa ir krau
ju įpynė į Lietuvos laisvės 
kovų garbės vainiką istori
jon įrašytus laimėjimus. 
Tai buvo pats didvyriškiau-. 
sias nepriklausomos Lietu
vos laikotarpis, kada buvo 
sutelktos visos lietuvių dva
sinės ir fizinės jėgos sava- - 
rankiškumui užtikrinti. To
dėl mes ir didžiuojamės ta 
kovos dvasia, vieninga idė
ja, kuri apvainikavo didžią
sias laisvės kovas. Savano
riai, praliedami savo krau
ją kovos lauke, drauge įlie
jo tą lietuvišką kraują į at
gimusios Lietuvos kūną. To
dėl tie vyrai yra gavę są- 
vanorio-kūrėjo vardą.

Šiandien pagerbdami ka
pitoną Jurgį Kiaunę, kartu 
pagerbiame ir kitus drą
siuosius mūsų karius: žu
vusius dėl krašto laisvės, 
netekusius sveikatos lais
vės kovų invalidus ir visus 
įvairių laikotarpių laisvės 
kovotojus. Pagerbdami 
juos, stipriname savo dva
sią ir kaupiame ryžtą atei
ties darbams ir žygiams. 
Tavo, mielas Jurgi, kaip ir 
mūsų visų gyvenimo kelro
dis — laisva ir nepriklau
soma Lietuva! — baigė 
sveikinimo žodį dr. J. Pu
zinas.

Irena Veblaitięnė paskai
tė momentui pritaikytos li
teratūros ir padeklamavo.

žodžiu sveikino konsulas 
A. Simutis, L. B. atstovas 
dr. P. Vileišis, specialiai at
vykęs iš Waterburio, Karo 
invalidų draugijos pirm. B. 
Tvarkunas iš Philadelphi- 
jos pasveikino kartu ir Sa
vanorių Sąjungos vardu, 
įteikdamas asmenišką do
vaną, lietuvišką koplytėlę, 
ALT S-gos Rytų Apygar
dos vardu pirm. A. Jonys, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo vardu pirm. E. Če- 
kienė, ALT S-gos New Yor
ko- 1-jo skyriaus A. Jurgė- 
la, 11-jo J. Sirusas, Phila- 
delphijos skyriaus pirm. P. 
Mitalas, Neo-Lithuanų V. 
Gruzdys, Ramovėnų New

(Nukelta į 6 psl.)
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Ar tikrai negresia pavojus?
Dažnai girdime balsus, 

kad turime to ar kitko rei
kalauti iš Amerikos val
džios, kad mums tai ar kit
kas priklauso, kad esame 
ignoruojami, užmiršti. Iš 
kitos pusės, savitarpyje ne
baigiame viens kito liaup
sinti, arba purvais drabsty
ti. Vieni skatina palaikyti 
ryšius su amerikiečių vi
suomene, kiti proteguoja 
uždarą veiklą ir apie bent 
kokius santykius nenori nei 
girdėti.

Kad ir ne j visus klausi
mus atsakydamas, bet dė
mesio vertas mintis mūsų 
r e p r ezentacijos klausimu 
iškėlė Gintautas Sabataitis, 
S. J., Laiškų Lietuviams 
sausio mėn. laidoje.

Su tomis mintimis nori
me supažindinti ir Dirvos 
skaitytojus.

„Lietuva yra maža cent
ro Rytų Europos tauta. Bet 
lietuviai išeiviai Amerikoje, 
tiek iš Lietuvos išemigravę 
anksčiau, tiek atvykę po 
Antrojo pasaulinio karo, su
kūrė labai didelį ir turtin
gą kultūrinį įnašą. Labai 
dažnai nedėkingose sąlygo
se tiek pavieniai lietuviai, 
tiek organizacinė jėga atli
ko nuostabiai didelius dar
bus. Lietuvių kilmės ir kul
tūros įnašą į Amerikos gy
venimą dabar tęsia visi lie
tuviai, tiek čia gimusieji, 
tiek atvykę iš Lietuvos. 
Stebint mūsų jaunas jėgas 
ir naujus talentus, kyla vil
tys, kad tas įnašas bus dar 
didesnis.

Visa tą lietuviškos kultū
ros įnašą — ar tai jis būtų 
šimtaprocentinio tik ką iš 
Lietuvos atvykusio tautie
čio, ar amerikiečio, kuris 
didžiuojasi savo lietuviška 
kilme — mes turime kelti, 
pabrėžti ir išryškinti. Pir
miausia tai darome savųjų 
tarpe, nes mums visiems 
reikia naujos inspiracijos 
ir pasiryžimo. Tačiau tą pa
tį turime daryti ir ame
rikiečių tarpe. Nors esame 
maža tauta, bet neturime 
gėdytis parodyti mūsų ne
mažus atsiekimus amerikie
čių plačiajai visuomenei. 
Be to, ir mūsų tautos da
bartinė kančia mus įparei
goja vertinti mūsų praeitį 
ir kelti Lietuvos vardą vi
same pasaulyje, nes tautie
čiai, gyveną dabar paverg
toje Lietuvoje arba Sibire, 
negali kalbėti patys už sa
ve. Mes galime ir turime 
kalbėti bent apie jų kan
čias,- jeigu ne ir apie jų kul
tūrinius atsiekimus, kurie 
vergijos sąlygose yra verti 
ypatingo dėmesio.

Aplinka, kurioje mes gy
vename, turi į mus įtakos, 
o taip pat mes turime įta
kos į savo aplinką. Ameri
kos aplinka į mus veikia, ar 
mes to norime, ar ne. Ji 
mus dalinai formuoja. Mes 
negalime paneigti aplinkos 
įtakos į mus ar nekreipti į 
ją dėmesio. Taipogi mes tu
rime pozityviai paveikti sa
vo aplinką. Kad galėtume ją 
paveikti, pirmiau turime ja 
domėtis.

Iki šiol mūsų domėjima
sis aplinka buvo labai ribo
tas ir nepakankamas. Išmo
kę kovoti už savo egzisten
ciją ir savąsias teises sun
kiose ir nelaimingose sąly
gose, mes išvystėm stiprų 
tautinį individualumo jaus
mą. Bet dabar yra atėjęs 
laikas išvystyti ir socialu
mo jausmą. Mes turime do
mėtis aplinka, kad ją pa
keistume savo pozityviu ir 
kūrybingu įnašu. Kad tas 
įnašas būtų vertinamas, rei
kia jį aplinkoj reprezentuo
ti.

Bendrai paėmus, iki šiol 
lietuviai Amerikoje yra ne-

pakankamai reprezentuoja
mi nei kultūriniai, nei poli
tiniai, nei informaciniai. 
Mūsų lietuviškas kultūrinis, 
politinis ir bendruomeninis 
įnašas į Amerikos gyveni
mą yra beveik nejaučiamas, 
nes mes mažai domimės jo 
gera reprezentacija. Nors 
pavieniai lietuviai tiek pra
eityje, tiek dabartyje yra 
daug pasidarbavę tose sri
tyse, tačiau niekas apie tai 
nežino. Mūsų pačių dabarti
nė įtaka ir įnašas į ameri
kiečių bendruomenę yra la
bai ribotas mūsų pačių už
darumu ir izoliacija.

Mes Amerikoje tikrai esa
me verti geresnio kultūri
nio, politinio ir informaci
nio reprezentavimo. Mūsų 
kultūrinis įnašas į Ameri
kos gyvenimą tikrai nusi
pelnė daugiau, negu papras
to nutylėjimo. Mūsų politi
nė jėga, kokio didumo ji be
būtų, turi būti vieninga ir 
jaučiama ne tik miesto, bet 
ir valstybės ribose. Net fe- 
deralinėje valdžioje mes ga
lime ir turime turėti savo 
įnašą. Mūsų informacija ir 
mūsų pačių reprezentacija 
Amerikos krašte yra iki šiol 
labai ribota.

Pirmiausia mums būtinai 
reikia tokios įstaigos, kuri 
gerai, tiksliai ir profesiona
liškai mus reprezentuotu, 
informuodama amerikiečių 
visuomenę apie mus. Toji 
įstaiga (pavadinta, pavyz
džiui, „Lithuanian Infor- 
mation Office” vardu) su
burtų visą informaciją apie 
mūsų lietuvišką veiklą bei 
pavienius lietuvius arba 
lietuvių kilmės amerikie
čius, kurie dabar savo įna
šu turtina Amerikos gyve
nimą. Viename centre turi
me turėti visas statistines 
žinias apie lietuvių veiklą. 
Vienas organas turi sekti 
tiek lietuvių, tiek amerikie
čių spaudą ir tinkamai tin
kamu laiku reaguoti. Mes 
turime plačiau įjungti į lie
tuvių reprezentacinį darbą 
mūsų profesūrą, dirbančią 
Amerikos universitetuose. 
Visa tai įgyvendinti galėtų 
toji centrinė lietuvių infor
macijos įstaiga.

Toji informacijos įstaiga 
turėtų būti ne vienos gru
pės ar partijos instrumen
tas. Jo reprezentacinis tiks
las turėtų būti aukštesnis 
už bet kokius partinius ar 
grupinius interesus. Jis tu- 
rūtų jungti visus lietuvius 
ir visų pažiūrų žmones. Jis 
neturėtų išskirti nei vieno 

■ žmogaus, nei Lietuvoj gi
musio, nei vien lietuvių kil
me besididžiuojančio. Visa, 
kas yra tiek savo kilme lie
tuviška, tiek charakteringa 
lietuviška kultūra, turėtų 
teisę būti atstovaujama. 
Gera mūsų visų reprezenta
cija turėtų būti aukščiau
sias šio informacinio biuro 
tikslas.

Gerai reprezentacijai yra 
reikalingos tam tikros są
lygos. Amerikiečių tarpe 
turime būti reprezentuoja
mi ne kaip kokie pabėgėliai 
ar antros klasės piliečiai, 
bet kaip lietuvių kilmės 
amerikiečiai. Mes turime 
turėti reikalingą savigarbą 
ir laikyti save lygiais pilie
čiais bet kokiam kitam 
Amerikos piliečiui, nes ki
taip mes neturėsime ameri
kiečių pagarbos ir mes išsi
skirsime iš jų bendros šei
mos.

Mūsų reprezentacija turi 
būti aukštos kokybės, su 
gera atranka. Mes turime 
reprezentuoti tik tai, kas 
mumyse yra gero ir vertin
go. Paviršutiniškumas arba 
abejotinas talentas nesusi
lauks ne tik jokio įvertini
mo, bet nei jokio dėmesio. 
Mūsų reprezentavimas turi

būti geras. Jis turi būti 
toks, koks yra vartojamas 
ir priimtas amerikiečių tar
pe. Kitaip sakant, jis turi 
atitikti jų standartus. Ki
taip mes save ne reprezen
tuosime, bet ieškosime jų 

'jausmų išmaldos. Todėl mū
sų reprezentacija turi var
toti tokią formą ir tokią 
kalbą, kurios yra supranta
mos plačiajai amerikiečių 
visuomenei. Išeidami į Ame
rikos visuomenę, mes nega
lėsime perdėtai didžiuotis 
savo medinėmis klumpaitė
mis. Turime reprezentuoti 
tik tai, kas yra verta dėme
sio ir gero įvertinimo. Mes 
turime iškelti į Amerikos 
viešumą tiktai geriausius 
ir kūrybingiausius mūsų 
lietuviškos veiklos momen
tus.

Gera reprezentacija mums 
padės daug geriau ir kri
tiškiau pažvelgti tiek į save 
pačius, tiek į mūsų veiklą, 
ši autokritika ir savęs ge
resnis pažinimas bus nau
dingi. Reprezentuodami sa
ve, mes būsime priversti 
pažiūrėti į save pačius ne 
taip, kaip mes gal esame 
įpratę į save žiūrėti ar save 
matyti. Tada būsime pri
versti skaitytis su faktu, 
kaip mus mato kiti. Šįs sa
vęs išstatymas viešumon 
pradžioje gali būti labai 
skaudus, nes jis sukels mu
myse konfliktų ir nerimo. 
Jis sukels nerimo, nes mes 
gal tada save pamatysime 
ne tokiais tobulais, kaip įsi
vaizdavome ar norėtumėme 
save matyti. Jis sukels ir 
konfliktų, nes išeidami į 
platesnę visuomenę, mes 
nebegalėsime rodytis taip, 
kaip drįstame rodytis savų
jų tarpe. Mes tada jau ne
galėsime dažnai improvi
zuoti taip, kaip improvizuo
jame savųjų tarpe.

Turėsime taip pat 
ti priimti faktą bei 
kad žmogus domisi
tuo, kuo jis yra suintere
suotas. Dažnai gal pasitai
kys ir labai vertingų mo
mentų mūsų veikloj,.kurie 
bus amerikiečių nepastebė
ti ir praeiti pro šalį vien 
dėl to, kad jie tuo nesidomi. 
Jie domėsis tiktai tuo, kas 
jiems yra-įdomu ir aktualu. 
Mūsų pareiga ir yra prista
tyti mūsų lietuvišką įnašą 

,į Amerikos gyvenimą kaip 
įdomų ir aktualų.

Todėl informacinio biuro 
reprezentacinis tikslas ir 
turėtų būti geras pristaty
mas amerikiečiams to, kas 
mumyse yra kūrybinga ir 
verta dėmesio, ir tuo pačiu, 
kas amerikiečiams būtų 
įdomu ir ką mes pajėgtume 
jiems pristatyti kaip įdo
mų ir dėmesio vertą dalyką.

mokė- 
dėsnį, 
tiktai

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Jūroje pasirodęs ame
rikiečių narų laivas, pri
klausąs šeštam laivynui, 
buvo ženklu, kad įvykis 
dar nepasibaigė. Tarp 
gyventojų pasklido gan
das, kad vienas žanda
rų ( kuris palietė lėktu
vo dalį, buvo skubiai nu
vežtas ligoninėn. Nors 
vėliau ir paaiškėjo, kad 
Puig ir žandaras buvo 
paguldyti ligoninėn gry
nai atsargumo sumeti
mais, bet gyventojai stai
ga prisiminė seniau laik
raščiuose skaitytus ap
rašymus apie atominių 
bombų pavojingą radi
aciją, kuri iššaukia kau
lų vėžį. Palomares gy
ventojai suprato, kad tie 
paslaptingi lagaminėliai, 
kuriuos kareiviai ne
šiojo, yra ne kas kita, 
kaip geigerio aparatai, 
kad galima būtų nusta
tyti, kur žemė yra pa
liesta radiacijos.

Amerikiečiai nieko ne
sakė gyventojams bijo
dami sukelti paniką ir 
neduoti komunistų pro
pagandai medžiagos. Is
panų vyriausybė irgi ty
lėjo, bet visai dėl kitos 
priežasties: Ispanija lau
kė 15 milijonų turistų ir 
daugelis jų galėtų atsi
sakyti nuo sumanymo 
keliauti į Ispaniją jei ką 
sužinotų apie radiaciją. 
Tai atrodė kvaila, nes vi
so pasaulio spauda įvykį 
plačiai komentavo.

Bet Washingtonas ir 
Madridas, atrodo, bijo
jo pasakyti tiesą Palo
mares gyventojams. Iš 
Pulk. Young, spaudos 
attache, negalima buvo 
nė žodžio ištraukti ir 
greit jis gavo pravardę 
”Colonel No Comment"

— Kas tikrumoje atsi
tiko Puigui, pulkininke?

— No comment!
— Ir žandarui?
— No comment!
— Ar tiesa, kad 

Washingtono atvyko
A.C. keturi pareigūnai 
apklausinėti išsigelbė
jusius lakūnus, kurie da
bar yra ligoninėje?

— No comment!
— Kodėl kiekviena su

dužusių lėktuvų dalis yra 
saugoma ginkluoto avia
cijos MP?

— Tokie duoti įsaky
mai.

— Ar tiesa, kad į Pa
lomares atvyko atomi-

iš
So

nės energijos komisijos 
gydytojai?

— No comment!
— Bet juk kiekvienas 

matė juos ir žino, kad 
miestelio kino teatras 
rekvizuotas, kur jie įren
gė tyrimo aparatus.

— Jeigu žinote, tai 
kam klausiate.

— Ar jūs ieškote pa
mestos bombos?

— Aš nieko nežinau 
apie pamestą bombą.

— Tad ko jūs ieško
te?

— Sudužusio lėktuvo 
dalių..

— Kuriam reikalui 
naudojate geigerio apa
ratus?

— O kokiam tikslui 
naudojami geigerio apa
ratai, jūsų nuomone?

— Mes jūsų klausiam. 
Ar yra radioaktyvumo 
pavojus? Ar tai tik atsar
gumo rutina.

— No comment!
— Kur mes galime gau- 
informacijų?
Ir pik. Young atsakė:
— Pas mane, — pas

kui po trumpos tylos pri
dėjo. — Aš negaliu duo
ti paaiškinimų kas bebū
tų ir negaliu paaiškinti 
priežasties, kodėl nega
liu paaiškinti...

— Gerai, pukininke. 
Vienas klausimas: jei 
jūs būtumėte žurnalistas, 
kokį svarbumą duotumė
te šiam įvykiui?

Užstojo tyla. Pulkinin
kas lazda vedžiojo ratą 
po smėlį, paskui pasakė:

— Aš manau, kad tai 
būtų nuostabiausia isto
rija, kokią laikraštis ka
da nors galėtų savo skai
tytojams papasakoti.

Žurnalistams nieko 
kito neliko, kaip žinių ieš
koti kitur. Vieną rytą ang
lų dienraščio DailyMir- 
ror korespondentas Leo 
White ir UPI korespon
dentas Andre' Dėl Amo 
buvo vieno amerikiečių 
puskarininkio sustabdy
ti.

— 'Ei, jūs tenai! Ge
riau pasitraukite. Ar ne
žinote, kad tai užkrėsta 
zona?

Ir puskarininkis paro
dė kyšantį iš žemės me
talą.

—Jūs matote tai, tai ga
li būti radioaktyvumo 
šaltiniu, tai gal būt pa
mestos bombos dalis.

Abu žurnalistai pa
statė ausis ir prisiar
tino prie plepaus puska
rininkio.

— Ar kuris jūsų ne
kalba ispaniškai. Įsivaiz
duokit, aš turiu sunku
mų su tuo seniu, kuris 
rankioja žirnius. Jis ne
supranta ką aš jam sa
kau. Paaiškinkite jam, 
kad jis turi tuojau pasi
šalinti dėl radioaktyvu
mo pavojaus.

Bet senis ispanas ne
norėjo nieko klausyti net 
ir ispaniškai. Jis pasi
šalino tik kai prisiraiš- 
kė krepšį žirnių, keik
damas, kad amerikie
čiai nori įvesti savo įs
tatymus net jo žirnių dar
že.

Abu žurnalistai toliau 
tęsė pasikalbėjimą su 
puskarininkiu.

— Kaip toli pažengė 
ieškojimai?

— Lieka dar vieną 
bombą surasti, — paaiš
kino puskarininkis. — 
Gal ji yra įsmigusi ša
lia miestelio,, o gal nu-

ti

krito į jūrą. Kaip tai ži
noti?

— O kitos bombos? — 
paklausė Leo White abe
jingai, tyčia nerodyda
mas didelio žingeidumo.

— Dvi buvo rastos pir
mąją dieną, trečioji bu
vo rasta vėliau ten prie 
griuvėsių... Jūs jau ei
nate?

Vvhite ir Dėl Amo ži
nia pasauly sukėlė sen
saciją, kai teleskripto- 
rius perdavė redakci
joms. Toliau išlaikyti 
įvykį paslapty nebebuvo 
galima ir sausio 20 d. S. 
A.C. paskelbė 47 eilučių 
komunikatą, kad lėktu
vas pametė H bombas, 
bet gyventojams nuo jų 
radiacijos negresia joks 
pavojus.

Joks pavojus? Palo
mares burmistras Ma- 
nuel Gonzalez buvo prie
šingos nuomonės.

— Mane įspėjo, kad 
miestelio gyventojai ne
gali gerti savo karvių ir 
ožkų pieno. Jie nebegali 
valgyti savo vištų ir jų 
kiaušinių, nei daržovių 
nei vaisių iš savo so
dų...

(Bus daugiau)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

„Mūsų Lietuva’’ — III 
tomas jau pasirodė.

Šis Lietuvių Enciklopedi
jos leidinys, paruoštas Bro
niaus Kviklio, trečiuoju to
mu apima Šiaulių apskrities 
rytinę dalį ir Suvalkiją.

"Mūsų Lietuvą” įsigyti 
ir užsisakyti galima tik Lie
tuvių Enciklopedijos leidyk
loje: 361 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127.

Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla išspausdino 

ANTANO VAIČIULAIČIO 
padavimų knygą

GLUOSNIŲ DAINA
Veikalas, kurį iliustravo 

Telesforas Valius, artimas 
dideliems ir mažesniems. 
Tai ypač tinkama dovana 
mūsų lituanistinių mokyk
lų auklėtiniams.

„Gluosnių Daina” — lyg 
kelionė nuo senovinių Lie
tuvos dienų ligi dabartinių 
laikų. Į tolimas gadynes pa
tenkame su „žvejų Duktė 
Banguole”, šis padavimas 
nukelia į tuos laikus, kai 
Šventosios uostą pasiekda
vo švedų laivai. Knygoje 
randame „Vytauto Didžio
jo vėliavnešį Kaributą”, 
„Pažaislio vienuolyno legen
dą’’. žaliosios bažnyčios ne
paprastą istoriją, pasakoji
mus apie Vilniaus dulkę ir 
Salamiesčio šunis. Ir taip su 
paskutiniu kūriniu „Gluos
nių Daina’’ įžengiame į po
kario Lietuvą. Poroš daly
kų veiksmas eina kitur: Pa
lestinoje, senovės Sirakūzų 
mieste ir Italijoje.

„Gluosnių Daina” nuo 
ankstesnių A. Vaičiulaičio 
knygų skiriasi tuo, kad čia 
visi pasakojimai nugręžti į 
istoriją. Autorius vienur 
tai mums atskleidžia tra
giškai, kitur linksmai ir 
skaidriai, dar kitur, kaip 
„Pažaislio vienuolyno le
gendoje’’, — su amžinosio
mis problemomis. Visa tai 
jis atlieka su jam įprastu 
lietuvių kalbos grynumu ir 
įvairumu. Pagaliau norime 
priminti prof. J. Brazaičio 
žodžius: "Vaičiulaitis yra 
vienas iš tų, kuriems pasi
sekė ištobulinti formą sti
listiniu atžvilgiu”.

Knyga turi 128 psl., vir
šelis trijų spalvų, kaina 
$2.50. Tad kviečiame užsi
sakyti „Gluosnių Dainą” 
Dirvoje, 6907 Superior Avė. 
Cleveland, Ohio 44103.
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DĖMESIO VERTAS
mOsiį bičiulis

ti raudonąjį kolonializ
mą Europoje ir Azijoje.

Kong. Ed. Derwinski 
išrinktas Illinois valsti
jos gyventojų, kur randa
si ir didžiuma lietuvių, 
yra įtakingas žmogus ir

Kongresmanas Ed- 
ward J. Derwinski, M. 
C., įteikęs Kongresui at
skirą rezoliuciją (H. 
Con. Res. 85) Lietuvos 
išlaisvinimo reikalu, Va
sario 16 proga Kongrese
iškėlęs "pozityvios ak- > Kongreso užsienio reika

lams komisijoje. Nors 
toje komisijoje respubli- 
konai bei panašiai kaip 
jis galvoją kongresma- 
nai yra mažumoje, bet . 
jųjų pastangos, jųjų pa
lankus nusistatymas 
mūsų bylai neprivalėtų 
būti tik iš šono stebimas 
ir retkarčiais pamini
mas. Tokie įtakingi poli
tikos vyrai reikalingi ne 
tik padėkos laiškų ir mo
ralinės paramos. Su jais 
turėtų būti palaikomi kuo 
glaudžiausi ryšiai, kad 
mūsų organizacijų veiks
mai ir sprendimai ne
būtų veltui aikvojami, 
bet siektų laimėjimo ei
nant gerai ištirtu ir ap
galvotu keliu.

Ne vienas Ed Der- 
winski mums palankus. 
Jų yra daugiau. Bet jų 
nėra tiek daug, kad ne
pajėgtume su visais tin
kamo ryšio palaikyti. 

Kartais atrodo, kad 
mūsų veikėjai į tuos ry
šius žiūri per daug ofi
cialiai, kaž kaip "iš to
lo". Tai nesudaro tinka
mos atmosferos tinka
mam veiksmui.

Iš visko atrodo, kad 
kaip tik kong. Ed. Der- 
winski yra veiksmo žmo
gus. Todėl ir neužtenka 
vien tik jam pritarti ir 
paploti. Jo siekiai rei
kalingi veiksmo žmonių 
paramos.

cijos" reikalą remiant 
lietuvių tautos pastan
gas atgauti jai priklauso 
mą laisvę, savo laiške 
redakcijai pastebi, kad 
jis esąs nustebęs Vals
tybės Departamento po
litika, vedančia į visiš
ką pražūtį ("complete 
disaster"). Pavyzdžiui, 
kong. Derwinski užklau
sęs Valstybės Departa
mento, kodėl padedant 
D. Britanijai oro keliu 
aprūpinti Zambiją reika
lingomis prekėmis (už
blokavus Rhodesiją) ne
išreikalauta prekių pri
statymo Šiauriniam Viet- 
namui ir Kubai sustab
dymo — nesulaukęs jo
kio atsakymo.

Jei jau laisvo apsi
sprendimo principas 
taip uoliai taikomas Rho- 
dezijai, kodėl tas pats 
principas negalėtų būti 
pritaikytas Sovietų Są
jungos okupuotiems Bal
tijos kraštams ir Rytų 
Europos valstybėms.

Toliau kong. Derwins 
ki sako, kad Amerika tu
rėtų pereiti į ofensyvą 
kovojant su tarptautinio 
komunizmo konspiracija 
ūkinėje, psichologinėje 
ir diplomatinėje srityse, 
nesitenkinant pripuola
ma ir neapgalvota reak
cija į komunistų spaudi
mą. Jo nuomone, pats 
laikas iškelti ir pasmerk-

Stasys Lozoraitis, Jr. Lie
tuvos Pasiuntinybės sekre
torius Vatikane, atvykęs 
1966 m. į Jaunimo Kongre
są, Amerikoje išbuvo ilges
nį laiką, susipažino su JAV 
lietuvių organizacijomis ir 
jų veikla, lankėsi pas sveti
mų valstybių pareigūnus. Į 
Dirvos bendradarbės E. če- 
kienės patiektus klausimus, 
St. Lozoraitis, jr. pasidali
no įspūdžiais.

— Pereitais metais JAV 
lietuvių visuomenės tarpe 
buvo plačiai diskutuojamas 
mūsų jaunosios kartos su 
vyresniąja bendradarbiavi
mo klausimas ir dažnai jau
čiamas vienų kitais nepasi
tenkinimas. Įdomu išgirsti 
tuo klausimu Jūsų nuomonę 
kaip vieno iš jaunųjų at
stovų, įsijungusių į Lietu
vos laisvinimo darbą?

— Konfliktų tarp jaunes
niųjų ir vyresniųjų kartų 
yra visuomet buvę. Tai yra 
normalus gyvenimo reiški
nys. Būtų blogai, jeigu ši
taip neatsitiktų. Tas reikš
tų, kad vyresnioji karta yra 
pasitraukusi arba, kad jau
nesniajai kartai trūksta 
jaunatviškos energijos ir 
užsidegimo, kitaip sakant, 
kad ji nėra pajėgi. Svarbu 
tiktai .kad šitas konfliktas 
vyktų tam tikrose ribose. 
Kad jis būtų dviejų nuomo
nių, dviejų tendencijų susi
kirtimas, atnešąs naudingą 
idėjų sintezę. Man atrodo, 
jog lietuviškoje visuomenė
je kaip tik ir vyksta šitoks 
procesas. Būtų buvę labai 
liūdna, jeigu priaugančios 
kartos nebūtų pareiškusios 
savo nuomonės ir nebūtų 
skverbusios į pirmąsias ei
les. Tai būtų buvęs abejin
gumo ženklas.

— Apie pereitais metais 
įvykusį Jaunimo Kongresą 
skaitėme įvairių nuomonių, 
išklausėme ir daugelio toli
mųjų svečių pasisakymų. 
Kokia yra Jūsų nuomonė?

— Jaunimo kongresas bu
vo reikšmingas dviem at
žvilgiais : pirmiausia, tai 
buvo tautų gyvenime retai 
pasitaikąs įvykis, kad po 25 
metų valstybės okupacijos 
buvo galima suorganizuoti 
užsieniuose gyvenančio jau
nimo suvažiavimą ir jame

Stasys Lozoraitis, jr.

politiniais atstovais Lietu
vos reikalais?

— Privačiai esu aplankęs 
visą eilę amerikiečių, kurie 
patys iškeldavo Lietuvos 
reikalus. Buvau nustebęs, 
kad kompetetingi asmenys 
yra gerai informuoti mūsų 
klausimais ir jų nėra už
miršę. Kartais jų nuomo
nės skirdavosi nuo lietuvių 
nuomonės, tačiau tai nereiš
kia jų nepalankumo Lietu
vai, o tiktai truputį kitokią 
pažiūrą į priemones, kurio
mis galima būtų šiandien 
dirbti Lietuvos labui. To-

Kims IR
ŽVILGSNIAI

• 13 redaktorių prireikė 
"Kultūrinių ryšių su užsie
nio lietuviais komiteto” or
ganui, kuris vietoj „Tėvy
nės Balso”, pasirodė „Gim
tojo Krašto’’ antrašte. Nau
jojo leidinio pasirodymas 
stengiamasi atžymėti tuo, 
kad „laikraščiui rūpės su
pažindinti skaitytojus su 
teigiamais išeivijos kultūri- 
nio-visuomeninio gyvenimo 
reiškiniais, - skatinant svei
ką, naudingą tėviškei kul
tūrinį bendradarbiavimą”, 
žinoma, toks sakinys suke
lia visą eibę klausimų. At
rodo, kad „G. K.” sekančio
mis laidomis patieks ir at
sakymus. Iki šiol tokius lei
dinius su visomis jo „nau
domis” gaudavo pasiskaity
ti tik užsienyje gyveną lie
tuviai. Kaip ir ką naudingo 
galės patiekti tas ”13 apaš
talų” kolektyvas, parodys 
ateitis. Pirmasis gi to laik
raščio numeris yra tik „Tė
vynės Balso” nevykusi ko
pija. Įdomesniu priedu mi-

nėtina gal tik tai, kad iš 
užsienio lietuvių bendradar
bių tarpo matome Kazį Al
meną, šiuo metu studijuo
jantį Varšuvoje ir neseniai 
apsilankiusį Vilniuje. Jis 
pristato poetą Alg. Mackų.

• Ar atgimsta lietuvių 
teatras, ir po vienu stogu? 
Taip bent atrodo iš trumpos 
žinutės Draugo vasario 14 
d. kronikoje.

Alg. Landsbergo dviejų 
vienaveiksmių veikalų sta-

tymui ”visu intensyvumu’’ 
ruošiasi — Scenos Darbuo
tojų Sąjunga, kuriai jau ei
lę metų lygiu intensyvumu 
vadovauja mūsų nepailsta
moji Sofija Adomaitienė.

O kodėl po vienu stogu? 
Todėl, kad „Barzdą” reži
suoja Alg. Dikinis, o „Su
diev, mano karaliau” — Bi
rutė Pūkelevičiūtė.

Trumpa, bet drūta žinu
tė. Kad daugiau tokių bū
tų...

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

pamatyti gausų būrį jau
nųjų, Lietuvos reikalais ne 
tiktai susidomėjusi, bet ir 
pasiruošusį dirbti ir dalinai 
jau dirbantį. Ne vienam 
svetimšaliui šitas faktas 
yra padaręs didelį įspūdį, 
įrodant, kad Lietuvos lais
vės klausimas nėra tiktai 
vyresniųjų kartų palaiko
ma romantiška iliuzija, o 
priešingai, yra gyvas ir 
konkrečiai pergyven amas 
reikalas.

Antroji Jaunimo Kongre
so reikšmė skamba para
doksaliai : šis kongresas 
reiškė taip pat vyresniųjų 
didelį laimėjimą. Nes aišku, 
jei jaunieji nebūtų buvę 
auklėjami tautinių idealų 
dvasioje, niekas nebūtų ga
lėjęs jų sukviesti Chicagon. 
Taigi kongresas parodė, jog 
mūsų vyresnioji karta yra 
gerai atlikusi auklėjimo už
davinį, o jaunesnioji karta 
parodė, jog ji gautąjį auk
lėjimą pasisavino ir yra 
verta dėmesio visų tų, ku
rie praeityje dirbo ir kovo
jo už Lietuvą. Visi kiti kon
greso neigiami ir teigiami 
reiškiniai turi antraeilę 
reikšmę.

— Ką Jūs galvojate apie 
pasibaigusius Jaunimo Me
tus?

— Man atrodo, jog jau
nimo metai yra pradžia be 
galo: jie nesibaigia. 1966 
metai buvo sukrėtimo me
tai, dabar reikia eiti prie 
organizacijos ir konkretaus 
idėjų vykdymo, reikia gal
voti apie naujus uždavinius, 
kurių tarpe yra ir jauniau
siųjų kartų klausimas. Jau
nųjų kartų problema yra 
dinaminė, ji niekuomet ne
sibaigia, kol tauta gyva.

— Kokie, Jūsų manymu, 
yra jaunimo uždaviniai?

— Manau, kad specifinių 
jaunimo uždavinių nėra. 
Jaunimas turi tuos pačius 
uždavinius visuomeniniame 
gyvenime kaip ir vyresnio
sios kartos, šiandien: ko
voti už Lietuvos laisvę ir 
palaikyti lietuvybę. Jauni
mas skiriasi galbūt nuo vy
resniųjų tiktai darbo for
mos atžvilgiu. Jis atneša 
naujų energijų, stipraus di
namizmo ir, būdamas savo

gyvenamo istorinio momen
to padarinys, jis gali leng
viau suprasti esamas sąly
gas ir prie jų prisitaikyti. 
Jaunesnės kartos žmonių 
įėjimas į Vliką ir į kitas vi
suomenines bei politines or
ganizacijas todėl labai nau
dingas.

Už metų švęsime 50 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės dėl ir reikalinga galimai 
paskelbimo sukaktį. Labai 
svarbu, kad ji būtų tinka
mai paminėta. Būtų gražu 
ir reikšminga, jei 1968 me
tų Vasario 16 susirinktų vi
sų mūsų politinių bei visuo
meninių organizacijų atsto
vai ir iškilmingai atnaujin
tų lietuvių tautos valios iš
reiškimą būti laisva ir ne
priklausoma. Tačiau būtų 
nemažiau naudinga, jei ša
lia to būtų organizuota visa 
eilė kitų manifestacijų, ku
rios primintų pasauliui Lie
tuvos klausimą, o paverg
tam kraštui įrodytų mūsų 
ištikimybę bei solidarumą. 
Būtų naudinga, jei tąja pro
ga jaunesnės kartos atsto
vai aplankytų valstybės vy
rus ne tiktai Amerikoje, 
bet ir Europoje, paruoštų 
jaunimo vardu atsišaukimą 
į kitų šalių jaunimą, pa
ruoštų anglų kalba trumpą 
informacinį leidinį apie Lie
tuvą ir jos siekius. '

Būtina sąlyga šių visų 
uždavinių atlikimui — iš 
anksto susiorganizuoti ir 
suderinti pastangas ne tik
tai jaunųjų tarpe, bet ir su 
įvairiomis kitomis organi
zacijomis. Aš neabejoju, 
jog bendras konkretus dar
bas suartins jaunuosius ir 
patarnaus jų vienybei.

Kalbėdamas; apie vieny
bę, neturiu galvoje visišką 
nuomonių sutapimą. Disku
sijos, kuriose prieš pastato
mos įvairios nuomonės, gali 
būt labai naudingos. Jei jos 
yra kultūringai vedamos, 
jos parodo intelektualinį gy
vumą. šiandien mes pergy
vename įvairiose srityse 
(neišskiriant religinės bei 
politinės) didelį perversmą. 
Ar mes to norėsime ar ne, 
ar tas mums patiks ar ne, 
su naujai susidariusiomis 
aplinkybėmis reikės skaity
tis. Todėl įvairių problemų 
svarstymas yra reikalingas. 
Reikia žiūrėti į ateitį iš ry
tojaus pozicijų. Nereikia bi
joti paliesti net ir opių pro
blemų, nes vengimas jas 
svarstyti jų neišsprendžia 
ir nepašalina. Vienintelis 
klausimas, kuriuo negali 
būti abejonių ar svyravimų 
yra tas, kad Lietuva turi 
būti laisva ir nepriklauso
ma. Priemonės šiam didžia
jam tikslui pasiekti gali bū
ti nuolatos tikrinamos ir 
disku tuojamos. Nereikia 
taip pat užmiršti, kad lais
vojo pasaulio lietuviai yra 
pavergtajam kraštui reika
lingi. Jie savo misiją galės 
atlikti tik tuomet, kada iš
liks vieningu bloku, turin
čiu savo politinį svorį.

— Ar lankantis Ameri
koje teko kalbėtis su JAV

daugiau platinti ryšius su 
amerikiečiais, keisti nuo
monėmis ir teikti jiems idė
jų-

Europoje padėtis yra kiek 
kitokia. Tiltų statymas į 
rytų Europą yra pačiame 
įkarštyje ir to sustabdyti 
negalima. Mano įsitikinimu, 
mes turime nuolat priminti, 
jog rytų Europoje yra du 
veiksniai: komunistinės vy
riausybės su savo tikslais 
ir tautos su savo teisėmis 
bei skirtingais tikslais. La
bai svarbu, kad kalbant, sa
kykim, apie Lenkiją ir for
muluojant jos atžvilgiu tam 
tikrą politiką, būtų aiškiai 
žinoma, kas turima galvo
je: jos vyriausybė ar lenkų 
tauta, šitų dviejų elementų 
neskirdama, Vakarų Euro
pa tiktai stiprins politiniai 
bei ekonominiai esamą pa
dėtį. Jeigu gi bus veikiama 
galvojant apie tautos inte
resus ir jos ateitį, tada bus 
padarytas žingsnis laisvės 
kryptimi.

Nenųriu nuslėpti savo 
baįmės, kad mes turėsime 
ateinančių kelių metų bėgy
je pergyventi ne vieną di
desnę krizę mūsų reikaluo
se, gana radikaliai galinčią 
pakeisti mūsų padėtį. Tuos 
nemalonius eventualu mus 
turime iš anksto apsvarsty
ti ir jiems tinkamai pasi
ruošti.

Iš kitos pusės, pavergto
jo krašto, pavergtųjų lietu
vių, jų tylaus darbo bei ne
paprastos ištvermės pavyz
dys gali ir turi mus nuolat 
padrąsinti. Gi pavergtos 
Lietuvos ir laisvojo pasau
lio lietuviškasis jaunimas 
yra pats stipriausias mūsų 
tautos gražesnės bei švie
sesnės ateities laidas.

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.

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN
ENGINE LATHF. MEN 

Experienced for thread gage shop. 
Mostly small work in rounds. Steady 
and pernianent vvith excellenl 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)

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

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

visas taupymo sąskaitas.
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; Wednesday elosed.
PĄRKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI NEVVARKE

New Jersey guberna
torius ir Newarko bur
mistras pasirašė pro
klamacijas, paskelbiant 
vasario 16-tą Lithuanian 
Independence Day. Ne- 
warko miesto burmist
ro patvarkymu ant mies
to namo (City Hali) buvo 
iškabinta didelė iškaba 
su užrašu:. 49th Anni- 
versary of Lithuanian- 
Independence 1918 - 1967 
ir Lietuvos vėliava, 
aukštai iškelta prie mies
to rūmų plėvesavo tris 
dienas.

Gubernatoriaus prok
lamacijos nuorašai buvo 
išsiuntinėti amerikiečių 
spaudai. Įtakingas dien
raštis — Newark Eve- 
ning News porą dienų 
prieš minėjimą davė il
gą ir nuoseklų aprašy
mą, padarydamas ištrau
kas iš gubernatoriaus 
proklamacijos, kad va
sario 16 diena yra Re- 
public of Lithuania Day. 
Toliau rašo, kad Lietu
va yra buvus Rusijos ca
rų laikais Baltijos pro
vincija ir kad nepriklau
somybę atgavo 1918 me
tais, o 1940 metais So
vietų agresijos paverg
ta.

Be to dienraštis at
spausdino visą minėji
mo programą, dalyvių 
vardus ir kas ir kada 
įvyks.

Minėjimas įvyko va
sario 12 d. Turint galvo
je, kad vasario 16 d. mi
nėjimus rengia ir kitos 
New Jersey lietuvių vie
tovės, kaip Kearny — 
Harrison, Bayonne, Eli
zabeth, Linden irFater- 
son, todėl, nors ir yra 
kaimynystėje, bet dėl 
sniego ant kelių ir savų 
minėjimų, suprantama, 
negalėjo dalyvauti šia
me minėjime. Dalyvių ga
lėjo būti daugiau.

Aukų gauta $314.25. 
Su tais, kurie aukojo į 
kitus fondus šio minė
jimo proga, aukų bus su
dėta virš $500. Visiems 
dalyviams, aukotojams 
ir programos išpildyto- 
jams, pirmininkas dėko
ja: kun. P. Totoraičiui, 
K. Bagdonavičiui, para
pijos choro vadovui ir vi
siems choristams, muz. 
A. Kačanauskui, Rūtos 
ansamblio vadovui, ak- 
omp. Liudui Stukui ir vi
siems ansamblio na
riams ir moterims pa- 
gelbininkėms, Stasiui 
Lušiui už pagrindinę 
kalbą, kong. F. W. Ro- 
dinui, burmistrui Addo- 
nizio ir gubernatoriui 
Hughes, kurie visi daug 
prisidėjo, kad minėji
mas buvo sėkmingas. Ne
galima pamiršti ir šv. 
Jurgio draugiją, davusią 
nemokamai salę. Tranui 
Vaškui už rūpestingą in
formavimą vietos spau
dos. Ievai Trečiokienei 

VIEŠĖDAMI ĖHIIMOJIi PIRKITE VIK.I0.1E MOI1ERVI0JE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. Import. 5 Stars Greese Brand .. 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ...................
3. Coeur de France Cordials ..
4. Import. 3 Stars French Congnac 5th—$4.75
5. May Wine — Import.

From German ........................ 5th— $0.98

5th — $2.98
5th — $2.98

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

už pastangas, kad iška
ba ir Lietuvos vėliava 
buvo iškabinta miesto rū
muose, M.A. Stoniuteiuž 
auku tvarkymą ir Meti
nių šeimai už vaišes sve
čiams ir programos tvar
kytojams.

Pirmininkas V. Meti
nis perskaitė rezoliuci
ją, kuri nutarta pasiųsti 
JAV Prezidentui, Valst. 
Sekretoriui, J. Tautų Am
basadoriui A. Goldberg, 
abiems senatoriams ir 
visiems New Jerseykon 
greso nariams, o taipgi 
spaudai.

Prof. dr. J.J. Stukas 
perskaitė gubernato
riaus ir miesto burmist
ro proklamacijas. Kong. 
Peter W. Rodino buvo au
tomobilio sužeistas ir ne
galėjo dalyvauti. Jo kal
bą perskaitė atvykęs jo 
sekretorius. Invokačiją 
perskaitė kun. P. Toto
raitis.

į garbės prezidiumą 
pakviesti prel. Ignas Kel
melis ir Vytautas Abrai- 
tis, o taipgi NJLT-bos 
valdybos nariai.

Minėjimą atidarė Pra
nas Puronas, NJLT-bos 
valdybos narys. Minėji
mo programą pravedė 
inž. Valentinas Melinis, 
NJL Tarybos valdybos 
pirmininkas.

A.S. Trečiokas

Sol. Ona Zubavičienė, nuo
latinė lietuviškų pa rengimų New 
Jersey dalyvė.

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS
Vasario 4 d. naujoje šv. 

Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Nevvarke, New Jer
sey, L. B. Apygardos Val
dyba surengė tradicinį Už
gavėnių vakarą, kurio tiks
las paremti L. B. tautinių 
šokių grupę BALTIJA, šiai 
-grupei vadovauja V. Mieli
nis. 1

Vakarą atidarė N. J. L. 
B. pirmininkas inž. Vladas 
Dilis ir po trumpo pasvei
kinimo programos vadova
vimą perdavė Leonardui 
Šimkui, jaunimo reikalų va
dovui, kuris savo užduotį 
atliko gana sumaniai ir 
tvarkingai.

Programoje pirmas pasi
rodė Vladas Tursa humo
ristiniais kupletais. Po to 

sekė rašytojas Leonardas 
žitkus-žitkevičius paskai- 
tydamas savo satyrinius ei
lėraščius.

Muzikinę dalį išpildė dai
nininkė Ona žubavičienė 
padainuodama tris dainas: 
Siuntė mane motinėlė, Pir
ko senis man alučio — abi 
dainos V. Klovos ir Myli — 
nemyli, P. Mascagni. Pir
mosios dvi dainos mūsų 
programose retai girdėtos. 
Ir gerai, kad mūsų daini
ninkai nesitenkina jau nu
sistovėjusiomis, įprastomis 
dainomis, bet ieško ir su
randa naujo repertuaro. 
Ona Zubavičienė yra pa
slaugi lietuviškų programų 
talkininkė ir kur reikalas 
atsiranda, savo nuoširdžios 
talkos neatsako. Savo pasi
rinktas dainas išpildė sim
patingai ir su įtikinančiu 
jautrumu, ypatingai „Siun
tė mane motinėlė”. Jai 
akompanavo muzikas Al
girdas Kačanauskas.

Pabaigai dar girdėjome 
juokdarius Mataušą ir Ta- 
daušą (Vladas Tursa ir Ma
tas Varneckas), kurie kup
letais apdainavo įvairių vi
suomenės veikėju vargus.

dv)

NEW HAVEN

PAVYKĘS KONCERTAS
Lietuvių Moterų Klubų 

Federacijos vietos klubo 
suruoštas koncertas sau
sio 29 dieną, paliko ma
lonių prisiminimų. Atsi
lankiusius pasveikino ir 
viešnias - artistes pri- 
satatė dr. G. Vėbrienė.

Solistė Aušra Vedec- 
kaitė, publiką maloniai 
nuteikė savo švelniu bal
su, jaunatve, ir laikymu
si scenoje. Pianistė Al
dona Kepalaitė, nebe pir
mą kartą mūsų scenoje 
ir šį kartą visų didžiau 
siu entuziazmu priim
ta. Aktorė Dalia Jukne
vičiūtė, skaitė V. Ma
černio vizijas, klausyto
ją vykusiai perkeldama 
tėviškėn. AlgimantoMac 
kaus kūrybos skaityme, 
klausytojus žavėjo savo 
giliu ir jautriu išgyveni
mu. Programa ir išpil
dymu publika buvo su
žavėta. Už puikų progra
mos išpildymą viešnios 
apdovanotos gėlėmis. F o 
koncerto, pasidalinta įs
pūdžiais besivaišinant 
kavute. Nors salė nedi
delė, bet nebuvo perpil
dyta. Tokio lygio kon
certų retai būna mūsų 
kolonijoje, bet klausyto
jų, ypatingai vietinių, pa 
sigailėtinai maža, tačiau 
moterų klubui labai džiu
gu, kad LKMS-gos 33 
kuopos narės, seniau at
vykusios, klubo ruošia
mus koncertus skaitlin
gai lanko.

Sausio 5 d. L.M.K.F. 
vietos klubo susirinki
me A. Goldupienės bu
te, padaryta koncerto 
apyskaita, aptarti eina
mieji reikalai, išplatinti 
Liet. Mot. Klubų Fede-

Solistė Aušra Vedeckaitė ir 
pianistė Aldona Kepalaitė L.M. 
K.F. New Haven klubo suruoš
tame koncerte sausio 29 d.

racijos laimėjiman lei
džiamo, dail. V.K. Jony
no paveikslo bilietėliai, 
išrinkta nauja valdyba.

Naujon valdybon iš
rinkta: dail. Lijolė Žido- 
nytė — pirm., dr. G. Vėb
rienė, vicepirm., A. Jo- 
nynienė sekr., Viktorija 
Mackevičiūtė ižd., VI. 
Žemliauskienė — paren
gimų programų vad.

Išrinktoji pirmininkė 
klubui priklauso nuo pat 
įsikūrimo. Dėl susidėju
sių aplinkybių, kurį laiką 
negalėjo aktyviau klube 
dirbti. Lijolė, Europoje 
studijavusi mediciną, 
atvykus čia pradėjo sėk
mingai dirbti ligoninėj 
ir studijuoti meną, Yale 
U-te pasiekus magistrės 
laipsnio. Darbas ligoni- 
nje beveik visą laiką at 
ėmė, jei jo kiek liko 
dail. Židonytė studijavo" 
tapė ir piešė. Su savo 
darbais yra dalyvavus 
daugelyje parodų — vien 
pernai Newington’e, New 
Havene ir Norwalk, Conn 
Dabartiniu metu, daili
ninkė mokytojauja ame
rikiečių aukštesniojoj 
mokykloj Newington, 
Conn. ir ten pat vado
vauja meno skyriui. Mo
kytojauti, Lijolei seka
si ir patinka. Jos moki
niai yra laimėję premi
jų Connecticut ir kitų 
valstijų meno parodose,,

Šalia darbo mokyklo
je, dail. L. Židonytė in
tensyviai ruošiasi savo 
individualiai parodai ne 
tolimoj ateityj.

Albina Lipčienė

PROVIDENCE

• Amerikos lietuvių pilie
čiu pašalpos klubo susirin
kimas įvyko vasario mėn. 
12 d. Šis susirinkimas pa
žymėtinas tuo. kad buvo at
gaivinta tradicija naujai iš
rinktą valdybą prisaikdinti 
prieš klubo konstituciją. 

Šias apeigas atliekant B. Si- 
monavičiui, prisiekė ir pa
sižadėjo dirbti klubo gero
vei: pirm. Juozas Vaitonis, 
vicepirm Adomas Alukonis, 
sekr. Vladas Kačėnas ir kiti 
valdybos nariai.

Iš-metinės piniginės apy
skaitos sužinota, kad paja
mų buvo $73,448.28, išlaidų 
$3,882.26. Narių yra 95 as
menys, kurie moka į metus 
$6 nario mokesčio. Ligos 
atveju gauna $10 savaitei, 
pomirtinės pašalpos išmo
koma $400. šios sumos iš
mokomos iš bendrų paja
mų, todėl ir metinis pelnas 
lieka mažesnis. Be to, klu
bas įvairiom aukom per 
metus išmoka apie $600. 
Vasario 16-tos proga ALT 
skiriama mažiausiai $100. 
Dr. K. Griniaus paminklo 
statybai duota $25.

Gaila, kad klubo nariais 
nepriimamos moterys, nors 
šis klausimas buvo svarsty
tas. bet vėliau pamirštas. 
Šiuo atveju, pavyzdžiu gali 
būti kitų miestų panašūs 
klubai, kur moterys yra iš
renkamos net į valdybas.

Šis klubas yra vienintelė 
pajėgi lietuvių organizacija, 
kuriam reikėtų perimti Va
sario 16-tos ir gal kitų tau
tinių švenčių minėjimų ruo
šimas. Tuo pačiu būtų vyk
domas konstitucijos § 4, kur 
sakoma: „Klubas kviečia 
kalbėtojus bent kartą per 
metus, arba rengia susirin
kimus, kurie būtų naudingi 
lietuviams ir lietuvių tau
tai”. Deja, net ir senesnieji 
nariai tokių susirinkimų ne
beprisimena. Kviečiant kal
bėtojus anglų kalba būtų 
daug prisidėta prie lietuviš
kosios minties atgaivinimo, 
nes trečiosios kartos nariai 
lietuvių kalbos nebemoka. 
Iki šiol Vasario 16-tos mi
nėjimai vykdavo parapijos 

VVANTED 
FABRICATORS, WELI)ERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR,
MACHINISTS

Year around. inside, steady wprk. paid vacation 
and fringe benefits.

\VRITE. (ALL OR Al’l’LY M R. L ABERNETHY 
INDUSTRIAL WELDERS 

AND MACHINISTS
1003 MINNESOTA AVENl E. 1)1 Li TH. MINNESOTA 

(218) 727-8550

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

BBl. Joseph F. Gribauskos
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unite of $1,000.00 

For 3 Year* 
Dividendą Paid 

Ouarterly 
or Compounded

salėje, bet dalyvių skaičius, 
ypač mirus klebonui kun. 
Vaitiekūnui, smarkiai ma
žėja.

Po susirinkimo jaukiai 
pasivaišinta, skaniai ir gra
žiai, aišku, moterų paruoš
tos užkandos, tat kodėl jos 
nepriimamos klubo nariais ? 

■ Paskutiniuoju laiku su
mažėjo naujųjų ateivių 
skaičius, net vienuolika šei
mų paliko Providence, pa
traukdami Chicagon, Los 
Angeles ir kitur. Tas ypač 
palietė skautų veiklą, ne
tekta kaip berniukų taip ir 
mergaičių vadų. Norėta 
skautų veiklą likviduoti, 
bet tėvų susirinkime priei
ta nuomonės, kad tik skau
tų veikla mus „dypukus” ir 
tejungia. Jai sustojus, pil
kos mūsų gyvenimo dienos 
visai apsiniauks. Kur mes 
besusitiksime, kada jokių 
organizacijų neturima?

Išrinktas skautų tėvų ko
mitetas: pirm. Rastonienė, 
sekr. šakalienė, ižd. Saulė- 
nienė, o kad ponioms sun
kesnius darbus kas pečiais 
ir galva paremtų, vicepirm. 
išrinktas Traškauskas.

J. Saulėnas

DETROIT

• Detroito Kultūros Klu
bas rengia narių susirinki
mą International Instituto 
patalpose šį sekmadienį, va
sario 26 d., 4 vai. po pietų. 
Po trumpo valdybos prane
šimo bus įdomi programa.

Inž. dr.. L. Bajorūnas su
tiko parodyti skaidres iš 
Tokio ir Hawaii, kur jis bu
vo darbovietės siųstas da
lyvauti mokslinėje konfe
rencijoje. Maloniai kviečia
mi Detroito lietuviai gau
siai dalyvauti. Valdyba
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IR APYLINKĖSE
NAUJA LIETUVIŲ 

SALĖS BENDROVĖS 
VALDYBA

Metiniame Lietuvių Sa
lės Bendrovės akcininkų su
sirinkime išrinktoji nauja 
Lietuvių Salės ir Lietuvių 
Klubo valdyba — direkcija 
vasario 11 d. pasiskirstė 
pareigomis sekančiai:

Pirmininkas — Jurgis 
Malskis, vicepirmininkas — 
Stasys Mačys, vicepirmi
ninkas — Zenonas Dučma- 
nas, protokolų sekretorius 
— Ignas Gatautis, finansų- 
sekretorius — Jonas Apa
navičius, iždininkas — Er- 
nerstas Šamas. Valdybos 
nariai — Stasys Lukas ir 
Pranas Stempužis. Invento
riaus Komisija — Jonas 
Apanavičius ir Stasys Ha- 
laburda. Kontrolės Komisi
ja — Stasys Halaburda, 
Vytautas A. Braziulis ir 
Vytautas Stuogis.

Lietuvių Klubo reikalų 
vedėju išrinktas Zenonas 
Dučmanas, šiose pareigose 
buvęs ir praėjusiais metais.

* PRIEŠ ATNAUJIN
DAMI savo namų ar au
tomobilių draudimus, pa
lyginkite savo mokestį 
paskambindami V. Gied
raičiui tel. 944-6835. (21-22)

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJEVysk. Valančiaus lituanistinės mokyklos šokėjai pasirodę Tau

tų Festivalyje Clevelande. V. Pliodžinsko nuotrauka

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

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie- 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUDA
VINCO RAMONO novelės.

KAINA $3.00

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.

-------------------- IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas ...... ,...............................................

Adresas ...........................................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje.

TAUTOS VAIKIJ PASKIRTIS
Tautos garbė keliama 

įvairiais būdais. Garsi 
ir garbinga tauta laiko
ma ta, kurios vaikai kuo 
nors pasižymi. Pasižy
mėti gali savo taurumu, 
susiklausymu, mokslu, 
kultūra bei civilizacija. 
Tauta gali gyventi ma
žoje teritorijoje, būti ne 
gausi žmonių skaičiumi, 
o imponuojanti savo dar
bais.

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.

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

883-0700

Lietuvos nepriklauso
mybės žydėjimo metais 
dttžnai Lietuvą lankyda
vę Amerikos lietuviai. 
Čia jie viešėdami ne tik 
grožėdavosi gražiąja 
gimtąja gamta, bet ir gė
rėdavosi Lietuvos pažan
gumu. Štai vienos eks
kursantės lietuvaitės 
pasakytieji žodžiai:

— Niekur Amerikoje 
ar kituose kraštuose bei 
valstybėse, kur man te
ko būti, neradau taip ne
paprastai kvepiančio 
miško, kaip Panemunė
je. Aš niekada nebuvau 
didelė Lietuvos patriotė, 
bet po šio apsilankymo 
Lietuvoje aš ir norėda
ma nebegalėčiau išrauti 
tą tėvynės meilės jaus
mą, kurį davė man Lie
tuva. Nežinau, kaip rei
kia atsidėkoti už tas ma
lonias dienas, praleistas 
Lietuvoje. Jokie pinigai 
tai negali atlyginti. Aš 
turiu tik vieną troškimą 
kad grįžusi į Ameriką, 
kaip tas misijonierius, 
galėčiau bent dalį mūsų 
paklydusių lietuvių įti-

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

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

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

Tel. 752-3400. 

kinti, kad Lietuvą reikia 
mylėti.

Visada yra gyvas ir 
būtinas reikalas tarpu
savyje aiškintis, minti
mis keistis, idėjomis pa' 
sidalinti, jei norima tu
rėti platesnį ir gyvą kul
tūringos visuomenės ben
dradarbiavimą ir, beto, 
turime per Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę įgy
vendinti mūsų organi
zuotumą. Kas dar iki 
šiol nesuprato, ar nema
tė reikalo, patartina pri
siminti plačiai žinomą is 
torinį posakį, kad neor
ganizuotos, be dinamiš
kos minties ir veiksmo 
tautos miršta, užleidžia 
vietą veiklesnėms tau
toms. Ar mes tuo keliu 
irgu turime eiti? Neo

Mes turime tarp savęs 
bendradarbiauti, o bend
radarbiaudami ir būda
mi gerai organizuoti, 
stiprėsim, geriau pajėg
sime dvasinę kūrybą pra 
plėsti ir sugebėsime pri
augančioms kartoms duo
ti dinamišką akstiną bei 
jų jaunoms jėgoms suda
rysime sąlygas gražiai 
ir naudingai pasireikšti 
lietuvybės išsilaikymo 
baruose.

Nepamirškime senų 
išminčių pareikštos tie
sos, kad žmogus yra vi
suomeniškas gyvis. 
Žmogus, nesirūpinąs vie- 
šuoju reikalu, tautos ge
rove, organizacijomis, 
savąja spauda, tautybe, 
visuomenę naikinąs. Tuo 
pačiu juk naikina ir pats 
save. Be to, nereikia už
miršti, kad tik visuome
niški, gerai organizuoti 
sąmoningi, susipratę ir 

veiklūs būdami — būsi
me tvirti ir atsparūs vi
sokioms negerovėms.

Todėl reikia būti orga
nizuotiems, branginti ir 
gerbti individualią lais
vę, auklėti ir skiepyti 
jos meilę savyje ir savo 
vaikų širdyse.

Anais laikais, kada ėjo 
kova už lietuvybės išlai
kymą, nuo pat pirmo nu
merio Varpas ėmė pliek
ti lietuvius, ypač inteli
gentus, už nesirūpinimą 
savo tautos reikalais, už 
savanaudiškumą, apsilei
dimą, nutautimą, nelie
tuviškų šeimų kūrimą ir 
daugybę kitų ydų. Dr. V. 
Kudirka savo raštais da
rė žadinančią įtaką lie
tuvių tautai, giliai į žmo
nių širdis skiepydamas 
visuomeniškumą, tėvy
nės meilę ir pasiryži
mą dėl jos dirbti, kovo
ti, kentėti.

Tikėjimas savo tautos 
geresne ateitimi yra vie
nas iš pavyzdingiausių 
mūsų tautos išlikimo 
ramsčių. Kad svetimoj 
pastogėj neuždustume, 
kiekvienam lietuvy turi 
žėrėti tikėjimas Lietu
vos laisvės prisikėlimu. 
Tad nesišalinkim nuo lie
tuviškos veiklos, spau
dos ir kultūrinio gyveni
mo.

J. Miškinis

DIRVOJ E
DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
PLOKŠTELIŲ 
IR
NAUJU KNYGŲ u c

INTRODUCT1ON 
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 41103

HELP 1VANTED MALĖ

\VANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

MACHINISTS
Experienced Milling machine opera- 
lors and general machinists.
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints A Tolerances.
Steady overtime, all benefits, good 
starting rate, long range aircraft 
programa. \Vrite:

A..W. HECKER CO.
7100 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44103 
or phone 1-210-881-3700 

An Equal Opportunity Employer 
(16-22)

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

VVANTED AT ONCE 
1ST CLASS 
SHEAR 

OPERATORS 
LXI’I RIENCED IN LIGHT GAGĖS. 
MUŠT BE ABLE TO WORK E1T11ER 
SHIFT.
STEADY WORK & 1 RINGE BEN
KI us.

ENAMEL PRODUCTS CO. 
341 EDDY RD.

CLEVELAND. OHIO 44108 
(21-23)

VCANIED JOURNEYMEN 

B & S AUTOMATICS 
SCRIAV MACHINES 

•Sėt up and operale 3rd shift 
South Bend Area Company offering 
exc‘el)ent future for right man. Mušt 
be able to handle all phases of sėt 
ups. Wages in excess of local rates 
plūs nighl premium. Steady vvork, 
pairi holidays, vacations and insur
ance. Call R. Robison, 219 - 232-205 1.

An Equal Opportunity Employer 
(21-30)

1ST CLASS SKILLED 
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS • 
RADIAL DRILL 

HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

Mušt have job shop experience.
DAY & NIGHT SHIFT.

68 hour vveek. Fringe benefits.

WELDMATION, INC.
3 1720 STEPHENSON HWY. 

MADISON HTS., MICH.
(20-29)

SHEET METAL 
HAMMERFORMERS 

MLDG. BENDERS
Familiar vvith Stainless, Aluminum 
and C. R. S. Prototype Parts.
Also openings for Prototype Machin
ists. Also man familiar vvith Draw 
Bench Mldg. Sections. All fringes 
and benefits. 56 hour vveek.

EXPERI-METAL, INC.
23811 RYAN RD. 
WARREN, MICH. 
313 — SL 7-8121

(18-27)

TURRET LATHES 
AUTOMATIC SCREW 

MACHINE 
MILL HANDS 

PETERSON MACHINE 
PRODUCTS CORP. 

27040 Princeton 
Inkster, Mich.

....____ (18-24)
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

J. J. BACHUNAS — 
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS 
GARBĖS NARYS

Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Taryba 
savo dešimtosios sesijos 
metu pagerbdama Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininką Juozą J. Bachuną,. 
kuris jau trečią kartą vizi
tuoja Australijos lietu
vius, išrinko jį A. L. B-nės 
garbės nariu įteikdama jam 
tokio turinio adresą:
Aukštai gerbiamam

p. Juozui J. Bačiūnui
Jau trečią kartą su 

džiaugsmu ir pasididžiavi
mu sveikiname Jus Austra
lijoje. Mes esame ne tik dė
kingi, bet ir išdidūs savo 
tarpe turėdami ne vien gar
bingą svečią, bet ir mūsų 
bendruomenei visa širdimi 
atsidavusį bičiulį.

Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Taryba, 
norėdama išreikšti savo dė
kingumą už Jūsų dėmesį, 
meilę ir respektą mūsų ben
druomenei ir trokšdama 
Jus turėti mūsų bendruo
menės tarpe ne vien kaip 
svečią, ALB Krašto Valdy
bai pristačius savo dešim
tojoje sesijoje 1966 m. 
gruodžio 29 d. išrinko Jus 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės garbės na
riu ir kviečia Jus, pri
imant šį nutarimą, pasilikti 
nuolatos su mumis.

Australijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos 
prezidiumas : A. Kabaila 

VASARIO Ui 
MINĖJIMAS

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 atidarymas. 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; 
duetas — Vyt. Nakas ir Zita Burneikytė; poezija — 
Danguolė šukelvtė; deklamacijos — Eglė Juodval
kytė ir Danguolė Sakelytė; montažas — Kristina 
Sabaliauskaitė ir Romas Stakauskas, Lietuvos vaiz
dai — Uosis Juodvalkis ir piano Živilė Keliuotvtė; 
dainos — Viktorija Braždžionvtė, 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)

(pirmininkas), A. Liubinas 
(vicepirm.), V. Martišius 
(vicepirm.). Sekretoriatas: 
J. Karitonas, A. Dudaitis, 
B. Žalys.

Minėtą adresą atskirame 
lape pasirašė ir visi tą die
ną dalyvavę Krašto Tary
bos posėdyje Tarybos na
riai.

PETRO ŠIMKAUS 
ĮPĖDINIŲ DĖMESIUI
Pereitų metų spalio mėn. 

New Yorko valstybėje mirė 
Petras Šimkus, 70 metų 
amžiaus, sūnus Petro ir 
Onos Devaliūtės, nevedęs, 
paliko kelias dešimtis tūks
tančių dolerių. Sakoma, kad 
turėjęs du broliu, kurių vie
nas gyvenęs Chicagoje, o 
kitas Lietuvoje, bet velionį 
pažinojusieji to tikrai ne
žino. Gali būti, kad yra ir 
daugiau brolių ar seserų. 
Velionio giminės ar juos ži
nantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consu- 
late General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, Nevy 
York, N. Y. lz024.

DAIL. ANTANO J.
VAIKŠNORO PARODA 

FLORIDOJE
Dail. Antanas J. Vaikš- 

noras su savo tapybos dar
bais keliauja į saulėtą Flo
ridą. Jo darbų paroda įvyks 
kovo 6-11 dienomis The 
Naples Art Gallery, 1303 
Third Street, South Naples, 
Florida. Mūsų dailininkas 
ten išstatys 20 savo nau
jausius kūrinius. Drauge su 
juo toj parodoj dalyvauja 
ir Edris Eckhardt, kuri ten 
išstato savo stiklo darbus.

Dailininkui Antanui J. 
Vaikšnorui šie metai reikš
mingi dviem įvykiais: 25-ri 
kūrybinio darbo ir prade
dami amžiaus- 50-ji metai. 
Šimtmečio ketvirčio kūry
bos ir penkiasdešimties am
žiau laike A. J. Vaikšnoras 
yra sukūręs per 500 aukšto 
meninio lygio tapybos ir 
grafikos kūrinių, keliasde
šimt skulptūrų bei kerami
kos darbų. Per tą laiką yra 
suruošęs dešimtį savo ir 
dalyvavęs keliasdešimtyje

J. Kiaunės pagerbimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: J. Sirusas, S. Kiaunienė, J. Kiaunė, dr. A. Bud- 
reckis, dr. J. Puzinas, konsulas A. Simutis, A. Jurgėla. Kalba A. Diržys.

PAGERBDAMI JUOS STIPRINAME SAVO DVASIĄ

doriaus Vasiliūno suorgani
zuotą kamerinį trio, į kurį 
įeina jis pats, jo sūnus Vy
tenis — pianistas ir smui 
kininkas kun. V. Valkavi- 
čius.

Be to šiame koncerte da
lyvaus ir Birutė Pūkelevi-. 
čiūtė, kuri rečituos O. V. 
Milašiaus poeziją.

• "Lietuvių Televizijoj” 
programoj vasario mėn. 24 
d., 8:30 vai. pąsirodys pir
mą kartą Marijos mokyk
los ”Rūtos” Ansamblis su 
dainomis, kurias parengė 
žinoma muzikė seselė Ber-

(Atkelta iš 1 psl.)
Yorko skyriaus "Kario" re
daktorius Z. Raulinaitis, 
Korp! Neo-Lithuania Filis
terių Sąjungos pirm. A. 
Diržys, Korp! Neo-Lithua
nia New Yorko padalinio 
pirm. A. Noakaitė-čekienė, 
SLA ir "Tėvynės” vardu 
sveikino redaktorius A. So- 
daitis, V. Butkienė Birutės 
draugijos vardu, J. Šlepetys 
— Teisininkų, Balys Vy- 
liaudas, M. Ulėnienė, A. Gu- 
reckas sveikino Kiaunės bu
vusių mokinių vardu, A. 
Kaunas Dariaus ir Girėno 
Posto vardu ir kiti.

Raštu sveikino; Lietuvių 
Veteranų Sąjungos Ramo
vė pirmininkas gen. S. Dir- 
mantas, gen. P. Plechavi
čius, gen. S. Pundzevičius.

ALT S-gos pirm. inž. J. 
Jurkūnas rašo:

"Jūsų, kaip savanorio-kū- 
rėjo, kaip nepriklausomy
bės kovų dalyvio, kaip pa
reigingo kario ir kaip švie
timo darbuotojo nueitas ke
lias buvo visada tiesus, juo 
Tamsta žygiavai kantriai, 
ryžtingai, nedvejo damas 
pakėlei visus sunkumus ir 
nugalėjai visas kliūtis. Ma
lonu Jus sveikinti ir kaip 

bendrinėse parodose. Daly
vaudamas Clevelando Meno 
Muziejaus Gegužės Parodo
se, yra laimėjęs 23 premi
jas ir vieną Ohio valstijos 
premiją, su stambia pinigi
ne dovana. Ta premija ap
dovanotas kūrinys — akva
relė, nūdien yra Ohio Vals
tijos Kapitolio rūmuose Co- 
lumbus mieste.

Antanas J. Vaikšnoras, 
būdamas kuklus ir vengiąs 
reklamos, tarpe mūsų dar 
nėra plačiau išgarsėjęs, 
kaip kad tarp amerikiečių 
dailės meno vertintojų. Ma
žai kas iš mūsų žino, kad jo 
kūriniais nūdien puošiasi 
tokios' institucijos, kaip: 
Clevelando Meno Muziejus, 
Carnegie Muziejus Pitts- 
burghe, Corcoran Gallery 
NVashingtone, D. C., Virgi
nijos Muziejus, National 
Academy of Design ir Met
ropolitam Meno Muziejai 
New Yorke, Butlerio Meno 
Institutas Y o u n gstowne, 
Meno Institutas Daytone, 
Ohio Universitete ir Chrys- 
ler Show at the First Pro- 
vincetown Art Festival. A. 
J. Vaikšnoro du kūriniai 
randasi Chicagos Čiurlionio 
Galerijoje ir vienas Čiurlio
nio Ansamblio namuose 
Clevelande. (vb)

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicągoj 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 klijentasjbūk — būsi pa
tenkintas.

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

tautinės srovės darbuotoją. 
Ilgus metus Tamsta dirbai 
visuomeninį darbą įvairiose 
pareigose ir buvai ištikimas 
tautinės minties skleidėjas, 
todėl noriu tikėti, kad ir 
ateities dienose liksi tvir
tas ir pareigingas, kaip kad 
buvai atlikdamas didžiąją 
Lietuvos Savanorio-Kūrėjo 
pareigą".

Vilties draugijos pirm. A. 
Laikūnas rašo: "Metų bė
gyje Tamstos darbai su pa
sišventimu ir pasiaukojimu 
atlikti Lietuvai, lietuviams 
ir ypatingai tautinei srovei 
tešviečia jaunesnio s i o m s 
kartoms visuomet sektinu 
pavyzdžiu”.

Maloniais žodžiais raštu 
jubiliatą pasveikino iš Los 
Angeles korporacijos Neo- 
Lithuania steigėjas J. Dar- 
gis, Korp! Neo-Lithuania 
P h i 1 a d elphijos padalinio 
vardu Č. Tamašauskas, 
SLA prezidentas Dargis, J. 
Augaitytė, LMF Philadel- 
phijos klubo pirm., pik. M. 
Naujokas LLK S-gos vyr. 
vadovybės pirmininkas.

ANTANAS MATJOŠKA, mielas, bičiuliškas ir daugelio bosto- 
niškių mėgiamas vilnietis, vasario 7 d. atšventė dvigubą sukaktį: 
30 metų kaip apleido Vilnių ir 25 m. laimingo šeimyninio gyve
nimo.

Savo sukakčiai atžymėti jis padidino savo įnašą Vilties d-jai, pa
sidarydamas šimtininku ir 2 metams pratęsė Dirvos prenumeratą.

Dirvos rėmėjui ir tautinių organizacijų veikėjui bei jo gyvenimo 
draugei Juzei linkime dar daug saulėtų, giedrių gyvenimo dienų.

BOSTON

KULTŪROS KLUBO 
JAUNIMAS

Kultūros klubo susirinki
mas* įvyks vasario 25 d., 
7 :30 vai. vakare Tarptauti
nio Instituto patalpose, 
Bostone. Kalbės Yale uni
versiteto doktorantas Ro
mualdas J. Misiūnas. Tema: 
Šiaurės Amerikos pristaty
mas okupuotos Lietuvos 
spaudoje.

Primename, kad vietoj 
kovo mėnesio susirinkimo 
Kultūros klubas rengia dai-

Nepaprastą sveiki n i m ą 
atsiuntė K. S. Karpius, Cle
velando ALT S-gos sky
riaus pirmininkas, papuo
šęs jį dar iš nepriklausomos 
Lietuvos jo a. a. žmonos 
1938 m. atvežtu tautišku 
kaspinėliu. Taip pat raštu 
sveikino kap. P. Jurgėla su 
žmona, dr. Virkutis, J. ir
A. Daunorai, dr. V. ir B. 
Paprockai, V. Leskaitienė- 
Jonuškaitė, J. ir M. Valiu
kėnai, LF Bičiulių New 
Yorko sambūrio vardu dr.
B. Radzivanas prisiuntė do
vanėlę poeziją "Neparašyti 
laiškai", R. Kundrotienė, H. 
Kulber, Labučiai, P. Puro- 
nas New Jersey Lietuvių 
Resp. klubo vardu, A. ir I. 
Trečiokai ir kiti.

Salė buvo išpuošta dail. 
Jurgio Juodžio kūriniais, iš • 
kurių vienas buvo įteiktas 
jubiliatui. Po iškilmingos 
akademijos padėkos žodį 
tarė J. Kiaunė. Visi daly
viai buvo pakviesti vaišėms.

E. čekienė

lininko Vytauto Igno kūri
nių parodą, kuri tęsis nuo 
kovo 2 iki 11 dienos. Paro
dos atidarymas kovo 4 d., 
7:30 vai. vakare. Paroda 
vyks Tautinės Sąjungos na
muose. 484 E. Fourth St., 
So. Bostone.

CHICAGO

• "Laiškai Lietuviams” 
žurnalo metinis koncertas 
įvyks š. m. kovo mėn. 11 
d., 7 vai. 30 min. vak. Jau
nimo Centro salėje.

Pirmą kartą Chicagoje 
girdėsime smuikininko Izi-

narda, Bal. Brazdžionis pa
darys pranešimą "Spauda 
— Laisvės kovoje”. Akor
deonistas J. D. Vasilauskas 
išpildys tris liet, kūrinius, 
o J. Juozapaičio dūdų or
kestras sugros kelius daly
kus. Programa parengė B. 
Brazdžionis, ją praves Ka
zytė Brazdžionytė.

1967 m. kovo 5 d., sekma
dienį, Chicagos skautės ir 
skautai rengia Kaziuko Mu
gę. Chicagos ir plačiosios 
apylinkės visuomenė kvie
čiama atsilankyti. Atidary
mas 11 vai. ryto. (Sk.)

SANTA BARBARA

ŠYPSNIS SAULEI

Inž. Adolfas Glodenis

Kai Amerikos rytinės 
valstijos padengtos storu 
sniego sluoksniu ir vargina
mos aštraus šalčio, tai bu
vęs chicagietis chemijos 
inž. Adolfas Glodenis, per
sikėlęs gyventi į Santą Bar
barą, šildosi malonioj Kali
fornijos saulutėj.

žmogus, sulaukęs senat
vės, gali išvengti nemalonu
mu, kuriuos primeta gam
ta. Nesurištas su darbu bei 
nuosavybėmis lengvai gali 
pakeisti gyvenamą vietą 
pagal savo nuožiūrą.

Naujasis mūsų ’santabar- 
barietis’ nori priminti dau
geliui, kad Kalifornija ne- 

’apsirubežiuoja vien Los An
geles miestu, kad joje yra 
tiek daug gyvenamų vietų,' 
kur gali 'puikiai praleisti 
gyvenimo saulėlydį.

Ar Glodenis tik ne bus 
seniausias Kali f o r n i j o s 
tremtinys, sulaukęs 83 me
tu? Pagal metų skaičių jau
čiasi gana tvirtai. Tai kny
gos vyras — visa savo liuos- 
laikj atiduoda vietos bib
liotekai, savyje susikoncen
travęs mokslinių žinių, ku
rių dar nei metų skaičius 
neblukiną. Taip pat pasižy
mi vaišingumu, noriai at
žymi vardo dieną bei kitas 
sukaktis, pa s i kviesdamas 
artimuosius.

D i d ž iuojamės turėdami 
tokį asmenį sato' tarpe. Tai 
mūsų kolonijos gyvoji enci
klopediją. Linkime jam pri
sivyti Kalifornijos šimta
mečius ąžuolus. (kg)

nepamirškite 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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