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• ISPANIJOJE gen. Franco 
tęsia valymą: Madride suimta 
83 asmenys ir virš 20 laikoma 
namų arešte. Tarp suimtųjų yra 
penki Madrido advokatai, ketu
riolika universiteto profesorių. 
Dauguma jų priklauso liberali
niams, socialdemokratiniams 
ir krikščionių demokratiniams 
sluoksniams. Nė vienas jų nie
kad nebuvo laikomas pavojingu 
režimui kaip revoliucionierius 
ir nedalyvavo studentųmanifes- 
tacijose.

šis "valymas” turi tikslą iš 
vyriausybės sluoksnių pašalin
ti paskutiniais metais pradėju
sius reikštis liberalinius ele
mentus.

• DE GAULLE populiarumas 
Prancūzijoje kyla. Jei praeitų 
metų gruodžio mėnesį, tyrinė
jant prancūzų opiniją, pasisakė 
52% patenkinti de Gaulle politi
ka, tai sausio mėnesį patenkin
tųjų nuošimtis padidėjo iki 53%, 
o nepatenkintųjų sumažėjo 6 nuo 
šimčiais. Dėl Prancūzijos poli
tikos Artimųjų Rytų klausimu, 
nuomonės dalosi pusiau.

• ZURICHO miesto rotušėje 
sprogo bomba, padarydama tik 
nedidelius nuostolius. Policija 
mano, kad tai anarchisto dar
bas.

• VIETNAME du teroristai 
apsirengę pietų vietnamiečių uni
formoje, metė granatą J prezi
dento štabo viršininko gen. Kiem 
automobilį. Generolas, šoferis 
ir dar vienas asmuo buvo sužeis
ti. Prieš tris savaites nuo pa
našaus atentato žuvo švietimo 
ministras Minh Tri.

• KREMLIUJE įvykdyto aten
tato autorius, sovietų armijos 
leitenantas Iljinas, sakoma ne- 
nusižudęs. Jis šiuo metu tardo
mas.

• JOHNSONAS, kaip praneša 
N.Y. Times, prieš pasitraukda
mas iš prezidento pareigų, pa
sirūpino, kad būtų priimtas įs
tatymas, suteikiąs jam eilę pri 
vilegijų. Be dvigubos preziden
to ir senatoriaus pensijos apie 
100,000 dolerių, jis dar gaus 
kišenpinigius asmeniškiems rei
kalams 25,000 dol. ir vienkar
tinę "pašalpą" įsikūrimui civi
liniame gyvenime virš 300,000 
dol. Austine jam paskirus val
diškame pastate biuras iš 20 
kambarių, kuriame dirbs kelio
lika valdžios apmokamų sekre
torių. Iš Baltųjų Rūmų su sa
vim jis pasiėmė vieną profeso
rių, kuris jam rašydavo kal
bas, kad padėtų rašyti atsimi
nimus. Visam gyvenimui jam 
leista siuntinėti nemokamai laiš
kus ir pavestas asmeniškas lėk
tuvas Jis bus saugomas ^sar
gybinių. Visa tai padengs Ame
rikos iždas.

• ALLEN DULLES,Amerikos 
žvalgybos kūrėjas, mirė sulau
kęs 75 metų amžiaus. Istorijoje 
jis liks žinomas, kaip neginčija
mas modernaus špionažo kūrė-

Maskva visai nesivaržo Čekoslovakijoje...

Nors Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm šiuo me
tu problemų netrūksta, 
staiga atsirado dar vie
na, kuriai skiriamas ne
mažas dėmesys. Tai, tur
būt, dėlto, kad paliesta 
tautinė grupė turi nema
žos įtakos spaudoje ir 
yra linkusi, pamoky
ta kartaus patyrimo, jai 
gresiantį pavojų gerokai 
išpūsti. Aš turiu galvoje 
negrų tarpe pastebėtą an
tisemitizmą, kuriampra- 
eitos savaitės Time net 
paskyrė savo ’cover sto
ry'.

Problema prasidėjo, 
kai negrai pradėjo masi
niai apleisti pietines 
valstybes ir kurtis šiau
riniuose didmiesčiuose. 
Likimas lėmė taip, kad 
jie pirmiausiai įsitvir
tino žydų kvartaluose. 
Tai ne dėl to, kad žydai 
būtų jiems jautę specia
lių simpatijų, bet grei
čiau todėl, kad tie rajo
nai buvo gerokai pasenę 
ir žydai pradėjo keltis į 
brangesnius miestų bei 
priemiesčių kvartalus. 
Be to, negrų nuominin
kai paprastai moka ne
mažiau, bet daugiau, 
nors nuomų išgavimas 
sudaro nemažą proble
mą. Dėl to apartamenti- 
nių namų savininkai ne
buvo patyrę ypatingai di
delių nuostolių. Tačiau 
savo prekyvietes, biz
nius, žydai nebuvo lin
kę apleisti, nors juos ir 
suptų negrų apgyventi 
namai. Atvirkščiai, neg
rai skundėsi, kad jie ne
gali gauti išsinuomoti 
savo bizniui reikalingų 
patalpų.

Tokia būklė privedė

jas ir jo vaidmuo, bendradar
biaujant su broliu John Foster 
Dulles, valstybės sekretoriumi, 
neabejotinai turėjo didelės įta
kos Amerikos užsienio politikai.

•KOSYGINAS, Sovietųprem- 
jeras, jau kuris laikas nesirodo 
viešai. Spėjama, kad jis serga.

• NIXONO paskirtas Baltųjų 
Rūmų meno tvarkytojas, 23 me
tų jaunuolis, iš rūmų pašalino 
visus modernius amerikiečių 
dailininkų kūrinius, pakeisda
mas juos realistiniais paveiks
lais.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

prie negrų vadų reika
lavimo perleisti jų ra
jonuose esančias įmo
nes jiems. Nixono rin
kiminės kampanijos me
tu linksniuojamas 'juodo 
jo kapitalizmo' šūkis tą 
raidą dar daugiau paska
tino. Tokioje Chicagoje 
negrai pareikalavo iš vie - 
nos super-marketų bend
rovės paskirti negrus 
krautuvių vedėjus, o to
ji bendrovė iš 140 krau
tuvių 40 turėjo negrų 
kvartaluose. Bendrovė 
iš principo sutiko, ta
čiau aiškinosi, kad neg
rai neturi tiek kvalifikuo
tų žmonių. Tai negrų va
dai atkirto, kad negrų 
nepasiruošimas yra bal
tųjų kaltybė, todėl ir ve
dėjų paruošimas turinti 
būti baltųjų problema!

Tai skamba nelabai lo - 
giškai. Kuo, pavyzdžiui, 
žydai, kurie palyginti pa
tys neseniai įsikūrė šia
me krašte, yra kalti už 
tai, kad kas nors prieš 
porą šimtų metų pirko 
vergus? Tačiau tauti
niuose ar rasiniuose san
tykiuose paprastos logi
kos kai kada trūksta. Ir 
mes, atgavę nepriklau
somybę, stengiamės pa
tys įsistiprinti visose 
srityse, nors dažnai pa
tyrusių žmonių tada dar 
neturėjome...

Visa ta žydų - negrų 
santykių raida prasidė
jo jau ne nuo šiandien. 
Daugiau triukšmo sukė
lė New Yorko mokyto
jų streikas prieš nutari
mą leisti negrams sa
vo mokyklas viename ra
jone tvarkytis savaran
kiškai. Čia reikia pri
minti, kad New Yorke gy
vena per 1,8 milijonus žy
dų ir 1,5 milijonai neg
rų. Eilinis negras, ghet- 
to gyventojas, čia susidu
ria tik su keturių rūšių 
baltaisiais: policininku, 
biznierium, mokytoju ir 
socialinių (welfare) įs
taigų tarnautoju. Trys iš 
tų keturiųpareigūnųNew 
Yorke yra žydai. Todėl 
savaime aišku, kad neg
rai, kaltindami baltuo

sius už savo būklę, visų 
pirma mato žydus.

Tai labai tragiška, nes 
žydai turbūt dugiau už 
kitas tautybes dirbo už ly
gių teisių negrams su
teikimą. Negrų vadai tas 
teises gavę, pradėjo aiš
kinti, kad jie praktiškai 
jomis negali pasinaudo
ti, nes neturi savo 'po- 
wer structure' --politi
nės ir ekonominės galy
bės. Bet reikalavimas 
jiems žūt būt paskirti 
tam tikrą skaičių vietų 
ar įmonių veda prie kvo - 
tų sistemos, kuriai žy
dai yra ypatingai priešin
gi. Iš viso kiekviena tau
tinė grupė šiame krašte 
susilaukusi pripažinimo 
ir geriau įsikūrusi pati 
pasistengdavo išnykti 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad didesnėje 
bendruomenėje galima 
plačiau išnaudoti savo 
gabumus ir galimybes ne - 
gu siauresnėje tautinė
je ir rasinėje bendruo
menėje.

Būdinga, kad negrų tar
pe pasireiškęs antise* 
mitizmas žydus sukrė
tė ta prasme, kad juos 
pačius privertė atsimin
ti esant atskira tautybe. 
Žydų religiniai vadai jau 
seniai dejavo, kad žydai 
šiame krašte pameta sa
vo 'identity' —tapatybę. 
Jie vengdavo pasakyti sa
vo tautybę, šiuo metu jų 
tarpe pastebimas noras 
save aiškiau identifikuo
ti. Kas, aplamai imant, 
greičiau pasunkina negu 
palengvina naujos tautos 
— amerikiečių gimimą.

Kaip atskirą kurjozą 
galima būtų dar paminė
ti, kad apie 350.000Ame
rikos negrų yra žydų ti
kybos, tačiau Izraelio- 
arabų konflikte negrų tar
pe simpatijos yra arabų 
pusėje. Juos žavi ir ma
hometonų tikyba, nors, 
kaip tik arabų vergų pirk
liai šio krašto negrų pro
tėvius pardavė ameri
kiečiams.

ATSTOVAVO

LIETUVĄ...
Kai Vilniuje aukštesnieji ko

munistų pareigūnai vis dar sten 
giasi įrodinėti, kad Lietuva nie
kad nesanti buvusi tokia nepri
klausoma, kaip dabar, vienas 
po kito iškyla liudininkai, kurie 
bent mirdami liudija, kad 
ištikrųjų yra visiškai atvirkš
čiai.

Šių metų sausio 12 d. Mask
voj staiga mirė toks Anatoli
jus švecovas, gimęs Sibire, ru
so geležinkelininko šeimoj, Lie. 
tuvoj niekad negyvenęs ir iki 
1949 metų (iki 43 m. amžiaus) 
su Lietuva iš viso nieko bend
ra neturėjęs ir apie ją grei
čiausia nieko nei nežinojęs. Bet 
gi dabar, jau 15 metų, jis — 
"Lietuvos ambasadoriaus" 
Maskvoje pavaduotojas. Mat 
stengdamies vaidint "nepriklau
somybę", bolševikai yra įtai
sę Maskvoje savo vilniškių vie
tininkų "nuolatinę atstovybę", 
kurioje atstovą pasirenka ką 
nors iš Lietuvoj bent kiek gy
venusių, bet, štai jo pavaduo
toju laiko ką nors iš saviškių. 
Ir taip, per pastaruosius 15 
metų sibirietis švecovas, esą, 
"daug ir sėkmingai dirbo spren. 
džiant TSRS centrinėse įstal-

Sukaktuvininkė adv. Birutė Novickienė.

PIRMOJI LIETUVOS UNIVERSITETO 
MOTERIS - TEISININKĖ

ANTANAS DIRŽYS

Praėjusių metų pabaigoj 
Birutė Grigaitytė-Novickie- 
nė pasiekė savo amžiaus 
septintą dešimtį metų. Toks 
metų skaičius per didelis, 
kad pro jį galima būtų pra
eiti tylomis, ypač šiame at
sitikime, kai ponia Birutė 
n e p r i klausomos Lietuvos 
universitete buvo pirmoji 
moteris baigusi teisių fa
kultetą ir tapo diplomuota 
teisininke — pirmūne Lie
tuvos aukštojo mokslo nau
joje eroje.

Šiandien sukaktuvininkė 
priklauso eilei organizacijų, 
jų tarpe Lietuvių Teisinin
kų Draugijai, New Yorko 
skyriui, čia dera pabrėžt, 
kad mūsų pirmūnė — teisi
ninkė nuo Lietuvos laikų iki 
dabar, be mažiausios per
traukos priklausė teisinin
kų šeimai, buvo ir tebėra 
teisininkė kolegė visu išti
kimumu, tad ir šiame ilga
laikiame patvarume ji išsi
skiria tvirtu būdu, liudijan
čiu pastovumą, gražiausią 
žmogaus dorybę.

Kai sukaktuvininkė at
vertė 71-ąjį savo gyvenimo 
lapą, rodos, turiu titulą, 
norą, o nemažiau ir noblesse

gose respublikos keliamus klau
simus" (TIESA, 1969, sausio 14)

Taip, vadinas, reiškiasi "res
publikos nepriklausomybė": jos 
reikalus sprendžia "TSRS cent
rinės įstaigos", o tuos reikalus 
aiškina tų pačių įstaigų pasi
skirti švecovai...

Maža to: švecovas, esą "ak
tyviai dalyvavo pertvarkant res
publikos žemės Ūkį, stiprinant 
kolūkinę santvarką, vystant pra
monę". Nes, prieš paskiriamas 
Lietuvos reikalams atstovauti, 
ketverius metus, nuo 1949 šve
covas buvo Lietuvos kolchozi- 
nimo prižiūrėtojas maskvinėje 
kolchozų taryboje.

Tie dalykai nėra naujiena, tik 
vieši jų paliudijimai pačios ko
munistų partijos spaudoj yra 
mirtini smūgiai, pavyzdžiui Dir- 
žlnskaitės ir panašių "deputa
tų" pasakoms apie jų tariamą 
savarankiškumą Lietuvoj ir ne
va Lietuvos darbo žmonių va
liai atstovavimą. (ELTA) 

oblige jutimą stabterėti su 
įsakmesniu žvilgiu į ją, at
naujinant kai ką, kas pri
miršta, ir paryškinant kai 
ką, kas savaime neatsi- 
skleistų — ko gero, nieka
dos ...

★
Pirmiausia menu 1915 ir 

1916 metus, kai tada Birutė 
Grigaitytė baigė vieną Ry
gos gimnazijų ir ta pačia 
metų eile Vitebsko pedago
ginę gimnaziją. Vadinasi, 
čia ji buvo gavusi brandos 
pažymėjimą, o nepriklauso
mybės meto gimnazijos mo
kytojai sakydavo mums: — 
brandos atestatas tai ženk
las, kad esi I laipsnio inteli
gentas. Taigi, B. Grigaitytė, 
jau inteligentų tarpe ir tai 
atsitinka visai išvakarėse 
Lietuvos nepriklau somos 
valstybės, kai dėl to siekia
mo tikslo lietuviškoji švie
suomenė dirbo, judėjo ir, 
galima sakyt, virė.

1917 m. B. Grigaitytė da
lyvauja Petrapilio "karšta
me” lietuvių seime, o jau 
1918 m., po paskelbimo Va
sario 16-tos Nutarimo, ji 
jau Vilniuje Valstybės Ta
rybos kanceliarijoj, betvar
kanti raštus, bendraraščius, 
įstatymus — visus be išim
ties skubius ir svarbius, nes 
gi kiekvienas jų buvo tar
tum vitaminas besistojan- 
čiai ant savų gležnų kojii 
jaunai valstybei. Po to, su 
Lietuvos stiprėjimu, ji tam
pa Steigiamojo, I ir II Sei
mų protokolų biuro vedėja 
laikotarpyje nuo 1920 • iki 
1924 m. Negana to, tuo pa
čiu metu ji studijuoja teisę 
ir 1924 m. tampa diplomuo
ta teisininkė, įsitėmykim, 
pirmoji laisvos Lietu
vos universiteto auklėtinė, 
neabejotinai pirmasis pa
vyzdys visoms to meto stu
dentėms — rikiuotis su vy
rais, ko gero, lygiuotis 
jiems visu pajėgumu Lietu
vos valstybinėj kūryboj.

Iš tikrųjų, B. Grigaitytė 
eina visuomeninian gyveni- 
man gilyn ir platyn, tartum

(Nukelta į 2 psl.)
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IŠDAVIKAS BUVO 
VYRIAUSIAME ŠTABE

Nuo 1942 m. pavasario 
vokiečių kontražvalgyba 
pradėjo įsitikinti, kad 
sovietų vadovybė regulia
riai gauna tikslias infor
macijas apie vokiečių gy
nybą ir puolimo planus.

Rusai žinojo vokiečių 
produkcijos dydį, armi
joje esančių žmonių skai
čių ir dalinių kompozi
ciją Rytų fronte. Jie ži
nojo ir apie naujai gami - 
namus ginklus, o ypač 
viską kas darėsi Vyriau
siajame Štabe ir jo pla
nus. Buvo aišku, kad da
lį žinių surenka vokiečių 
armijos užnugary esan
tieji sovietų šnipai. Tam 
darbui jie naudojo de
zertyrus, nacių politi
nius priešus ir karinin
kus bei kareivius paim
tus nelaisvėn, kurie ne
sąmoningai išduodavo in
formacijas.

Bet sunku buvo paaiš
kinti, kaip Maskva galė
jo žinoti Vokiečių Vyriau
siojo Štabo planus. Gen. 
Franz Halder, iki 1942 
m. buvęs armijos gene
ralinio štabo viršininku, 
liudydamas 1955 m. vie
noje byloje pasakė: "Be
veik visi puolimo planai 
buvo perduoti priešui vie
no Wehrmachto Vyriau
siajame Štabe dirbusio 
išdaviko tuoj pat, kaip 
tik tie planai buvo pa
ruošti, pirm negu jie pa
tekdavo ant mano stalo. 
Per visą karą mes jokiu 
būdu nesugebėjome už
kirsti kelią šiam išda
vimui".

Kokį darbą gali nuveik
ti špionažo tinklas, net 
nedidelio šnipų skai
čiaus, štai įdomuspavyz- 
dys iš vokiečių slaptųjų 
archyvų.

1942 metų vasarą Var
šuvos priemiestyje Ot- 
wocke, vokiečiai po il
go ieškojimo surado prie • 
šo rezistencijos grupės 
radijo siųstuvą. Du lenkų 
karininkai, kapitonas 
Arzyzevski ir leitenan
tas Meyer, kartu su ke

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuviu įmonė, registruota 

U. S. Department 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 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Vedėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

ATTENTION ALL JOURNEYMEN
ELECTRICIANS 
MILLWRIGHTS 
PIPE FITTERS 

If you are interested in permanent employment with the best of working 
conditions and earnings—Champion Spark Plug Co., Ceramic Division 
has an immediate opening for you.

Insurance, pension plan. and other liberal benefits.

APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO. 
8525 BUTLER, HAMTRAMCK, MICH.

An Equal Opportunity Employer

42-11)

MUTUAL FEDER*L-A*—

w.w.<»Msi!žž

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po §1,000.00)

^MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1(2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
į___OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;
------ Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

liais bendradarbiais bu
vo suimti. Abu jie buvo 
prieš metus sovietų nu- 
parašiutuoti netoli Var
šuvos. Su savimi turėjo 
radijo siųstuvą irpustre 
čio tūkstančio dolerių. 
Jų užduotis buvo rinkti 
karinio pobūdžio žinias 
ir tuoj persiųsti į Mask
vą.

Kapitonas visur važi
nėjo rinkdamas informa
cijas, tuo tarpu leitenan
tas dirbo prie radijo siųs
tuvo. Vokiečių kontra
žvalgyba, suradus radi
jo siųstuvą ir kodą, o 
taip pat apie 500 pasiųs
tų Maskvon pranešimų 
kopijų, kai juos iššif
ravo neteko žado: tai ką 
tie agentai metų bėgyje 
galėjo sužinoti, tiesiog 
buvo neįtikėtina. Iš pra
nešimų galima buvo susi
daryti pilną vaizdą vokie 
čių pasiruošimų ofenzy
vai 1942 metų vasarą. 
Ne tik buvo praneštos 
Maskvai vokiečių kariuo
menės koncentravimo 
zonos, bet buvo tiksliai 
nurodytos korpų ir divi
zijų paskirstymo vietos, 
lygiai kaip planavimai ka 
riuomenės dalinių per
kėlimo. Sovietų Vyriau
siam štabui nesunku bu
vo nustatyti vietą, kur 
vokiečiai ruošiasi smog
ti, vien tik tų dviejų len
kų agentų pagalba. Ir vi' 
sa tai jiems tekainavo 
pustrečio tūkstančio do
lerių!

Ką padarė vokiečių 
žvalgyba (O.K.W.) atiden
gusi šį tinklą? Ar Ot- 
wock šnipų tinklas neati
darė vokiečiams akis 
kokį pavojų sudaro tokie 
agentai, naujos rūšies 
šnipai, atsiradę II Pas. 
kare? Ar ekspertai su 
konfiskuota medžiaga nu 
skubėjo į Hitlerio štabą? 
Nieko panašaus!

Hitleris niekad negavo 
raporto iš radijoklausi- 
mosi tarnybos, kad buvo 
surastas siųstuvas ir su

DIRVA

imti du lenkų karininkai. 
Gen. Erich Fellgiebel, 
Wehrmachto ryšių va
das, raportą grąžino at
gal tarnybai pastebėda
mas, kad jis per ilgas, 
kad galima būtų patiekti 
Fuehreriui. O kai buvo 
gauta santrauka, gene
rolas rado, kad ji per 
daug aliarmuojanti ir ga 
Ii Fuehrerį suerzinti...

Bet dar prieš karą 
Maskva Vokietijoje ir ki. 
tuose kraštuose pradėjo 
įkurti savo agentus su 
radijo siųstuvais. Tie 
žmonės dirbo su aistra 
ir nuostabia drąsa. Dau
gely vietų buvo gerai su
organizuoti špionažo 
tinklai, kurie per radi
ją palaikė ryšį su raudo 
nosios armijos štabu 
Maskvoje. Tokių šnipų 
lizdai buvo visuose di
džiuosiuose Europos 
miestuose. Kai kur 
anksčiau, kitur vėliau, 
surado radijo siųstuvus. 
1941 metais surado Briu
selyje, o 1942 metais Ber 
lyne ir Paryžiuje. Prane
šimų nuorašų iššifravi
mas atidengė baisius da
lykus: Sovietų Sąjunga 
praktiškai žinojo visas 
vokiečių vedamo karo 
Rytuose paslaptis.

Vėlesniais metais vo
kiečiams pavyko perim
ti pranešimus, kuriuos 
sovietų agentai Šveicari
joje siuntė į centrinę 
Maskvoje. Bet kodas 
buvo taip gudriai susta
tytas, kad tas telegra
mas tegalėjo iššifruoti 
tik 1944 metais, ir tai ne 
visas.

Iš jų paaiškėjo, kad 
agentai informacijas gau 
davo iš vokiečių vyriau
siojo štabo kelių valan
dų bėgyje, vos tik Hitle
riui priėmus nutarimą.

1942 m. lapkričio 9 d. 
kai VI vokiečių armijos 
kariai turėjo užėmę Sta 
lingrado devynias dešim 
tąsias ir kai sovietų va
dovybė ruošėsi kontra
puolimui prie Dono, vo
kiečių radijo klausymo
si tarnyba perėmė šif
ruotą telegramą, kurioj 
(iššifravus tik daug vė
liau) buvo sakoma:

"Dorai. Kur yra vokie
čių pozicijos užpakaly 
Stalingrado, pietvakarių 
fronte išilgai Dono? Di
rektorius".

Už kelių valandų buvo

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(§5,000.00 ar daugiau, įdedant po §500.00)

vėl klausima:
"Dorai. Kur dabar yra 

11—toji Panzer, 18—toji 
Panzer ir 25-toji moto
rizuota divizija, kurios 
prieš tai buvo Briansko 
sektoriuje? Direkto
rius."

Telegramos siuntėjas 
"Direktorius" buvo ne 
kas kitas, kaip sovietų 
žvalgybos viršininkas 
Maskvoje, o telegramos 
gavėjas "Dora" sovietų 
agentas Šveicarijoje.

Lapkričio 26 d. sovie
tų šarvuočiai aplink Sta
lingradą sudarė plieninį 
žiedą ir "Direktorius" te - 
legrafavo "Dorai":

"Atsiųskite informa
cijas kokių žygių Wehr- 
machto vyriausias šta
bas ruošiasi imtis sąry
šy su raudonosios armi 
jos progresavimu Stalin
grado kryptimi".

Ši telegrama tuo įdomi, 
nes parodo, kad sovietų 
vadovybė dar nebuvo tik
ra savo laimėjimu, vokie
čių visos armijos apsupi
mu. Ar sovietai nebijojo 
pakliūti į spąstus?

1942 m. gruodžio 25 d. 
Maskva pareikalavo iš 
savo agento Šveicarijo
je:

"Wertheris turi aiš
kiai nurodyti kiek re
zervo divizijų bus suda
ryta sausio 1 d. Atsaky
kite greitai".

Šitoj telegramoj pir
mą kartą pasirodo pats 
slapčiausias vardas iš 
visų sovietų šnipų Vokie ■ 
tijoje "Werther". 1943 
m. sausio 16 d. "Wer- 
ther" iš naujo pasirodo 
naujoj telegramoj:

"Dorai. Siųskite tuoj 
pat pirmoj eilėj Lucieir 
Wertherio informacijas 
apie Kaukazo frontą ir 
apie svarbiausias Rytų 
fronto vietas. Paskuti
nis Wertherio praneši
mas buvo labai svarbus. 
Direktorius".

Kai vokiečių ekspertai 
jau galėjo iššifruoti šias 
telegramas, dar nieko 
nežinojo apie asmenis, 
kurie slėpėsi po šiais 
vardais. Šiandien, uždan
ga beveik visiškai ati
dengta.

"Dora" buvo slapy
vardis sovietų špiona
žo tinklo Šveicarijoje va
do Aleksandro Rado, 
vengrų kilmės. Jo grupė 
buvo sudaryta iš fanati
kų komunistų. Tai buvo 
profesionalai agentai, vy
rai ir moterys, kurie 
gavo labai aukštą iš
mokslinimą šnipų mokyk 
loję. "Lucie" buvo vokie
tis emigrantas Rudolf 
Roessler, tikras karinio 
špionažo maestro, kurį 
galima sulyginti su gar
siuoju šnipu dr. Sorge, 
iki 1941 m. žiemos dirbu - 
šio sovietams vokiečių 
ambasadoje Japonijoje 
ir davusio Stalinui la
bai svarbių informacijų.

(Bus daugiau)

Birutė Grigaitytė (vidury) 1920 mėty pavasarį Pirmosios gąubicų 
baterijos karininky tarpe, Raudondvaryje prie Kauno. Dešinėje A. 
Novickis.

Adv. Birutė Novickienė
(Atkelta iš 1 psl.) 

norėdama aprėpti visą lie
tuvišką gyvenimą, kur tik 
ką mato darytina, taisyti
na, gerintina. Ją matome 
moterų judėjime ir čia ji 
pirmose gretose; motinoms 
ir vaikams — ji globėjų ei
lėse ; mažamečių apsaugai
— ji patarėja, užtarėja ir 
šauklys ruošt ir leist apsau
gančius įstatymus, steigt 
fondus ir be atlyginimų tei
sinių patarimų centrus.

Ir ne tik Lietuvos vidaus 
gyvenime ji buvo judri bet 
taip pat atstovavo Lietuvą 
tarptautiniuose santykiuose
— konferencijose, kongre
suose, tarptautinėje spau
doje.

Tolydžio ši veikla vystėsi 
B. Grigaitytei išėjus advo
katūrom Ir čia reikia pažy
mėti — ji buvo Kooperaci
jos Banko juriskonsultu 
nuo 1926 iki 1939 m. Tai 
antras jos gyvenimo faktas, 
sutvirtinąs jos pastovaus 
būdo bruožą net ir profesi
niame, taigi ir atlyginama
me darbe dėl savo egzisten
cijos.

Jei čia mes matom B. Gri- 
gaitytę par excellance vi
suomenininke (nors nepa
minėjęs jos ideologinės ir 
politinės priklausom y b ė s, 
ką, manau, atliks tų afilia- 
cijų jos draugai), tai, be 
abejo spėjam ją turėjus vi
suomeniniame darbe, be rū
pesčių, džiaugsmo ir paguo
dos. Tačiau tai dar neiš- 
ėmė jos visų asmeniškų no
rų. Mes žinom, savu laiku 
yra atėjusi B. Grigaitytei ir 
asmeniškos laimės valanda, 
kai susitiko — susipynė jau
nų širdžių keliai su inžinie
rių — pulkininku, Lietuvos 
kariuomenės savanoriu, An
tanu Novickiu. Kilimu — 
abu to paties Šiaulių apskri
čio; abu buvę rygiečiai; abu 
ir sukūrė šeimą Kaune. 
Jiems gimė duktė Živilė ir 
sūnus Sigitas, ir čia mes 
matom, dabar jau Birutę 
Novickienę, turinčią savo 
nuosavą mažąją bendruo
menę, didinančią skaičiumi 
ir didžiąją lietuvišką visuo
menę.

★
Taip augo ir bujojo No

vickiu židinyje Lietuvos

1969 m. vasario 7 d.

laisvės oru ir idealizmo dva
sia maitinama pagrindinė 
bendruomenės celė — šei
ma. Ji taip augo iki 1939 
m.

Tačiau atsiminkim ano 
meto tris Lietuvai įteiktus 
ultimatumus: 1938 m. — 
Lenkijos, 1939 m. — Vokie
tijos ir 1940 m. — Sovietų 
Sąjungos. Tai buvo metai 
pilni nerimasties ir žinom, 
kokiu kietu likimu Lietuvai 
baigėsi.

Tartum paraleliai Lietu
vos likimui klostėsi ir Biru
tės Grigaity tės-Novickienės 
gyvenimas. 1939 m. ji su
negalavo artričiu, o jau 
1941 m. išsivystęs negalavi
mas ją prirakino prie kėdės 
ant ratelių, nuo kurios savo 
galiomis ji nepakyla. Kai 
minim dabar jos 70 sukaktį, 
tai joje yra ir kita jos su
kaktis — 30 metų, tartum 
prikalto Prometėjaus prie 
uolos.

Argi nėra B. Novickienės 
gyvenimas mikro simbolis 
Lietuvos? — Abu likimai 
vienu laiku ir vienodi. Abu 
bandymai kieti ir su reika
lavimais nepaprastos kan
trybės. Ir mūsų sukaktuvi
ninkė Lietuvos pirmūnė — 
teisininkė tada, yra pirmau
janti dieviškąją kantrybe 
šiandien čia, išeivijoj. Ją 
lankant matom esančią ry
šyje su visu gyvenimu, gy
vai besidominčią įvykiais, 
blaiviai svarstančią proble
mas ir nepaleidžiančią iš sa
vo malonaus dėmesio teisi
ninkų gyvenimo.

Ji tartum mena mums:— 
žiūrėkit, nepameskit Lietu
vos laisvės teisės ne tik iš 
galvų, bet ir iš širdžių!

FEMALE

NURSE
REGISTERED

HEAD NURSE
7 to 3 Full Time

3 to 11 Full or Part Time 
Excellent salary and shift differ- 
ential paid hospitalization - 
pleasant vvorking conditions.

SHAKER MEDICAL 
HOSPITAL

41710 SHAKER BLVD.
216 991-1600

CLEVELAND. OHIO
(10-11)



1969 m. vasario 7 d. DIRVA Nr. 11 — 3

DIRVA THE LITHUANIAN 
NEWSPAPER

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND. OHIO 44103

Telephone: (216) 431-6344
Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio.

Published Two Times a Week 
every Wednesday and Friday 

by American Lithuanian Prass Radio Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $13.00. Single copy 15 cents.
Editor Vytautas Gedgaudas.

Business Manager Kazys S. Karpius.
Dirva išeina trečiadieniais ir penktadieniais. 
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00.

Redaktorius Vytautas Gedgaudas.
Reikalų vedėjas Kazys S. Karpius.

Straipsniai, išskyrus vedamuosius, reiškia jų autorių 
nuomonę.

Vieningai stokim 
į kovą už laisvę!
Šių metų Vasario 16 d. laisvojo pasaulio lietu

viai minės 51 metų Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo sukaktį.

JAV lietuvių kilmės amerikiečiai visose kolo
nijose rengiasi minėti šią reikšmingą lietuvių tau
tai įvykį ir protestuoti prieš Sovietų Sąjungos įvyk
dytą klastingą laisvos Lietuvos Respublikos okupa
ciją ir tautos pavergimą bei jos naikinimą žiauriau
siomis priemonėmis.

ALT Valdyba kreipiasi į visas mūsų sudėties 
organizacijų vadovybes, prašydama kviesti savo na
rius visomis išgalėmis padėti surengti vietinius mi
nėjimus, juose dalyvauti ir skatinti lietuvių visuo
menę savo darbais ir piniginėmis aukomis remti 
mūsų vedamą kovą už Sovietų Sąjungos grobiko pa
šalinimą iš okupuotos Lietuvos ir laisvės grąžinimą 
pavergtai lietuvių tautai.

Sovietų Sąjungos agentai, stengiasi skleisti oku
panto melagingą propagandą per spaudą, per atvyks
tančius į JAV asmenis ir visais kitais būdais, kad 
tik pakirsti mūsų vieningą ryžtą siekti lietuvių tau
tai ir mūsų tėvų žemei laisvės ir Nepriklausomy
bės.

Todėl Amerikos Lietuvių Taryba prašo sustip
rinti per mūsų organizacijų narius tą kovą morali
niais ir materialiniais veiksmais.

Aukokime tai kovai negailėdami savo išteklių 
vietinių kolonijų minėjimuose, gi kas negali prašo
ma siųsti aukas į ALT centrą, 6818 So. Western 
Avė., Chicago, Illinois, 60636.

Visos aukos, surenkamos Vasario 16 d. proga 
skiriamos kovai už Lietuvos laisvę ir tos paskirties 
organizacijų palaikymui.

Visi vieningai prašomi įsijungti kovai už mūsų 
tėvų žemės ir lietuvių tautos laisvę.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

PATARIMAI 
BENDRADARBIAMS

"Darbininkas" sausio 
31 d. numery, pokalbyje 
su savo bendradarbiais, 
duoda keletą patarimų, 
kurie tinka ir kitų laik
raščių, jų tarpe ir Dir
vos, bendradarbiams.

Štai ką "Darbininkas" 
rašo:

"Korespondentai pra
šomi nerašyti taip su
glaustai, kad nė uodas ne
galėtų nosies įkišti. Jei 
kas mano, kad taip to
bulai ir netalsytinai pa
rašė, kad nė kablelio ne
reikia pridėti, tai ne
žino, jog redakcijai ten
ka daug ką perrašyti. 
Kodėl? Rinkėjam sumiiv 
ga akyse ir susilieja tos 
suspaustos eilutės, su
slėgtos it sūris: renkant 
nejučiomis eilutės per
šokamos. Gali taip atsi
tikti, kad prasmė lieka 
bet jau kita. Korektorius 
viso skaitinio su tekstu 
nelygina — tai užimtų 
daug laiko. Jis pastebi 
tik tokius praleidimus, 
kur jau nėra nuoseklumo 
ir logikos. O jeigu to

kia yra? Pavyzdžiui, nuo 
pagrindinio kalbėtojo 
peršoko į pobūvio vado
vą, surinkdamas vieno 
pavardę, o kito — pra
kalbą. Skaitant surinktą 
tekstą, atrodo viskas 
tvarkoje. Atspausdinus 
ateina barimas ir atitai
symas, kurių lengvai bu
vo galima išvengti, jei ei
lutės nebūtų buvę sulie
tos rankraštyje. Taigi, 
nereikia gailėt tarp ei
lučių šviesos ir reikia 
pasigailėti redaktorių, 
rinkėjų ir korektorių. 
Jie taip pat žmonės, ne 
vergai.

*
Lietuvių kalba prašo

si daugiau pagarbos. Ne
galime jos daryti kito
kios, negu ji yra. Pavyz
džiui, jei gamtos nus
kriaustieji neištaria kai 
kurių pučiamųjų priebal
sių (č, š, ž), tai nereiš
kia, kad būtų galima be 
jų ir apsieiti, o taip pat 
be ilgųjų ir nosinių bal
sių. Lietuvos kalbos ra
šyba reikalauja tam tik
rų ženklų — stogelių, 
brūkšnelių, uodegėlių. 
Kas rašo kitoniškai, lie
tuvių kalbą darko. Kal
ta nelietuviško raidyno 
mašinėlė? Visai ne. 
Ženklus galima sudėti 
ranka. Kam tai sunku, 
tai arba nemoka lietuviš
kai rašyti arba to nepai
so. Redakcijos dar apsun
kinamos nereikalingu

JUOZO TUMO-VAIŽGANTO VAIDMUO
VASARIO 16 IŠVAKARĖSE

Kiekviena idėja turi 
būti subrandinta gilių 
minčių įtampos procese. 
Vėliau turi būti jos pase
kėjų mintimis skatina
ma ir jų pasišventimo 
auka tobulinama. Jei ši
tie faktoriai bus pildomi 
nepasens ir visados jos 
pasekėjams bus švie= 
saus kelio žibintas. Sa
koma, idėjos, tautos ir 
valstybės miršta tik ta
da, kai dėl jų nebekovo- 
jama ir jų kamieno šak
nų nebepalai stoma krau
jo auka.

Lietuvių tautos atgi
mimas, arba tautinės idė
jos plėtojimas, tai nėra 
kokios ideologijos ar 
vaizduotės gaminys, bet 
istorinės tikrovės įvy
kis. Kalbėdami apie mū
sų tautos atgimimo rai
dą mes negalime remtis 
kokiais nors atitrauk- 
tiniais samprotavimais 
ar grynos vaizduotės kū
ryba. Šio istorinio įvykio 
kilmei nušviesti reikia 
sugebėti įžvelgti į ano 
meto gyvenimo tikrovę, 
įsijausti ir atkurti pra
eities įvykių tikruosius 
padarinius ir remtis tais 
daviniais, kurie šiandien 
istorijos mokslo pripa
žįstami kaip įvykę fak
tai.

Kiekvienais metais 
mes prisimename pa- 

triūsu: atidžiai skaityk 
ir dėliok tuos ženklelius 
net tokiem raštam, ku
riais garsinamas savas 
reikalas.

Arba kitas bando vienu 
šūviu tris ar keturis zui
kius nušauti. Sukrauna ei
lę popierių, į tarpus įkiš
damas nudėvėtą anglinį 
popierių ir rašo. Po to 
siunčiama keliom redak
cijom tas pats pasigarsi- 
nimas. Laiminga dar ta 
redakcija, kuri gavo pir- 
mesnius egzempliorius. 
Bet jei pakliuvo ketvir
tas ar penktas, tai ir 
spėliok kas čia norėta 
pasakyti. Tokius raštus 
reikėtų be atodairos grą
žinti. Tikras daiktas, 
kad svetimiem taip ne
rašoma dėl pagarbos. Ar 
mažiau tos pagarbos ver 
ta savo kalba ir savo 
spauda?

*
Poleminiai raštai daž

nai sukelia kartumo, o re- 
dakcijom pridaro nema
lonumų. Negalima be to 
apsieiti, kai nuomonės 
skirtingos. Tačiau vie
nas dalykas yra savo nuo 
monę išreikšti kultūrin
gai, taktiškai bei manda
giai ir po ja padėti savo 
vardą. Visai kitas daly
kas pulti šiurkščiai,pik
tai, užgauliai ir padėt 
tik inicialus ar slapyvar
dį. Slapyvardžiai naudo
tini tik bendro pobūdžio 
straipsniam ir beletris
tikai. Tad nereikia rūs
tauti, jei redakcija sla
pukų raštų nededa. Nede
da kartais ir pasirašytų. 
Sakytume, varžoma 
laisvė savo nuomonę pa
reikšti? Visai ne. Net ir 
kalbėdamas žmogus ne
turi tokios laisvės, kad 
galėtų sakyti, kas tik lie
žuvyje niežti. Spaudai 
yra statomi dar didesni 
reikalavimai: parašy
tas žodis turi būti gerai 
atidairus ir saikus". 

skelbtą Lietuvos valsty
bės atstatymo aktą — 
vasario 16 dieną. Šios 
šventės metu Vasario 
Šešioliktosios akto kil
mė nušviečiama labai

Kun. Juozas Tumas-Vaižgantas Lietuvos nepriklusomybės pra
džioje.

miglotai. Neparodoma 
tos didžiosios istorinės 
raidos lemiamųjų įvykių 
gilesnio įžvalgumo ir jų 
kruopštesnio atskleidi
mo. Vasario Šešiolikto
sios aktas staiga neatsi 
rado, bet prie Lietuvos 
nepriklausomybės atkū
rimo prieita tik po sun
kių ir ryžtingų ano me
to lietuvių šviesuome
nės pastangų.

Šių pastangų didžią 
naštą ant savo pečių yra 
nešęs šviesusis kanau
ninkas Juozas Tumas- 
Vaižgantas. Jis savo 
širdyje ir prote subran
dintam mintim per spau
dą skverbėsi įplačiosios 
lietuvių masės tarpą. To - 
dėl kalbant apie Vasario 
Šešioliktosios akto gene
zę dera visokeriopu po
žiūriu prisiminti kanau
ninko Dr. J. Tumo-Vaiž
ganto vaidmenį Lietuvos 
atgimimo ir laisvės kovų 
pastangų tarpsnyje. Juo 
labiau šis prisiminimas 
įgyja iškilesnę prasmę, 
kad šiais 1969 metais 
rugsėjo mėn. 20 dieną 
sukanka 100 metų, kai į 
Lietuvos ano meto ūkano
tą gyvenimą atėjo Juozas 
Tumas, vėliau tapęs Lie
tuvos Universiteto Hu
manitarinių Mokslų Fa
kulteto profesorius ir 
kartu Garbės Daktaras.

Jei mes sutiksime ir 
pripažinsime, kad tauta 
yra netik istorijos gami
nys, bet ir veiklus jos da 
lyvis. Trumpai šią mintį 
galima išreikšti, kad tau
ta yra judri gyvenimo di
naminė tikrovė. Todėl 
XIX a. Europoje vyku- 
siems tautiniams judėji
mams galima suteikti bū
dingą socialoginę sąvo
ką. Šie tautiniai judėji
mai yra bendra europi
nė apraiška. Dinamiški 
ir gaivalingi tautiniai ju 
dėjimai davė pradžią mo
dernių tautinių valstybių 
atsiradimui. Savaime su
prantama, kad šios dva
sios nepaliesta neliko nė 
Lietuva.

Atskirų asmenų ar gru
pių pastangos susiliejo į 
bendrą ir veiksmingą tau
tinio atgimimo srovę 
tiek pačioje Lietuvoje, 
tiek už jos ribų, o ypač 

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Aušra, Var
pas, Tėvynės Sargas ir 
Viltis pažadino vienodes 
nio ideologinio, o vėliau 
ir politinio mąstymo 

žmones. Ano meto mūsų 
šviesuomenė ėmė savo 
politinį mąstymą išreikš
ti būdingomis Europoje 
vyraujančiomis politi
nėmis srovėmis. 1896 
metais susiorganizavo 
pirmoji partija Lietuvo
je — Lietuvos Socialde
mokratai. 1902 metų ga
le užsimezgė Lietuvių 
Demokratų Partija,išku- 
rios prieš Steigiamojo 
Seimo rinkimus susida
rė Lietuvos Socialistų 
Liaudininkų Demokratų 
ir Valstiečių Sąjunga. 
1904 metais į politinę 
sceną viešai išėjo susi
organizavę krikščionys 
demokratai. Ir galėliau 
1916 metų pabaigoje įsi
kūrė Tautos Pažangos 
Partija — vėlyvesnieji 
tautininkai.

Rašant apie kan. J. Tu
mo-Vaižganto visuome
ninę veiklą tenka šiek 
tiek įžvalgiau pagvilden
ti Tautos Pažangos Par
tijos kilmę. Pagrindi
niai Tautos Pažangos 
Partijos kūrėjai buvo bu
vusieji viltininkai-vairi- 
ninkai: kun. J. Tumas, 
Juozas Kubilius ir Liu
das Noreika. Šie trys 
didieji viltininkų šulai 
sukristalizavo pagrin
dinius Tautos Pažangos 
Partijos uždavinius.

Apie Tautos Pažangos 
Partijos tikslą "Mano 
kronika" 1922 m. (rank
raštis) sako kun. J. Tu
mas — busimąją Lie
tuvą, ar ji bus šioka ar 
tokia, ar vokiečių ar ru
sų apžergta, ar visai ne
priklausoma, vis tiek 
grįsti tautiškumu. Tau
tiškumas — gyvoji kal
ba, tautos dvasia, jos 
nuotaika ir išmanymas, 
istorinės tradicijos, tu
rėjo visus mus padary
ti įstabius, anot žemai
čių betariant; įasmenin 
ti, kad bet kas galėtų pa
sakyti: štai kokių lietu
vių esama, kuo jie tega
lima patenkinti. Formu
luoti mums tai nesise
kė, bet "in confuso", 
nuovokoje mes buvome 
pasidarę stipriai nusi
maną tautišką savo ver
tybę. Tautininkų vardo 
vengėm, nes kaip tik 
prieš tai karštieji rusai 

tą vardą buvo padarę ne
pakenčiamą.

Kitoje vietoje minėto
je kronikoje kun. J. Tu
mas rašo: "Tautos Pa
žangos" tikslas — lais 
va Lietuva su pačiu lie
tuvių apsisprendimo tei
se". Tačiau valstybės 
tipas "Tautos Pažangai" 
ne pirmos eilės svarbu
mas ir toliau sako: "lais
vo žmogaus nepavergia 
konstitucinė monarchi
ja, vergų dvasios pilie
čių nepadaro ir demokra
tinė respublika" ir to
liau šitaip dėsto: "pirmų

(Nukelta į 4 psl.)

frašo
KAS SVARBIAU: 
GARBES AR TAUTOS 
ISTORIJA?

Niekas kitas taip ka
tegoriškai, entuziastiš
kai, kilniai ir konkrečiai 
— aukodamas net 100 
dol. — nesiūlė atskira 
knyga išleisti C. Gedgau
do Dirvoje spausdintų 
studijų "Lietuvių tautos 
kilmės beieškant", kaip 
M. Aukštuolis. (Žiūr. 
Dirvos Nr. 9). Jis tvir
tina, kad šios knygos 
"teisingais ir tikrais 
duomenimis remdamie
si" mes atsikratysime 
lenkų ir kryžiuočių melo 
bei pažeminimo, kad nuo 
šių "tikrų mūsų istorijos 
duomenų" turime pradė
ti studijuoti savo tautos 
savitą būdą. Anot Aukš
tuolio, ši knyga reikia iš
leisti "mūsų tautos gar
bingai praeičiai įamžin
ti", ir jis tiki, kad atsi
ras tokių, kurie išgirs 
"šį šauksmą" į talką tau
tos garbei iškelti.

Atsiliepiu į "šįšauks
mą", nors ir ne taip, kaip 
M. Aukštuolis kvietė.

Mes turime ne vieną 
kompetetingą, darbštų, 
pasišventusį ir — kaip jų 
profesijos prigimtis rei - 
kalauja — bešališką is
toriką. Tačiau tokio pla
taus masto Č. Gedgaudo 
reveliacijos, atrodo, ne
tik privertė mūsų istori
kus parausti, bet gal 
jiems net žadą užgniau
žė. Tad palaukime tru
putį, tikėkime, jie atgaus 
žadą ir "mūsų tautos gar
bingai praeičiai įamžin
ti" laiko bei pastangų ne
pašykštės. Turėkime 
kantrybės, kol jie patik
rins C. Gedgaudo istori
nių versmių matavimus 
ir paskelbs savo ištar
mę. Tatai reikalinga, 
kad tautinės garbės is
torija taptų tautos isto
rija. Č. Gedgaudas yra 
čia vienas žodis, o juk 
"vienas žodis — ne šne
ka". Teigiamu atveju, 
manyčiau, nereikės el
getauti — tokios svar
bos veikalui išleisti lė
šų paskirs mūsų fondai.

Nes tai būtų, pasak 
Aukštuolį, knyga, kokios 
nebuvo išleista "per iš
tisą mūsų tautos gyve
nimo amžių".

Aukštuolio siūlomu 
būdu gal tada reikės telk - 
ti lėšas Višteliausko ge - 
nijui įamžinti. Jukšisne- 
suprastas idealistas jau 
prieš šimtą metų skel
bė, kad Adomas ir Ieva 
Rojuje lietuviškai kalbė
jo.

Ant. Rukšėnas
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pirmiausia turi būti ap
saugotos įgimtosios žmo
gaus teisės: tikybos, są
žinės, žodžio, susirinki
mų, organizacijų, sąjun
gų laisvė, asmens, buto, 
korespondencijos nelie
čiamybė. Pažangiečiai 
pripažįsta visų žmonių 

ir tautų lygybę ir lais
vę. Tautų santykiams 
normuoti ir tautų tei
sėms ginti tinkamiau
sia norma — tautų fe
deracija". Bendrai pa
žangiečiai, siekdami or
ganiško tautos stiprėji
mo, jos medžiaginę bei 
dvasinę kultūrą kelia. 
Jie į busimosios nepri
klausomos Lietuvos 
valstybės pagrindą dėjo 
ne kurį nors vieną luo
mą, bet visą tautą. Atvi 
rai reikia pripažinti, 
kad jie labiau akcentavo 
būsimosios Lietuvos 
valstybės esminius, o ne 
formalinius dalykus.

Šitokiais principais 
kun. J. Tumas anuo me
tu rėmėsi savo politinia
me darbo lauke ir visuo
meninio gyvenimo veik
loje. Su šitokiais įsitiki
nimais apsišarvavęs jis 
gynė Lietuvos nepriklau
somybės idėją. O toji 
nepriklausomybės idė
ja anuo metu kai kam ro
dėsi labai miglota ir 
marksistinio socializ
mo ūkuose paskendusi. 
Kaip suprato anais lai
kais Lietuvos nepriklau 
somybės atkūrimo poli
tinį darbą mūsų vado
vaujančių srovių politi 
kai ir visuomenės veikė 
jai parodo būdingas 1917 
metais gegužės mėn. 27
— birželio 3 dienos Pet 
rapilyje posėdžiavęs 
lietuvių seimas.

Į Petrapilio lietuvių 
seimą buvo atvykę 334 
atstovai; 14 pripažinta 
netinkamais, taigi beliko 
320, kai kurie atstovai 
išvažinėjo nesulaukę ga
lo. 1917 m. birželio mėn. 
3 d. tokia buvo seimo su
dėtis: socialistų liaudi
ninkų — 90, socialdemo 
kratų — 39, krikščionių 
demokratų — 41, neparti
nių — 51, katalikų — 32, 
santaros — 30, tautos 
pažangos — 20 ("Lie
tuvos Žinios", 1927 m. 
Nr. 99).

Pats seimas ėjo ne
sklandžiai, nes partiniu 
atžvilgiu jis buvo gana 
įvairus. Dėl to įvairu
mo ir griežto nuomonių 
skirtumo buvo sunku su
sikalbėti. Daugiausia gin
čų ir kalbų sukėlė Lie
tuvos ateities klausi
mas. Šiuo klausimu kal
bėjo apie trisdešimt kal
bėtojų ir kalbos truko 
tris dienas — gegužės 
31 d. birželio 1 ir 2 d. 
Pats seimas pasidalino į 
dvi dalis. Dešinieji — 
(pažanga, krikščionys de 
mokratai etc.) įrodinėjo 
kad seimas turi reikalau - 
ti Lietuvos nepriklauso
mybės, o kairieji (Soc.
— liaudininkai, soc.de- 
mokr., santara) —apsi
sprendimo teisės, t.y., 
teisės Lietuvai laisvai iš 
spręsti visus savo liki
mo klausimus Steigia
majame Seime ("Lietu
vos Žinios", 1927 m.Nr. 
88). Su tokiu kairiųjų nu
sistatymu dešinieji jokiu 
būdu nenorėjo sutikti. A. 
Merkelis savo knygoje: 
"Juozas Tumas-Vaiž

gantas" seimo susiklos
čiusią politinę padėtį ši
taip apibūdina: "Pažan
giečiams ir dešinio- 
sioms lietuvių parti
joms Lietuvos nepriklau
somybės reikalavimas 
buvo aiškus, kaip diena. 
O kairiesiems jis buvo 
miglotas. Jie manė, kad 
reikalaudami nepriklau
somos Lietuvos, nusidė- 
sią visos Rusijos socia
li stiškiems demokrati
niams principams, kad 
jie eisią prieš visos Ru
sijos demokratus.

Pirmas dėl Lietuvos 
ateities pradėjo kalbėti 
kun. J. Tumas. Jis buvo 
išrinktas į seimo spau
dos komisiją, kuri turė
jo informuoti laikrašti
ninkus apie seimo eigą 
ir jo pasiektus rezul
tatus. Tačiau seimas ėjo 
nedarniai ir nieko dar 
nebuvo padaręs, kuo bū
tų galima pasidžiaugti 
su laikraštininkais. Kun. 
J. Tumas nurodęs, kad 
seimas, keturias dienas 
prasivaidijęs, dar nieko 
rimto ir konkretaus nenu
tarė, kreipės į seimo na
rius tardamas:

Vyručiai, bent dabar 
nurimkime! Dabar įtemp
kime visas savo pajėgas, 
ir ko šalčiausiai išdės
tykime kits kitam visus 
mūsų arsenale esančius 
išrodymus už ir prieš 
nepriklausomybę, už ir 
prieš tiktai jos apsi
sprendimo teisę.

Kun. J. Tumo nuomo
ne, nepriklausomybės, o 
ne apsisprendimo teisės 
turime reikalauti todėl, 
kad pirmoji sąvoka yra 
daug aiškesnė; tad ji turi 
tapti mūsų politiniu šū
kiu. Todėl jisiresąspa- 
siryžęs kalbėti apie Ne
priklausomą Lietuvą, 
kaip šūkį, "kad visi tai 
išgirstų ir įsidėmėtų; 
visų pirma, mes patys, 
plačiosios mūsų minios, 
įdant rengtųsi pačios iš 
reikšti savo valią; dau
giau mūsų netekusi rusų 
demokratija, mus užgro
busi Vokia ir, pagaliau, 
Europa, įdant tai turėtų 
omenyje, ruošdamosi į 
taikos konferenciją".

Nepriklausomybės tu
rime reikalauti todėl, 
kad pati nepriklausomy
bės idėja nuo amžių glū
di lietuviuose. Patsai lie
tuvis, — anot kun. J. Tu
mo, — tai gyva nepri
klausomybė. Senovėje 
lietuviai narsiai gynė sa
vo nepriklausomybę, o 
jos netekę išsaugojo gy- 
vą nepriklausomybės ins
tinktą. Trūko tik gerų ne
priklausomybės formu
luotojų bei ideologų. Da
bar jų nebestinga. Tik 
reikia kuo plačiausiai mi
niose paskleisti nepri
klausomybės šūkį. Bijoti 
nesą ko nė visos rusų 
demokratijos. Jei mes 
patys nereikalausime ne
priklausomybės, kiti sa
vo noru mūsų nepriklau
somų nepadarys. Be to, 
lietuviams nepriklauso
mybės reikalauti liepia 
ir tarptautinė situacija.

— Pagaliau visi mes 
matome, sako baigda
mas savo kalbą kun. J. 
Tumas, — jog Lietuvos 
klausimas per karo ap
linkybes tapo tarptauti
nis klausimas. Nei ru- 
sai, nei vokiečiai vieni mą 
patys jo neišriš: riš jį 
bendrai visų kariaujan-

čiųjų valstybių konferen
cija. Ir kaip gi riš? Jei 
turės mus tik žalią vals 
tybės medžiagą, tai pri
mes mus bent kuriai ki
tai valstybei priedo. Jei 
turės valstybėje jau ap
sisprendusią tautą, su 
visiškai aiškiai formu
luotais idealais, tai 
skaitysis su ja, kaipo su 
tokia. Tad nepriklauso
mos Lietuvos reikala
vimas laiku turi pasiek
ti ausis visų Europos 
valstybių. Mes neatsako 
me už tai, ar bus kas iš 
to ar ne, tuojau, ant tų 
pėdų; mes tik atsakome 
už tai, ar padarėme ant 
tų pėdų tuos žingsnius, 
kurių iš mūsų reikalau
ja naujai susikrovusios 
aplinkybės ir sąlygos. O 
jos visais žvilgsniais, 
kaip matėme, reikalau
ja, kad Rusijos Lietuvių 
seimas apreikštų pasau
liui — Nepriklausomos 
Lietuvos reikalavimą".

Po ilgų ginčų buvo pa
tiektos 7 rezoliucijos. 
Toms rezoliucijoms su
derinti buvo sudaryta ko 
misija. Vienos bendros 
rezoliucijos komisijai 
sudaryti nepavyko. Liko 
dar trys: 1) Socialistų,
2) Santaros ir 3) Palan
gos bei dešiniųjų. Bal
suojant laimėjo šitokio 
turinio dešiniojo sparno 
rezoliucija:

"Rusijos Lietuvių sei 
mas, sukviestas Petra
pilyje 1917 m. gegužės 
m. 27 d. posėdžiuose nuo 
gegužės 31 d. iki birže
lio 3 d. svarstė Lietuvos 
politikos padėjimą ir 
žengdamas prie nepri
klausomos demokrati
nės Lietuvos respubli
kos, kurioje turi būti 
pripažinta visiems be 
tautos ir lyties skirtu
mo lygios pamatinės 
piliečio teisės ir visiš
ka tikėjimo laisvė, ir at 
sižvelgdama į tai:

1) Kad prieš karą vie
na etnografinės Lietuvos 
dalis buvo Rusijos, o ki
ta Vokietijos valdžioje;

2) Kad Rusijos Lietuva 
per šį karą veik visa už
imta vokiečių kariuo
menės;

3) Kad jos klausimas 
todėl tapo tarptautinis ir 
bus rišamas Taikos 
Kongrese;

4) Kad dėl užimtųjų 
per karą svetimos vaisty 
bės žemių yra nustaty
tas Rusijos darbininkų 
bei Kareivių Atstovų Ta
rybos ir Laikinosios vy
riausybės pripažintas ir 
visiems apskelbtas tai
kos principas — taika be 
aneksijų ir kontribucijų, 
leidžiant pačioms tau
toms spręsti, ko jos no
ri;

5) Kad išskirstytoms 
tarp kelių valstybių tau
toms pripažinta Europos 
ir Amerikos demokrati
jų teisė sudaryti vienąpo 
litinį kūną;

6) Kad Lietuva iki 
XVIII šimtmečio pabai
gos turėjo savo atskirą 
politikos gyvenimą;

7) Kad esant šioms ap
linkybėms metas lietu
viams įvykinti senus po
litinės laisvės troški
mus ir, remiantis apsi
sprendimo teise, aiškiai 
visam pasauliui pasa
kyti, kaip jie savo liki- 

išsprendžia, nutarė:
1) Visa etnografinė Lie 

tuva privalo tapti nepri

klausoma valstybė, nuo
lat neutrali;

2) Jos neutralumas pri
valo būti garantuotas Tai
kos Kongrese;

3) Taikos Kongrese tu
ri būti Lietuvos atstovai;

4) Lietuvos valdymo 
būdą ir vidaus tvarką tu
ri nustatyti sukviestas vi
suotiniu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu Stei
giamasis Lietuvos Susi
rinkimas.

Už šią rezoliuciją bal
savo "Tautos Pažanga", 
katalikų partija, krikš
čionys demokratai ir be- 
partyvių grupė —išviso 
140 atstovų. Prieš balsa
vo socialistai liaudinin
kai, socialdemokratai ir 
Santara. Iš viso 128 at
stovai. Bendra socialis
tų ir santariečių rezo
liucija tegavo tik 132 
balsus.

Priimtoji rezoliucija 
kairiesiems labai nepa
tiko. Tuojau buvo pada
ryta posėdžio pertrauka 
per kurią kairieji ap
svarstė atsiradusią 
jiems nepalankią padė
tį. Jie tikėdami galin
gąja visos Rusijos de
mokratija, negu fantasti
ne svajojamos Lietuvos 
nepriklausomybe, nu
sprendė iš seimo posė
džio pasitraukti ir vyk
dyti savo pasekėjų gru
pės susirinkimą.

Betgi, iš šito politi
nio įsikarščiavimo įtam
poje sukurto fakto nebū
tų išminginta daryti iš
vadą, kad posėdžių salę 
apleidę atstovai visi vie • 
ningai parodė ištikimy
bę socialistiniam mark - 
sizmui ir paneigė gerą 
progą atlikti žmonišką 
pareigą, — pareikšti sa
vo valią tėvynei-Lietu
vai, kad tautinė sąmonė 
atsiskleistų laisvės ide
alo pavidalu. Štai, gyve
nąs Chicagoje prof. dai
lininkas A. Varnas, bu
vęs to seimo atstovas 
pasakoja, kad jis išeida
mas iš posėdžio salės, 
jautęs vidinį sąžinės bal
są, kad geriau būtų pada
ręs, jei būtų posėdyje 
pasilikęs. Netenka abe
joti, kad panašaus galvo
jimo žmonių, apleidusių 
posėdžio salę buvo ir dau
giau. Tačiau šis skaudus 
įvykis vaizdžiai byloja 
apie ano meto mūsų so
cialistų dvasinę būseną, 
kuri labai stiprios mark
sistinio socializmo jė
gos buvo paveikta. -Ten
ka manyti, kad anuo me
tu socialistinio marksiz
mo dvasia, kaip koks pik
tas demonas laikė su
kaustęs kairiųjų lietuvių 
galvojimo būdą ir min
ties laisvę. Šiandien 
žvelgiant iš daugiau kaip 
penkiasdešimt metų per
spektyvos aiškėja, kad 
kun. J. Tumo anoji gra
žioji vizija apie Lietuvos
nepriklausomybę ir lais
vę pasiekė visų savo dva
sios giliu plačiąsias lie
tuvių tautos mases ir 
kartu pakeitė kairiųjų 
žmonių pažiūrą į tauti
nės sąmonės kitėjimo 
raidą.

Kairiesiems pasitrau
kus iš posėdžio ir jų už
imamų ir atstovaujamų 
funkcijų prezidiume liko 
vienas prof. A. Voldema
ras. Šis 1917 m. birželio 
3 d. tragiškas įvykis li
kusiems seimo atsto
vams buvo skaudus. Ta
da kun. J. Tumas sujau
dintas šio dramatiško 
įvykio eina į tribūną ir 
vidinio skausmo spau
džiamas vos galėdamas 
ištarti žodį pradeda kal
bėti:

— Draugai, Seimo vei
kėjai politikai! Tai nie
kai, kad trys frakcijos 
Seimą apleido! Pervė- 
lai tai padarė! Reikėjo 
prieš balsavimą. Kai gi 
kantriai dalyvavo visa
me ištisame rezoliucijų 
balsavime, kad ir pralai
mėję, sankcionavo lai
mėjusią dauguma balsų 
rezoliuciją! Ir jūs jos 
laikykitės! Vežkitės na
mo, kaip didžiausią savo 
brangenybę ir pasididžia
vimą, jog "Lietuvai", 
svetur suvargę pajėgė 
padaryti tokį aktą, kurio 
tikėtis negalėjo visa ei
lė drąsiausiųjų mūsų vei
kėjų — Lietuva privalo 
tapti nepriklausoma vals
tybė!

Kokios vertybės ta re
zoliucija, teapspręs bu
simieji. Aš gi tepasaky
siu, kad kitos tokios nė 
nebus. Labai galimas 
daiktas, kad neilgai tru
kus, visos jau nuo karo 
laisvos Lietuvos atsto
vai savo seime Vilniu
je nuspręs tą patį. Vis 
dėlto tai nebus ta pati, 
nebus tikrai mūsų, tik
rai lietuvių, tikrai lais
vas žodis. Lietuviai, ne
abejoju, dar tars tą žo
dį. Tik... kad to bus pa
reikalavusi Rusų demo
kratija; tik... kad tai bus 
patarusi Europos demo
kratija; tik...kad tai bus 
bus privertus tapti jos bu- 
foru ir už tą šventą lais
vės žodį nuolat atstačius 
turėti vieną šoną iš vie
nų kaimynų smūgiams, 
antrą — iš kitų kaimy
nų smūgiams. Dabar tik 
tarėme tikrai laisvą žo
dį, nes jį visi mums gi
na tarti ir mes patys ne 
turime egoistinių sume
timų! Šios laimėjimo va
landos aš, kol gyvas bū
siu, neužmiršiu! Ji seks 
mane, it muzika, į senat
vės dimisiją, ir testa
mente paliksiu tąvienati 
nį per visą amžių laimė
tą brangenybę!

Valio Nepriklausoma 
Lietuva!

Atkartokite tą garsą 
po visus kampus šimtais 
balsų, o tie šimtai vėl! 
Ir vis dėlto sudiev, Pi
liečiai Veikėjai: aš ne
be politikas.

Ši kun. J. Tumo kal
ba buvo pati nuoširdžiau
sia. Tai kalba išplaukian
ti iš giliausių sielos gel
mių, kurioje atsispindė
jo seno Lietuvos veikėjo 
jautri išpažintis. Šios 
kalbos turiniu jis išdės
tė siekiamo idealo pa
grindinius bruožus, ku
rie lietuvių visuomenės 
tarpe turi sužadinti tas 
gerąsias tautines dory
bes,kurios prisidėtų prie 
aukšto tautinio susipra
timo sąmonės ugdymo ir 
tautos garbės ir vertės 
pajautimo. Tai buvo at
virosios dvasios kalba, 

didingas mostas, kad 
lietuvių tauta pajaustų sa
vo pašaukimą, — būti tuo 
kas jai ilgų amžių liki'mo 
yra skirta ir žadėta...

Galima drąsiai teigti, 
kad ši 140 atstovų bal
sais priimta rezoliucija 
buvo kaip koki šiaurės 
šviesi žvaigždė, kuri sa
vo šviesos spinduliais 
skatino ir gaivino visų 
lietuvių širdyse siekti 
tos gražiosios vizijos 
idealo — laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos, 
kurios šviesų ir ryškų 
pavidalą savo garsioje 
Petrapilio lietuvių sei
me pasakytoje kalboje at
skleidė kun. J. Tumas.

Petrapilio seime kun. 
J. Tumas sužibėjo švie
sia spinduliuojančia as
menybe, tapo kiekvie
nam lietuviui laimę ne
šanti paguoda ir palai
ma, I pasaulinio karo po
litinių audrų ir verpetų 
sūkuriuose nepamiršta
ma likiminė dovana sun
kioje politinėje kovoje 
dėl Lietuvos laisvės at
kūrimo.

Šiandien žvelgiant iš 
daugiau kaip penkias
dešimt metų perspekty
vos aiškėja, kad tik po 
daugelio metų kun. J. Tu 
mo anoji gražioji vizija 
apie Lietuvos nepriklau
somybės idėją pasiekė 
visų savo dvasios giliu 
plačiųjų lietuvių tautos 
masių tautinę sąmonę tė
vynėje ir plačiame lais • 
varne pasaulyje. Petrapi
lio lietuvių seime at
skleistas kun. J. Tumo 
tautiškumas nepriklau
somos Lietuvos tarps
nyje išaugo į sąmoningai 
besireiškiančią lietuvy
bę. Nūdieninėje mūsų lie 
tuvybėje yra paslėpti 
gražūs vilties žiedai, ku
rie savyje kaupia didžią
sias mūsų tautos jėgas 
taip reikalingas Lietu
vos laisvei atgauti.

HELP WANTED MALĖ

WANTED JOURNEYMEN
or

IST CLASS SKILLF.D
AUTOMATIC

SCREW MACHINE
Operator Sel-up mcn on Acme-Gridley 
autoinatics. Minimum 5 years top 
wages. fringe benefits. Day and night 
shifts. Steady work for qualified men.

MAGNOL1A SCREW PRODUCTS 
13950 Melon 

Bet. Dix and Schacfer S. of Ford 
X-way

Detroit, Mich.
(5-11)

general helper
NO EXPER1ENCE NECESSARY. 

STEADY WORK, 
SEF. MR. SCHALLF.R.

CADMET CORP.
20801 RYAN RD., WARREN, MICH.

(8-15)

WANTED AT ONCE
DIE MAKERS

Mušt be able to build dics from 
parts prints, top wages paid, and 
benefits.

Apply in Person
CASS MACHINE CO.

691 Antoinette, Detroit, Mich.
(11-20)
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ATSISVEIKINTA SU
JUOZU BAČIŪNŲ

Jurgis Janušaitis

Šių metų sausio mėn. 
23 dieną laisvojo pasau
lio lietuviai neteko bran
gaus savo nario, visą sa
vo gražų gyvenimą pa- 
šventusio Lietuvai, išei
vijos lietuviui ir mūsų 
mielam jaunimui, Pašau' 
lio Lietuvių Bendruome
nės Pirmininko, plačia
šakio visuomenininko, 
tauraus žmogaus, didžia
dvasio vyro Juozo J. Ba
čiūno.

Apie jo veiklą ir dar
bus, apie jo gyvenimo ke
lią ir atiduotą duoklę 
žmonijai ir savajai tau
tai plačiai kalbėjo mūsų 
spauda ir jo nueitą gyve
nimo kelią aptars atei
ties istorikai.

Šią akimirką sustoki
me ties šio didžiojo lie
tuvio paskutine žemišką
ja kelione.

Sekmadienį, sausio 
mėn. 26 d. Mažeikos- 
Evans koplyčioje su ve-

ALT PIRMININKO
E. BARTKAUS 
ŽODIS

Lietuvių tauta, am
žiaus bėgyje, sukrovė 
kultūrinių, visuomeninių 
ir tautinių vertybių loby
ną. Taip pat mūsų tau
ta yra atidavusi savo 
skausmų ir liūdesio duok
lę norint tą lobyną su
telkti ir išlaikyti. Tas 
dvi sąvokas rišo ir riša 
bendra jungtis — taurūs 
Lietuvių Tautos vyrai ir 
garbingos mūsų mote
rys.

Šiandien mes vėl ati
duodam liūdesio duoklę. 
Atsisveikiname su vienu 
iš tauriausių Tautos sū
nų. Pasigesime jo visi. 
Šviesioji Bačiūno asme
nybė buvo toji jungtis, 
rišanti, ugdanti ir re
mianti mūsų kultūrines 
ir visuomenines verty
bes. Jis jungė senąją 
lietuvių ateivių kartą su 
naująja. Lietuvius Ame
rikoje su lietuviais ki
tuose kontinentuose, po
litikuojančius su kultūri
ninkais, raštingus su be
raščiais, jaunus su vy
resniais.

Atsisveikiname su 
mums visiems brangiu 
Juozu Bačiūnų reikšda
mi Jam pagarbą.

Netekę jo tikrai pasi- 
jusime vieniši, kai lie
tuviškai visuomenei 
reiks išmokti gyventi be 
jo. Ir nedaug laiko pra
eis, kol tikrai įvertinsi
me jo įnašą į Lietuvos 
Bylos apsaugos darbą, 
kultūrinį lietuvių klėstė 
jimą ir jo įtaką į mūsų 
šių dienų santykius.

Liūdesio valandoje 
reiškiu Amerikos Lietu
vių Tarybos užuojautą 
Poniai Bačiūnienei, ve
lionio broliams ir jų šei
moms. Reiškiu užuojau
tą viso pasaulio lietu
viams netekus tauraus 
ir garbingo kovotojo už 
Lietuvos teises ir lietu
vių kultūrinį lobyną.

Savo vardu tariu — ne 
tekau brangaus draugo 
ir mano jausmams iš
reikšti tokiu laiku — žo 
džiai dar nenukalti.

Tau, Juozai Bačiūnai 
— tebūna lengva šio sve - 
tingo krašto žemė. 

lioniu atsisveikino kele
tas šimtų Chicagos lie
tuvių.

Pirmadienį nuo 6 vai. 
kūnas iškilmingai pa
šarvojamas Jaunimo 
Centro didžioje salėje. 
Vakare 8 vai. atsisveiki
nimo akademija. Karstą 
supa gyvųjų gėlių arti
mųjų ir organizacijų 
vainikai. Jaunimo Cent
rą pripildo šimtai lietu
vių. Susikaupimas, rim
tis, tyla, gilūs atodūsiai. 
Skausme liūdi žmona Ma
rijona, broliai, artimie
ji ir plačioji Chicagos lie
tuvių visuomenė. Pasku
tinį kartą su velioniu at
sisveikina mūsų visuo
menininkai. Suskamba ty
liai lietuviškomis melo
dijomis varpai. Tėvas J. 
Borevičius SJ atskaito 
maldas - psalmes, akto
rius Leonas Barauskas 
B. Sruogos kūrybos pos
mais giliu įsijautimu pra
deda atsisveikinimo 
akademiją.

Diplomatų — diplo
matijos šefo Stasio Lo
zoraičio, ministerio J. 
Rajecko ir visų diploma
tų vardu prasmingą žo
dį apie velionio darbus 
Lietuvai taria Lietuvos 
generalinis konsulas dr. 
Petras Daužvardis. Po 
jo Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vardu 
kalba valdybos vicepir
mininkas St. Barzdukas, 
giliai įžvelgdamas į a.a. 
J. Bačiūno kilniuosius gy 
venimo bruožus. Su velio
niu atsisveikina ALT 
pirmininkas inž. Eugeni
jus Bartkus, ALT S-gos 
pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas ir senosios 
kartos lietuvių vardu 
"Sandaros" redaktorius 
M. Vaidyla. Akademija 
baigta 
Marija 
nu.

Visų 
šviesiu 
la šio didžiojo ir tauraus 
lietuvio darbai ir kilnus 
gyvenimas Lietuvai ir 
lietuviui.

Prie karsto nuolatos 
budi pakaitomis mūsų 
jaunimo organizacijų na. 
riai. Atsisveikinimo aka' 
demijoje matome mūsų 
visuomenininkus.

Akademija.kupina rim
ties, gilių išgyvenimų. 
Pabaigoje, laidotuvėmis 
besirūpinąs inž. Valdas 
Adamkus šeimos vardu 
visus kviečia rytojaus 
dieną į paskutiniąją J. 

giesme Marija 
ir Tautos Him-

kalbose ryškiai 
pavyzdžiu išky-

Našlė Marijona Bačiūnienė (ketvirtoji iš kairės) tarp giminių atsisveikinant su velioniu Juozu Ba
čiūnų Jaunimo Centro salėje. V. A. Račkausko nuotrauka

Bačiūno kelionę ir dėko
ja taip gausiai lietuvių 
visuomenei už pareikštą 
velioniui pagarbą.

Antradienio rytą ver
kė ir pats dangus, tar
tum netekęs kažko bran
gaus. Tačiau jaunimo 
Centrą vėl užliejo lietu
vių banga. Pro velionio 
karstą paskutinį kartą 
praėjo visuomenininkai, 
kultūrininkai, jo vienam- 
žiai, jaunimas, spaudos 
žmonių gretos, lenkdami 
galvas šiam didžiajam 
lietuviui už jo kilnius dar
bus Lietuvai ir lietuviui 
jau paskutinį kartą.

Velionis J. Bačiūnas 
sielojosi, gyveno ir ko
vojo, kad mūsų jaunimas 
taptų sąmoningais lie
tuviais. Jis su jais ras
davo kalbą, jis jį mylė
jo ir jam gyveno. Ir šian
dien paskutinį kartą tas 
gražus jaunimas pager
bia savo didįjį globėją ir 
jo karstą ant savo ran
kų neša jaunimo atsto
vai Algis Varnas, Jonas 
Žukauskas, Mykolas 
Drunga, Romas Česas,

Jaunimas, kurį taip mylėjo velionis Juozas Bačiūnas, išneša 
karstą iš Jaunimo Centro.

Algis Ankus ir Romas Sa- 
kadolskis.

Gal virš šimtinės au- 
tomoblių vilkstinė išsi
tiesia plačiąja Western 
gatve ir lėtai slenka į 
Mount Hope kapines. Čia 
labai kuklios ir trumpos 
apeigos. Paskutinis atsi
sveikinimo žodis. Jį vi
sų lietuvių vardu taria 
inž. Valdas Adamkus. 
Šiuo trumpu, bet tokios 
gilios minties žodžiu jis 
išsako viską, ką būtų 
norėjęs kiekvienas mū
sų pasakyti šiam tau
riam lietuviui. Štai inž. 
Valdo Adamkaus paskuti
nysis sudie:

"Brangus Juozai Ba- 
čiūne,

Tavo žemiškoji kelio
nė šioje vietoje baigta. 
Apie Tavo darbus, nuo
pelnus savo tautai, lie
tuvybei jau daug yra iš-

Chicagos lietuviu visuomenė užpildė didžiąją Jaunimo Centro salę atsisveikinant su Juozu Bačiūnų. 
V. Noreikos nuotrauka

Atsisveikinant su velioniu Juozu Bačiūnų. Dėžinėje sėdi: S. Barzdukas, inz. E. Bartkus, T. Blinstru
bas, gen. konsulas dr. P. Daužvardis, D. Bartkuvienė, O. Biežienė, dr. S. Biežis.

V. Noreikos nuotrauka

ALT S-gos PIRMININKO 
T. BLINSTRUBO ŽODIS

M. Nagio nuotrauka 

sakyta, dar daugiau 
įžvelgs tik ateities isto
rikai.

Tu savo darbų nepa
baigei, daug valandų va
landomis išsvajotų pla
nų liko neįvykdyta. Ta
čiau aš tikiu, kad jauno
ji lietuvių karta, kuriai 
Tu taip tikėjai, seks Ta
vo gyvenimo pavyzdžiu 
ir tuos darbus įgyven
dins.

Ir šią minutę aš no
riu Tau padėkoti už tą, 
ką Tu mums visiems pa 
likai, būtent: Tu mums 
palikai neįkainuojamą do
vaną — Tu įrodei, kad 
ir šiais laikais žmogus 
gali mylėti žmogų! Su 
šia padėka ir pagarba 
mes atiduodame Tave 
amžinybėn!"

Po kalbos iš visų krū
tinių išsiliejo Lietuvos 
Himno posmai.

iš vardinti, 
ilgos aka-

ir pilnu at- 
dalyvavimas

Kalbėti apie Juozą Ba
čiūnų — tai kalbėti apie 
lietuviškos veiklos mil
žiną. Ir tai tokį, kurio 
pėdsakai mūsų išeivijo
je, įvairiose tos veik
los srityse, yra gilūs ir 
reikšmingi. Per daugiau 
negu 50 metų, jo nuveik
tų darbų gausumas, įvai
rumas ir platumas neį
manomi čia 
Tam reikėtų 
dėmi jos:

Jo aktyvus 
sidavimu 
visuomeniniame gyveni
me,

Jo moralinis ir mate
rialinis rėmimas darbų, 
kurie gyvina lietuvybę ir 
siekia Lietuvos laisvės,

Jo leidimas ir platini
mas spausdinto žodžio 
lietuviškai dvasiai stip
rinti,

Jo ypatingas dėmesys 
jaunajai kartai, siekiant 
ją įtraukti į lietuvišką 
darbą,

Jo pastangos sujungti 
išeivijos lietuvius Bend
ruomenėje,

Jo nuoseklus vadova
vimas, ugdymas ir gili
nimas tautinės minties 
bei idėjos plačiuose vi
suomenės sluoksniuose,

Jo pastogėje sudary
mas prieglaudos pirma
jam ir paskutiniajam Ne
priklausomos Lietuvos 
prezidentui, turėjusiam 
dėl rusų komunistų oku
pacijos iš tėvynės pa
sitraukti...

Jei paliesti mūsų gy
venime besireiškiančius 
ideologinius ir politinius 
susibūrimus, tai Juozas 
Bačiūnas priklausė va
dinamai tautinei srovei. 
Ir jo įnašas čia labai 
svarus. Tačiau jis bu
vo daugiau negu vien tos 
srovės narys: jis kar
tu priklausė ir visai pa
triotinei lietuvių 
menei. Ir todėl 
skiepijo visiems 
viams 
mintį.

Ilgą 
mūsų, 
vykimą, jis kartu su ki

visuo- 
visada 
lietu- 
darbovieningo

priešlaiką, dar 
tremtinių, čia at-

tais patriotais dirbo tau
tinėse organizacijose. Ir 
kai 1949 metais a.a. An
tano Olio iniciatyva buvo 
iš kelių tautinių organi
zacijų steigiama viena 
— Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga — jis 
buvo vienas iš jos steigė
jų bei ugdytojų. Ne vel
tui S-ga jį vėliau išrinko 
garbės nariu.

Praėjusį ketvirtadienį 
(1.23), vakare skaičiau to 
1949 metų steigiamo •sei
mo protokolą. Ir kai per 
skaičiau skyrelį apie Juo
zą Bačiūnų, suskambėjo 
telefonas. Pirmieji iš
girsti žodžiai buvo: di
delė nelaimė — prieš 
kelias minutes mirė Juo
zas Bačiūnas...

Taip ir sustingau prie 
tos protokolo vietos, o ji 
dabar verta čia paminė
ti:

"A. Olis pakviečia kal
bėti J. Bačiūnų, žymų 
tautinės srovės veikė
ją-

Juozas Bačiūnas svei
kina seimų. Kalba apie 
tautinės srovės darbus 
ir sunkias kovas dėl Lie
tuvos laisvės. Kvietė nau
jai atvykusius kuoaktin- 
giau įsijungti į senųjų 
Amerikos lietuvių orga
nizacijas ir veiklų. (Nu
rodė,) Kad ši kova už tė
vynės laisvę kris ant jau
nųjų lietuvių pečių. Pra
šė neapvilti senosios kar
tos lietuvių"...

Man išrodo, kad tie jo 
pareiškimai ir dabar, po 
20 metų, mums pilnai 
tinka.

Amerikos Lietuvių 
Tautinės S-gos vardu, o 
kartu esu įgaliotas ir Vil
ties Draugijos, kurios 
pirmininku kurį laiką bu
vo ir Juozas Bačiūnas, 
vardu

poniai Marijonai Ba
čiūnienei, broliams ir vi 
sai giminei reiškiu gi
liausią užuojautą dėl 
mus visus ištikusios di
džios nelaimės.

O mes liekame Juozui 
Bačiūnui už daug ką la
bai ir labai dėkingi.
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COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 

kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus Sovietų gamybos visokioms prekėms, jų 
tarpe — motociklai, televizijų aparatai, radijo transistoriai, 
magnetofonai (tapė records) ir giftcertificatus galima už
sakyti giminėms gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Są

jungoje per mūsų firmą.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

K. Sragausko nuotrauka
Čiurlionio ansamblis sėkmingai koncertavęs sausio 26 d. Detroite. Padėkos žodį sako Jubiliejinių 

Metų Komiteto pirm. J. Urbonas.

DETROIT
ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO 
KONCERTAS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036 
Tel. (212) 245-7905

SKYRIAi;
New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
Brooklyn, N. Y. 11207, 2947 Fullton St.___________ 647-6576
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue_______  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue_______ 542-1767
Boston, Mass. 02127, 331 West Broadvvay_________ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue_______ 856-2674
Chieago, III. 60622, 2222 West Chieago Avenue_____ 278-6966
Chieago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road _________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue___ 372-4685
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartord, Conn. 06114, 200 Franklin Avenue_______ 246-9738
Lakevvood, N. J. 08701, 288 Main Street_____ ....363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantie Blvd.___ 261-2994
N6w Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue___ 562-1446
Nevvark, N. J. 07103, 428 Springfield Avenue___ 243-1797
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street_________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street___________ 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street_____ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street ....346-1571 
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street_________756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street_____798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

Ilgai lauktasis Čiurlionio 
Ansamblis buvo atvykęs į 
Detroitą ir sausio 26 d. Mer- 
chy College McAuley audi
torijoje išpildė Jubiliejinių 
metų užbaigimui skirtą pro
gramą. Koncertas buvo pra
dėtas su geroku pavėlavi
mu, nes buvęs stiprus šal
tis, kaip pasakojo ansamb
liečiai, sušaldęs kanklių sty
gas ir jos turėjo būti sude
rintos. Ir kol stygas suderi
no užtruko apie pusvalan
dis.

Ansamblis savo progra
mą atliko, diriguojant pa
čiam vadovui muz. A. Mi
kulskiui, labai gerai. Pro
gramą sudarė: Mišrus cho
ras, vyrų choras, moterų 
choras su kanklių orkestru 
ir pabaigoj vėl mišrus cho
ras su kanklėmis. Kanklių 
orkestrui vadovavo Ona Mi
kulskienė, o solo partijas 
atliko solistai: Roma Mas- 
tienė ir Algimantas Grigas 
abu chicagiškiai, ir cleve- 
landiečiai Irena Grigaliū- 
naitė, Algis Gilys, Vladas 
Plečkaitis ir P. Petraitis.

Ansamblis išpildė šių 
kompozitorių kūrinius: M. 
K. Čiurlionio, A. Mikulskio, 
J. Karnevičiaus, V. Klovo, 
B. Budriūno, J. Žilevičiaus, 
J. Karoso, J. Dambriūno ir

J. Naujelio ir visą eilę A. 
Mikulskio harmon i z u o t ų 
liaudies dainų. Daug dainų, 
klausytojams nepertraukia
mai plojant, buvo pakarto
ta. Koncertas baigtas daina 
Namo.

Koncertuotojų tarpe bu
vo ir Miss Lithuania — Da
lia Orentaitė.

Scena buvo papuošta Lie
tuvos Vyčiu ir skaitline 50. 
Iš abiejų pusių buvo vėlia
vos: JAV ir Lietuvos. Atsi
stojimu buvo pagerbtas mi
ręs PLB valdybos pirminin
kas J. Bačiūnas, o čiurlio- 
niečiai jam sugiedojo "Nu
liūdo kapai".

Salė, turinti 800 vietų, 
buvo užpildyta, šiuo koncer
tu pasinaudojo 250 jaunuo
lių, kurie buvo įleisti neap
mokamai ir 50 moksleivių 
bei studentų už pusę kainos.

A. Grinius

JAUNŲJŲ TALENTŲ 
VAKARAS

THERE’S

Detroito Lietuvių Namuo
se, vasario 8 d., 8 vai. vak. 
Korp! Neo-Lithuania De
troite, talkininkaujant Chi- 
cagai ir Clevelandui, rengia 
jaunųjų talentų vakarą. De- 
troitiškius ruošia ir jiems 
padeda: scenos ir dailiojo 
žodžio pasirodymams, akty
viai prisideda Dalia šimo- 
liūniene, solistams pasiruoš
ti padeda muzikas Stasys 
Sližys, o muzikos mėgėjams 
vadovauja ir pats dalyvau
ja Dainius Beržanskis.

Po programos, bufetas ir 
šokiai.

Tikėkime, kad jaunieji 
talentai neapvils jų gerbė
jų, o dalyviai, gausiu atsi
lankymu, jaunųjų entuzias
tų.

• ALT valdybos sukvies
toje spaudos konferencijoje 
dalyvavo virš dvidešimties 
spaudos ir radijo darbuoto
jų. Konferencijos pagrindi
nis tikslas buvo painfor
muoti spaudoje rašančiuo
sius apie pasiruošimus Va
sario 16-sios minėjimams.

ALT informacijai vado
vauja Jonas Jasaitis. Jo pa
skelbtas šūkis "PRALAUŽ- 
KIME TYLOS UŽDAN
GĄ”, spaudos darbuotojų 
buvo nuoširdžiai sutiktas ir 
sulaukė pritarimo.

Valdyba ragina visas or
ganizacijas ir atskirus as
menis Lietuvos reikalais ra
šyti laiškus amerikiečių 
spaudai. Toki laiškai talpi
nami skaitytojų laiškų sky
riuose, kuriuos turi kiekvie
nas laikraštis ir žurnalas, 
yra plačiai skaitomi.

Taip pat pastebėjus spau
doje netikslių žinių Lietu
vos atžvilgiu, visi raginami 
nedelsiant reaguoti para
šant laiškus redakcijai ar 
autoriui.

ELEKTRA ŠALIA, BET ...

Visai netoli nuo Elektrė
nų — didžiausios elektros 
jėgainės — yra Prūsiškių 
mokykla. Pro jos langus 
matyti iš jėgainės aukštų 
kaminų besiveržią tiršti ma
zuto dūmai. Bet mokykloj 
apsišviesti vis dar tenka ži
baline lempa ... Daug pla
nuota ir daug kartų žadėta 
ir į mokyklą nutiesti elek
tros laidus, bet iš tų didelių 
planavimų tiek teišėjo, kad 
mokyklą vis dar tik elek
trinės dūmai tepasiekia..

(E)

• Vilniaus senamiesty ap
tiktas XV amžiuje statytas 
namas, didelė retenybė dėl 
jo architektūrinių savumų. 
Planuoja namą atstatyti. 
Pagal architekto Evaldo 
Purlio projektą, kai kurie 
restauracijos darbai jau esą 
pradėti. (E)

• ”Počta SSSR” vėl išlei
do "lietuvišką” ženklą. Tai 
4 kapeikų ženklas, kuriame 
nupiešta Gedimino pilis su 
raudona vėliava. Užrašyta, 
kad tai "tarybų valdžios” 
paskelbimo Lietuvoj 50 m. 
sukakčiai paminėti. Lietu
viai prie to ženklo išleidimo 
piršto nepridėjo. Piešinio 
autoriai — N. Babinas ir H. 
Hausmanas ... (E)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

LIETUVIU

J. Gaižutis
ANTANO ŠKĖMOS

AMERIKOS
PILIEČIŲ KLUBAS

Telef. 391-11436835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

A JOB
TODO!

Dramaturgo Antano Škė
mos paminėjimo akademija 
rengiama Detroite š. m. ba
landžio mėnesio vieną sek
madienį.

Sudarytas komitetas iš 
pirmininko Leopoldo Hei- 
ningo, narių Rimo Korsako 
ir Sauliaus šimoliūno, meno 
vadovų Justo Pusdešrio ir 
Dalios Juknevičiūtės, meno 
vadovų talkininkų Vytauto 
Ogilvio ir Daliutės Jankie- 
nės.

Minėjimas susidės iš pa
skaitos apie Antano Škėmos 
kūrybą, šventosios Ingos 
inscenizacijos ir Živilės pa
skutinio veiksmo.

FACTORY WORKERS 
STEADY DAY WORK 

Foundry experience preferred. $2.50 
per hr. to start plūs fringe benefits. 
2 hrs. overlime every day.

Jefferson Eųuipment Co. 
Ft. Pula-ski St., So. Plainfield. N, J. 

201 — 756-6437
(10-12)

SUPERIOR 
SAVINGS

Main Office: ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

And you could be well rewarded for doing it.

Our banks and savings & loan associations are under 
increasing attack from robbers. These criminals 
mušt be brought to justice.

The Cuyahoga County Reward Plan will pay up to 
$2000 for information leading to their arrest 
and conviction.

FITTERS 
WELDERS 
TRAINEES

ELECTRIC EYE BURNERS 
Qualified for top paying jobs. Long 
program. Steady* work. Excellent 
working conditions.

Day and Afternoon Shift
CUSTOM FABRICAT1ON 

15720 Dale
(Near Telegraph & Fenkell) 

Detroit, Mich.
(10-19)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Contact your police or F.B.I.

SPONSORED BY THE 32 GREATER CLEVELAND BANKS AND SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATIONS OF THE CUYAHOGA COUNTY REVVARD PLAN

DIE SĖT ASSEMBLERS
Should have some experience on die 
sets, day shift, overtime, pension 
plan, fringe benefits. Call 781-3710. 
Sup-R-Die 2123 Hamilton

Cleveland, Ohio

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

(813)
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Širdingai dėkoju

tarp amerikiečių.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

• D. L. K. Birutės Drau
gijos Clevelando Skyriaus 
visuotinis narių susirinki
mas įvyks vasario 9 d., 3:30 
vai. po pietų p.p. Apanių re
zidencijoj, 503 Richmond 
Rd.

Valdyba maloniai prašo 
visas nares dalyvauti.

i*

PONIAI ADELEI NEIMANIENEI

už paskolinimą man tautinių rūbų ir ginta

rų, važiuojant į JAV prezidento R. Nixono

inauguracijos iškilmes. Tuo būdu ji taip pat

prisidėjo prie Lietuvos vardo garsinimo

Pagarba jai

Rita Premeneckienė

VASARIO 7 D. Studentų 
linksma vakaris Čiurlionio an
samblio namuose. Bus rodomas 
filmas apie slidinėjimą. Po to 
pasilinksminimas ir laužas. 
Rengia skautai akademikai.

KOVO 1 D, Chicagos Scenos 
Darbuotojų S-ga stato A. Rūko 
komediją "Bubulis ir Dundulis" 
Globoja Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinė mokykla.

Dalis senųjų ir naujųjų vaidiliečių suruoštame pagerbime su teatro vadovu Petru Maželiu viduryje. 
Prieky atsiklaupusios iš kairės: Rūta Maželytė, Danutė Balčiūnaitė, Sigutė Lenkauskaitė, Lidija Bal
čiūnaitė. Sėdi iš kairės: Zigmas Peckus, Asta Bložytė, rež. Petras Maželis, Viktutė Lenkauskaitė, 
Elena Bridžiuvienė, Ignas Gatautis. Stovi iš kairės: Dalia Bložytė, Ramūnas Švarcas, Nijolė Lenkaus
kaitė, Arūnas Čiuberkis, Vytautas Puškorius, Romas Apanius, Violeta Žilionytė, Mindaugas Leknickas, 
Petras Balčiūnas, Aldona Zorskienė, Romas Zorska, Rūta Skrinskaitė. J. Garlos nuotrauka

TEATRAS IR LAIKAS V. Kavaliūnas

KOVO 8 D. Kaziuko mugė 
N. parapijos salėje.

KOVO 15 D. Šv. Kazimie
ro lit. mokyklai paremti kon
certas, naujos parapijos sa
lėje. Reng. tėvų komitetas.

BALANDŽIO 12 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk
los metinis balius.

BALANDŽIO 27 D. Sv. Ka
zimiero lit. mokyklos litera
tūros (Clevelande gyvenančių 
rašytojų) ir tautinių šokių va
karas Naujos parapijos salė
je. Reng. lit. mokykla.

Prancūzų poetas La- 
martine viename iš ne
mirtingųjų savo eilėraš
čių — Ežeras — atsklei
džia gilų likiminį žmo
gaus sielos nerimą, kurį 
sukelia niekad nesusto- 
jąs 
Taip 
visa 
mes
nepalikdami didesnės žy
mės už ežero bangomis 
praplaukiančią valtį...

Atsigręžus į nueitą 
kelią, tuščia ir nyku, jei

laiko tekėjimas... 
visa keičiasi, taip 
praeina. Taip ir 
patys praeiname,

Praeitą šeštadieni, vasario
velande koncerte, i .
Lapinskas, sol. A. Stempužienė ir aktorius L. Barauskas.

J. Garlos nuotrauka

‘ > 1 d., Ateities klubo suruoštame Cle- 
išpildžiusieji programą menininkai: muz. D.

jame niekad nebuvo mo
mentų, kurie savo pras
mingumu nepakyla aukš 
čiau kasdieninės plokš
tumos ir 
gaus su 
plotais.

Tokios 
sario 2 
Čiurlionio Ansamblio na
mų židiny abiejų LB apy 
linkių valdybų surengta
me Vaidilos Teatro ir jo 
vadovo režisieriaus Pet
ro Maželio pagerbime 
15-kos metų sceninio dar 
bo proga.

Jaukiame pobūvy, va
dovaujamame ir giedriai 
bei šiltai nušviestame 
antros apylinkės valdy
bos nario švietimo rei
kalams mok. J. Žilionio 
humoru, buvo stabtelta, 
atsigręžta ir pažiūrėta į 
Vaidilos Teatro nueitą 
kelio plotą. Tai atliko sa
vo turiningam žody J. 
Stempužis. Tai vienu ki
tu bruožu paryškino ir 
vaidiliečius bei jų reži
sierių sveikinusieji, ku
rių buvo per 10, o taip pat 
ir pats rež. P. Maželis 
savo padėkoje už su
rengtą pagerbimą, liu
dijantį, kad Clevelando 
lietuviams ne vistiek, ar

nesusieja žmo- 
kitos tikrovės

mintys kilo va- 
dienos vakarą

teatras čia yra, ar jo nė
ra.

Tai buvo ne tik mielos 
valandos, praleistos su 
vaidiliečiais, kurių am
žiaus skalė — nuo 6 ligi 
66 metų, bet drauge ir 
proga susimąstyti ir pa

Sofijos klausimai. Ta
čiau, H. Gouhier knygos 
Teatro esmė (L'essence 
du theatre) įžangos žo
džiais, tie, kurie teatrą 
myli, žino, kad tai svar
bus ir rimtas dalykas, 
nes jis yra paslaptis.

Paslaptis, kuri, kaip 
ir kiekvienas menas, ne- 
tipldama fizinėje plot
mėje, išsiveržia iš jos 
ribų ir susisiekia su me
tafizine tikrove. Teatras, 
sako jau minėtas Gou
hier, nėra tik metafizi
kos dalis, jis yra meta
fizika. O sritis, kurią te 
atras apima, Batyj vieno 
iš šių dieną prancūzų te-

atlikti. Jis 
dainavimą, 
į šokio — 
modernio-

’69 Cleveland Home and Flower Show 
Featurės Computer Designed Home

The 1969 walk through model home for the Cleveland Home 
and Flower Show — Feb. 22nd to March 2nd presents a new 
concept in residential housing, “The Cowl”. The home, named 
for its unusual roof design, is a $50,000, 4 bedroom, 4 bath, 2 
story computer designed home created by Architect James A. 
Dickson on display in the Cleveland Public Auditorium.

teiti ir prie jo siėlos 
— rež. P. Maželio.

Nieko, rodos, jam ne
trūksta, kad dramatur
go personažai atgytų ir 
gyventų meniškai realio
je scenos tikrovėje. Jis 
režisierius ir dekora
torius, nors sakąs, kad 
šio darbo imąsis tik to
dėl, kad niekas kitas jo 
nesutinkąs 
studijavęs 
Jis gilinęsis 
klasikinio ir
jo — grožio pasaulį. 
Šias eilutes rašąs yra 
jo mediumo galios liu
dininkas, kai jis iš ne
gyvo ir grubaus judesio 
iššaukia grožio dvasią, 
atsiskleidžiančią gyvo
je ir grakščioje formo
je — šoky.

Ir jei P. Maželiui nie
ko kito netrūksta, tai lai
ko jis tikrai neturi. Ta-, 
čiau nuostabu, kad jo jis 
randa ir tada, kai jo vi
sai nėra. Net ir dabar, 
kai savaitgalius pralei
džia Chicagoje su Da
nos personažais, o Cle
velando savo rūpestim 
gyvena taip pat tik su 
jais, dar vis jo kiek ki
tiems padėt suranda.

Nueitas Vaidilos Teat
ro kelias gyvas daugeliu 
pastatymų. Prieš akis — 
ateities plotai. Ar jie 
praeis, nepalikdami žy
mės? Tai būtų skaudi 
gyvenimo ironija. Bet 
tai lengva. Lengva nie
ko nedaryti. Lengva ne
būti. Tačiau sunku atsi
gręžti į nueitą kelią, ku
riame nieko nebėra.

Teatro rūpestis turė
tų būti mūsų visų rūpes
tis ir virsti darbu. Dar
bu visų, nes vienam ar 
dviem našta jo per sun
ki. Ir dirbti, kad kas 
nors būtų: kai nieko ne
bėra, laikas, kuriame gy
vename, neturi jokios 
prasmės.

Vaidilos teatro aktorė Milda Jokūbaitytė sega raudoną rožę 
Nijolei Maželienei. šalia stovi Vaidilos teatro vadovas režisierius 
Petras Maželis. Prieky Danutė ir Lidija Balčiūnaitės.

J. Garlos nuotrauka 
atro atnaujintojų, žo
džiais, einąs nuo daiktų 
ir jų gelmių, nuo žmo
gaus ir jo vidaus pasau
lio ligi begalybės. Jis 
paliečius ir didesniąsias 
paslaptis — gėrio, blo
gio, kančios, kuri būti
na atsiteisti už nuodėmę 
ir išsaugoti pasaulio gro
žį. Visa — ligi Dievo. 

Tai teatro siela, kuri 
gyvai pajuntama harmo
ningoje dramaturgo žo
džio, tapybos, muzikos, 
šokio, architektūros sim
fonijoje, atsiskleidusio
je režisieriaus vizijoje.

Kalbant apie Vaidilos 
Teatrą, kuriuo nueituose 
15-kos metų laiko plotuo 
se tebespindi iškilę gra
žieji pastatymai — At
žalynas, Penkti stulpai 
turgaus aikštėje, Užbur
toji dūdelė, Keturi Ke
liauninkai ir daugelis 
kitų, norėtųsi kiek stab-

klaustl: Kas yra teatras? 
Kokia jo reikšmė žmo
gui ir tautai? Kokia jo 
reikšmė mums mūsų da- 

-bartinės situacijos at
veju?

Atsakyti nelengva, nes 
tai aplamai teatro filo-

Teatro pobūvyje svečiai vaišinasi. Prieky Ilona ir Kristina Kup- 
revičiūtės. J. Garlos nuotrauka

r
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F E M A L E
SEWING MACHINE 

OPERATORS 
Experienced on single needle and 
multiple machines. Steady work, nice 
vvorking conditions.

SWITLIK PARACHUTE CO. 
1325 E. Statė St., Tren*on, N. J. 

609 587-3300
Ask for

Mr. RICHARD SW1TL1K. Jr.
(2-11)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSA1TIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Kazys Laikūnas, gyv. 
Chicagoje, atnaujindami a s 
Dirvos prenumeratą, j stojo 
į Vilties Draugiją su 25 dol. 
įnašu.

Sveikiname naują vilti- 
ninką,

• J. Juknevičienė, LB
Švietimo Tarybos narė, 
skaitys priešmokyklinio au
klėjimo paskaitas ir demon
struos vaizdines priemones 
mokytojų konferenc i j o j e 
New Yorke, kovo 15 ir 16 d.

CHICAGOJE MIRĖ 
DR. B. GAIŽIŪNAS

Vasario 1 d. šv. Kryžiaus 
ligoninėje, netikėtai mirė 
dr. Bronius Gaižiūnas. Ve
lionis buvo gimęs Bostone 
1910 m„ mokęsis JAV ir 
Lietuvoje. Po antrojo pa
saulinio karo atvykęs į šį 
kraštą, kaip gydytojas dir
bo Chicagoje. Liko žmona, 
sūnus ir duktė.

li-

GEOGRAFIJOS 
VADOVĖLIS

Kristijono Donelaičjo 
tuanistinė mokykla Chica
goje išleido Lietuvos geo
grafijos vadovėlį „LIETU
VA, TĖVYNĖ MŪSŲ”.

Vadovėlį paruošė moky
tojos: O. Paulikienė, S. Ja- 
lionienė ir St. Burokienė.

Knyga tinkamo formato, 
drobiniais viršeliais ir gero 
popieriaus. Tekstas ryškus 
ir švarus. Aprašymai trum
pi. Gausu iliustracijų, ku
rios kiekvieno akį patrau
kia, o mintis nukelia į mie
lą mūsų tėvynę Lietuvą.

Suinteresuotieji, ar no
rintieji šį vadovėlį įsigyti, 
prašomi kreiptis į Kristijo
no Donelaičio lituanistinių 
mokyklų vedėją Julių širką 
sekančiu adresu: 6143 So. 
Sacramento Avė., Chicago, 
III. 60629. Telef. 778-6474.

Pagerbkime tuos, kurie 
gyveno ir mirė Dievui ir 
Tėvynei.

Lietuvos konkinių koply
čia šv. Petro Bazilikoje Ro
moje laukia kiekvieno lietu
vio atsiliepiant sava auka. 
Laiko jau nedaug.

Atsiliepkite adresu:
Lithuanian Martyrs’ Cha- 

pel Fund, 2701 W. 68th St., 
Chicago, III. 60629.

MUZIEJAUS RETENYBĖ!

Paskutiniai prisiminimai 
iš Nepr. Lietuvos laikų. Bai
giančios pranykti Nepr. Lie
tuvos sidabrinės monetos 
pardavimui. 5 litai — J. Ba
sanavičius, 10 litų Vytautas 
Didysis, 10 litų prez. A. 
Smetona ir kitos. Kainoraš
tis — pareikalavus.

P. Zablockis, 
2333 Ontario St., 
Vancouver 10, B. C. 
Canada.

Detroito Lietuvių Namų Draugi

jos Nariui ir Rėmėjui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmonai MARIJONAI BAČIŪ-

NIENEI ir artimiesiems nuoširdžią

užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Detroito Lietuvių Namų 
Draugijos Valdyba

Tauriam lietuviui

JUOZUI J. BAČIŪNUI

mirus, jo žmoną MARIJONĄ BAČIŪ-

NIENĘ giliai užjaučiame

Dr. Danielius ir Roma 
Degėsiai

Didžiajam lietuvybės ir tautinės minties puo
selėtojui

JUOZUI J. BAČIŪNUI 
mirus, jo žmoną MARIJONĄ, brolius ir artimuo
sius gimines nuoširdžiai užjaučia

ALT S-gos East St. Louis 
Apylinkės Skyrius

Š. m. kovo 23 d., sekmadienį, Le Cordon Bleu 
salėje, Jamaica Avė ir 96 gatvės kampas, Wood- 
haven, N. Y., įvyks anglų kalba veikalo ” LITHU
ANIA” autoriaus ir redaktoriaus, Lietuvos Pa
siuntinybės Patarėjo Šveicarijoje dr. Alberto Geru
čio, prof. J. Puzino, prof. J. Jakšto, dr. A. Budreckio 
ir min. S. Lozoraičio — leidinio autorių pagerbimo 
ir su veikalu susipažinimo POPIETĖ.

Akademija — kalbės dr. A. Gerutis ir dr. V. 
Paprockas, meninė dalis.

Vaišės — kokteilis, užkandžiai ir kava.
Pradžia 2 vai. p. p. punktualiai.
Auka 7 dol. asmeniui.
Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvau

ti apie tai pranešant iki kovo 15 dienos šiais adresais:
J. Bagdonas, 85-59 88 Street, Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. 441-2374.
E. Cekienė, 87-80 96 St., Woodhaven, N. Y. 

11421. Telef. HI 1-4172.
Rengimo komitetą sudaro šių organizacijų pir

mininkai bei atstovai:
E. Cekienė, J. Kiaunė, A. Senikas, S. Sirusas ir 

L. Tamošaitis — Lietuvos Nepriklausomybės Fon
das ;

A. Diržys — Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjunga;

Gruzdys — ALT S-gos Rytų Apygarda;
S. Gudas — New Yorko valstybės tautybių res

publikonų lietuvių atstovas;
A. Jurgėla — ALTS Brooklyno skyrius;
A. Sperauskas — Richmond Hill, N. Y. skyrius; 
A. Trečiokas — Elizabeth, N. J. skyrius;
J. Valiušaitis — Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

New Yorko skyrius.

V.

Mokytojų kvartetas išpildant programą mokyklos baliuje. Iš kai
rės: Čepaitienė, Kuolienė, Senkevičienė ir Gvildytė.

S. Dabkaus nuotrauka

MOKYKLOS SUKAKTUVINIS
BALIUS TORONTE

-Maironio vardo šeš
tadieninė lietuvių mo
kykla savo veiklos dvi- 
dešimtmečiui atžymėti 
sausio 25 d. Prisikėli
mo parapijos salėje su
ruošė šaunų balių, kuris 
praėjo, kaip ir buvo lau
kiama, su nemažu pa
sisekimu. Meninė pro
grama, kurią paruošė 
mokytojai ir patys ją iš 
pildė, atsilankiusiems 
paliko gražius ir nepa
mirštamus prisimini
mus. Neskaitant vieno 
kito programoje įtarp- 
to nuosaikaus ir rimto 
dalykėlio, didžiuma net

Laima Švėgždaitė skaito savo 
kūrybą.

S. Dabkaus nuotrauka

iš pačių plaučių gilumos 
kėlė juoką ir nuotaiką.

Mok. L. Žvėgždaitė, 
kuri jau anksčiau Toron. 
to lietuvių visuomenei 
su savo kūryba gražiai 
yra užsirekomendavusi, 
šį kartą paskaitė treje
tą mums naujų poezijos 
dalykėlių. Kita jauno
sios kartos mokytoja V. 
Kuprevičiūtė tvirta ir 
aiškia dikcija padekla
mavo ištrauką iš Anykš
čių šilelio. Bene pats 
pagrindinis meninės 
programos dalykas bu
vo montažas — Pirmo
ji diena mokykloje. Mo
tinos rolę vaidino L. 
Nakrošienė, jos dukters 
— mok. V. Kuprevičiūtė 
ir mokyklos vedėjo — 
vaidinimėlio autorius 
mok. J. Jankaitis. Šiam 
vaidinimėliui siužetas 
paimtas iš mokyklos gy
venimo aplinkos. Viena 
šeima ilgai uždelsusi sa
vo dukters į lietuvių mo
kyklą leidimą, pagaliau 
susigalvojo ir nutaria 
leisti. Motina nusiveda 
ją pas mokyklos vedė
ją, užrašo ir maldauja, 
kad jinai būtų priimta į 
baigiamuosius skyrius, 
nes girdi, 13 metų mer
gaitei, sėdėti pirmame 
skyriuje su mažiukais, 
būtų gėda. Žinių tikri
nimas ir vedėjo dery
bos su mergaitės moti
na publikai sudarė gar
daus juoko. Nors moti
na buvo iškalbi ir viso
kiais būdais mėgino įti
kinėti mokyklos vedėją,

Suvaidinę montažą "Pirma diena mokykloje’ L. Nakrošaitienė, 
V. Kuprevičiūtė ir J. Jankaitis. S. Dabkaus nuotr*”va

tačiau baigiasi nesėk
mingai. Supykusi pasii
ma dukterį ir mokyklai 
sudiev.

Mokytojų kvartetas, 
kurį sudarė Čepaitienė, 
Kuolienė, Senkevičienė 
ir Gvildytė padainavo po
ra humoristinių dainų. 
Mok. V. Taseckas ir 
mok. L. Nakrošienė pa
deklamavo po vieną nuo
taikingą eilėraštį.

Programą pravedė 
mok. A. Vaičiūnas, ku
ris trumputes pertrau
kas paįvairino įvairiais 
nuotykiais iš mokyklos 
gyvenimo. Štai keletas 
klausimų ir charakterin
gi į juos mokinių atsa
kymai. į klausimą, kokią 
pilį norėjo pastatyti kry
žiuočiai Klaipėdos kai
mo vietoje? Buvo ir to
kių, kurie atsakė — Ca- 
sa Loma. Paklausus, kur 
gyveno senovės lietu
viai? Atsakė — Yorkvi- 
lėj. Arba vėl. Ką veikė 
Mindaugas suvienyjęs 
Lietuvą? Šoko tautinius 
šokius. Ir taip visa eilė 
klausimų ir atsakymų bu 
vo pažerta. Lauksime 
panašių mokyklos pasi
rodymų ir ateityj.

pb

šėjas neturėjo kuo pasigir
ti. Pasigirė tik tuo, kad 
S-gos valdyba jau 4 metus 
kovojanti su lietuviais Tė
vais Jėzuitais, dedama visas 
pastangas, kad juos iškrau
styti iš Dr. V. Kudirkos var
do lietuvių rūmų. Prieš Tė
vus Jėzuitus S-gos valdyba 
užvedusi bylą vietos teisme, 
kuris tęsėsi jau virš metų 
ir nežinia kada baigsis. Pa
aiškėjo, kad tos bylos išlai
das padengianti S-gos val
dyba iš savo kišenės.

Revizijos komisijos var
du trumpą pranešimą pada
rė N. Stasiulionis.

Po pranešimų buvo ren
kama nauja S-gos valdyba 
1969 ir 1970 dvimečiui. 
Vienbalsiai išrinkta senoji 
valdyba, kuriai pavesta to
liau tęsti bylą prieš lietu
vius Tėvus Jėzuitus dėl jų 
iškraustymo iš rūmų, kurie 
randasi S-gos juridinėje 
globoje.

Po trumpų diskusijų ir 
sumanymų susirin k i m a s 
buvo užbaigtas, po kurio se
kė visiems dalyviams kuk
lios vaišės. (rk)

LIETUVIŲ SĄJUNGOS 
BRAZILIJOJE 

SUSIRINKIMAS

Sausio 26 dieną Sao Pau
lo mieste įvyko seniausios 
Brazilijoje organiza c i j o s 
Lietuvių Sąjungos visuoti
nis narių susirinkimas L. 
S-ga Brazilijoje šiuo metu 
turi apie 130 aktyvių narių, 
iš kurių susirinkime daly
vavo apie 100. Susirinkimą 
atidarė S-gos pirmininkas 
Aleksandras Bumblis. į pre
zidiumą buvo pakviesti dr. 
E. Draugelis, Petras žar- 
kauskas, Antanas Dutkus, 
inž. A. Idika, G. Draugelis, 
A. Boguslauskas, J. Garška 
ir N. Stasiulionis. Susirinki
mui pirmininkavo A. Dut
kus ir sekretoriavo A. Idi- 
ka.

Pranešimą apie S-gos vei
klą padarė antrasis valdy
bos sekretorius A. Bogus
lauskas. Kadangi S-gos vei
kla paskutiniais metais bu
vo labai silpna, tai ir prane

HELP WANTED MALĖ
INDUSTRIAL ENGINEER —
Area manufacturer of automative 
tune-up equipment has aq immediate 
ODeniųg for an experienced Industrial 
Ertgineer, M.T.M. background prefer- 
red, requires abiluy to develop and 
improve small parts fabrication and 
assembly processes. Challenging op
portunity for man vvith inginuity to 
kjw in congenial and informal at- 
mosphere. Offering exce)lent workmg 
conditions. Salary commensurate vvith 
experience and ability. Kal-Equip. Co., 
411 Washington St., Otsego, Mich. 
Phone: 616-692-6811. Ask for Gary 
Brovvn. (8-1 I)

WANTED IST CLASS SKILLED 
MACHINISTS

For I st 8c 2nd shift 
TURRET LATHE 
ENGINE LATHE 

W & S AUTOMAT1CS 
BRIDGEPORT M1LLS 

Mušt have job shop experience, and 
be able to sėt up vvork from Blue 
Prints & Ciose Tolerance. 
Steady vvork, and fringe benefits.

SATURN INDUSTRIES
26067 Groesbeck, Warren, Mich.

313 — 773-4300
(6-15)

AUTOMATIC SCREW MACHINE

Operators and Setup Men on multiple 
machines. Mušt have good threading 
experience vvith taps, die heads and 
thread rolls. One of the better shops 
to vvork at, top rates and better than 
average benefits. East side location, 
48-hour vveek. days. Call 313-372- 1633 
for aplication information, or apply 
L&L Mfg., 33200 Freevvay Drive, St. 
Clair Shores, Mich. (10-11)

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS 
SAMBŪRIS IR KORP! NEO-LITHUANIA 
CHICAGOJE, RENGIA š. M. VASARIO 15 D. 
BALIO PAKŠTO SVETAINĖJE, 2801 W. 38, 

tradicini Užgavėnių
BLYNŲ VAKARĄ.

Kaip ir kiekvienais metais svečiai bus vaišinami 
šaltais užkandžiais, karštais blynais ir kitais patie
kalais. Rengėjai pasiryžę baliaus dalyviams suteikti 
jaukią šeimynišką nuotaiką malonaus pobūvio ap
linkoje. šio tradicinio parengimo nuotaika visados 
grąžina pobūvio dalyvius į praeities jaunystės prisi
minimus, nes beveik pusę dalyvių sudaro šaunioji 
lietuvių visuomenės dalis: studentės ir studentai.

Svečių patogumui — vietų skaičius ribotas. Va
karienė — 6 dol.; studentams — 3 dol. šokiams gros 
pilno sąstato Balio Pakšto vadovaujamas orkestras. 
Pradžia 8 vai. vak. Vietos rezervuojamos iki vasario 
mėn. 14 d. pas filist. K. Kasakaiti tel. 776-2241.

L. T. Akademinio Sambūrio ir Korp! 
Neo-Lithuania Valdybos
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