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IŠ VISO PASAULIO

• LAISVOS EUROPOS radi
jo stotis, kuri perduodavo į 
Rytų Europos kraštus progra
mas, Vokietijos kancleriui 
Brandtui siekiant pagerinti san
tykius su komunistiniais kraš
tais, iš Muencheno iškeliama 1 
Ankarą. Turkiją. Laisvos Euro
pos radiją aptarnavo 1,800 tar
nautojų. Programa buvo perduo
dama {vairiems rytų Europos 
kraštams, nešantiems komuniz
mo jungą, išskyrus Pabaltijo 
kraštus, kuriems niekad nepa
vyko gauti programos.

• LIBIJOS lakūnai būsimiems 
Mirage lėktuvams, kuriuos gaus 
už metų iš Prancūzijos, bus ap
mokami Graikijoje, graikų lakū
nų, atlikusių stažą Amerikoje.

• PRANCŪZIJOS prezidentas 
Pompidou ateinanti pirmadieni 
viešėdamas pas prez. Nixoną 
daugiausiai laiko skirs išsiaiš
kinimui dėl Viduržemio jūros 
saugumo. Pompidou pareiškė, 
kad iš savo kelionės nelaukiąs 
jokių stebuklų ir šia nebus pasi
rašyta jokia nauja sutartis.

• RYTŲ VOKIETIJOS šnipas 
Hans Voelker, kurio motina dir
bo sovietams "Raudonojoorkest
ro" tinkle ir karo metu buvo vo
kiečių nužudyta, pernai pakliu
vo l prancūzų rankas, kai atvy
kęs t Paryžių su dviem sekre
torėm, tarnaujančiom užsienių 
reikalų ministerijoje, bandė gau
ti informacijų sovietams. Jis nu - 
teistas 12 metų kalėti. Manoma, 
kad artimoje ateityje bus iškeis - 
tas t kok{ nors prancūzų šnipą 
kurj sovietai suims.

• MASKVOJE du jauni italai 
buvo nuteisti už "chuliganizmą" 
po metus kalėti "darbo stovyk
loje“, o tretysis jų draugas bel
gas gavo 3 metuSsunkiųjįJ dar
bų kalėjimo už tai, kad prieš 
mėnesi Gum krautuvėje Maskvo
je jie prisirakinę prie turėklų 
dalino atsišaukimus, protestuo. 
jant dėl rusų intelektualų per
sekiojimo Sovietijoje. Dėl jų 
nuteisimo protestavo tik Itali
jos užs. reikalų ministeris, tuo 
tarpu Įvairaus plauko libera
lai, tyli lyg žado netekę. Jiems 
laisvė protestuoti tegali būti 
tik vienašališka.

• SOVIETAI iki šiam laikui 
vengdavo pašiepti prez. Roose- 
veltą. Dabar Maskvos teatre 
vaidinamame Viktoro Lavrente- 
vo veikale "Žmogus ir pasau
lis" l prezidento Roosevelto lū
pas įdedami tokie žodžiai: "Aš 
norėjau, kad karas prasidėtų. 
Tai mūsų šansas. Mes neturi
me jo praleisti". Veikale dėsto
ma, kad Rooseveltas žinojo apie 
japonų pasiruošimą pulti Pearl 
Harbor ir džiaugėsi tuo, nes 
dėka karo ir atominės bombos 
tikėjosi užvaldyti visą pasauli. 
Žinant, kad Sovietijoje teatras 
reiškia vyriausybės tezes, rei
kia manyti, kad šiame veikale 
atsispindi nauja sovietų koncep
cija santykiuose su Rooseveltu 
pasaulinio karo metu.

• Šiaurės europos ketu
rios valstybės: Suomija, Švedi
ja, Norvegija ir Danija sudarė 
mažąją Europos rinką, vadina
mą Nordek. Paruošiamieji dar 
bai tęsėsi 10 metų. Sutartis pra • 
dės veikti nuo 1972 metų.

• VARŠUVOJE teisiami pen
ki universitetininkai nuo 27 iki 
31 metų amžiaus. Jie kaltinami 
perdavę kultūrines informacijas 
lenkų išeivių žurnalui "Kultūra" 
išeinančiam Paryžiuje ir palai
kę ryšius su lenkais kultūrinin 
kais užsienyje.

• Čekoslovakijos amba
sados Paryžiuje antrasis sek
retorius Ivo Fleischmann atsi
sakė grįžti čekoslovakijon ir 
pasiprašė Prancūzijos poli- 
nės globos. Jis sakosi buvęs pa 
skirtas 1964 metais nepriklau
somos soc. valstybės, o dabar 
situacija pasikeitusi ir Čeko
slovakija nebėra nepriklauso
ma.

• ŠVEICARIJOJE suimtas so
vietų šnipas Marcei Butteux, 
per trumpų bangų radijo siųstu, 
vą Maskvai perduodavęs ekono
mines informacijas, kurias gau - 
davęs iš vieno aukšto vyriausy
bės pareigūno.

JEI KARAS RYTOJ...
SOVIETU PASIRUOŠIMAI KINIJOS PASIENYJE

Paskutiniuoju metu 
vėl padažnėjo kalbos 
apie galimą sovietų - 
kinų karą. Ir tai pilnai 
suprantama: sausio
mėn. bėgyje sovietų 
spaudoje vėl padaugėjo 
Kinijos puolimų, kurie 
buvo aprimę prasidėjus 
derybom Pekine perei
tų metų spalio 20 d. Tos 
derybos ir toliau eina, 
tačiau be jokių rezulta
tų. Kas irgi nestebėtina 
nes tolimesnė įvykių rai
da priklauso ne nuo 
derybų, bet tik vienų so
vietų nusistatymo: pra
dėti prieš Kiniją preven- 
tyvinį karą ar ne?

Mat, kiniečių preten
zijos į Sovietiją yra la
bai kuklios. Jie tik nori 
pripažinimo, kad Rusi
jos carai neteisėtai pri
sijungė dalį Kinijos te
ritorijos (beveik visos 
Indijos apimties). Ta
čiau tai pripažinus, ki
nai iš savo pusės nėra 
linkę kaltinti Sovietijos 
liaudį, kuri pati buvusi 
pavergta. Be to, per ei
lę dešimtmečių būklė 
tose teritorijose taip pa
sikeitė, kad susidarė nau 
ja padėtis ir jau negali
ma atstatyti seną padė
tį. Žodžiu, kiniečiai nor 
rėtų abstraktaus kaltės 
priėmimo be jokių kon
krečių pakeitimų. Bet 
sovietai ne tik apie tai 
nenori kalbėti, bet net ir 
neskelbia savo liaudžiai. 
Atvirkščiai, tai leidžia 
ma tikėti, kad kiniečiai 
nori didelių teritorinių 
pakeitimų. Tuo tarpu Pe 
kine tik kalbama kaip iš 
vengti mažų pasienio 
incidentų.

Logiškai galvojant, ka
ras sunkiai įsivaizduoja 
mas dėl to, kad jis nė 
vienai pusei nėra reika
lingas. Kiniečiai negali 
tikėtis dabar ir prama- 
tomoje ateityje nugalėti 
sovietus. O sovietai 
nors ir galėtų gana grei
tai sunaikinti Kinijos ka
rinį potencialą, negali ti
kėtis greito laimėjimo 
— partizaninis karas ga
li būti tęsiamas ištisus 
dešimtmečius.
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beveik viską praradus pa
sitraukti.

Antrą kartą ta pati 
strategija buvo pavarto
ta Antrojo pasaulinio ka 
ro pabaigoje. Stalinas no
rėjo prieš kapituliuojant 
Japonijai "išvaduoti" ga
limai didesnius plotus Ki - 
nijos. Jis tačiau turėjo 
pradėjo pulti sovietų ka
riuomenei dar nevisai 
pilnai pasiruošus, nes 
amerikiečiams panau
dojus atomines bombas, 
Japonijos kapituliacija 
buvo dienų klausimas.

Sovietai puolė 1945 m. 
rugpiūčio 9 d. Rugpiū
čio 14 d. Japonai prane
šė, kad jie nori kapitu
liuoti. Sovietai nudavė 
tai visai negirdį ir savo 
žygį tęsė iki rugpiūčio 
19 d., kada jie formaliai 
priėmė japonų Kvantun- 
go armijos kapituliaciją. 
Bet dar sekančią dieną 
jie numetė parašiutinin
kus Chartine ir Mukde
ne. Tą syk jie didesniu 
mastu pakartojo Žukovo 
ėjimus 1939 m. Ir dabar 
sovietų kariuomenės kon - 
centracija leidžia ma
nyti, kad jie norės į mil
žiniškas reples paimti 
visą Mandžūriją. Žinia 

rfdabar jau esama didelio 
skirtumo. Tą syk sovie
tai kovojo su japonais 
svetimoje teritorijoje. 
Šiandien kiniečiai ruošia
si sovietus pasitikti par
tizaniniu karu.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Bet nepaisant tokio 
neaiškumo, sovietai jau 
porą metų rimtai ruošia
si karui. Ir jei kariuome
nės vadai praneš, kad jie 
yra pasiruošę, niekas 
šiuo metu negali dar pa - 
sakyti, kokį sprendimą 
išneš partijos CK poli
tinis biuras.

Kinijos - Sovietų Są
jungos siena tęsiasi apie 
7.000 km. ir sunku- įsi
vaizduoti, kad visur bū
tų kariaujama. Galimas 
sovietų karo planas atro
dytų taip. Raketom su ato
miniais užtaisais jie vi
sų pirma sunaikintų 
kiniečių atominiu ginklų 
centrus. Kartu jie mo
torizuotais kariuomenės 
daliniais bandytų paim
ti 'į reples' Mandžuri- 
joje stovinčią Raudono
sios Kinijos kariuome
nę ir ją sunaikinti.

Faktinai tai būtų jau 
klasiškos sovietų stra
tegijos Kinijoje pakar
tojimas. Pirmą sykį ji 
buvo panaudota 1939 m. 
ankstyvą vasarą. Tą syk 
didelė Kinijos dalis 
buvo japonų okupuota,ku
rie norėjo išbandyti ir 
sovietų atkaklumą. Ge
gužės 11 d. jų daliniai puo
lė Mongoliją prie Buir 
Nur. Japonų "kumštį" su 
darė 25 batalijonai pėsti
ninkų ir 17 eskadronų ka
valerijos. Maskva tada 
įsakė Mongolijos ir savo 
daliniams laikytis iki 
paskutiniųjų, kad naujai 
paskirtam vyr. vadui 
Žukovui davus progos su 
organizuoti priešpuolį. 
Iš tikro per kelis mėne
sius Žukovas sudaro sa
vo 'kumštį' iš 35 batali- 
jonų pėstininkų ir 20 ka
valerijos eskadronų. Be 
to, jis turėjo dar 500 
tankų t.y. beveik keturis 
kartus daugiau negu ja
ponai ir 500 lėktuvių — 
du kartus daugiau už prie - 
šą. Su tomis jėgomis 
Žukovas perėjo puoli- 
man 1939 m. rugpiūčio 
20 d. ir per vienuoliką 
dienų privertė japonus

Stasys Lozoraitis, Lietuvos Diplomatijos šefas.

/Minint Tautos šven
tę — Lietuvos Nepri
klausomybės atstaty
mo sukaktį, mes grįž
tame mintyje į praeitį, 
kreipiame savo žvilgsnį 
į dabartį, o viltis į atei-

Valstybės Sekretoriaus pareiškimas
Lietuvos Nepriklau

somybės atstatymo 52 
metų sukakties proga 
Amerikos Vals t y b ė s 
S e k r e torius William 
Rogers atsiuntė Lietu
vos Atstovui Washing- 
tone Juozui Rajeckui 
tokio turinio laišką:

Gerbiamas Atstove.
Jungtinių Valstybių vy

riausybės ir tautos vardu 
man yra labai malonu pa
reikšti Jums geriausius lin
kėjimus Lietuvos Nepri
klausomybės 52-jų metinių 
proga.

Lietuvių tautos ilga ir

ryžtinga kova prieš sveti
mųjų valdymą buvo laimin
gai užbaigta Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimu 
1918 metais. Kai nepriklau
somybė buvo sužlugdyta 
1940 metais, prievartiniu jų 
valstybės inkorporavimu į 
Sovietų Sąjungą, lietuviai 
šiuos naujuosius sunkumų 
laikus sutiko su lygiai tokiu 
pat patriotiniu ryžtingumu 
išlaikyti savitą kultūrą ir 
valstybinį s ą m o ningumą, 
kuris taip būdingas jų ank
stesnėm pastangom laimėti 
laisvų.

Amerikiečiai pilnai prita
ria lietuvių troškimui pa
tiem lemti savo likimą. Ne- 
I ripažindamos Sovietų Są
jungos Įvykdyto prievarti
nio Lietuvos inkorporavimo, 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybė patvirtina savo pasto
vų tikėjimą lietuvių tautos 
apsisprendimo teise.

Nuoširdžiai Jūsų
VViIliam P. Rogers

• PRANCŪZIJA pasiruošusi 
parduoti karinius lėktuvus Mira 
ge Graikijai ir Ispanijai.

• LEON DORGELLE, buvęs 
belgų reksistų vadas ir kovo
jęs rytų fronte, Vokietijai pra
laimėjus karą pasitraukė j Is
paniją ir ten gyveno Leon Ra- 
mirz vardu. Dabar Belgijai 
prašant pakartotinai išduoti (Bei ■ 
gijoj jis nuteistas už akių mir
ties bausme), pasislėpė, nes is
panų policija ketinusi jj suim
ti. Dorgelle, lygiai kaip SS pik. 
Otto Skorzeny ar rumunųminist - 
ras Horia Simą yra vienas iš 
svarbiųjų pabėgėlių, kurie ispa 
nams sudaro nepatogumų, ypač 
dabar stengiantis įeiti j Euro
pos Bendrąją Rinką ir gerinant 
santykius su sovietais. 

tį. Šie h ys elementai 
— praeitis, dabartis ir 
ateitis — sudaro Lietu
vos istoriją, kuri, pra
sidėjusi gilioje senovė
je, nėra sovietų okupa
cijos nutraukta: ji tę
siasi ir tęsis, nes ją 
kuria pati lietuvių tau
ta, būdama dvasiniai 
nepriklausoma net ir da
bartinėmis sąlygomis.

Lietuvos istorijoje.be 
teigiamų įvykių, pada
riusių ją galingiausia 
valstybe Rytų Europoje 
buvo nelaimingų laiko
tarpių, kurie buvo sukė
lę pavojų pačiai tautos 
egzistencijai, nes grė
sė sunaikinti jos sąmo 
nę, kalbą, tikėjimą. Ta
čiau atsiminimas apie 
tuos laikus neprivalo 
įkvėpti mums pesimiz
mo, sukelti mintį, esą 
mūsų tautai lemta neiš
vengiama būti pažeidžia
mai savo tautiniuose 
jausmuose ir valstybi
niuose interesuose.

Priešingai, paminė
jimas apie tuos pavojus 
turi priminti mums, kad 
lietuviai atlaikė visus 
smūgius, visada buvo pa
siryžę ir sugebėjo apgin 
ti savo tautinę individu
alybę, kalbą, tikėjimą, 
ir panaudojo pirmą pro
gą Lietuvos valstybei at
statyti — 1918 metų va
sario 16 dieną.

Tapusi vėl laisva, mū 
sų tauta parodė visišką 
subrendimą, padaryda
ma didelę pažangą vi
sose srityse, kurios yra 
sprendžiamos civilizuo
tos valstybės ir visuome
nės gyvenimui. Tai buvo 
tų moralinių tautinių ver
tybių padarinys, iš pra
eities paveldėtų valsty
binių tradicijų bei įgim
tų tautai gabumų padari
nys, kurį laisvi lietuviai

(Nukelta į 2 psl.)
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VELNIO PAKTAS (6)

SĄJUNGA UŽSIMEZGĖ
KALĖJIMO CELEJE

Velykų rytą 1922 me
tais Rapallo vardas nu
skambėjo per visą Euro
pą kaip perkūno trenks
mas. Šitame mažame 
vasaros kurorte, netoli 
Genovos, įvyko ūž va
kariečių nugaros susitai
kymas tarp Vokietijos ir 
Rusijos.

Derybos prasidėjo te
lefoniniu skambučiu po 
Vidurnakčio. Velykų sek
madienį ir tą pačią die
ną pasibaigė sutarties spalio mėn. ir apsigyve 
pasirašymu.

Iš šono atrodė, kad 
susitarimas buvo stai
gus, bet tikrumoj jo sėk
la jau buvo pasėta daug 
anksčiau Berlyno Mo- 
abit kalėjimo celėje.

♦**
Kari Radek, vienas iš 

bolševikų partijos narių, 
Lenkijos žydas, 1919 m. 
vasario 12 d. buvoperkel 
tas į Moabit kalėjimą. 
Mat 1918 m. jis norėjo 
dalyvauti, kaip Maskvos 
delegacijos narys, vokie
čių kareivių ir darbinin 
kų tarybos konferenci
joje. Bet vokiečiai neįsi- 
leido ir bolševikų dele
gaciją nuo sienos nuva
rė. Tada Radek, kaž kur 
gavęs austrišką kareivio 
milinę, perėjo sieną ap
simetęs austrų kareiviu 
belaisviu grįžtančiu iš 
Rusijos. Jis kalbėjo vo
kiškai su austrišku ak- 
centy lygiai gerai kaip 
lenkiškai ir rusiškai.Be 
to, jis mokėjo dar kele
tą kitų kalbų. Tačiau Ber
lyne jį lydėjo nesėkmė. 
Tuo metu kaip tik prasi
dėjo kontrarevoliucija ir 
jam teko slapstytis pas 
vokiečius komunistus, 
kol pagaliau buvo savo 
laimei suimtas, nes blo
giausiu atveju galėjo bū 
ti nužudytas kaip tai at
sitiko su Kari Lieb- 
knecht ar Ros a Luxem- 
bourg. Pirmieji mėne
siai kalėjime jam ne-

buvo lengvi. Visą laiką 
buvo tardomas. Tačiau 
po Versalio sutarties 
pasirašymo jo padėtis 
pagerėjo. Pas jį į kalė
jimą pradėjo lankytis vis 
daugiau žmonių, įvairių 
įžymybių. Ypač didelįsu- 
sidomėjimą pradėjo ro
dyti Reichswehro kari
ninkai, Jo celė kalėjime 
pasidarė tikru "politiniu 
salionu". Iš kalėjimo jis 
buvo paleistas 1919 m.

no pas pik. vonReibnitz, 
buvusį Ludendorffo žval
gybos karininką, kuris 
iš naujo buvo armijos 
štabe. Čia toliau buvo 
tęsiamos diskusijos, kol 
pagaliau gruodžio mėn. 
pilnas idėjų, projektų ir 
paslapčių grįžo į Mask
vą. Tikrumoje jis vežė
si Rapallo sutarties idė
ją, nukreiptą prieš Va
karus ir Versalio susi
tarimą.

Radek savo avantiuri- 
nio buvimo metu Vokie
tijoje suprato, kad revo
liucija Vokietijoj pralai
mėta. Bet jo pasikalbė
jimai su vokiečių politi
kais įtikino, kad revoliu
cijos pralaimėjimas ne
reiškia velnio pakto anu
liavimo tarp vokiečių de
šiniųjų ir rusų kairiųjų: 
Berlyne vadovaujantieji 
asmenys ne kartą jam iš
reiškė norą, kad būtų at
gaivintas susitarimas 
su bolševikine Rusija, šį 
kartą be užpakalinių mik
čių, nesiekiant susilpnin 
ti ar pavergti Rusiją, kad 
tokie planai daugiau vo
kiečių 
noras 
frontą 
čius.

nebedomino, bet 
sudaryti bendrą 
prieš vakarie-

***
ko vokiečių re-Tai 

voliucija nepadarė, Ver
salio sutartis realizavo 
— vokiečiai atsisukę į 
Rusiją, stumiami savo 
krašto interesų. Šis sen-

kinės Rusijos šalininkų 
daugiausiai buvo tarp de
šiniųjų. "Vakariečiai" 
gerbė Versalio sutartį, 
nežiūrint visuomenės 
opinijos, ir jų tikslas bu
vo taikiu būdu šį klausi 
mą sutvarkyti. Jie pri
sibijojo bolševikų. Tuo 
tarpu kapitalistai ieš
kojo sąjungos su bolše
vikais, tikėdami, kad Ru
sija bus integruota į Vo 
kieti jos ekonomiją ir jie 
galės atgauti Rusijoj tą, 
ką turi Anglijai ir Pran
cūzijai reparacijų su
mokėti. Bolševikai yra 
kriminalistų gauja, bet 
ta gauja jiems nieko ne
daro, priešingai gali pa
gelbėti . Tad kodėl su j ais 
nepadaryti biznio. Tad 
vokiečių kariškiai taip 
kalbėjo Radekui:

"Jūs vadinatės bolše
vikais. Tai jūsų reika
las. Valdykitės pas save 
kaip jums patinka tik ne
kiškit nosies pas mus. 
Vakarų valstybės su "bal
tųjų" pagalba bandė jus 
sunaikinti. Mes priešin
gai, jus išgelbėjome nuo 
"baltųjų". Jūs norite iš
vystyti raudonąją armi
ją? Mes pasiruošę 
jums padėti, jei jūs 
mums už tai duosite ga
limybę jūsų teritorijoje 
išbandyti ginklus, ku
riuos mums vakariečiai 
draudžia naudoti. Jūs 
reikalingi kapitalo savo 
krašto atstatymui? Mes 
galėsim jums duoti, jei 
jūs mokėsite mums nuo
šimčius. Jūs nereiškia- 
te mums simpatijos, 
mes nereiškiame jums. 
Bet nežiūrint to mes ga 
lime būti vieni kitiems 
naudingi".

Sekančiais metais 
tarp vokiečių ir rusų įvy
ko keletą mažų susita
rimų, kaip tai prekybos 
ir kt.

Kai 1922 m. pavasarį 
britų premjeras Lloyd 
George sušaukė Geno
voj Europos konferenci
ją, kurioj turėjo susitik
ti visi — karo laimėto
jai ir pralaimėtojai, bol
ševikų delegacija, vyk-

timentas neapėmė visų 
vokiečių, kurie buvo stip 
raus antibolševikinio nu
sistatymo, bet tai buvo 
sėkla iš kurios išdygo 
Rapallo...

Vokiečiams Versalio 
sutartis buvo toks patpa- 
žeminimas, kaip rusams 
Brėst-Litovsk sutartis. 
Nepasitenkinimas buvo 
apėmęs visą kraštą ir ne
apykanta vakariečiams 
augo. Mažai buvo vokie
čių politikų, kurie būtų 
drįsę tesėti Versalio su
sitarimą. Sutartis buvo 
sunki. Kaip galima buvo 
ja nusikratyti? Vokieti
ja juk buvo nugalėta, nu
ginkluota, bejėgė ir bet 
kokia rezistencija iš 
anksto buvo pasmerkta 
nepasisekimui. Pradžioj 
reikėjo susirasti sąjun
gininką. Vienintelis są
jungininkas galėjo būti 
tai karo pralaimėtojas 
— bolševikinė Rusija. Są
junga su Rusija dar galė
jo sukelti vakarų valsty
bėms baimę.

Bet tokia nenormali ir 
baisi sąjunga ar buvo ga
lima? Situacija nebuvo 
panaši į 1917 m. kai Kai
zerio vyriausybė pasėjo 
Rusijoje bolševizmo mir
tiną bacilą. Negalimas ta
po galimu: bolševizmas 
sukūrė vyriausybę ir už 
valdė visą Rusiją, laimė
jo civilinį karą ir iš nie 
ko sukūrė raudonąją ar
miją. Su ta realybe rei
kėjo skaitytis. t

Jei norima sudaryti 
sąjungą, tai pradžioj rei - 
kėjo sutikti atsisėsti už 
vieno stalo su žmogžu
džiais. Vieniems, kaip 
caro šeimos, kitiems 
kaip Liebknecht ir Ros a 
Luxemburg žudikais.

Pirmieji, kurie suti
ko derėtis su bolševikais 
buvo vokiečių kariškiai,
pradėję žavėtis raudono- dama konferencijon su
sies armijos susiorgani stojo Berlyne ir portfe- 
zavimu civilinio karo ly turėjo pakto su Vokie- 
įkarštyje. Jie nelaukė po- tija projektą. Bet vokie 
Ii tiku žodžio, nes Reich- čiai neskubėjo. Pirm jie 
swehr buvo valstybė vals- norėjo sužinoti, ką nu- 
tybėje.

Kad išvengus drakoniš 
kos Versalio sutarties 
suvaržymų vienintelis 
kelias kariškiams atro
dė bendradarbiavimas 
su bolševikų vyriausybe 
ir pirmieji ryšiai su rau
donąja armija užsimez
gė Moabit kalėjimo celė
je per Radeką.

Diplomatijos šefo žodis

LIETUVOS KANKINIU 
KOPLYČIA

ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau 

baigiama įruošti.
Kiekvienam lietuviui branginančiam savo tautos 
kankiniu atminimą dera būti šio paminklo kūrėjų 

tarpe.

spręs Genovoj sušaukta 
konferencija ir paktas 
ko nepasirašytas.

(Bus daugiau)

li-

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

SAVO AUKĄ ATSIŲSKITE PRIEŠ KOPLYČIOS 
DEDIKACIJĄ.

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 W. 68 St.. Chicago. III. 60629.

***
Politikams apsispren

dimas buvo sunkesnis. 
Vieni jų savo politiką 
orientavo vakarų, kiti ry 
tų kryptimi. Keistas da
lykas, kad "vakariečių" 
daugiau buvo tarp social
demokratų ir kariųjų 
miestelėnų, kai bolševi

• NASSERIS paprašęs iš so
vietu naujų kovos lėktuvų MIG 
23 ir techninės paramos kovai 
prieš Izraelj. Jis grasina Izra
eliui atsakyti bombardavimu pra
monės centrų.

•VIETNAME praėjusi savait
gali vyl<0 smarkios kovos šiauri
niame sektoriuje ir prie Kom- 
bodijos sienos. Žuvo daug prie 
šo karių. Iš pietų vietnamiečių 
pusės aukų nedaug.

(Atkelta iš 1 psl.) 
savo laisvoje žemėje pra
turtino, santykiaudami 
su krikščioniška Vakarų 
kultūra, o savo tarpe — 
ugdydami dar vieną 
didžią vertybę — būtent 
lietuvišką solidarumą.

Šios vertybės šiandien 
yra ypač svarbios Lie
tuvai, kaip ir kiekvie
nam svetimųjų priespau
doje esančiam kraštui. 
Jeigu priešas atima lais 
vę ir politinio apsispren 
dimo teisę iš kurios tau
tos, bet ji yra apsispren
dusi išsaugoti patrioti
nius jausmus, gerbti mo 
ralines tautines verty
bes, kurios sudarė pra
rasto nepriklausomo gy
venimo pagrindą — tokia 
tauta yra atspari sveti
mai įtakai, tebėra lais
va dvasioje ir kelias įne 
priklausomybę palieka 
jai atdaras.

Tai, ką mes užsieny
je sužinome apiesekmin 
gas lietuvių pastangas 
krašte kelti kultūros, 
švietimo lygį, saugoti 
bei tobulinti savo kalbą, 
kūrybiniai veikti tose 
gyvenimo srityse, kurio
se okupacinė valdžia ma
žiau varžo lietuvių ini
ciatyvą — visa, kas to
kiu būdu dirbama Lietu
vos vardan, jos gerovei 
ir ateičiai, sukelia pas 
mus užsienyje nuoširdų 
atgarsį.

Visa tai yra juo labiau 
pažymėtina, kad krašte 
yra išaugusi ir veikia 
nauja jauna karta, kuri 
nors ir nėra kvėpavusi ty
ru nepriklausomos Lie
tuvos oru, vis dėlto šie 
kia savo mokslu, kultū
ra, darbu užtikrinti Lie
tuvai geresnę ateitį.

Šis siekis nėra bergž
džias.' Nėra tokios civi
lizuotos tautos, kuriai 
likimas skirtų būti sve
timųjų valdžioje ir prie 
spaudoje. Dabartinė mū
sų krašto padėtis nėra 
nepakeiči ama, galutinė, 
pirmiausia todėl, kad ko
munizmas juo toliau tuo 
aiškiau pasirodo nesąs 
pastovi politinė pajėga.

Šiais metais Lietuvos 
gyvenimas bus aptem
dytas dar ir Lenino su
kaktimi. Bus minimas 
tas rusų komunizmo va
das, kuris kėsinosi oku
puoti Lietuvą, ką tik pri
sikėlusią nepriklauso
mam gyvenimui. Leni
nas siekė padaryti rusų 
komunistų partiją galin
ga diktatūros organiza
cija Rusi jai valdyti ir ko
munistų dikatūrai plės
ti pasaulyje. Jo mintimi, 
Rusijos ir kitų kraštų ko
munistai turėjo sudaryti 
vieningą Maskvos vado
vaujamą bloką. Tam pa-

■ ■ »

siekti Leninas patiksli
no ir išplėtė komuniz
mo programą, kurios pa 
grindan padėjo smurtą 
kaip svarbiausią priemo
nę tiek vidaus, tiek už
sienio politikoje. Jis il
gai prieš Staliną įvedė 
fizinio ir moralinio te
roro sistemą, kurią po 
šiai dienai tęsia jo įpė
diniai.

Ir vis dėlto, praėjus 
50 metų nuo bolševikų re
voliucijos, Lenino suda
rytame tarptautinio ko
munizmo bloke yra at
siradę gilių skilimų, kri
zių. Taigi, laimingu bū
du, komunizmas išsi
gimsta, įeina į savitar
pio konfliktų periodą, 
nes dargi komunistų tar
pe kyla skirtumų taip pat 
ir tautiniu pagrindu.

Svarbiausia gi yratai, 
kad pusės amžiaus bėgy
je komunizmas savo ide
ologija ir santvarka nė
ra patraukęs savo pusėn 
nė vienos tautos. Nėra 
buvę atsitikimo, kad 
kuris kraštas būtų komu - 
nistų užvaldytas kitaip 
negu smurtu ir būtų ko
munistų valdomas žmo
nėms pritariant, o ne 
prievarta. Lietuvos pa
dėtis yra tam vienas ryš
kiausių įrodymų o Lietu 
vos Bažnyčios persekio 
jimas vienas brutalių tos 
prievartos pasireiški
mų.

Tačiau priešingos ko
munizmui idėjos — žmo 
nių laisvės, tautų nepri
klausomybės, teisingu
mo principai — nesustab- 
domai stiprėja ir plečia
si pasaulyje.

Si, raida^gaivina mūsų 
įsitikinimą, kad Lietuva 
atgaus nepriklausomy
bę. Teįkvepia mus šis 
įsitikinimas dabar, mi
nint Tautos šventę, ir vi 
sada, kol susilauksime 
laisvės valandos.

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independente Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gčrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo {vairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSmKINSITE.
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Vasario Šešioliktoji
Gerbiamiesiems lietuvių parapijų klebo

nams, ALT skyrių valdyboms, ALTsudaran
čioms centrinėms organizacijoms ir visoms 
bendradarbiaujančioms organizacijoms bei 
klubams.

JAV lietuviai, gindami savo tėvų krašto laisvę 
bei pavergtuosius brolius, veda kovą už tėvynės iš
laisvinimą.

Amerikos Lietuvių Taryba jau 30-tus metus va
dovauja tai kovai šiame krašte, naudodama visas 
teisėtas priemones parodyti laisvam pasauliui tą 
žiaurią skriaudą mūsų tėvynei ir iškelti Sovietų Ru
sijos smurtą. ALT kreipiasi į visas organizacijas 
ir pavienius lietuvius ir prašo bei ragina visus vie
ningai paminėti Lietuvos nepriklausomybės sukaktį 
visose kolonijose, išreikšti protestą prieš Lietuvos 
okupaciją, siųsti atitinkamas rezoliucijas savo se
natoriams, kongresmanams, gubernatoriams ir ki
tiems atsakingiems valdžios pareigūnams.

Jūsų gausiomis aukomis ir reikalų įvertinimu, 
ALT gali veikti lietuvių tautos laisvės labui. Kovai 
tęsti reikalinga piniginių išteklių.

Parama Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetui, laisvųjų radijo transliacija iš Europos 
į pavergtą kraštą, atitinkamos literatūros skleidi
mas, palaikymas ryšių su JAV Kongresu ir admi
nistracija ir daugybė kitų reikalų, kas met reika
lauja didesnių išteklių. Lietuvos okupantas deda vi
sas pastangas sunaikinti ALT veiklą per siunčia
mus savo agentus į JAV, per siunčiamą spaudą iš 
okupuotos Lietuvos ir per kitus dirbančius šiame 
krašte okupanto naudai.

Todėl ALT kreipiasi į visas organizacijas ir 
visus lietuvius negailėti Lietuvos laisvės reikalui 
aukų.

Jvykęs 7-tasis Amerikos Lietuvių Kongresas 
Detroite 1969 m. rugpiūčio 31 d. vieningai pasisa
kė, kad Vasario 16 d. minėjimų aukos priklauso be
sąlyginiai Amerikos Lietuvių Tarybai laisvės kovai 
vesti, nežiūrint kaip kas norėtų aiškinti, tie surink
ti pinigai turi būti įteikti ALT.

ALT suvažiavimas 1969 m. gruodžio 13 d. 
Chicagoje taip pat vienbalsiai pasisakė, kad suren
kamos aukos priklauso laisvinimo darbams. Suva
žiavimas atskira rezoliucija kreipėsi į organiza
cijas ir pavienius lietuvius, kviesdamas suaktyvin
ti lėšų telkimą ir kur yra reikalas atskirose koloni
jose sudaryti specialius lėšų telkimo komitetus, ku
rie pasiektų visus JAV gyvenančius lietuvius, tiek 
tuos kurie dalyvauja, tiek tuos, kurie dėl įvairių prie
žasčių negali dalyvauti Vasario 16 d. minėjimuose.

Todėl atkreipdami į tai dėmesį, prašome visas 
aukas nukreipti Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui 
— 6818 So. Western Avė., Chicago, 111. 60636.

Tenelieka nei vieno lietuvio neprisidėjusioprie 
mūsų šventos kovos už savo tėvų krašto laisvę.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmi
ninko E. Bartkaus 
kalba per radiją Va
sario 16 d. proga 
1970 m.

Minint vasario 16-tą 
ir vėl keliomis mintimis

noriu pasidalinti su ju
mis. Amerikos užsienio 
politikoje pradeda reikš - 
tis naujos nuotaikos — 
nusiangažavimo politi
ka. Iš Vietnamo atitrau
kiami kariuomenės dali
niai ir visokiais būdais 
bandoma sumažinti Ame
rikos įsipareigojimus 
Azijoje. Europoje, lais
vieji kraštai, stipriai 
propaguoja nusiginklavi 
mo konferenciją, kuri tu
rėtų atstoti antrojo pa
saulio karo pabaigoje ne
įvykusią taikos konferem 
ciją. Šie žygiai yra da
romi Europos kraštų jau
čiant Amerikos Jungti
nių Valstybių pastangas 
sumažinti įsipareigo
jimus Europoje. Altą, 
visą Amerikos lietuvių 
išeiviją, šie reiškiniai 
įpareigoja būti ypatin
gai atydiem ir reikalui 
esant vykdyti koordinuo
tus žygius, kad naujiem 
vėjam pučiant nebūtų pa-

LIETUVIŠKIEJI BIIŪNĖLIAI IR
Paskutiniu laiku mūsų 

spauda pradėjo išsamiau 
nagrinėti mišrių šeimų 
klausimą, kurį itin vis
pusiškai ir objektyviai 
iškelia Juozas Girnius 
1969 metų Aidų 10-me 
numeryje.

Tema labai plati ir 
sunkiai išsprendžiama, 
galima tik svarstyti, ta
čiau kiekvienam lietu
viui gerai žinoma, jog iš 
ei vi jos sąlygose tai yra 
neišvengiama, ne nuo mū
sų pareinanti gyvenimo 
tikrovė, nors autorius at
sargiai bando pakaltinti 
šeimas kuriančius jau
nuosius ir jų tėvus. Tarp 
kitko jis rašo:

žeista Lietuvos byla.
Neseniai Vlikui pavy

ko išsirūpinti iš Ispani
jos valdžios radijo lai
ką lietuviškas progra
mas transliuoti į paverg
tą kraštą. Vienintelę są
lygą, kurią ispanai pasta
tė mums, tai vengti nei
giamo transliavimo apie 
gen. Franko,Ispaniją ir 
Bažnyčią. Kitaip sakant, 
mums yra duota absoliu
tinė žodžio laisvė kal
bėti visais lietuviškos ir 
pasaulio politikos klausi
mais ir dalintis minti
mis su pavergtu kraštu. 
Tokių sąlygų neturime jo 
kioje kitoje radijo pro
gramoje. Kitos progra
mos yra kietai cenzūruo
jamos ir labai sunku 
bent ką įdomesnio iš mū
sų politinio gyvenimo 
pranešti į kraštą ir vi
sai negalima diskutuoti 
okupacijos ir jos išdavų 
mūsų tėvų žemėje. Turi
momis žiniomis Madri
do radijo yra gerai gir
dimas Lietuvoje ir labai 
plačiai jo klausoma. 
Aukšto lygio programos 
išlaikymas uždeda pa
pildomą atsakomybę ant 
Vliko pečių ir mus Ame
rikos lietuvius įpareigo
ja ją finasiniai išlaiky
ti. Pats radijo laikas nie 
ko nekainuoja, bet turi
me sudaryti minimali- 
nes ekonomines sąlygas 
programos vadovams, 
įdant programos būtų įdo
mios, įvairios ir politi
niai atsakomingos. To
dėl kviečiu visus geros 
valios lietuvius padidin
ti savo vasario 16 d.lais
vinimo darbui skiriamą 
auką, idant Amerikos lie - 
tuvio įsipareigojimai bū
tų įvykdyti. Yra kai ku
riuose mūsų visuomenės 
sluoksniuose nuotaikos 
trukdyti Altui ir visai 
laisvinimo akcijai lėšų 
telkimą. Taryba tą akci
ją ir jos iniciatorius 
griežtai smerkia ir už
tikrina visus lietuvius, 
kad ALTas jokių kompro
misų laisvinimo darbuo
se nedarys ir ves nenu
ilstamą kovą su Lietuvos 
priešu iki visiško tėvų 
krašto išlaisvinimo.

Minint 52-rąją Vasa
rio 16-tos dienos akto 
sukaktį dar kart kviečiu 
Amerikos lietuvius gau
siai paminėti šį garbin
gą įvykį, vėl atsinaujin
ti savyje besąlyginėje ko
voje už Lietuvos laisvę 
ir gausiai finansiniai pa.- 
remti politinį darbą dir
bančius Altą ir Vliką.

Sesėms ir broliams 
raudonos meškos te- 
riojamame krašte lin
kiu ištvermės sulaukti 
šviesaus ir laisvo ry
tojaus.

EMILIJA ČEKIENĖ

"Mūsų lietuviškieji bi
jūnėliai parveda marčio
mis viso pasaulio gražuo
les... nuo vyrų neatsilie 
ka ir mūsų moterys. Gal 
būt, jos su dar didesne 
energija pasaulį "lietu- 
vina". Visuose kraštuo
se mūsų lelijėlėms se
kasi sugundyti vyrus, ko
kių rasių jie kur bebū
tų..."

Būdama moteris ir 
stebėdama lietuviškojo 
pasaulio įvykius, aš ne
galiu daleisti tvirtinimo, 
kad mūsų mergaitės dar 
didesne energija už bijū
nėlius "lietuvina" pašau 
lį. Jei surinktum statis
tinius davinius, tai grei
čiausiai mergaičių ir 
skaičius būtų didesnis. 
Bet, jei visi lietuviškie
ji bijūnėliai žiūrėtų tik į 
lietuviškas lelijas, tai ne 
tiek jau daug jų liktų sve
timų pasaulių lietuvini
mui. Ir, jei iš viso būtų 
galima ką nors kaltinti, 
išskyrus patį likimą, tai 
daugiausia reiktų pakal
tinti mūsų mielus bijū
nėlius. Kiekvienas leng
vai savo apylinkėse pri
skaičiuotume dešimti
mis puikių lietuviškų 
mergaičių jau sukūrusių 
mišrias šeimas ir dide
lį skaičių dar beviltiškai 
tebelaukiančių savo tau
tybės bernužėlio.

Puikių sakau ta pras
me, kad jos yra baigę 
mokslus, aktyviai daly
vauja lietuviškose orga
nizacijose, domisi lietu
viška knyga bei spauda, 
lanko tautinius mūsų pa 
rengimus, na ir puikios 
išvaizdos ir visa savo 
esybe trokštančios su
kurti šeimas su lietu
viškais bijūnėliais. Ir 
jeigu tie jų siekiai ne
išsipildo, tai negalima 
kaltinti mergaičių nei 
tuo labiau jų tėvų. Kiek
vieni tėvai trokšta ir de
da visas pastangas,vi
sus savo pedagoginius su
gebėjimus, kad išauklė
tų vaikus vispusiškai ge 
riausiais žmonijos atsto 
vais. O tačiau, nežiūrint 
į tai, kiek daug yra pa
saulyje įvairiausių nusi 
kaltėlių jaunimo tarpe be 
skirtumo tautybių,religi
jų ar luomų. Kas drįstų 
už tai apkaltinti tėvus? 
Didžiausią kaltę tenka 
skirti gyvenamam lai
kotarpiui, palinkai, ku
rioje vaikai auga, moko
si ir draugauja, nes tė
vai savo vaikams autori
tetu yra tik iki mokyklos 
suolo, kol jie nepatenka 
į platesnį gyvenimo sū
kurį.

Bet šį kartą grįžkim 
prie mūsų "bijūnėlių ir 
lelijėlių" vedybų. Kodėl 
jos taip sparčiu tempu 
"lietuvina" svetimus pa
saulius turėdamos visas 
geriausias lietuviškumo 
kvalifikacijas?

Šalia to vispusiško tau
tiško nusiteikimo, lietu
vaitės dažnai persikelia 
ne į kitas didesnes lie
tuvių kolonijas ir ten tuo. 
jau įsijungia į aktyvią 
veiklą ir, deja, po visų 
nuo jos pačios pareinan
čių nesėkmingų bandymų 
išgirstame, jog pagaliau 
mums gerai žinoma mer 
gaitė savo lietuvišką pa
vardę pakeitė į svetimą, 
juk ne paslaptis, kad mer
gaičių pavardės keiti
mas yra apribotas tam 
tikro amžiaus. Todėl pa

LELIJĖLĖS
ti didžioji kaltė vis dėl
to tenka mūsų bijūnė
liams, kurie paniekinę 
lietuviško tautinio darže
lio lelijėles patys būna 
nuskinti svetimtaučių 
mergaičių. Nors visi ge
rai žinome, kodėl taip 
yra, bet padėties pakeis
ti neįmanoma. Kai sa
vam krašte į parengi
mus, šokius eiti mergai
tės galėjo su draugėmis 
ir šokdavo su visais ber
niukais, tai čia jos turi 
rasti sau palydovą, nuo
latinį to vakaro globėją. 
Tačiau lietuvė mergai
tė yra kukli, pati telefo
nais neskambins ieško
dama palydovo į šokius, 
ji sėdi namie ir laukia 
anot vienos mergaitės, 
kol suskambės telefo
nas ir koks nors kad ir 
nužydėjęs bijūnas pa
kvies į kiną ar kokį kitą 
parengimą. Ir džiaugie
si, anot jos, kad iš viso 
nors toks lietuvis į ta
ve atkreipė dėmesį. To
kių savaitgalių nepasitai
ko daug.

Kyla klausimas, ką gi 
veikia mūsų bijūnėlai, 
kaip jie laisvalaikius,lei
džia. Jiems šiame kraš
te, kaip ir visur pašau- 1 
lyje vyrams daugiau lais
vės teikiama nei mote
rims. Ir to krašto tra
dicija nereikalauja iš jų 
vedžiotis į parengimus 
nuosavas palydoves. 
Ateina vieni ir slankio
ja pakampiais prie du
rų ar aplink bufetą, kai 
tuo tarpu salėje yra pui 
kių mergaičių sėdinčių 
ir laukiančių kvietimo 
šokti. Deja, šitaip pralei
dusio vieną parengimą, 
kitą, trečią ir t.t. nusivy
limo apimtos moja į vis
ką ranka ir pražūna sve 
timtaučių jūroj. Ne vie
na labai lietuviškai nu
siteikusi mergaitė man 
yra sakiusi paklausta, 
kodėl nebelanko mūsų 
švenčių, kad "į mane lie
tuviai berniukai nežiūri, 
tur būt, aš negraži, bet 
vistiek paskui juos ne
lakstysiu, kaip svetim
tautės ir automobilio ne
pirksiu specialiai ber
nams vežioti iš paskai
tų ir kitur, kaip X ar Y 
svetimos mergaitės be 
vežiodamos ir sulietuvi
no tokius aktyvius lietu

KNYGA, APIE 
KURIA VISI 
KALBA...
AR TURITE? 

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu......... dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:

............. egz. R. Spalio romaną "Rezistencija” 
Kaina 6 dol.

Mano adresas: .......................................................................
(pavardė ir vardas)

(namo numeri* ir gatvė)

(miealaa ir valetybė, xip Nr.)

vių organizacijų veikė
jus. Arba štai Aldona ir 
Vytautas, abu studentai 
svajonėse jau buvo pra
dėję austi lietuviškos šei
mos kūrimą, bet pašau
kus jį į kariuomenę sva
jonės sugriuvo, nes jis 
neužilgo sukūrė šeimą 
su svetimtaute, kuri, 
kaip vėliau paaiškėjo, iš 
vyko paskui jį į armiją 
ir apsigyveno už karei
vinių vartų. Tokių me
todų aš nevartosiu nors 
ir sena pana liksiu, 
sakė rimta ir graži lie
tuvaitė, universiteto pro
fesorė.

Tokių pavyzdžių yra 
šimtai. Ir taip mūsų pui
kios mergaitės, nežiū
rint jų gražiausių norų 
kurti lietuviškas šei
mas lieka tik svajonėse, 
kol anksčiau ar vėlau 
svetimtautis įvertina mū
sų lelijėles ir nutautina. 
Jei kas nors pravestų 
mergaičių apklausinėji
mą, gautų panašius atsa
kymus ir apgailestavi
mą, kad lietuviškieji "bi
jūnėliai" į jas nežiūrėjo, 
kad jie nors ir skam
bius Lietuvos kunigaikš
čių vardus nešioja, bet 
neturi lietuviško tvirto 
charakterio, todėl ir "lie
tuvina" viso pasaulio 
kampus.

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 
ALL AROUND 
MACHINISTS 
ON ENGINE &

TURRET LATHES 
NUMERIAL 

CONTROL DRILLS. 
Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints and Close 
Tolerance.
FOR DAY & NIGHT SHIFTS 
Steady work, overtime and 
fringe benefits.

Contact Personnel Dept. 
DIAMOND 

AUT0MATI0N, INC. 
23400 HAGGERTY RD. 
FARMINGTON, MICH. 

476-7100
An Equal Opportunity Employer 

(9-18)

WANTED
IST CLASS 

DIE LEADER 
Mušt have experience on line and 
progrettHive dies.

Steady work for ųualified man. 
Overtime and benefit*.

EAGLE TOOL & DIE CO. 
2424 Wolcolt Ferndale, Mich.

(313) LI 7-4300
(11-20)
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LIETUVI!] FONDO PALŪKANOS 
ŠVIETIMO REIKALAMS

Jurgis Janušaitis

Daug kam kyla klausi
mas, o ką gi duos atei
nančių metų slinktyje 
taip dažnai minimas Lie 
tuVių Fondas? Ką gi jis 
nuveikė per savo aštuo- 
nerių metų veiklą?

į tuos klausimus at
sakė Lietuvių Fondo va
dovybės žmonės vasa
rio 4 d. pokalbyje su 
spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovais Shar- 
kos restorane.

LF pelno skirstymo 
komisijos pirmininkas 
dr. K. Ambrozaitis pa
informavo kokia tvarka 
yra skirstomas LF pel
nas ir kiek jo jau išda
linta lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalams. Pel
no skirstymo komisiją 
sudaro 6 asmenys: trys 
iš LF ir trys iš Lietuvių 
Bendruomenės. Šios ko
misijos darbas yra per
žiūrėti gautus prašy
mus, juos atrinkti ir pa
skirstyti prašantiems 
atitinkamas sumas. Šios 
komisijos nutarimus tik
rina ir tvirtina L F tary
ba žiūrėdama, kad ne
būtų prasilenkta su val
džios nuostatais ir kad 
pelno paskyrimai nepa
kenktų fondui, kaip ins
titucijai.

Į praėjusių metų susi
dariusį pelną pretendavo 
virš 40 prašytojų, kurių 
suma siekė 90,000 dol. 
Komisija, deja, tegalėjo 
paskirstyti 1969 metų pel
ną sumoje 33,225 dol. Iš 
šios sumos specialiems 
projektams atiteko 6,300 
dol. Šie pinigai išmoka
mi autoriaus: dr. Z. Ivins 
kiui už "Lietuvos istori
ja", dr. J. Puzinui už 
"Lietuvos proistorės ap
žvalga" ir dr. J. Girniui 
už "Lietuvių Filosofijos 
istorija" parašymą. Bu
vo pabrėžta, kad LFlei 
dinių neleidžia, jų išlei
dimu rūpinasi kitos 
institucijos.

Kultūros ir švietimo 
reikalams paskirta 50 
procentų viso pelno, kas 

sudarė virš 16 tūkstan
čių dolerių. Ši suma per 
eina JAV Kultūros Fon
do dispozicijon ir jis šią 
sumą turi sunaudoti tik 
tiems tikslams,kuriems 
įsakmiai yra nurodyta. 
Iš paskirto pelno tenka 
2000 dol. E. Ruzgienės 
elementoriui "Gintarė
liai" leisti, Lituanisti
kos skyriui Chicągos uni
versitete steigti 3,000 
dol. (garantuota 5.000 
dol.). Vadovėliams, pra
timams, mokslo prie
monėms, vadovėliams 
mokykliniam jaunimui, 
nemokančiam lietuvių 
kalbos, bendruomeninio 
auklėjimo pratimams ir 
Lietuvos istorinių žemė
lapių atlasui leisti 2,600 
dol. Mokyklinei spaudai 
ir išskirtinai Švietimo 
Gairėms 2.650 dol. ir vi
sa eilė mažesnių sumų 
įvairiems švietimo ir 
kultūros reikalams.

Visiems kitiems rei
kalams paskirta 10,565 
dol. iš kurių bus parem
ti dr. R. Šilbajorio "The 
Perfection of Exile",dr. 
P. Joniko "Lietuvių bend 
rinės rašomosios kalbos 
kūrimasis priešaušrio 
ir "Aušros" laikais, dr. 
T. Remeikio "Soviet oc- 
eupation and- Incorpo- 
ration of Lithuania 1939- 
1940, Documentary Ma- 
terials" leidinių paruoši
mo darbai. Viso tam iš
leidžiant 5,700 dol. Kita 
suma atitenka įvairiems 
organizacijų reikalams, 
paremiant Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės kul 
tūrinę veiklą, Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pre 
mijai ir kt. reikalams.

Žvelgiant į skaičius, 
malonu konstatuoti, kad 
Lietuvių Fondo palūka
nos ir šiais metais ūg
telėjo ir graži suma, 
kaip matome, atiteko gy
vybiniams lietuvių kul
tūros ir švietimo reika
lams. Ta proga pažymė
tina, kad LF per savo

veiklos amžių — 8 me
tus jau yra išdalinęs pel
no 100.000 dol.

Vicepirmininkas dr. 
V. Šimaitis paaiškino, 
kad su užsakytų leidinių 
autoriais yra sudaro
mos sutartys ir žiūrima 
kad darbas būtų atliktas. 
Žiūrima, kad leidiniuose 
būtų atžymėta leidėjas 
— atseit šiuo atveju 
Lietuvių Fondas, nes tai 
yra lietuvių visuomenės 
pastangos, įgalinusios 
darbus atlikti per Lie
tuvių Fondą.

Kiek plačiau apie Lie
tuvių Fondo augimą, jo 
finansinį stovį, inves
tavimus kalbėjo iždinin
kas H. Daras, apžvelg
damas įnašų augimo ir 
pelno augimo santykį. 
Pradžioje LF įnašai bu
vo laikomi bankuose, 
kur buvo tegaunama ma
ži procentai. Kiek vė
liau, fondui paaugus fi
nansiškai dr. Kazickas 
kėlė mintį, kad L F kapi
talas būtų investuotas į 
pelningesnes investaci- 
jas. Šiuo metu L F kapi
talas yra investuotas į 
saugius ir pelningesnius 
investavimus ir juos 
tvarko specialistai —Se- 
curity Supervisors, Ine. 
gi vertybių 
patikėtas 
bankui.

Tokiam 
esant, prie gerų LF va
dovybės pastangų, 1974 
metais numatoma pasiek
ti užsibrėžto tikslo — 
vieno milijono dolerių ir 
iki to laiko Lietuvių Fon
das bus padalinęs 300. 
000 dol.

Žvelgiant į ateities 
siekius, yra rimto pa
grindo tikėti šiems skai
čiams. Tik dabar terei
kia, kad dar stipriau pa
sispaustų kiekviena lie
tuvių šeima ir savo įna
šu prisidėtų prie LF di
džiųjų pastangų. Juk fon
do šeimoje teturime 
2600 narių. Sakykime, 
kad kiekviena šeima su
sideda iš 5 asmenų. Tai 
gi teapima 13.000 lietu
vių. Tuo tarpu Chicago
je priskaitoma apie 100. 
000 lietuvių, arba 20.000 
lietuvių šeimų. Tad L F 
narių dabartinis skai
čius labai mažytis, paly-

saugojimas 
Continental

progresui

Teodoras Blinstrubas, Lietuvių Fondo pirmasis pirmininkas, ku
rio darbas buvo nepaprastai sunkus, nes reikėjo populiarinti LF 
idėją, kad pirmieji (našai duotų fondui tvirtą pagrindą.

ginus su lietuvių išeivi
ja vien tik JAV. Ar fi
nansiniai esame pajė
gūs bent su šimtine tap
ti šios didžiosios šei
mos nariais? Atrodo, 
kad į šį klausimą leng
vai atsakys šiuo laiku 
jau gerai įsikūręs lietu
vis. Tad šių metų įvai
rių vajų progomis ir at
siminkime Lietuvių Fon 
dą, kurio darbais jau 
šiandien galime nuošir
džiai pasidžiaugti.

Pabaigoje revizijos 
komisijos vardu pareiš
kimą padarė K. Grina, 
pažymėdamas, kad Lie
tuvių Fondo atskaitomy
bė, knygvedyba ir visi 
kiti darbai atliekami pa
sigėrėtinai. Smulkius re
vizijos davinius girdė
sime Lietuvių Fondo na
rių suvažiavime.

Pasitarimų eigoje dr. 
A. Razma ir dr. G. Ba
lukas su didele pagarba 
prisiminė šio fondo pir
mąjį pirmininką, ener
gingą visuomenininką, vi
sa širdimi gyvenusį ir

Skaityk ir platink
DIRVĄ

ŠALFAS S-GOS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis ŠALFAS S-gos 
suvažiavimas šaukiamas ko
vo 14-15 d., Detroite, Mich.

Suvažiavimas vyks Lietu
vių Namuose, 3009 Tilman 
Avė., Detroit, Mich. Pra
džia — šeštadienį, kovo 14 
d., 1 vai. po pietų.

Suvažiavime pilna balsa
vimo teise dalyvauja sporto 
klubų atstovai bei ŠALFAS 
S-gos pareigūnai, pagal 
ŠALFAS S-gos statute nu
statytą tvarką.

Patariamuoju balsu suva
žiavime kviečiami dalyvau
ti sporto darbuotojai, fizi
nio lavinimo mokytojai, 
sporto veteranai, lietuviškų 
organizacijų bei spaudos 
atstovai ir visi lietuviško 
sporto judėjimu besidomį 
asmenys. Specialūs pakvie
timai nereikalingi.

Šalia einamųjų adminis
tracinių reikalų, suvažiavi
mo metu ŠALFAS S-gos va
dovavimą perims naujoji 
Centro Valdyba, bus nusta
toma pagrindinės sportinės 
veiklos gairės ir nagrinėja
mos bei sprendžiamos įvai
rios šALSAS S-gos gyvybi
nės problemos.

Norį gauti papildomų in
formacijų apie suvažiavi
mą, prašomi kreiptis į arti
miausią sporto klubą arba 

. tiesiai į Centro Valdybą, 
šiuo adresu: Mr. Algirdas 
Bielskus, 30207 Regent Rd., 
Wickliffe, Ohio 44092.

dirbusį Lietuvių Fondo 
labui Teodorą Blinstru- 
bą ir jam reiškė padė
ką. Pažymėjo, kad jo dar
bas buvo nepaprastai sun
kus, reikėjo, kad L F idė 
ja populiarėtų, kad pir
mieji įnašai duotų tvir
tą fondui pagrindą. To 
pasiekė Teodoras Blins- 
trubas savo kadencijos 
metu ir dabartinė L F 
vadovybė jo didį įnašą 
į LF ugdymą nuoširdžiai 
vertina.

Po vaišių ir oficialių 
LF vadovybės praneši
mų, spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai iš
kėlė įvairių klausimų, 
liečiančių LF veiklą.

Apie L F veiklą turė 
sime progos pakalbėti 
ir ateityje. Gi dabar ten
ka palinkėti, kad LF dar
bininkai nepavargtų ir 
suglaudę gretas artėtų 
prie paskutinio tikslo — 
vieno milijono dolerių.

R

REIKALAUKITE
PAS KNYGŲ 
PLATINTOJUS 
ARBA DIRVOJE

Kaina 6 doleriai.
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ALGIRDAS GARLAUSKAS

VĖLIAVA PILIAKALNY
----------------- --- Novelė ..
(D

Rūsy oras buvo drėgnas ir šaltas. Silpna švie
sa sklido nuo dviejų žvakių mesdama baugius še
šėlius ant sienų. Noreika, užsidėjęs karišką milinę 
kėdėje susmukęs snaudė. Jo didelis kūnas ir pla
tūs pečiai sunkiai spaudė pabėgusios kėdės atra
mą, kuri girgždėjo su kiekvienu atodūsiu. Rankose 
gaulėjo automatinis šautuvas. Ištiestos į priekį jo 
ilgos kojos buvo apmautos aukštais kariškais ba
tais.

Kardelis, įsi vyniojęs į storą antklodę, sėdėjo 
prisiglaudęs prie„sienos ant medinės dėžės.Įsmei
gęs akis į tamsą nežymiai drebėjo. Lūpose laikė 
užgesusią cigaretę.

Stepas užsigulęs ant stalo tykiai snaudė. Deši
ne ranka miege spaudė ant stalo padėtą automatinį 
pistoletą.

Sugirgždėjo laiptai ir į rūsį įėjo Kadugys. 
Aukštas, liesas jis sustojo tarpdury. Per petį per
simetęs turėjo vokišką automatą. Išblukęs kariškas 
švarkas buvo perjuostas plačiu diržu nuo kurio ka
bėjo pistoletas, šoviniai ir granatos.

Noreika ir Stepas atsibudę sujudėjo. Kardelis 
ištraukė užgesusią cigaretę ir atsargiai įsidėjo į 
kišenę. Kadugys palengva tarė:

"Rūkas tirštas. Galime bandyti prasilaužti"... 
Jo balsas buvo tykus ir pavargęs. Vyrai sujudėjo ir 
atsikėlė. Kardelis numetė antklodę. Kadugys juos 
sekdamas kalbėjo.

"Bandysim į vakarus skersai vieškelio. Šeimi
ninkas sako, kad iki jūros dar trisdešimt kilomet

rų. Pasakė kur eiti dėl laivo. Jeigu pasiseks, pa
trauksim į Švediją arba pakrančiais į Suomiją".

"Aš nemoku plaukti", subumbėjo storu balsu 
Stepas, "bet žuvauti mėgstu".

"Pusė bėdos". Negalvodamas tarė Kardelis. 
Vyrai paeiliui apleido rūsį. Virtuvėje juos 

sutiko šeimininkas su žmona. Abudu seneliai ap
siašarojo. Ilgai spaudė vyrams rankas linkėdami 
Dievo laimės. Šeimininkas šluostydamas ašaras 
tarė galutinį žodį:

"Jau šešeri metai rusai mus užgulę, o jus nie
kas negali palaužti. Tris sūnus kaip ąžuolus užau
ginau. Vokiečiai juos paėmę į kariuomenę. Ar jie 
dar gyvi, nežinau. Kai pasieksit vakarus, paieško
kit. Jei rasit, perduokit žinią nuo tėvelių. Dabar 
keliaukit su Dievu". Užgesinęs šviesą pravėrė du
ris. Vyrai, paeiliui spustelėję jam tamsoje ranką, 
dingo nakties tamsoje.

Rūkas buvo tirštas. Nesimatė nieko per porą 
žingsnių. Kadugys ėjo pirmas. Jį sekė Kardelis, 
Stepas ir Noreika. Ėjo atsargiai dėdami kojas. Taip 
ėjo apie pusvalandį šunkeliu. Tyloj girdėjosi tik 
sunkus vyrų alsavimas. Kadugys staiga sustojo. 
Priešakyje girdėjosi mašinos ūžimas ir žmonių 
balsai. Vyrai pritūpė ir spausdami šaltus ginklus 
klausėsi.

"Slenkam..." prašnabždėjo Kadugys.
Vyrai pradėjo slinkti. Prisiartino prie griovio. 

Garsai aidėjo iš dešinės. Kadugys pamojo į priekį 
ir atsisukęs sušnabždėjo:

"Vieškelis... bėgam-paeiliui.. Noreika tu pir
mas, paskui Kardelis ir Stepas. Aš paskutinis. Su
sitiksim kitoj pusėj".

Noreika linktelėjo ir dingo tirštame rūke. Kar
delis, palaukęs porą minučių, pakilo ir pasekė. Ste
pas paspaudė Kadugio petį ir pasitaisęs automa
to diržą dingo rūke. Staiga iš kairės visai arti pa
sigirdo balsas rusiškai.

"Stok!"

Prožektoriaus stipri šviesa bandė perskrosti 
rūką. Trinktelėjo šūviai. Kadugys pašoko iš griovio 
ir palinkęs bėgdamas paleido šūvius į dešinę ir į 
kairę. Prožektorius užgeso. Šūviai aidėjo iš visų 
pusių. Kadugys užkliuvęs už ant kelio gulinčio Ste
po parvirto.

Kulkosvaidžių kulkos atsimušinėjo į vieškelį. 
Stepas sunkiai alsavo. Jis pastūmė Kadugį.

"Palik mane... aš negaliu".
Kadugys užmetė savo ir Stepo ginklus ant 

peties ir pagriebęs Stepą pradėjo traukti į prie
kį. Skausmas supurtė Kadugio kūną. Kraujas liejosi 
iš kairės rankos. Kulkosvaidžių ugnis pylėsi iš rūko. 
Kitoje pusėje vieškelio juos įtraukė į griovį Karde
lis ir Noreika.

Kardelis ištraukęs iš kišenės skudurą greitai 
perrišo Kadugio ranką. Stepas stenėjo. Noreika pa
silenkęs prie Kadugio tyliai tarė:

"Jo keliai visai sušaudyti. Jis nebeturi kojų.
Kadugys sukandęs dantis įsakė;
"Jūs abudu šu Kardeliu griebkit Stepą, ir trau

kiamės. Greitai".
Stepas sušvokštė išgirdęs.
"Palikit mane. Suprantate?!" Staiga pagriebęs 

iš diržo ištraukė granatą ir prisidėjęs prie veido 
ištraukė sprogiklį.

"Turit tik sekundes, broliai, laimės jums”.
Noreika ir Kardelis šoko iš griovio traukdami 

Kadugį su savimi. Pabėgę keletą žingsnių griuvo 
ant žemės. Duslus sprogimas pervėrė rūką nutil- 
dydamas kulkosvaidžių ugnį. Vyrai prilaikydami 
Kadugį pakilo ir pradėjo bėgti. Bėgo į medžius at- 
simušdami, kol rūkas praretėjo ir Kadugys pradė
jo klupti.

Nebesigirdėjo nieko. Kardelis sunkiai alsuo
damas pradėjo verkti.

"Pradėjom aštuoni. Dabar tik trys. Vakar Jo
nas, šiandien Stepas. Kuris rytoj?"

(Bus daugiau)
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RAŠYTOJAS IR LAIKAS
KELETAS PASTRAIPŲ APIE VINCĄ RAMONĄ

Dažnai yra pasakoma, 
kad rašytojas, kaip ir 
kiekvienas kitas žmo
gus, gyvena savo laike. 
Frazė aiški, konvencio- 
nali, gal net nusibodusi. 
Daugumai, tur būt, aiš
ku ir tai, kad rašytojo gy
venimas savo laike, t.y., 
ir jo darbai,neišvengia
mai atspindi to meto pa
tyrimus, įvykius ir žmo
nes; idėjas, polėkius, ieš
kojimus, džiaugsmus, ne
laimes ir sielvartus... 
Vadinasi, rašytojas su
tampa su laiku, kaip la
šas su įsisiūbavusiom 
vandenyno bangom.

Ar atsirado kokia 
nors proga parašyti nors 
keletą pastraipėlių apie 
rašytoją Vincą Ramo
ną? Toji proga — Lai
kas, kurį mes paskubom 
prabėgam ir prarandam, 
nespėdami to praradimo 
net apraudoti. Žiūrėkit, 
dar taip netoli pava
saris, jo nuostabūs re
giniai, kliedėjimai ir 
troškimai! Žiūrėkit, o 
štai jau ir ruduo, prara-

ŽVILGSNIAI
KĘSTUTIS GUDŽIŪNAS
Dar vienas puikus mū

sų pilko kasdieninio gy
venimo pavyzdys yra di
dysis Campbell sriubos 
molinių rutuliukų inci
dentas.

Jei kada turėjote pro
gą valgyti Campbell dar
žovių sriubą, puikiai, ži 
note, kad daržovės nu- 
grimsta į lėkštės dugną.

Spaudžiama šio žiau
rios kasdienybės fakto 
Campbell bendrovė ir 
jos skelbimų agentū
ra, filmuodama televi- 
zijai skelbimus, į sriu
bos lėkštę primetė mo
linių rutuliukų, kurie vi 
sų nustebimui, daržoves 
iškėlė į paviršių.

Taigi taip buvo.
Dabar scenon įžengia 

Federalinė Prekybos Ko 
misija, mūsų visų sar
gas ir draugas,labai rūs
čiai žvelgiąs į tokias iš
daigas, ir sako: "Negra
žu. Ne tik negražu, bet 
ir negalima. Tai publi
kos mulkinimas".

Bet taip pat reikia ne
užmiršti, kad Campbell 
bendrovė yra sąžininga 
bendrovė. Ir patvari ir 
drausminga ir pasirašė 
komisijai pasižadėjimą 
daugiau to nebedaryti.

Istorija šiaip ir maž
daug galėjo baigtis*.' Bet 
to neužteko. Penki Ge
orge Washington univer
siteto teisės studentai, 
suorganizavę naują pro
testo grupę, iškėlė bylą 
teisme, reikalaujant 
Campbell bendrovę vie
šai prisipažinti ir pasi
skelbti apgaudinėjus var
totoją.

Neverta nei protes
tuoti prieš protestuo
tojus, nei ginti Camp
bell bendrovę, nes to
kiem niekam neturėtų 
būti laiko, kada šiame 
krašte dar yra tiek varg
šų ir alkanų.

STASYS SANTVARAS 
dęs spalvas, širdies ug
nį, apskaręs ir paniūręs 
lyg elgeta! Retai susitin
kam, tad retai ir pasi- 
kalbam, bet jaučiu, kad 
ir kolega Vincas Ramo
nas su panašiu grauduliu 
žvelgia į tą neužtvenkia
mą ir nesustabdomą lai
ko tėkmę...

Atsigrįžę į savo buvi
mą, į vakar dienas ir 
šiandien, rasim bendrų, 

Rašytojo Vinco Ramono portretas, pieštas dail. P. Kaupo.

visuotinių nusiminimo 
priežasčių, atskirsim 
nuo jų ir apstą grynai 
asmeniškų. Brangus bi
čiulis, šiom dienom ap
lankęs mane retu laiš
ku, užgriebė šaknis tų 
nuotaikų, kuriomis nū
dien gyvena vyresniųjų 
kartų žmonės: "Tokios 
nuotaikos (nostalginės, 
sielvartinės S. St.) tik
roji priežastis, tur būt, 
yra ta, kad linkstame į 
saulėlydį, laiką pajunta
me, anot Maironio, kad 
reik vietą užleisti vai
kam. Pergyvenimas dra- 
matiškėja, kai nemato
me tų "vaikų", kurie no
rėtų tą mūsų turėtą vie
tą užimti"...

Ir pats Vincas Ramo
nas vienoj savo apysa
kaitėj (Dailininkas Rau- 
ba, Linų žiedai, pusi. 5) 
turėdamas prieš akis 
dviejų jaunų žmonių įsi- 
liepsnojančias aistras, 
rašo: "Buvo vasara, bu
vo žemė sultinga ir vė
jas pilnas gėlių dulkelių 
— auksinių, kvepiančių, 
apvaisinančių. Žydėjo 
aguonos laukinės ir vo- 
silkos mėlynos. Ir linai 
žydėjo". Na, o dabar? 
Tiesa, dabar žiema, daž
nai dažnai lediniu vėju, 
lyg rykštėm, plakanti 
veidus ir širdį...

Apžvelgęs išgyventą 
laiką, turi liudyti, kad 
Vincas Ramonas nebuvo 
gausus rašytojas. Kaip 
daugelis ano meto rašto 
žmonių, apysakaitėm bei 
novelėm ir jis debiutavo 
periodinėj spaudoj,ilges
nį laiką ir likdamas kaip 
žurnalų ir laikraščių ap 
rūpintojas dailiuoju žo

džiu. Tik 1934 m. pasi
rodė pirmas jo novelių 
rinkinys Dailininkas Rau 
ba (antrą tų knygų lai
dą 1963 m. išleido Vil
tis, Cleveland, Ohio). Po 
to su regima įtampa ir 
nemenku susidomėjimu 
pradėjom skaityti V. Ra 
mono Dulkes raudonam 
saulėleidy, kurios buvo 
spausdinamos Kaune, 
Ateities dienrašty, 1943 
m. (atskira knyga tas vei

kalas išleistas tik 1951 
m. Chicago, 111.). 1947
m., Vokietijoj, jau sto
vyklinėse palėpėse, pa- 
sitikom V. Ramono ro
maną Kryžius, kurie bu 
vo apdovanoti Balfo li
teratūros premija (Kry
žiai yra išversti į anglų 
ir latvių kalbas). Su no
velių rinkiniu Miglotas 
rytas V. Ramonas pasi
rodė 1960 m., o 1961 m. už 
tą savo dabą gavo Vin
co Krėvės vardo premiją 
kurią jam paskyrė Mon
trealio lietuviai kultūri
ninkai. Tai ir visi veika
lai, kurių iki šiol iš 
Vinco Ramono sulau
kėm.

Tačiau, ir tai yra stip
rus mano įspūdis, kad V. 
Ramonas, ką berašyda
mas kietai laikėsi senos 
lietuvių tiesos: "Ką da
rai — daryk gerai!" Ir 
ką tik jis parašė — pa
rašė tikrai gerai. Tu
rime labai produktyvių 
rašytojų, kaip Alė Rūta, 
J. Gliaudą, turim ir gra
mais savo kūrybą svars
tančių. Ir tai, žinoma, 
nėra jokis rašytojų nusi
dėjimas, o tik jų būdo, 
jų valios, jų dvasinių 
polėkių atspindžiai.

Be to, čia ne be kal
tės ir laikas, jo atnešti 
įvykiai ir sąmyšiai. "Vis 
kas kartu maišosi — juo
kas ir ašaros, o grabą 
ir lopšį dirba tas pats 
meisteris. Abu iš to pa
ties medžio. Toks jau gy
venimas", — sako V. 
Ramonas (Kryžiai, 98 
pusi.). Ir mums susimai 
šė kartu juokas ir aša
ros, ir pačiam V. Ramo
nui susimaišė. Staigiu 10 - 

žiu užlūžo statomi ke
liai, gyvenimas padikta
vo kitą tematiką ir kitas 
kūrybinio darbo sąlygas, 
susikaupė daug netikru
mo, daug nusivylimo 
žmogum, kurį kai kas va
dina gyvuliu, išmokusiu 
juoktis ir verkti. Ar te
kis būtų Vincas Ramo
nas savo gimtojoj sody
boj, neblaškomas laiko 
vėtrų ir tvaiko. Ar to
kie būtumėm mes visi? 
Jau daug dėl to yra pri- 
dejuota, nes tai yra mūsų 
lemtis, mūsų nedalia. Ir 
tokia pikta, kaip toji be
širdė pasakų pamotė...

Vincas Ramonas, 
nors, be abejonės, ir 
labai nenorėjo, susitai
kė su savo lemtim, su ta 
daugelio mūsų pamote. 
Ir pasidavė diktuojamai 
tematikai, kurią atnešė 
gyvenimo audros. Abu jo 
didieji veikalai — Dul
kės raudonam saulėleidy 
ir Kryžiai — yra išgy
vento laiko ir jo atneštų 
įvykių atspindžiai. Aiš
ku, būtų buvę tūkstan
čius kartų geriau, kad to
kia tematika, lyg siau
bas, niekad nebūtų iški
lusi rašytojo kely. Bet 
ne mūsų valia ir noru ji 
iškilo, ir tai yra medžia
ga, kurios net ir nere
gys nepajėgtų aplenkti. 
Sukurti veikalai akivaiz
džiai rodo, kad toji me
džiaga degino ir Vinco 
Ramono širdį.

Kaip jau yra tarta, ką 
V. Ramonas rašė — ra
šė gerai. Jo novelių ir 
romanų personažai yra 
gyvastingi žmonės, ku
pini verdančio kraujo ir 
aistrų, savo charakte
riuose slepią gėrio ir 
blogio pradus, besi- 
veržią į laimę ir grožį, 
neišvengią paklydimų, 
nusidėjimų ir silpnybių. 
Tie žmonės — tai dau
giausia jo gimtojo kraš
to atstovai, lietuviai sū
duviai, gal kur nors ra
šytojo sutikti ir vėliau 
atkurti, savaime supran
tama, aptašyti, apdailin
ti, pagilinti. V. Ramono

(Nukelta į 6 psl.)

A. DARGIS. Kompozicija (aliejus), išstatytas Bosseree galeri- 
oje Koelne, Vokietijoje. Dail. A. Dargis taip pat dalyvauja šią savai 
tę vykstančioje Kanados ir JAV lietuvių dailininkų parodoje Čiur
lionio galerijoje, Chicagoje.
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Povilas Dargis, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ilgametis pre
zidentas.

P. DARGIU RADIJO PROGRAMAI
35 METAI

Šiais metais sukanka 
35 metai, kai Povilas 
Dargis vadovauja Pitts- 
burgho Lietuvių radijo 
valandai. Kiekvieną sek
madienį 730 kilociklų 
bangomis P. Dargis per 
duoda lietuvišką muziką, 
žinias ir apžvalgas Ohio, 
West Virginia ir kitų 
vietovių lietuviams.

Povilo Dargio valan
dėlė yra labai svarbus 
kultūrinis veiksnys va
karų Pennsylvanijoje. 
Mat, Pittsburghe ir Al- 
legheny kasyklų srity
je nėra vietinio lietuviš
ko laikraščio, kuris ap
rūpintų senųjų ateivių ir 
čiagimų lietuvių kultū
rinius bei visuomeni

nius poreikius. Dargio 
"sparnuotas laikraštis" 
apjungia 30 kolonijų ir 
yra geriausias ryšis 
tarp tų išsiklaidžiusių 
lietuvių ir mūsų organi
zacijų veikimo.

Povilas Dargis tikrai 
tinkamas asmuo perduo
ti radijo klausytojams 
lietuviško gyvenimo ak
tualijas. Šiandien jis už
ima vadovaujančias vie
tas organizuotoje mūsų 
visuomenėje. Jis yra 
Pittsburgho Lietuvių 
Vaizbos Buto sekreto
rius, Amerikos Lietuvių 
Prekybos Rūmų Centro 
direktorius, Pittsburgho 
Lithuanian Country Club 
narys, Amerikos Lietu
vių Tarybos vicepirmi
ninkas, Tautinės Sanda
ros vicepirmininkas, 
Pittsburgho universite
to Lietuvių Kambario 
pirmininkas ir Naciona
linis Lietuvių Demokra
tų pirmininkas. Jis yra 
plačiai žinomas Susi
vienijimo Lietuvių Ame
rikoje prezidentas. Jau 
14 metų vadovauja tai 
didižiausiai ir turtin
giausiai lietuvių savitar
pio pašalpos organizaci
ja. Jam prezidentaujant 
Susivienijimo bendra
sis turtas padidėjo arti 
milijonu dolerių.

Povilas Dargis gimė 
Mažeikių apskr., Viekš
nių miestelyje. Jo tė
vas Jonas Dargis buvo 
knygnešys. Du broliai 
buvo liaudies mokytojai. 
Jo brolis Kostas buvo 
savanoris - kūrėjas ir 
kovojo už Lietuvos ne
priklausomybę.

Povilas Dargis 1925 
m. baigė Šiaulių valsty
binę gimnaziją. Dar 
moksleivis būdamas, jis 
bendradarbiavo gimna
zistų spaudoje: laikraš
tėliuose "Jaunystės Go
dos" ir "Klasės Drau
gas". Šiaulių gimnazijo
je eilę metų veikė "Mū- 

(Nukelta į 6 psl.)
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RAŠYTOJAS IR LAIKAS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

raštų stilius yra lakus, 
sklandus, išdailintas, 
kalba graži, turtinga,tie
siog muzikali, bet ir tau
pi, neperkrauta; dialogai 
pilni sąmojaus, poteks
tės, neišsakyto žmogaus 
vidinio karščio. Stiprus 
V. Ramonas ir kaip ar
chitektas — jo novelės, 
apysakos ir romanai yra 
imponuojantys savo for
ma ir kompozicija, įspū
dingi kaip architektūri
niai pastatai. Liet. En
ciklopedijos apžvalginin- 
ninkas dr. Jonas Gri
nius parašęs rašytojo 
biografiją, teigia, kad 
"Ramonas yra didelis 
liet, dailiosios prozos 
meistras". Ir, anot VI. 
Kulboko, net ir "reik
lus kritikas" Kęstutis 
Keblys Lietuvių Litera
tūroj Svetur sako, kad V, 
Ramono Dulkės raudo
nam saulėleidy "pasie
kė pakankamai aukštą li
teratūrinį lygį", o jo 
Kryžiai net ir po "dvi
dešimties metų nėra nu
stoję literatūrinio ak
tualumo", nors su tuo 
veikalu "susijusios idė
jinės problemos jau ne
bėra taip svarbios".

Straipsnely, skirtame 
rašytojui ir laikui, dar 
galėtų kilti ir bendrinio 
pobūdžio klausimas: ar 
Vincas Ramonas yra lai
mingas rašytojas, ar jo 
veikalai turėjo pasiseki
mą savoj visuomenėj? 
O, pasisekimą tai jie tu
rėjo, buvo daugelio skai
tomi ir nagrinėjami! Ra
šytojo darbų pasiseki - 
mas tegu ir nelemia jų 
meninės vertės (apie ją 
buvo aukščiau pasisaky
ta), bet jis nėra ir visai 
bereikšmis, nes rašyto, 
jas ir jo darbai nėra tik 
pati sau gyvybė, jie yra 
ir tos ar kitos tautos kul
tūrinis lobis. Gi laimė 
— tai kaip žuvis, net ir 
rankomis sugriebta, ji 
netrunka išslysti ir vie
nokioj ar kitokioj sute
moj pradingti. Man re
gis, su ta "slidžia žu
vim" ne kitaip ėjosi ir 
V. Ramonui.

Kai pasirodė jo Dulkės 
raudonam saulėleidy — 
sujudo dešinio sparno 
kai kurie individai, nes, 
mat, Norkaitis, to veika
lo personažas,išpažinęs 
krikščionybę, kai Lietu
vą prislėgė "raudonos 
dulkės", pasirodė besąs 
menkas tartiufiškos dva
sios žmogelis... O kai 
buvo išleisti Kryžiai — 
kilo dar didesnis triukš
mas, nes to veikalo hero
jus Kreivėnas, liberali
nių nusiteikimų vyras, 
iš romano iškyla kaip 
sukta ir negatyvi būty
bė. Šį kartą, kaip žinom, 
įsižeidė liberalai.
Abiem atvejais buvo ko
vojama ne tik prisiden
gus srovinių toreodorų 
skraistėm, bet ir taria
mu kompetentingumu, 
įsikalbėtu dailiosios pro
zos išmanymu (dėl tų pa 
čių priežasčių kentėjo ir 
kitas mūsų iškilus bele
tristas Vyt. Alantas). Ne 
menas buvo svarbu, ne 
meistro darbas, o taria
mai pažeista srovės bei 
įsitikinimų garbė...

Savo esme tokie pasi
sakymai nėra absoliuti 
blogybė, juose yra ir 
vienas kitas vertingas 
grūdas, bet jie pirštu 
akysna duria, kad lie
tuvių literatūriniame gy

venime per dažnai naudo
jami ne tie matai ir sa
kai, per dažnai pasitai
ko sroviškumų, asmeniš
kumų, diletantizmo ir- 
net sadizmo. Pastaruoju 
metu matosi ženklų, kad 
ir jaunieji kritikai nepa
jėgia tiesesnio ir objek
tyvesnio kelio rasti. Ma
tyt, ir jiems vaidenasi, 
kad kritikos menas tėra 
tik pasitaškymas dvo
kiančiu purvu, o nepaži
nimas, ne tiesos ir gro
žio ieškojimas. O tai 
jau kursto neviltį ir nusi
minimą, nes mūsų išei- 
vinės kritikos mene ne
matyt pažangos, nesu
blizga kritiko atsakomy
bė ir sąžinė, nepakelia 
sparnų talentai (to pa
veikslo kontekste reta iš
mintim laikyčiau tik dr. 
R. Šilbajorį).

Dabar, kai aistros ap
rimo, kai ir tariamai 
įžeisti sroviniai įsiti
kinimai pasirodė besą 
ne tokie skaudūs ir tik
roviški, V. Ramono kū
riniai kopia į mūsų gro
žinės prozos klasikų gre
tas, į ilgesnį laiką išlie
kančių veikalų tarpą. At

P. Dargio radijo programai
35 metai...

(Atkelta iš 5 psl.) 
zos" meno trupė. Povi
las Dargis vaidino ir 
deklamavo toje trupėje. 
Jis netparašė scenos vei
kalėlį "Telšių Pliumpį".

1925 m. jis įstojo į Lie
tuvos universitetą, į tei
sių fakultetą, kur viene
rius metus studijavo ir 
buvo Korp! Neo-Lithua
nia nariu. Brolio Jono 
kviečiamas, 1926 m. spa
lio mėnesį jis atvyko pas 
brolį į Pittsburghą. Čia 
Duąuesne universitete 
jis studijavo teisę. 1929 
m. vedė Gertrūdą Plata- 
kytę ir pastoviai apsigy
veno Pittsburghe.

P. Dargis nuo pat at
vykimo į Ameriką įsi
jungė į lietuvišką veik
lą. Jo pastangomis atsi
rado vakarinė lietuvių 
kalbos mokyklėlė, ku
rioje jis pats dėstė lie
tuvių kalbą ir Lietuvos is
toriją. 1930 metais jis 
(kūrė SLA 353 kuopą 
Pittsburghe ir tas vado
vaujančias pareigas te
beina ir šiandien. Nuo 
1930 metų jis dalyvavo 
visuose SLA seimuose. 
10 metų jis buvo SLA 3- 
čios apskrities pirminin
ku. 1944 metais P. Dar
gis buvo išrinktas SLA 
viceprezidentu. SLA pre. 
zidentui K.J. Kalinaus
kui mirus, 1956 m. P. 
Dargis buvo išrinktas 
SLA prezidentu. Po to jis 
buvo šešis kartus per
rinktas SLA prezidentu, 
visuomet gaudamas per 
70% balsų.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

K. ERINOIS
CAL1FORNIA SUPER 

SERVICE
Taisomi automotorai, stab

džiai, *tun-ups ir t.t. 
4824 So. California Avė. 

Chicago, III. 
Tel. VI 7-9387

3eit, jie įveikė laiko ir 
žmonių smūgius.

Praėjusių metų pa
vasarį, būdamas Chica 
goj, sutikau V. Ramo
ną, keletą akimirkų pa 
buvom drauge. Ir įsi
rėžė many įspūdis, kad 
jis tebėra energingas, 
žvalus ir jaunas — lai 
kas dar jo neįveikė, po 
savo kojom neparbloš- 
kė. Nūdien atėjo gandas, 
kad jo asmeninio laiko 
ištekliai bus gausesni. 
Ar tai nesukelia vilčių? 
Jeigu iš tikro taip atsi
tiko, jeigu savo dienas 
jis gali laisviau dispo
nuoti, tegu Vincas Ra
monas daugumą jų ski
ria lietuvių dailiajam žo 
džiui! Jo sukurti žmo
nės, suklumpą ir vėl pri 
sikelią savo siekiuose ir 
aistrose, savo gyvastin
gume ir žmogiškose silp 
nybėse, jo naujai sukur 
ta dailioji proza, esu 
tikras, daugeliui lietu
vių bus didelė paguoda, 
ir dvasinė atgaiva (jei 
ne šios dienos ūkanose 
— atbėgančių metų gied 
roj, kurią daugelis ti
kim). Laikas — ir ra
šytojo nedraugas, bet te 
gu jisai jo neįveikia!...

P. Dargis pirmininka
vo organizacinei komi
sijai, kuri surengė Al
to šaukiamą visuotinę 
Amerikos lietuvių kon
ferenciją Pittsburghe 
1943 m. rugsėjo 2-3 d. 
d. Rengiant šią pirmą
ją Alto konferenciją, 
Dargio pastangomis da
lyvavo senatoriai ir kiti 
federalinės valdžios pa
reigūnai. Dar svarbiau, 
jo sukviesti United 
Press ir International 
News korespondentai pa
skleidė žinias apie šią 
istorinę konferenciją po 
visą Ameriką.

Jis dažnai prabildavo 
į pavergtąją Lietuvą per 
Amerikos Balso radiją. 
Jis dalyvavo Alto delega
cijose, kai jos vizitavo 
prezidentus Harry S. 
Truman ir John F. Ken- 
nedy. Kadangi jis lietu
vių demokratų pirminin
kas, JAV demokratų par
tijos konvencijų platfor
mų komitetai jį dažnai 
pakviesdavo į apklausinė
jimus Pabaltijo valsty
bių problemom. Antro
jo pasaulinio karo me
tu. 1943 m. P. Dargis 
buvo pakviestas į War 
Commission patarėjus. 
Jis taip pat koordinavo 
tautinių mažumų radi
jo programas.

1958 m. Pittsburgho 
apygardos teismas jį pa 
skyrė atsakingom parei 
gom visam amžiui.

Tikrai, reikia stebė
tis P. Dargio energija 
ir patvarumu. Ir taip Po_

LIETUVIU FONDO KONCERTAS DETROITE
L. F. narių pagerbime 

ir kartu vajaus vainika
vimo iškilminguose pie
tuos e-koncerte bus įdo
mi programa. Koncertą 
duos iškili solistė mezzo 
sopranas Roma Vilčins- 
kaitė- Mastienė iš Chi
cagos. Solistė reto talen
to ir puikaus balso dai
nininkė. 1954 m. varžy
bų keliu buvo priimta į 
Chicagos Lyric Opera 
Co. chorą ir, kolkas, at
lieka nestambius vaidme
nis. 1962 m. yra įdaina
vusi 13 lietuvių ir svetim„ 
taučių plokštelę, vardu: 
"Ar žinai tą šalį?"

Yra dainavusi šiose 
operose: "Fauste", "Car- 
men", "Traviatoj", "Ca- 
valeria Rusticana", "Da
noj" ir šį pavasarį ruo
šiasi dainuoti "Likimo 
galioje". Yra koncerta
vusi Amerikos ir Kana, 
dos didmiesčiuose: Nevv 
Yorke, Philadelphi jo j,
Baltimorėj, Washingto- 
ne, Clevelande, Rockfor- 
de, Kenoshoj, Los Ange
les, Montraely, Toronte, 
Hami ltono. 19 70 m. kovo 
mėn. yra pažadėjusi duo
ti tris koncertus vien 
Chicagoje; taip pat dai
nuoja ir amerikiečiams. 
Tačiau kokias arijas ir 
dainas sol. Mastienė dai
nuos Detroite, nutylė
sime. Ši įdomi ir netikė - 
ta staigmena bus pa
skelbta spausdinamoje 
programoje. Akompa
nuos Alvydas Vasaitis. 
Jis yra nuolatinis Chi
cagos Lietuvių operos 
kolektyvo narys. Ruošė 
arba prisidėjo prie "Fi 
delio", "Danos" ir šiuo 
metu dirba prie "Liki
mo galia" paruošimo.

L. F. iškilmingi pie
tūs - koncertas įvyks va. 
sario 22 d. 12:30 vai. po 
pietų Lietuvių Namuose, 
3009 Tillman St. Visi 
prašomi registruotis 
pas L. F. Komiteto na
rius, nes vietų talpa la
bai ribota. Tą dieną ruo
šiamas visų esamųjų ir 
būsimųjų L.F. narių pa
gerbimas. Pietuose tars 
sustiprinantį žodį L. F. 
T. pirmininkas dr. G. 
Balukas iš Chicagos ir 
energingas L. F. T. na
rys ir Detroito K-to pir 
mininkas inž. V. Kut- 
kus.

Kolkas Detroite, apy. 
tikriai tariant, prie L. F.

vilas Dargis, nors ir 
turėdamas gausybę vi ~ 
šokių svarbių darbų, 
jau 35 metai kas sekma
dienį gyvu žodžiu ir mu - 
zika per radiją ištiki
mai suteikia paguodos 
net trijų valstijų lietu
viams. Radijo bangomis 
jis atneša dalį Lietuvos 
prisiminimų radijo klau 
sytojams.

Linkime jam sveika
tos ir geros kloties irto-’ 
liau vadovauti Pitts
burgho lietuvių radijo 
valandėlei. Geros sėk
mės ir jo visiems ki
tiems darbams!

R. Klausoms 

tėra prisidėję ir tapę 
nariais tik 5-6% lietu
vių. Buvo jaučiamas pa-, 
syvumas. Bet,atrodo,au 
kos dvasios pagauti "naš
lės skatiko" nesigaili* 
darbininkai ir gydytojai. 
Dabar kviečiama į L. F. 
įsijungti ir visus kitus. 
Tad nelaukime! Laikas 
brangus. Sakoma, skola 
ne žaizda — neužgis. O 
jeigu taip, kam reikia už
delsti? Tam juk ir suda
ryta puikiausia proga 
Pietūs - Koncertas. Tad 
pirmyn į milijoninio Lie
tuvių Fondo laimėjimą! 
Pasimatome vasario 22 
d. (sekmadienį) 12:30 p. 
p. Lietuvių Namuose

L. F. DETROITO 
APYLINKĖS VAJAUS 
KOMITETAS

Pirmininkas — Vyt. 
Kutkus, 1636 Scotten 
Avė., Detroit, Mich. 
48209, tel. TA 6-6332;

Vicepirmininkas - dr. 
Vyt. Majauskas, 22900 
Thorncliffe, Southfield 
Mich. 48075, tel. 356- 
2667;

Vicepirmininkas
Vacys Urbonas, 17175 
Gaylord, Detroit, Mich. 
48240, tel. KE 7-9642;

Vicepirmininkas
dr. Pranas Padalis, 
29900 Lahser Rd., South 
field, Mich. 48075, tel. 
357-4384;

Vicepirmininkas 
dr. Povilas Šepetys, 
25466 Clairview, Dear- 
born Hts., Mich. 48127, 
tel. CR 4-5578;

PADĖKA IR

Knyga "Lietuvių Švie
timas Vokietijoje 1944 - 
1950 m." tuoj pasieks ja 
susidomėjusius, nes jau 
atspausdinta ir atiduota 
į rišyklą, įrišti kietais 
viršeliais. Knyga turi 
640 puslapių, papuošta 
žemėlapiu ir 262 nuo
traukomis. Priede pri
jungta ir Austrijos lie
tuvių švietimo darbo ap
žvalga.

Esu laimingas, kad 
ryžtą pavyko ištesėti. 
Dėkoju atsiuntusiems 
mokyklų veiklos apžval
gas bei paskolinusiems 
nuotraukas. Didelė padė
ka ir pagarba priklauso 
Kultūrai Remti Draugi
jai už šios knygos išlei
dimą. Dėkingas šio laik
raščio Redakcijai, kuri 
padėjo susisiekti su kny
gos bendradarbiais. 
Ačiū visiems kuo nors 
prisidėjusiems prie jos 
atsiradimo.

Knygą platins Kultū
rai Remti Draugija (7026 
So. Claremont Avė., Chi
cago, III. 60636), todėl 
į mane tuo reikalu pra
šau nesikreipti. Leidyk
la teatspausdino tūkstan 
tį egzempliorių. Moky
tojų Vokietijoje buvodau 
giau tūkstančio, o moki
nių arti dešimt tūkstan 
čių (neįskaitant kursų 
dalyvių), neaišku, kurį 
nuošimtį norinčių gauti 
šią knygą galės patenkin
ti.

Į šį leidinį neįdėjau 
labai įdomių inspekto
rių apyskaitų (nors ke
letą ir turėjau), nes bu
vo su leidykla sutarta 
ribotis 600 puslapių. Nie 
ko neįdėjau apie įgalioti
nių veiklą. Nieko apie pa 
čią Švietimo Valdybą. Da
lies mokyklų veiklų ap
žvalgų taip pat nerasi-

Parengimų vadovas - 
Vincas Tamošiūnas, 
1598 Morell, Detroit, 
Mich., 48209, tel. 825- 
7816;

Narių telkimo vadovas 
— Mykolas Vitkus, 325
W. Grand Blvd., Detroit 
Mich. 48216. tel. 826- 
6312;

Vadovas aukoms rink
ti per laidotuves ir foto 
korespondentas — Ka
zys Sragauskas, 2327 
Casper, Detroit, Mich., 
48209, tel. 843-6027;

Iždininkas — Juozas 
Racevičius, 9382 Ward, 
Detroit, Mich. 48228, 
tel. WE 5-8362;

Narys spaudos reika
lams (Dirvai ir Darbi
ninkui) — Vladas Mingė- 
la, 33546 Clifton Dr., 
Sterling Hts., Mich. tel. 
268-2941;

Narys spaudos reika
lams — (Draugui ir Lais 
vajai Lietuvai) — Vladas 
Selenis, 31532 Groes- 
beck Hwy., Fraser, 
Mich. 48021, tel. 293- 
4611;

Narys spaudos reika
lams — (Naujienoms, 
Keleiviui ir Nepriklau
somai Lietuvai) — Al
fonsas Nakas, 18229 Gil- 
christ, Detroit, Mich. 
48235 tel. 835-8073.

Kas tik norėtų prie 
L. F. prisidėti tegu pa
skambina kuriam nors 
komiteto narių. Aš pats 
visad pasiruošęs nuvyk
ti ir sutvarkyti į L. F. įs
tojimo reikalą.

V. Mingėla

PRAŠYMAS

te atspausdintoje knygo
je.

Norint duoti pilną vaiz 
dą apie lietuvių švieti
mą Vokietijoje, reikia 
gauti iš šių institucijų 
veiklos apžvalgas. Tad 
ir ryžausi paprašyti sto 
vykių švietimo vadovus, 
pradžios mokyklų, aukš 
tesniųjų mokyklų bei spe 
cialinių mokyklų inspek
torius, švietimo įgalio
tinius ir Švietimo Valdy
bos narius parašyti veik
los apžvalgas ir atsiųs
ti Pasaulio Lietuvių Ar
chyvui, 5620 So. Clare
mont Avė., Chicago, III. 
60636. Taip pat labai 
svarbios ir šios srities 
veiklos nuotraukos. Tik 
jų nugarėlėje ar prijung 
tame lape turi būti sura 
šyti asmenys vardais ir 
pavardėmis.

Kai susirinks didesnis 
kiekis tų apžvalgų (ar 
atsiminimų), gal pavys 
suredaguoti ir išleisti 
atskira knyga (kaip tik ką 
išleistoji) ar bent per
leisti per kurį nors žur
nalą. Prie šio rinkinio 
bus galima prijungti ir tų 
mokyklų apžvalgos, ku
rių nebuvo gauta į jau at
spausdintąjį leidinį. Be 
to, buvo lietuvių mokyklų 
ir kituose laisvosios Eu
ropos kraštuose. Apie 
jas reikėtų irgi parašy
ti. Jų aprašai čia irgiga 
lėtų būti įglausti.

Dar nė vieno asmens 
amžius nesustojo vieto
je. Dar neteko girdėti, 
kad kas būtų pradėjęs 
jaunėti. Visi vyresnieji 
senstame, todėl neatidė
liodami parašykime pra
šomas apžvalgas doku
mentuotas ar nors atsi
minimų forma.

Vincentas Liulevičius
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
MIKULSKIŲ PADĖKOS 

POKILIS
Čiurlionio Ansamblio na

muose, Vasario 16-tos minė
jimo išvakarėje, šeštadienį, 
Ansamblio ilgametis diri
gentas - vadovas Alfonsas 
Mikulskis ir ponia Ona, pa
sikvietė apie 60 ar daugiau 
asmenų išreikšti savo dė
kingumui nors žymesniems 
clevelandiečiams, artimiems 
bičiuliams, už jų parodytas 
jiems geras širdis ir drau
gingumų virš 20 metų Cle
velande gyvenant. Tų dė
kingumų išreiškė pats p. 
Mikulskis savo nuoširdžia 
kalba. Ponia Mikulskienė, 
tarp kitko, yra ir. kanklių 
orkestro vadovė.

Kiek vėliau, Ansamblio 
pirmininkas V. Plečkaitis 
pakvietė PLB pirmininkų 
St. Barzdukų žodžiui, kuris 
nuo dalyvių pareiškė p.p. 
Mikulskiams linkėjimus, ir 
sugiedota "Ilgiausių Metų”.

A n s a m blio įsikūrimas 
Clevelande ir p. Mikulskiui 
čia nenuilstamai darbuojan-. 
tis, prisidėjo prie išauklėji
mo dalies čiagimio mūsų 
jaunimo. Iš čia Čiurlionio 
Ansamblis buvo kviečiamas 
ir yra kviečiamas dainuoti, 
dalyvauti įvairiose stambes
nėse lietuvių kolonijose. Jei, 
sakysime, būtų įsikūręs 
Chicagoje, Ansamblis būtų

turėjęs rungtyniausi su ki
tais ambicingais chorų di
rigentais ir gal tusytis su 
jais dėl choristų, čia An
samblis išsilaikė ir turi sa
vo iš Vilniaus ir iš trem
ties atsivežtų didingumų.

Ilgiausių metų ir visam 
Čiurlionio Ansambliui!

(kk)
PASITARIMAS 

LIETUVIU FONDO 
REIKALAIS

Sekmadienį, Lietuvos Ne
priklausomybės minė j i m o 
proga pakviestas čia pa
grindinei kalbai Lietuvių 
Fondo pirmininkas dr. An
tanas Razma iš Chicagos 
turėjo pasitarimų su Lietu
vių Fondo Clevelando sky
riaus valdybos nariais. Da
lyvavo Ohio vajaus pirmi
ninkas, LF Tarybos narys 
dr. S. Lenkauskas, K. S. 
Karpius, F. Eidimtas, A. 
Jonaitis, K. žiedonis, S. 
Barzdukas ir V. Rociūnas. 
Pasitarimas įvyko p.p. Ei- 
dimtų namuose 2 vai. po 
pietų.

VYSK. VALANČIAUS 
LITUANISTINĖJE 

MOKYKLOJE
Praeitų šeštadienį šv. 

Jurgio parapijos salėje įvy
ko šeštadienio lietuviškos 
mokyklos mokinių pramo
ga, programų išpildė dau
giausia tam pasiruošę ber
niukai ir mergaitės. Daly
vavo ir tėvų komiteto na
riai, direktoriai, mokytojai- 
mokytojos.

Programa, apie 12 valan
dų, pradėta įnešimu vėlia
vų, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Programai vadova-

Proudly Presents
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RON & CINDY 
KAUFFMAN 
AMERICA S SKATING 
PAIR CHAMPIONS -

v \r

OLYMPIC & VVORLD’S CHAMPION
Fununo

Žymiausios čiuožimo
Žvaigždes
Surinktos
Pačiame
(gražiausiame Pasaulio 
Pastatyme

DŽIUGINĄS CLEVELANDO UZANGAZAVIMAS!
a OPENS FEBRUARY 25th 

5 THRU MARCH 8th
CLEVELAND ARENA
3717 Euclid Avenue

Tickets on sale now 
at the Cleveland Arena; also at 

Richman's, 736 Euclid Avė.; or may 
be Ordered Through all Richman Stores.

Performance Prices: $5.00, $4.50, $4.00, $3.00
BARGAIN MATINEE—FEB. 28th, 1 P. M.—ALL SEATS $3.50 & $2.50 

For Ticket Information: Call 361-3706

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS UŽ PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Už įvairius taupymo certifikatus moka

nuo 5/4 .k; T/2%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS

didžiausias palūkanas

skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta. kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus

SUPERIOR SAVINGS skyriai:

_9 u

•>
į]1 g

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA 

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojiii.
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

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

vo Pr. Joga. Apie 20 ber
niukų ir mergaičių, nuo vi
sai mažylių 'iki augesnių, 
atliko savo dalis programo
je, ”solo” ir didesnėmis gru
pelėmis, deklamuodami, dai 
nuodami, kiti skaitė savo 
kūrybos raštus. Buvo miela 
girdėti tuos, kurie aiškiau 
kalbėjo, gražiai, taisyklin
gai tariant lietuviškus žo
džius. Reiškia jie ir namuo
se su tėvais lietuviškai kal
ba.

Antra programos dalis 
buvo filmo rodymas, kuris 
buvo mokyklai atsiųstas iš 
Chcagos, lyg būtų turėjęs 
ką bendro su "Sibiro trem
tinių maldaknyge”, bet fil
mas buvo visai apie kų kitų.

Gražu matyti kaip tėvų 
komitetas, mokytojos - mo
kytojai atsidavusiai triūsia- 
si šios priaugančios mūsų 
gentkartės lietuvybės rei
kalais.

ATVYKSTA PREL. J. 
BALKONAS

Religinės Šalpos Komite
to kviečiamas vasario 28 d. 
į Clevelandų atvyksta prel. 
J. Balkūnas. Naujosios pa
rapijos svetainėje šeštadie
nį (vasario 28 d.), 6 v. v. 
prelatas padarys pranešimų 
tema "Paskutinės žinios iš 
Lietuvos”.

Sekmadienį, kovo 1 d., 
10:30 šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje jis laikys pamal
das ir pasakys pamokslų pa
galbos Lietuvai klausimu.

Be to, jis planuoja turėti 
pasitarimų su Clevelando 
veikėjais Tautos Fondo ir 
kit. reikalais. Prelatas ap
sistos šv. Jurgio parapijos 
klebonijoje, kaip kleb. kun. 
B. Ivanausko svečias.

LANKĖSI FLORIDOJE
Į Florida iš Clevelando 

buvo nuvykusios atostogų 
Gražina Plečkaitienė, Auš
ra Barzdukaitė, Danutė 
Dundurienė, Aldona Stem- 
pužienė ir Danutė Valatkie
nė.

• Inž. R. Kudukis, ofi
cialiais reikalais, kaip šen. 
W. Saxbe atstovas, lankėsi 
VVashingtone. Ta proga bu
vo ir Lietuvos Pasiuntiny
bėje pasitarti savais lietu
viškais reikalais su Lietu
vos atstovu J. Kajecku.

• Amerikos Lietuvių Kon
servatorių Klubas šį penk
tadienį, vasario 20 d., 8:30 
v. v. rengia buvusio ČIA 
pareigūno James L. Broz 
paskaitą ” C o n s p i r a c y 
against the youth”.

Paskaita įvyks Union 
Savings patalpose, 5106 
IViison Mills Rd. įėjimas 1 
dol.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir pa

siklausyti šia įdomia tema 
paskaitininko minčių.

PADĖKA
Pilėnų tunto skautų tėvų 

komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems darbu, aukomis 
ir kepsniais prisidėjusiems 
prie Užgavėnių Blynų va
karo suruošimo.

Ypatinga padėka reiškia
ma gerb. šv. Jurgio parapi
jos klebonui B. Ivanauskui 
už salę, akt. Z. Peckui už 
režisavimų programos, p. 
VI. Braziuliui ir p. V. Po
ciūnui už garsinimų Dirvo
je ir Drauge, Tėvynės Gar
sų vedėjui p. J. Stempužiui, 
loterijai aukojusiems p. B. 
Gražuliui, skt. VI. Bacevi
čiui, p. B. Gaidžiūnui ir p. 
S. Astrauskui, akademi- 
kėms skautėms ir skautams 
už papuošimų salės.

BALSUOSIM MAŠINOMIS
Cuyahoga apskrities ko- 

misijonieriai ir rinkimų ta
ryba galutinai nutarė įvesti 
balsavimų automatines ma
šinas, kurios manoma bus 
jau įrengtos ateinančio ru
dens rinkimams senatorių, 
g u b ernatoriaus, Kongreso 
narių, apskrities atstovų ir 
kitų valdininkų ir pravedi- 
mui ar atmetimui kokių 
naujų sumanymų ar įstaty
mų.

PADĖKA

BALFo 25 Metų Jubi
liejaus paminėjimas ir 
1969 metų aukų vajus Cle. 
velande baigti su pasise
kimu. Aukotojų pavardės 
ir sumos netrukus bus 
paskelbtos Dirvoje. Au
kotojai aukoję virš 2 do
lerių gaus kvitus į na
mus.

Pereiti metai buvo sun - 
kūs Valdybai, jos pagel- 
bininkams ir BALFąre
mi ančiai Clevelando vi
suomenei, nes Jubilieji
niai Metai pareikalavo 
daug darbo ir lėšų. Ta
čiau Valdyba mano, kad 
visuomenė suprato Val
dybos ir rinkėjų pastan
gas ir vienu bei kitu bū
du suaukojo stambiausią 
sumą Clevelando BALFo 
25 metų istorijoje— au
kų vajus davė $3,820.00. 
Banketas-koncertas da
vė $2,200.00 pajamų. Šia 
proga Valdyba dėkoja or
ganizacijoms ir asme
nims atėjusiems į talką 
ir konstatuoja, kad tai 
yra vienas iš šviesiųjų 
įvykių Clevelando lietu
vių išeivijos socialinė
je srityje.

Nuoširdi Valdybos pa
dėka priklauso BALFo

Jurgis Čiurlionis "kietame posūkyje"... A. Gar lauš ko nuotrauka

Centro p-kui kun. V. Mar 
tinkui, BALFo Reikalų 
Vedėjui kun. P. Geis- 
čiūnul, BALFo Generali 
niam Sekretoriui B. Dzir 
vonui ir kun. dr. F. Gu- 
reckui. Už puikiai išpil
dytą programą dėkojame 
solistei Daliai Kučėnie- 
nei, Dariui Lapinskui ir 
Vytautui Puškoriui, taip 
pat solistei Bronei Kazė- 
nienei giedojusiai baž
nyčioje. Esame ypatin
gai dėkingi klebonui kun. 
J. Angelaičiui už leidi
mą veltui nudotis sale 
Banketui - koncertui,kle 
bonui kun. B. Ivanauskui 
už leidimą rinkti aukas 
šv. Jurgio Bažnyčioje, 
Dirvai — red. V. Ged
gaudui, K.S. Karpiui, Tė 
vynės Garsų vedėjui Juo
zui Stempužiui už jų nuo
širdų garsinimą Balfo 
Vajaus ir Banketo-kon- 
certo, taip pat Draugo 
koresp. V. Rociūnui, Vla
dui Braziuliui už progra 
mos suredagavimą. Šir
dingai dėkojame BALFo 
Vajaus globėjams mie
liems daktarui ir poniai 
Skrinskams, Vajaus au
kų rinkėjams — nepails
tančiam ilgamečiu! 
BALFo darbuotojui Si
mui Laniauskui, Leonui 
Keženiui ir Alfonsui Ste
ponavičiui už jų nuošir
dų ir stropų aukų rinki
mą. Dėkojame vyr. Ban~ 
keto šeimininkei Onai Jo 
kūbaitienei, Banketo tal
kininkams — V. Beno- 
kraičiui, E. Uendai, V. 
Steponavičiui, I. Verby- 
lai, I. Stankevičiui ir J. 
Kaklauskui, fotografui 
V. Pliodžinskui, skau-

tams ir ateitininkams ap
tarnavusiems rūbinę, J. 
Pažemio Orkestrui, au
kojusioms tortus po
nioms — S. Urbonavi- 
čenei, J. įlendienei, A. 
Valiukėnienei ir So- 
vvinski Kepyklai, visoms 
organizacijoms ir jų vai 
dyboms, gausiems rėmė 
jams ir prekybininkams 
savo skelbimais parėmu 
siems Banketą - Koncer
tą ir visiems Banketo - 
Koncerto dalyviams.

BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
ienį teL 531-2211.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Į CLEVELANDO PARENGIMU Į 
I- - - - -  KALENDORIUS —1

KOVO 1 D., 3:00 v. p.p., WHK 
Auditorijoj Grandinėlės šokių 
spektaklis.

KOVO 7-8 D. Dail. J. Kele- 
čiaus paroda Naujosios parapi
jos salėje. Rengia LB I ir II 
apyl. valdybos.

KOVO 14 D. Kaziuko mugė 
Naujosios Parapijos salėje.

KOVO 20-22 D. Dail. J. Bal- 
tuonio paroda Nauj. parapijos 
salėje. Rengia LB I ir 11 apyl. 
valdybos.

BALANDŽIO 4 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos tra
dicinis pavasario balius.

BALANDŽIO 12 D. Čiurlio
nio ansamblio metinis koncer
tas.

BALANDŽIO 19 D. šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyklos 
koncertas.

BALANDŽIO 25-26 D. Ateiti
ninkų šventė.

GEGUŽES 24 d. šv. Kazimie
ro lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigtuvės;



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ ANTANAS LIUTKUS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PARYŽIUIE SEKRETORIUS

Paryžiuje vasario 9 d. 
staiga mirė Antanas Liut
kus, teisininkas, dailininkas 
ir Lietuvos atstovybės Pa
ryžiuje sekretorius.

Velionis buvo gimęs 1906 
m. birželio 17 d. Leckavoj, 
Mažeikių apskr., 1927 me
tais baigė Mažeikių gimna
zijų ir 1931 m. Vytauto D. 
universiteto Kaune teisių 
fakultetą. Nuo 1927 m. tar
navo valstybės kontrolėje, 
nuo 1933 m. užsienių reika
lų ministerijoj, 1936 metų 
pabaigoje paskirtas Lietu
vos pasiuntinybės II sekre
torių ir prekybos skyriaus 
vedėju.

Kaip dailininkas viešumo
je pirmą kartą pasirodė 
1945 meto rudenį prancūzų 
moderniojo meno parodoje 
Nicoje. Po to jis dalyvavo 
įvairiose metinėse parodose, 
buvo Nicos dailiųjų menų 
draugijos ir Villefranche 
nepriklausomųjų dailininkų 
Sąjungos narys, o 1954 me
tais surengė pats savo kū
rinių parodą Paryžiaus Bre- 
teau galerijoje. 

A.A, Antanas Liutkus

Apie Antaną Liutkų kaip 
dailininką garsusis prancū
zų meno kritikas A. Fla- 
ment parašė Liutkaus paro
dos kataloge, pažymėdamas, 
kad ”iš Europos šiaurės 
atėjusiam dailininkui Vi
duržemio jūros pakraštys 
pasidarė savas” ir kad "dai
lininkas sugebėjo iš naujo 
atskleisti šio pakraščio gam

'Lietuvos Pasiuntinybės Prancūzi

joje sekretoriui ir Dirvos bendradarbiui 

A. A.

ANTANUI LIUTKUI 
netikėtai Paryžiuje mirus, jo žmonai, 

dukrai ir sūnums su šeimomis bei vi

siems artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir 

Dirva

PADeKA
Mano Mylimam Vyrui

A. t A.
VINCUI SANDARGUI 

iškeliavus amžinybėn, Jam buvo parodyta didelė 
pagarba ir meilė, o mums pasilikusiems užuojauta.

Didžią padėką reiškiame kun. J. Budzeikai už 
lankymą ligoje, maldas koplyčioje, šv. Mišias, pa
mokslą ir palydėjimą į kapus.

Dėkojame kunigams, Kasponiui, Goldikovs- 
kiui ir žiūraičiui už maldas koplyčioje ir šv. Mišias.

Dėkojame solistei Juzui Daugėlienei už gie
dojimą šv. Mišių metu.

Dėkojame visiems už maldas, užprašytas šv. 
Mišias, pareiškusiems užuojautą per spaudą, laiš
kais, ir mielais žodžiais.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Della Jakubs 
& Son.

Visiems lankiusiems koplyčioje, palydėju- 
siems į kapus ir visiems kuo nors pasitarnavu
siems, širdingai ačiū.

Žmona Antanina; dukterys Antanina 
Kasperavičienė, Ona Zdaržinskienė, 
Saliomėja Jonic; sūnūs: Jonas ir 
Juozas; brolis Antanas su šeimomis 

ir kiti giminės

A. A.
STASEI ŠUKAITIENEI 

mirus, jos vyrą ANTANĄ, brolius JONĄ ir PO
VILĄ VAITKUS, ir seserį MARYTĘ RUDOKIE
NĘ, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

J. A. Piiopliai, 
L. J. česėkai

tos pirminį gaivališkumą”.
Velionis, Dirvos ragina

mas, buvo pradėjęs rašyti 
Paryžiaus pasiuntinybės at
siminimus, ir dar prieš mir
tį, vasario 7 d. rašytame 
laiške savo bičiuliui red. V. 
Gedgaudui rašė: "greitai šį 
tą gausi”. Deja, likimas ki
taip lėmė ir atėjo praneši
mas, kad staiga sustojo pla
kusi jo širdis.

AUKOS BALUČIO 
PAMINKLO FONDUI
Prie anksčiau skelbtų au

kų velionio ministro B. K. 
Balučio paminklo fondui 
gauta dar sekančios: dr. H. 
Brazaitis $10.00, inž. R. 
Kudukis $10.00; dr. A. Mar- 
tus $5.00, dr. D. Degesys 
$5.00; V. Rociūnas $5.00; J. 
Augustinavičius $5.00; č. 
Šadeika $5.00.

Paminklo statymo reika
lus tvarko Londono Lietu
vos Pasiuntinybė. Aukas 
galite priduoti per Karpių 
Dirvos antrašu.

• Erdmono Simonaičio pa
minklas Huettenfeldo kapi
nėse bus iškilmingai ati
dengtas vasario 21 d.

Tą pačią dieną Vasario 16 
gimnazijoje įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo minėjimas, kuriame pa
grindinę kalbą pasakys Vo
kietijos parlamento narys 
dr. Schachtschabel.

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 
NEBUS ATIDARYTA
Šv. Antano gimnazija 

Kennebunkporte, Maine, ne
galės būti atidaryta 1970 
m. rudenį.

Prašant JAV Lietuvių 
Bendru omenės valdybai, 
pranciškonai buvo sutikę 
gimnaziją atidaryti, jei at
siras bent 100 lietuvių mo
kinių, kurių tėvai sutiks 
mokėti 1000 dol. metams už 
mokslą ir pilną mokinio iš
laikymą bendrabuty. Tokiu 
atveju finansiškai būtų 
įmanoma išeiti lygiomis. Ži
nią apie galimą gimnazijos 
atidarymą buvo praėjusį 
rudenį paskelbta lietuvių 
spaudoj. Atsiliepė tik 12 tė
vų. Jų pavardės praneštos 
JAV LB švietimo Tarybai.

CHICAGO

• Lietuvių Fondo vajaus 
tradicinė vakarienė Chica
goje nukeliama iš š. m. bar 
landžio 5 d. į balandžio 19 
d., 3 vai. p. p. toje pačioje 
vietovėje — Personality 
Lodge, 4740 So. Cicero Avė.

Kas tiki Lietuvos laisvės 
rytoju, kas nori, kad lietu
vybė būtų gyva, kas rūpi
nasi, kad mūsų jaunimas 
nenutaustų — visi įstoja į 
Lietuvių Fondą šios vaka
rienės proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 So. 
Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629, tel. 778-2858, o 
taip pat ir vietos LF vajaus 
komitetai bei įgaliotiniai.

(Sk)

RUOŠIASI PAVASARIO 
BALIUI

Amerikos Lietuvių Tau
tinės S-gos Chicagos sky
riaus v-ba š. m. kovo 8 d., 4 
vai. p. p., sekmadienį, Jau
nimo Centre šaukia visuoti
ną skyriaus narių susirin
kimą įvairiems klausimams 
aptarti ir valdybos praneši
mą išgirsti.

šia proga valdyba prime
na, kad balandžio 11 d., 
7:30 v. v. gražioje Dariaus 
Girėno salėje, 4416 So. 
VVestern Avė. ruošiamas 
nuotaikingas Pavasario ba
lius, kuriame visi skyriaus 
nariai, bičiuliai ir lietuviška 
visuomenės kviečiama gau
siai dalyvauti. Gros Korp! 
Neo-Lithuania o r k estras. 
Veiks bufetas. Jeigu nepa
sikeis aplinkybės numatyta 
ir meninė programėlė. Bi
lietų kainos su vakariene — 
suaugusiems — $5.00, stu

dentams — $4.00. Staliukus 
jau dabar galima užsisakyti 
pas p. E. Matutienę, telef. 
PR 8-4236. Pinigus ar če
kius siųsti ižd. St. Rudokie
nės vardu, 4455 So. Califor- 
nia Avė., Chicacgo, Illinois 
60632. Tel. 927-6922. (jj)

• Kazimieras G. Oksas, 
vėl išrinktas Lietuvių Pre
kybos Rūmų Chicagoje pre
zidentu metiniame direkto
rių susirinkime. Sekantieji 
pareigūnai buvo išrinkti: 
Jonas G. Evans, pirmasis 
viceprezidentas, Juozas Ba
cevičius, antrasis viceprezi
dentas, ir Petras Vilkelis — 
trečiasis v i c e prezidentas. 
Perrinkti į sekretorius Bro
nius Gramont ir kasininku 
Adolfas Baliūnas.

S t i p endijų paskirstymo 
komitetas yra vadovauja
mas dr. Juozo B. Jerome, 
6720 South Campbell Avė. 
Stipendijos skirstomos Pre
kybos Rūmų metinio banke
to metu gegužės mėnesį.

• Stanley Balzekas, Jr., 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus prezidentas, spe
cialaus mokslo reikalams 
komiteto pirmininko kon- 
gresmano Romano C. Pu- 
cinski’o pakviestas vasario 
27 d. Kongrese kalbės etni
nio paveldėjimo studijų 
centre ir siūlys Chicagoje 
įsteigti Lietuvių etninių 
studijų rentrą.

EAST ST. LOUIS
NAUJA VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos East St. 
Louis apylinkės skyrius 
1970-tiems metams visuoti
name narių susirinkime iš
rinko sekančios sudėties 
valdybą: pirmininku — 
Vladą Tervydį, vicepirmi
ninku — inž. Joną Gumbe- 
levičių, ypatingiems reika
lams nariu — dr. P. Švar
cą, iždininku — Kristupą 
Kikutį ir sekretoriumi Bro
nių Tiškų. Revizijos komi- 
sijon įėjo: Jonas Kiemaitis, 
Mėta Kikutienė ir Aga Tiš- 
kuvienė.

Skyrius sėkmingai prave
dė Naujųjų Metų sutikimą 
ponų R. ir I. Gintautų rezi
dencijoje — baleto studijo
je, Caseyville, III. ir vasario 
mėn. 21 dieną, 7:30 vai. va
karo kviečia visuotiną na
rių susirinkimą ponų A. ir 
S. Goberių rezidencijoje, 
kur šalia įvairių klausimų 
bus aptartas ir pavasario 
vakaro-banketo Holiday Inn 
prie SIU campus paruošimo 
klausimas. Taip pat numa
toma, kad ateityje bus ban
doma susirinkimų metų 
pravesti diskusijas ir po
kalbius įvairiais kultūri
niais ir visuomeniniais klau
simais, duodant progos vi
siems pasisakyti savo nuo
mones tuo įnešant naują 
antspaivį į susirinkimų tu
rinį. (r)

GREAT NECK

VASARIO 16 MINĖJIMAS
LB Great Neck Apylin

kės valdyba rengia Vasario 
16-sios minėjimą vasario 21 
d. (šeštadienį), 7 vai. vaka
ro St. Aloysius School Au
ditorium, 592 Middle Neck 
Road, Great Neck, New 
York.

Great Neck ir apylinkėje 
gyvenantieji lietuviai malo
niai kviečiami šiame minė
jime dalyvauti.

• Vasario 16-tos proga ir 
šiemet buvo iškeltos Lietu
vos vėliavos prie valdžios 
pastatų 5 vietovėse Long 
Islande, N. Y. Mineolos ir 
Riverhead miestuose prie 
apskrities viršininkų būsti
nių, o Manhasset, Oyster 
Bay ir Hempstead miestuo
se prie rotušių. Ta pačia 
proga tų vietovių apskrities 
viršininkai bei burmistrai 
išleido specialias proklama-

JAUNIMO KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS BOSTONE

Keleri metai iš eilės 
vasario mėn. kult, su- 
batvakarių programą pa
rengia ir atlieka Bosto
no lietuviškasis jauni
mas, niekeno iš šalies 
nediriguojamas. Papras
tai tų parengimų pro
gramos būna įvairios ir 
įdomios. Jau turėjome 
jaunimo parengtų paskai
tų, literatūrinių, muzi
kinių ir vaidybinių pa
sirodymų. Šiemetinės

cjias, paskelbdami Lietuvos 
Nepriklausomybės Savaite. 
Vėliavų iškėlimu bei pro
klamacijų išgavimu pasirū
pino LB Tarybos narys ir 
BATUNo vykdomasis pir
mininkas Kęstutis Miklas. 
Vėliavas parūpino LB New 
Yorko apygardos valdyba, 
vado vaujama Aleksandro 
Vakselio.

HAMILTON

A.A. Stasė Šukaitienė

MIRĖ STASĖ 
ŠUKAITIENĖ

Vasario 6 d. Hamiltone 
sunkios ligos kankinama 
mirė šaulė Stasė šukaitienė. 
Velionės kilimo vieta Šim
kaičiai. Didžiąją savo gy
venimo dalį praleido gyven
dama Raseinių apskrityje. 
Rusams okupuojant Lietu
vą pasitraukė su daugeliu 
kitų į Vakarus. Gyveno 
įvairiose vietovėse Vokieti
joj. Prasidėjus -emigracijai 
nusikėlė į Angliją, o iš ten j 
Kanadą ir apsigyveno Ha
miltone. Velionė visuomet 
sumanymų pilna ir aktyvi, 
bematant įsijungė į visuo
meninius reikalus, kuriems 
nemažai savo poilsio valan
dų paaukojo. Buvo ilgametė 
Aušros choro dalyvė. Orga
nizacijas rinkosi patrioti
nes. Priklausė D.L.K. Al
girdo šaulių kuopai.

Laidotuvių namuos velio
nė buvo gausiai lankoma. 
Karstas skendėjo vainikuo
se, prie kurio šaudiai su sa
vo vėliava dalyvavo garbės 
sargyboje.

Dalyvaujant gausiai vi
suomenei velionė Stasė šu
kaitienė palaidota Port Cre- 
dit lietuvių kapinėse. Prie 
kapo atsisveikinimo kalbas 
pasakė Kanados šaulių rink
tinės pirmininkas St. Jokū
baitis ir Stp. Jakubickas.

(pb) 

Saugu* ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

kult, subatvakario pro
gramos sudarymu pasi
rūpino studentai Birutė 
Vaičjurgytė, Laima An
tanavičiūtė ir Povilas J. 
Martinkus. Tie subatva- 
kariai visuomet atspindi 
Nepriklausomybės šven - 
tės nuotaikas — jaunys
tę, optimizmą, džiaugs
mą.

Šių metų Vasario mėn. 
kult, subatvakario pro
grama, kuri bus atlikta 
šio mėn. 21 d. 7:30 min. 
ALTS-gos namuose, So. 
Bostone, bus ypačiai įdo
mi ir turininga, suside
danti iš dviejų dalių: 1. 
Bus atidaryta ir apžiū
rėta dviejų jaunų daili
ninkų — Gemos Duobai- 
tės-Phillips ir Povilo 
Jurgio Martinkaus — kū
rinių paroda, kurią dar 
bus galima apžiūrėti ir 
vasario 22 d.; 2. Myko
las Drunga, šiuo metu 

'einąs mokslus Harvar
do universitete, o taip 
pat dirbąs Bostono Li
tuanistinėj mokykloj, 
skaitys paskaitą tema: 
Dabartinės Lietuvos po
grindžio muzika; paskai
tą Myk. Drunga pailius
truos tos muzikos ištrau
kom, įrašytom į magne
tofono juostą.

Po programos 
įprasta kult, subatvaka
rio vakaronė. Bostono 
lietuviai maloniai kvie
čiami vasario 21 d. va
karą praleisti su jauni
mu.

K.S.R.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.
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