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Gelbėkime 
lietuvi!
kurį sovietai 
ruošiasi 
sušaudyti

Kaip praneša New 
York Times korespon
dentas iš Maskvos, pra
eitą ketvirtadienį Lietu
voje buvo nuteistas su
šaudyti Vytautas Simo- 
kaitis, 34 metų amžiaus, 
o jo nėščia žmona Gra
žina, 21 metų amžiaus, 
gavo 3 metus kalėjimo 
už bandymą lapkričio 
mėn. Vilniuje pagrobti 
skrendantį į Palangą lėk
tuvą ir su juo pabėgti į 
Švediją.

Šį šeštadienį visoje 
Amerikoje yra rengia
mos lietuvių demonstra
cijos prieš tokį sovietų 
teismo žmogžudišką 
sprendimą. Pirmieji de
monstravo, vos gavus

Mieli Lietuviai,
Sausio mėn. 14 d. bolševikai nuteisė sušaudyti Vy

tautą Simokaitį, kuris pereitų metų lapkričio mėn. 9 d. 
bandė pagrobti* sovietų lėktuvą ir pabėgti į Švediją. Jo 
nėščia žmona yra nuteista trims metams sunkių darbų 
kalėjimo. Egzekucija yra numatyta 10 dienų po teismo, 
tai yra ateinantį sekmadienį.

Prašome visus ŠIANDIEN siųsti telegramas šven
tajam Tėvui, JziV vyriausybei ir jungtinių Tautų vado
vybei prašant intervencijos, kad mirties bausmė būtų 
suspenduota.

TELEGRAMAS SIŲSTI:
His Holiness Pope Paul VI
The Vatican
President of the United Statės
The White House
Washington, D. C. 20500

His Exellency U Thant 
U. N. Secretary—-General 
United Nations, New York,, N. Y.

His Exellency Prince Sadruddin Aga Khan 
U. N. High Ccmmissioner for Refugees 
c/o United Nations, New York, N. Y.

TELEGRAMOS PAVYZDYS:
Please intervene on behalf of Vytautas Simokaitis, 

a Lithuanian national and citizen, who has been con- 
demned to death by a Soviet court for an unsuccessful at
tempt to reach freedom by highjacking a Soviet plane in 
occupied Lithuania. Do all in your power that the sentence 
be commuted.

Atlikite šią pareigą ŠIANDIEN, padėkite tautiečiui 
kuris yra pasmerktas mirti šį savaitgalį.

Taip pat prašome visus clevelandiečius būti pasiruo- 
šusiems bendrai antikomunistinei demonstracijai. De
monstracija yra tentatyviai numatyta šį šeštadienį visuo
se JAV miestuose, bet galutinę datą nustatys vadovybė.

ALT CLEVELANDO SKYRIAUS VALDYBA 
A. Pautienis, pirm.

MAO KINIJOJE
PO KULTŪROS REVOLIUCIJOS - GAMYBOS 

VYTAUTAS MEŠKAUSKASPagal A. Harrimaną, 
kuris senatorių Muskie 
lydėjo į Maskvą pasima
tyti su Sovietijos vadais, 
Kosyginas pareiškęs pir
maujančiam demokratų 
kandidatui įprezidentus, 
kad amerikiečiai vis ko
vodami Vietname tik... 
padeda kiniečiams. At
rodo, kad, Kremliaus 
nuomone, po Hanojaus 
vadovybe sujungta komu
nistinė Indokinija galė
tų daugiau pasipriešin
ti Pekinui negu padalin
ta į kapitalistines, komu 
nistines ir neutralias 

žinią, New Yorko lietu
viai studentai, susirinkę 
prie sovietų atstovybės. 
Bet kadangi paskutiniu 
laiku visi sovietiniai pa
statai griežtai amerikie
čių policijos saugomi, 
tai demonstrantai arti 
nebuvo prileisti ir du jau
nuoliai buvo areštuoti, 
bet vėliau paleisti. 

valstybes. Tokia (komu
nistinė) Indokinija galė
tų ieškoti ir rasti atra
mos Sovietų Sąjungoje. 
Iš maskvinio taško ste
bint, tokia pažiūra gali 
atrodyti logiška, ypač 
tikint, kad komunistinė 
sistema yra geriau pri
taikinta Indokinijos gy
venimo sąlygom negu 
kokia kita. Įrodymui ga
lima būtų nurodyti, kad 
komunistinis šiaurės 
Vietnamas su palyginti 
daug mažesne sovietų ir 
nežymia kiniečių pagal
ba iki šiol buvo ofenzy
voje kare, į kurį JAV 
buvo pasiuntusios per 
pusę milijono savo ka
rių, ir kuris JAV-bėm 
kulminaciniame taške 
kulminaciniame taške 
kaštavo apie 30 bilijonų 
dolerių per metus!

Iš kitos puės sovietų 
įtakos įsigalėjimas In
dokinijoje tuo laiku, ka
da jie stengiasi užimti 
britų turėtas pozicijas vi
soje Indijos vandenyno 
erdvėje nuo Suezo iki 
Singapore, irgi nevisai 
sutinka su amerikiečių 
interesais. Eventuali 
draugystė su Raudonąja 
Kinija gali daugiau padė 
ti ameriKiečiams negu 
su sovietais.

Bet į šitą klausimą 
šiuo momentu labai sun 
ku atsakyti. Tai priklau
so nuo Kinijos būklės iš- 
rutūliojimo, kuris vi
sais atvejais yra labai 
įdomus eksperimentas 
galįs turėti daug įtakos 
į kitas vadinamas 'so
cialistines’, atseit komu
nistines valstybes.

Kaip žinia, iki vadina
mos Mao Tsetungo kultu ~ 
rinės revoliucijos Rau
donosios Kinijos gyveni
mas tvarkėsi Sovietijos 
pavyzdžiu. Ūkis buvo pla
nuojamas iš viršaus 
pirmenybę atiduodant 
sunkiajai pramonei.

Kaip Sovietijoje pasi
tenkinimą iš to turėjo 
tik mažas aukštų parei
gūnų sluoksnis, visi kiti 
skurdo. Mao Tsetungo 
įsakyta kultūrinė revoliu
cija siekė tokią nusisto
vėjusią tvarką suardyti.- 
Jos sąmoningas griovi
mo darbas, atrodė, turės 
pasibaigti visišku Kini
jos subyrėjimu ir visuo

tinu chaosu jos teritori
joje. Šiandien tačiau at
rodo, kad toji revoliucija 
nebuvo tokia baisi, kad 
ji atnešė ir tam tikros 
naudos. Mat, šiaip ar 
taip Kinijoje atsirado 
nauja tvarka, kuri funk
cionuoja ir masių gyve
nimas yra lengvesnis ne 
gu prieš kultūrinę revo
liuciją.

Šiandien Kinijoje jau 
vyksta kita — gamybos 
revoliucija, kuri duoda 
gana gerų rezultatų, 
nors ji vedama visai ki
tais metodais negu kapi
talistinės ir sovietinės 
revoliucijos. Sunaikinu
si arba pavertusi nemato - 
mu valdančiųjų sluoksnį, 
kultūrinė revoliucija ini
ciatyvą paliko vietos 
veiksniams, kurie sten
giasi pagerinti ūkinę būk
lę, naudodami vietos re
sursus, mažiausiai rū
pindamiesi centriniu pla
navimu. Ir kadangi kinie
čiai apskritai imant yra 
labai nagingi ir išradin
gi, išradę paraką ir po- 
pierį dar prieš Kristaus 
gimimą, ir šį kartą, už
sienio stebėtojų nuomo
ne, jie pasiekė, palyginti 
gerų rezultatų. Tiesa, 
dauguma vietos gamy
bos mašinų, kartais ir 

Gūdėt—gų, yri vis 
kitaip padarytos, tačiau 
jos veikia. Rezultate ki
niečiai šiandien turi ką 
valgyti ir net įsigyti to
kių dalykų, kurie nese
niai buvo prabanga, kaip 
pavyzdžiui, dviračiai, 
elektrinės lemputės ir 
radijo. Kiniečiai nemo
ka mokesčių, jų vėl vei
kiančiuose universite
tuose nėra egzaminų ir 
juos lankę vertinami pa
gal savo parodytus prak
tiškus sugebėjimus. At
lyginimas yra visiems 
— ūkininkams ir profe
soriams bei direkto
riams — maždaug vieno 
das, siekiąs 80-100 jua- 
nų į mėnesį. Šeimoje, ku 
rioje normaliai du dirba 
ir gauna atlyginimą, pa
dengus maisto ir buto 
išlaidas, palieka apie 140 
juanų kitiems reika
lams, kaip pavyzdžiui ra. 
dijo, dviračio ar laikro
džio įsigijimui. Dvira
tis kaštuoja apie 150 ju
anų, radijas — 120, odi
niai batai tarp 18-25.

(Nukelta į 2 psl.)

Dr. Leonas KriaučeliOnas, lietuvių tautinės spaudos mecenatas 
ir energingas visuomenės veikėjas Chicagoje, atšventęs su žmona 
Irena 20 metų vedybinio gyvenimo sukaktį.

DVIDEŠIMT METU LAIMINGO
GYVENIMO KELIU

Sausio 10 d. į jaukų Be 
verly Country klubą, Chi 
cagoje, susirinko apie 
pora šimtų Dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų gi
minių, artimųjų atšvęsti 
šios šeimos dvidešim
ties vedybinio gyvenimo 
metų sukaktį.

Vienoje salėje pradi
niai užkandžiai su kok
teiliais, visų malonūs po 
kalbiai, susitikimai. Su
kaktu vni ninku s atsilanką 
svečiai nuoširdžiai svei
kina, gėrisi jų laimingu 
gražiosios šeimos gyve
nimu ir linki visokerio
pos sėkmės tiek asme
niniame gyvenime, tiek 
ištvermės dirbant ir to
liau visuomeninius ir 
kultūrinius darbus.

Po valandėlės prade
damas pokylis. Jįprade- 
da dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, savo šeimos var
du dėkodamas visiems 
svečiams už atsilanky-

APAČIOJE: JAV LB Vl-sios 
Tarybos sesijos ausio 16-17 d. 
Philadelphijoje, dalyviai.

K. Čikoto nuotrauka 

mą į šią šeimos šven
tę ir kviečia jaustis nuo 
taikingiausiai ir drauge 
praleisti tą keletą gra
žių akimirkų. Savo humo
ro žodyje dr. Leonas 
Kriaučeliūnas prisipa
žįsta, kad taurioji aukš- 
taitė Irutė įveikė ir at
kaklų suvalkietišką cha
rakterį ir taip nepaste
bėjus prabėgo tie 20 lai 
mingo gyvenimo metų.

Pokyliui vadovauti pa
kviečiamas aktorius ir 
humoristas Vitalis Žu
kauskas. Šis savo humo 
rų nuspalvintame žody
je, pagal Krėvę išsako 
jauno bernužėlio (Leono) 
ir jaunos mergužėlės 
(Irenos) kelią į šeimos 
laimę. Po to Sibiro kan
kinys kun. Juršėnas šios 
šventės puotą pradeda 
malda. M. Rėklaitis ir F. 
Mackevičienė Irenai 
Kriaučeliūnienei įteikia 
20 raudonų rožių, ženkli
nančių dvidešimt laimin
gų gyvenimo metų. Vita
liui Žukauskui tarus vėl 
humoro žodį, pakelia
mas šampano tostas už 
dr. Leono ir Irenos
Kriaučeliūnų laimę ir po
kylio dalyviai sugieda Il
giausių Metų.

Vaišių metų nuolatos 
sugrįžta prie mikrofono 
Vitalis Žukauskas, vis 
bandydamas humoro 
krisleliu džiunginti sve
čius.

Pažymėtina, kad pati 
šeimos šventė praėjo 
kuklumo ir šeimyniškos 
nuotaikos ženkle. Jokių 
oficialių sveikinimų ne
buvo. Tik "Dainavos” an
samblio vardu šiltą žo
dį tarė A, Smilga ir su 
A. Alekniene dr. Leonui 
ir Irenai Kriaučeliū- 
nams įteikė specialų ad
resą. Kaip žinia dr. Le- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Dr. Leonas Kriaučeliūnas, žmona Irena, dukterys Jolita ir Vida, 
sūnus Eugenijus.

20 metų laimingo gyveninio
(Atkelta iš 1 psl.) 

onas Kriaučeliūnas jau il
gus metus globoja "Dai
navos” ansamblį ir yra 
nuoširdus šio ansamblio 
rėmėjas.

Dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai yra vieni 
iš tų žmonių, kurie ypa
tingą dėmesį skiria mū 
sų jaunimui, jį globoja 
ir jam visokeripai pa
deda. Šios sukakties pro
ga, rodydamas dėkingu
mą, lietuvių jaunimas su 
kaktuvininkams įteikė 
įrašytą Lietuvos himną.

Pokylis nuotaikingas, 
kiek daug mielų, visas

Kinijoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pagal vakarietišką ir 
net sovietinį standartą 
gyvenimas neatrodo leng
vas , bet daugumai kinie
čių jis dabar geresnis 
negu buvo.

Žodžiu, kiekvienas 
verčiasi pagal savo su
gebėjimą, net kariuome 
nė pati gaminasi sau 
maistą, augina javus, ry 
žius, gyvulius, žvejoja, 
pati audžia sau rūbus ir 
kala ginklus. Jokia sta
tistika nėra žinoma, ta
čiau centrinė vyriausy
bė padarė nemažos pa
žangos atominių bombų 
ir raketų išvystyme ir 
vėl nesigaili lėšų savo 
įtakos užsieniuose padi
dinimui sumomis, ku
rios kartais siekia de
šimt ir net šimtą mili
jonų dolerių.

Raudonoji Kinija, ku
ri kultūrinės revoliuci
jos metu atšaukė 34 am
basadorius iš užsienio, 
palikdama tik vieną — 
Egipte, šiandien vėl pa
laiko normalius diploma
tinius santykius su 54 
valstybėm.

Žodžiu, kaip mums ne 
atrodytų keista, Raudo
noji Kinija šiandien turi 
savotišką, niekur kitur 
iki šiol nepraktikuotą ūki
nę ir politinę sistemą, 
kuri kol kas dar-veikia. 
Negali sakyti, kad pana
šių bandymų nebūtų ki
tur, jie visi pasibaigė ne 
pasisekimu, tačiau ki
niečiai yra kitokie negu 
vakariečiai. Už tat ne
gali visai griežtai saky
ti, kad jų ir naujausias 
bandymas yra pasmerk
tas nepasisekimui.

sritis atstovaujančių vei
dų svečių tarpe. Čia su
sitinkame general. kon
sulą dr. Petrą Daužvar- 
dį su ponia, ALTOs pir
mininką dr. K. Bobelįsu 
ponia, buv. pirmininką 
inž. E. Bartkų, senosios 
kartos visuomenininką 
veteraną ir ALTOs gar
bės pirmininką Leonar
dą Šimutį, Tautinės Są
jungos pirmininką Teo
dorą Blinstrubą, seno
sios kartos nepavargs
tantį visuomenininką dr. 
St. Biežį, spaudos žmo
nių Draugo redaktorių 
kun. Pr. Garšvą, Naujie 
nų — Martyną Gudelį, A. 
Pužauską, Lietuvių Fon
do Tarybos pirmininką 
dr. G. Baluką, svečius 
iš Washington arch. Arą 
su ponia, Adomonius ir 
daugelį kitų jų artimų
jų. Čia sutinkame tėvus 
jėzuitus — kun. J. Kubi
lių, SJ, kun. J. Borevi- 
čių SJ, visą eilę dvasiš
kių, daktarų, inžinierių 
ir kit.

Biknevičiaus orkest
rui nuotaikingai grojant, 
svečiai smagiai sukosi 
šokyje, o šokius pradėjo 
su sukaktuviniu valsu dr. 
Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai, kviesdami į jį 
jungtis ir visus svečius.

Šventė praėjo nuotai
kingai, gražiai, pakilio
je nuotaikoje, vis besi
gėrint šios šeimos gra
žiu gyvenimu, gražiu at
žalynu — dviem dukre
lėm ir sūnumi, kurie taip 
gražiai yra įsijungę į lie
tuvišką veiklą.

Apie dr. Leoną ir Ire
ną Kriaučeliūnus kalbė
ti yra lengva dėl to, kad 
jų gyvenimas yra ženk
lintas visuomeninio ir 
kultūrinio darbo ryš
kiais ženklais. Kur jų ne
sutiksi. Štai dr. Leonas 
Kriaučeliūnas darbuojas

INSURED)Bj P TO

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL

DIRVA

Lietuvių Bendruomenės 
dirvonuose, eidamas Ta 
,rybos nario pareigas, 
čia jis vadovauja Kultū
ros Fondo sėkmingam 
vajui ir sukelia apie 13. 
000 dol. Nepaprastai sun 
kią naštą neša ruošda
mas Trečiąją Tautinių 
šokių šventę, kuri praė
jo su nepaprastu pasise
kimu. Kietai dirba ruoš
damas pristatyti ameri
kiečiams Lietuvių Tau
tos Genocidą ir į šį įvy
kį sukviečia įtakingus 
amerikiečius. Tūkstanti 
ne ženklina ir Draugo ro
mano konkursą. Iškilus 
naujiems užmojams, jis 
savo lėšomis išleidžia 
Naujosios Vilties žurna
lą. O kai patys mažieji 
vaikučiai ieško lietuviš
ko židinio — dr. Leo
nas Kriaučeliūnas nu
perka namus ir juose 
įrengia Montessori Vai
kų namelius ir juos glo
boja, atsisakydamas net 
prideramos nuomos. O 
štai artėja Ketvirtoji 
Tautinių šokių šventė. 
LB C V pirmininkas kvie
čia dr. Leoną Kriauče- 
liūną ir vėl imtis to sun 
kaus ir atsakingo darbo. 
Sutiko ir jaupradedadar
bus planuoti.

Simpatingoji Irena 
Kriaučeliūnienė taip pat 
šalia šeimos židinio rū
pesčių daug valandų pa
skyrė visuomeniniam gy
venimui. Ji kelis metus 
vadovavo Montessori 
draugijai, įdėdama daug 
darbo ir asmeninių lėšų, 
ji vadovavo Tautinių šo
kių grupės ”Grandis” tė 
vų komitetui, rūpinosi 
jaunimu ir atskubėdavo 
ten, kur būdavo reikalin
ga darbšti pajėga.

Negana to, šalia savo 
darbo visuomeninėje 
veikloje, dr. Leonas ir 
Irena Kriaučeliūnai savo 
stipriais finansiniais pe
čiais rėmė Jaunimo 
Centrą, jo statybą, Dir
vą, stambiomis aukomis 
parėmė kiekvieną dides
nį ar mažesnį lietuviš
kojo gyvenimo užmojų. 
Stambia auka jis pirmas 
parėmė Lietuvių Foto 
archyvo pastangas ir bu
vo pradėti mūsų poeto 
Vaitkaus filmavimo dar
bai.

Vargu trumpame ra
šinėlyje būtų galima su
minėti dr. Leono ir Ire
nos Kriaučeliūnų dar
bus ir didžias aukas lie
tuviškajam gyvenimui 
stiprinti ir lietuviškajai 
gyvybei išeivijoje išlai
kyti.

Laiko ir įvykių tėkmė
je kiekvienas iš mūsų su
tikome Kriaučeliūnų dir
bamus gerus darbus, už 
ką šios jų gražios švenr 
tės proga, tegalime 
jiems padėkoti.

Mieliems sukaktuvi
ninkams ir toliau su to
kia pat šeimyninės lai
mės šiluma žengti į gy
venimo ateitį, su ta pa
čia meile auginti gražų 
šeimos atžalyną ir su to- 

PATIKSLINIMAS DĖL 
FLUORID AVIMO...

Labai malonu matyti 
laikraštyje aktualias ži
nias iš sveikatos srities. 
Būdamas odontologijos 
studentas, domiuosi kas 
liečia dantis ir sveikatą.

Dirvos sausio 15, 1971 
laidoje randasi straips
nis "Vandens Flourida- 
vimo Problema” su ku
rio prielaidom ne visai 
galima sutikti. Case 
Western Reserve Univer
sitete, odontologijos mo 
kykloje esame diskutavę 
šią problemą gana išsa
miai. Bendra odontologų 
išvada yra, kad flourida- 
vimas yra labai naudin
gas. Žinoma, vartojant 
bet kokį chemikalą ar 
vaistą didelėm dozėm ga
lima pakenkti kūnui. Di
delės dozės flouro gali 
duoti ilgą "flourosis" vai
kuose. Jų dantys paruduo
ja ir pasidaro duobėti. 
Bet vartojant vieną dalį 
fluoro per milijoną da
lių vandens — taip kaip 
dabar daroma — nėra 
jokio kūnui kenksmingu
mo. Šita išvada yra de
monstruota daugelyje ty
rimų. Atsiminkime, kad 
fluoridas yra kai kurio
se vietose Amerikoje 
vartojamas jau 25 me
tus be blogų pasėkmių 
(J.A.D.A. Vol. 80, April 
1970, p. 768).

Dirvoj patalpintas 
straipsnis klaidina saky
damas, kad "Amerikos 
liberalai remiasi Švedi
jos mokslininkų įrodinė
jimu... patys skandina
vai to chemikalo never
čia į geriamą vandenį”.

Amerika, savo pačios 
ribose, yra dariusi tiek 
tyrinėjimų, kad Mrs.Ire- 
ne Campbell, Kettering 
Laboratorijose, sutrau
kė 8,000 tyrimų į vieną 
knygą.

Patys pirmieji tyri
mai buvo pradėti Grand 
Rapids ir Muskegon, Mi- 
chigane; Kingston, New 
Yorke; Evanston, Illi— 
nois ir t.t. (The Dentist, 
His Practice and His 
Community, Young and 
Striffler, 1969, p.69).

Tyrimai tarp Boulder 
ir ColoradoSprings, Co- 
lorado, rodo, kad Colo
rado Springs, kuris turi 
natūralaus fluoro vande
nyje, miesto gyventojai 
turi 60% mažiau dantų 
sugedimų įskaitant vai
kus ir suaugusius negu 

kia pat energija ir gera 
širdimi nepavargti lie
tuviškojo gyvenimo dir
vonus bepurenant.

Sveikata ir giedri gy
venimo nuotaika telydi 
dr. Leoną ir IrenąKriau
čeliūnus ir jų šaunų at
žalyną į sekančią sukak
tį.

J. Janušaitis

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS. Dailinin
kas, kopijuodamas piešinį, tyčia padarė septynias klai
das. Ar jūs esate pastabus? Bandykite tuos septynis 
skirtumus atrasti.

Boulder miesto, kurio 
vanduo neturi visai flu
orido (toj pačioj knygoj, 
p. 101.)

Iš kitos pusės, fluo
ras nėra visos proble
mos išganytojas. Tam pa
čiam Colorado Springs 
mieste, nepaisant fluoro 
vandenyje, žmonės su
laukę 40 metų amžiaus, 
90% jų yra turėję 20 
su viršum sugedusių ar
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KELIOS SUGESTIJOS 
ENCIKLOPEDIJAI

Tos kelios sugestijos ski
riamos anglų kalba mūsų 
enciklopedijai. Iš tikro, iš
eivija stovi didingo suma
nymo įgyvendinimo išvaka
rėse. Dar taip neseniai 
džiaugėmės plonytėmis bro
šiūromis anglų kalba, kaip 
kokia didinga mūsų kultū
ros reklama. Ištisinė kelių 
tomų enciklopedija anglų 
kalba yra didžiulė kitatau
čių ekskursiją į bet kokią 
mūšų politikos bei kultūros 
sferą. Tai yra pirminis šal
tinis mus pažinti. Iki šiol 
kiekvienas skeptiškas skai
tytojas turi sutikti, mus te
galėjo pažinti tik aplinki
niu keliu: per tarpininkus.

Taip individuali, partiza
niška iniciatyva parodė sa
vo primatą prieš šnekučių 
ir planuotojų daugžodžiavi- 
mus.

Ir ar perdrąsu, ar neci- 
niška ir šiuo atveju įsišokti 
su bet kuriomis, sugestijo
mis tam didžiuliam darbui. 
Tačiau geros valios sugesti
ja, mes nemanome, gali bū
ti atmesta bei nenugirsta. 
Sugestijos čia gali būti kuk
lios, bet esminės..

Visų pirma iškyla verti
mo tikslumo klausimas. Ir 
čia jau sukėlęs dūke ir 
prince atatikmuo kunigaikš
čiui kelia nemažai abejonių. 
Į šio klausimo sprendimą 
reikia įtraukti specialistų. 
Dūke yra populiarus didiko 
titulas. Prince yra valdan
čiosios šeimos nario titulas. 
Todėl Prince atrodo čia 
tikslesnis. Bet neteko atras
ti Grand Prince darinio. Di
dysis kunigaikštis priimti- 
niai skamba tad Grand 
Dūke, darinyje. Bet daugis 
slavų pavadintų didžiųjų 
kunigaikščių lotyniškai bu
vo tituluojami rex, todėl 
kompromiso vardan būtina 
juos ir vadinti King and 
Grand Dūke titulais. Tada 
tiktai bus pilnutiniai res
pektuota istorinė tiesa.

Į daugį mūsų kultūrinio 
reiškimosi įvykius kitatau
čiai buvo atsiliepę. Taip jie 
rašė apie mūsų sceną, spor
tą, literatūrą. Todėl visa tai 
ypatingai svarbu atkartoti 
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anglų kalba leidinyje. Rei
kia atrasti ir paskelbti kaip 
koks pasaulinis sporto žur
nalas rašė apie mūsų boksi
ninkus. Lygiai svarbu at
rasti ir paskelbti, ką rašė 
literatūros žurnalas apie 
mūsų literatus. Ką rašė mu
zikos žinovai apie mūsų 
muzikus ir pildytojus.

Labai svarbu kitatau
čiams pristatyti jų nuomo
nę ir tai ypatingai sutvir
tins mūsų bet kurias verty
bes, pristatomas anglų kal
ba enciklopedijoje.

Taip pat reikia atrasti 
tinkamą vertybių matą. Tai 
ypatingai nebuvo saugota 
pirmame Enciklopedijos to
me. Jeigu mums Baranaus
ko Anykščių šilelis yra di
džiulė vertybė, kitataučiui, 
stebinčiam įvykius moder
nisto akimis, bus įdomiau 
pažinti ne kuklų jų savo kū
rybos diapazonu Baranaus
ką, bet versatylų ir platų 
Aloyzą Baroną. Jis turi 
svarių literatūros žurnalų 
atsiliepimus. Jo temos šios 
dienos. Jo dėstymas impul- 
syviai-modernus. Tačiau ir 
anglų kalba leidžiamoje en
ciklopedijoje spindi mūsų 
naminis, lietuviškas savų 
vertybių matas ir archaiš
kumas metode, kuriuo pri
valome komunikuoti su ki
tataučiais.

Tenka nuogąstauti, kad 
viskas tai ypatingai suspin
dės, kada ateis eilė raidei L 
ir Lithuania bus pristatyta 
mūsų propagandinių bro
šiūrų metodu, atidžiai skai
čiuojant kuklias buvusių 
biudžetų skaitlines bei ka
nalizacijos ir telefono tink
lo plitimo kilometrus.

Svarbiausia, ką turi įsi
dėmėti redaktoriai yra me
todas, kuriuo apeliuojama į 
kitatautį, vertybių gradaci
ja kitataučio akyse ir bend
ra didelio keliatomio veika
lo nuotaika, vengiant savo 
intymaus provincializmo.

Veikalą atstatome pasau
lio akistaton, rengiame jį 
ilgam ilgam laikui. Jam tu
ri būti minimalus priekaiš
tų kiekis.

POLITIKA TARP REVOLIUCIJOS IR
KOEGZISTENCIJOS MARTTHAS ltAV0IJS

• Daugelis nesusivokia, 
ar Sovietų Sąjunga tebe
vykdo smurtinės komu
nistinės pasaulio revo
liucijos užgrobimo poli
tiką visomis galimomis 
priemonėmis, ar tik 
vykdo taikios koegsisten- 
cijos politiką užgrobtos e 
teritorijose išsilaikyti; 
ar bolševikų skelbtoji 
pirminė visuotinės revo
liucijos ideologija dabar 
vykdoma naujomis prie
monėmis, ar gal yra pa
grindiniai pakeista tai
kia komunistinio revoliu
cinio ir kapitalistinio 
evoliucinio pasaulio 
bendradarbiavimo poli
tika; ir ar kurios nors 
kapitalistinio pasaulio 
galybės politikui dera 
oportuniskai stiprinti 
savo politinę karjerą jo 
ryšiais su komunistinės 
galybės valdžia ir josios 
pritarimais.

Sakyta politinė krizė 
išryškėjo, kai amerikie
čių Associated Press 
pranešė, kad antrojo pa
saulinio karo metu Mask
voj buvęs JAV ambasa
dorius William A. Harri 
man šiomis dienomis So • 
vietų valdžiai Maskvoj 
pristatė amerikiečių len
kų kilmės senatorių Ed
mundą Muskie kaipo 1972 
m. būsimą stipriausią 
demokratų partijos kan
didatą JAVprezidentopo 
zicijai. Vadinasi, as
muo siekiąs būti JAV 
prezidentu mėgina stip
rinti savo galimumą ry
šiais su sovietų valdžia, 
su kuria amerikiečių val
džia yra šaltojo karo sto
vyje. Tat primena vidur
amžių laikus, kai tuome
tinėj bažnytinio valsty
bingumo santvarkoj kan
didatai Romos imperato
riaus ir atskirų valsty
bių karaliaus vietai pir
ma turėjo gauti popie
žiaus sutikimą ir palai
minimą. Ar realaus po
litiko tautinė savigarba 
leidžia politiniai šunuo- 
degiauti?

Sakytoji politinė krizė 
turi būti aiškinama da
bartinės politinės isto
rijos perspektyvoj. Bol
ševikų ideologas Vladi
miras Leninas skelbė ko
munistinę pasaulio revo. 
liuciją prieš pirmą pa
saulinį karą ir jo metu. 
Jų diktatorius Josef Sta
linas ją įgyvendino žiau
riausiu būdu. Amerikie
tiškai besišypsąs jų dik
tatorius Nikita Chruščio
vas ją įgyvendino taikios 
koegzistencijos pavadini, 
mu, kol jis buvo atstaty
tas dėl nepasisekimo 
įkurti sovietų agresijos 
raketų bazę Kuboj. Da
bartinieji Sovietų Tary
bos valdovai Kosyginas 
ir Brežnevas vėl ima 
tęsti stalininę politiką.

Sakytai bolševikų re
voliucijos politikai pasi
priešinti, JAV preziden
tas Thomas Woodrow 
Wilson pirmojo pasauli
nio karo metu skelbė tau
tų apsisprendimo teisę, 
skatino naujoms valsty
bėms susidaryti, ir padė
jo Tautų Sąjungai Žene
voj organizuoti. Bet JAV 
kongresas nepritarė tai 
politikai. Antrasis pasau
linis karas prasidėjo 
dviejų žinomų tarptauti
nių agresorių pastango
mis pasisotinti svetimų 
teritorijų užgrobimu Eu
ropoj. Visi susitarimai 

dėl svetimų teritorijų pa
sidalinimo prieš antrąjį 
pasaulinį karą ir jojo 
metu įvyko Sovietų teri
torijoj, kuriai atiteko di
džiausioji užgrobimo da
lis. Pirmieji slaptieji su
sitarimai dėl Lietuvos ir 
kitų kraštų 1939 m. buvo 
sudaryti Maskvoj ir pa
sirašyti Sovietų Moloto
vo ir Nacionalsocialistų 
Ribbentropo. Antrieji 
slaptieji susitarimai bu
vo sudaryti Sovietų Jal
toj 1945 m. vasario mėn. 
ir pasirašyti vyriausių
jų kariuomenės vadų 
Franklin Delano Roose- 
velt, Josef Stalin, ir 
Winston Churchill. Tuo 
met jau nuo 1921 m. pa- 
raližu sirgęs Roosevelt, 
2 mėnesius po ano susi
tarimo mirė. Jo pozici
ją užėmė JAV preziden
tas Harry Truman, kuris 
principe buvo priešingas 
komunistinei pergalei 
įsigalėti. Bet ir jis kar
tu su aukščiau sakytais 
dviem vadais 1945.VIII.2 
d. pasirašė antrą slaptą 
susitarimą dėl teritori
nių pasidalinimų Euro
poj, kas sutarta Sovietų 
okupuotame Potsdamo 
mieste. Neįmanoma pla< 
čiau pasisakyti dėl saky
tų dviejų slaptų susitari
mų, kol jie viešumon dar 
nepaskelbti. Sakytasis 
antrasis pasaulio karas 
pasibaigė militariniai, 
bet jis vis dar nėra baig
tas teisiniai taikos sutar
tim, kurioj turėtų būti at
sižiūrima tautų laisvo, 
apsisprendimo ir kuri tu
rėtų būti paliestųjų tau
tų legislatyvinių organų 
ratifikuota.

Sakytasis Harriman 
buvo JAV amabasdorius 
Maskvoj 1943-46 me
tais, buvo oficialus JAV 
bendradarbiavimo ryši
ninkas su SSSR valdžia 
karo metu, ir kaipo Roo- 
sevelto ir Trumano dip
lomatinis patarėjas da
lyvavo Jaltos ir Pots
damo konferencijų nuta
rimuose. Bet dabar pu
čia kitokie politiniai vė
jai. Reikia manyti, kad 
Harrimanas buvo ir te
bėra Sovietų Sąjungos 
mėgiamas amerikiečių 
politikas net ir dabarti
niu amerikiečių ir rusų 
šaltojo karo metu. Vis 
tačiau jis praktiškai nie 
ko nepasiekė Paryžiaus 
derybose tarp amerikie 
čių ir vietnamiečių. Ar 
tokia yra diplomatinė iš
mintis?

Bloga, kad amerikie
čių liaudis ar politikų da
lis nemato kapitalistinio 
ir komunistinio pasaulio 
poliikos krizės. Jie bol
ševikų tuščiažodžiavimą 
apie koegzistenciją, tai
ką ir laisvę priima už 
gryną politinį pinigą. Šį 
trūkumą neįmanoma ap
šviesti plačiomis mūsų 
knygomis, kurių liaudis 
ir politikai neskaito. Tat 
pasidaro demokratinės 
santvarkos balastu, ku
ris turi būti šalinamas 
amerikiečiuose galima 
populiaria opinija, poli
tiniu spaudimu ir demo
kratiniais rinkimais. Ta
čiau pastarieji yra apsun 
kinti, kai vieno senato
riaus pasakymu jo rin
kiminė kampanija kaina
vusi virš dviejų milijonų 
ir jo priešininko kampa
nija arti trijų milijonų 
dolerių.

Normali politinė veik
la Amerikoj reiškiasi 
sunkiomis ekonominė
mis sąlygomis, kai trūks
ta: darbo ir uždarbio,ge
ros socialinės apsaugos 
ligoj ir senatvėj, pragy
venimo standarto ir pi
niginės vertės stabiliza
vimo, ir kovos su korup
cija valdininkijoj, kurioj 
jau seniai susidaro dau
geriopi milijonieriai, ku 
rių pasipelnymo šaltinio 
niekas pagrindiniai ne
tikrina, bet atsitiktinai 
reikalaujama tik baudų 
už nedamokėtus darbo pa
jamų mokesčius. Tuo tar
pu beturčių ir alkanųjų 
skaičius auga. Tokiose 
nesocialinėse sąlygose 
išsivysto priešininkų ne- 
socialinė laikysena ži
nome nesocialiniu obal- 
siu ”Grobki ir naikinki 
sugrobtą turtą”. Tuo su 
sidaro dabartinieji soci
aliniai sąmyšiai ir vi
daus kovos.

Lietuviai Amerikoj tu. 
ri apsispręsti, ar paskęs 
ti amerikiečių materia
listiniai vertinančių bet 
principiniai nesilaikan
čių bespalvių žmonių ka
tilo masėj, kur rinkimų 
metu reikalaujama pa
siaukoti darbu, pinigais, 
ir balsais, arba laikytis 
susipratusia tautine ma
žuma, pasireiškiančia 
pozityvia populiaria opi 
nija ir politiniu spaudi
mu su kuriais skaito
masi. To negalima pa
siekti vien tik neigiamai 
demonstruojant beprinci- 
pio veikimo smarvę, ku
ri pavyzdžiui pasireiškė 
Kudirkos byloj ir kurią 
bus stengiamasi pamirš- 
ti kaip galima greičiau. 
Tat nėra lengva mūsų tau 
tinio susipratimo ir so
cialinio veikimo sąlygo
mis, kurios nėra reikia 
moj aukštumoj.

Lietuvių laisvinimo 
veiksniai turi pagrindi

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias 
kelias siųsti

DOVANAS
savo giminėms i Lietuvą ir U.S.S.R.

yra nupirkti jiems 
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krautuvėse.
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Esame gavę paskirimą ribotame kiekyje naujausio 
modelio automobiliu
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kitės į bet kurią mūsų prisijungusių firmų:
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716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Tel.: (215) WA 5-3455

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
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Tel.: (212) CI 5-7905
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AGENCY 

1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 
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oficialiai pripažintos atstovauti Podaro- 
gifts, Ine.

nai peržiūrėti savo už
davinį, programą ir vei
kimą pagal dabar esa
mas politinės krizės są
lygas ir pagal jas per
tvarkyti savo organiza
cinę struktūrą. Mums 
reikia realios kultūrinės 
politinės ir socialinės 
veiklos nūnai dabartinio 
gyvenimo sąlygoms pri
taikytos. Mums nepa
kanka vien gražių komp- 
limentinių žodžių pagal 
mūsų supratimą nepri
klausomame gyvenime 
ir kovos dėl jo pradžioj. 
Tam reikia gilių disku
sijų, sutarimų, nutarimų 
ir įgyvendinimo spaudoj, 
suvažiavimuose, ir 
veiksnių posėdžiuose. 
Naują veikimo giesmę 
giedokime, kurią naujo
viškai pulsuoją tesu
pras.

ATSIŲSTA
PAMINĖTI

DAILININKO
ŽMONA

Juozas Tininis

• DAILININKO ŽMONA. Juo 
zas Tininis. Romanas. Meilė, 
kurią vyras jaučia moteriai čia 
yra atvaizduota dailininkiškais 
stebėjimais. Ap
lankas Giedrės Vaitienės. 218 
psl. Kaina $5.00. Išleido Lietu
viškos Knygos Klubas.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS. Tė
vų Jėzuitų leidžiamas mėnesi
nis žurnalas, Nr. 11, 1970 m. 
gruodžio m. Red. Juozas Vaiš
nys, S.J. 2345 W. 56th St. Chi
cago, III. 60636

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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Antibendruomeniskumo bendruomeninfcĮĮ beieškant ĮSĮ Dr. A. Butkus

ANTROJI ŠEŠTOSIOS LR TARYBOS
SESIJA PHILADELPHIJOJE

Antibendruomenišku- 
mo pasireiškimų LB ta
rybos sesijoje, pasaky
site, ne tik neišmintin
ga, bet ir laiko gaišini
mas, ieškoti. Panašiai, 
prisipažinsiu, galvojo
me ir mes, jos iš ar
čiau nepažinę. Eilėje 
fragmentinių pasikalbė
jimų su mielais Dirvos 
skaitytojais norime iš
kelti kai kurias mūsų vi
suomeninio gyvenimo 
šviesesnes puses, ir su
minėti kitas, ne taip jau 
geras. Vienos iš pasta
rųjų* tikime pasitar
naus dėmesio atkreipi
mui, kitoms, savo kuk
liomis pastabomis, ban
dysime konstruktyvios 
kritikos ir geresnės iš
eities paieškoti. Tiki
mės Dirvoje ar kitur lie
tuviškoje spaudoje susi
laukti dalykiško dialogo, 
tad 'nudžiugome pirmąjį 
iš tokių atsiliepimų Dir
vos nr. 1 pamatę. Per
skaitę truputėlį apsivylė^ 
me dėl paaiškinimo aiš
kumo stokos. Nenusime
name,.nes klausti, juk ga
lima bus dar kartą. Ne 
iš įkyrumo, o tvirtai ti
kėdami, kad atviram ir 
nuoširdžiam dialoge pa
aiškėja tiesa. Jinai gi 
yra būtina sąlyga visuo
meninio gyvenimo pa
žangai kurti.

VIENO BALSO 
PRITRUKUS...

JAV LB Šeštosios Ta
rybos antroji sesija įvy
ko sausio 16-17 dienomis 
Philadelphijoje. Dalyva
vo 47 atstovai, įskaitant 
ir apygardos pirminin
kus ir Centro Valdybos 
narius. Po Lietuvos Him
no ir prel. J. Balkūno 
maldos, sekė vienintėlis 
sveikinimas — Phila- 
delphijos apylinkės 
pirm. Aušros Zerr. Po 
to, prezidiumo pirm. V. 
Kamanto žodis, prie ku
rio sugrįšime vėliau ir 
sekretoriaus V. Kleizos 
pranešimas.

JAV LB Įstatų 34-to 
straipsnio keitime mū
sų nuomone bereikalin 
gai susidurta su sunku 
mais vos pradėjus dar
botvarkėje iškeltus klau
simus svarstyti. Įstatų 

KUR JUOS LIKIMAS IŠBLAŠKĖ? Daytone, Chio gyvenąs Steponas A. Bučmys buvo Veiviržėnų baž
nyčios vargonininku. Nuotraukoje pirmoje eilėje sėdi ketvirtas iš kairės tos parapijos klebonas prelatas 
Jurgis Galdikas. Šeštas -- vargonininkas Bučmys. Prel, Galdikas likęs Lietuvoje mirė. Šią nuotrauką 
Bučmys išlaikė iki šiolei. Koks likimas teko tam dideliam būriui jaunimo? Kiek jų bolševikų nužudyti, ar 
ištremti į Sibirą? Kiek pasitraukė į vakarus ir išvažinėjo Į Angliją, Kanadą, Australiją ir pagaliau — 
kiek gyvena čia Amerikoje?

keitimo k-ja, vadovauja 
ma dr. K. Keblio, patei
kė to straipsnio pakei
timo projektą, kurį se
sijai pirmininkaujantis 
V. Kamantas užsispy
rusiai gynė ir taktiškais 
manevravimais nepri
leido jame padaryti pa
keitimų, nors dalis iš 
jų gal buvo ir logiškes- 
ni ir praktiškesni. Ne
leido net klausimo ati
dėti, kad būtų galima su 
siūlymu arčiau susipa
žinti. Pirmininkaujan
čiam reikalaujant bal
savimo, už pasisakė tik 
25 (2/3 daugumai rei
kėjo 26). Tiesa, po to 
jis tuoj susigriebė (sulau 
kęs iš salės patarimų) 
ir atsiprašęs sesijos da
lyvius už per didelį sku 
bėjimą ir už "Steamrol- 
ling” taktikos vartojimą. 
Po ilgesnių diskusijų ir 
nuotaikai atslūgus buvo 
nutarta klausimą perbal- 
suoti. Priimta J. Jasai
čio pastaba, įrašytina 
prie 34 straipsnio, kuri 
įgalino šią tarybą savo 
pačios narių skaičių pa
didinti. (Iki šiol įstatai 
leido narių skaičių keis 
ti tik būsimos Tarybos 
sudėčiai). Tas, kaip ži
note, buvo reikalinga pa 
tenkinti New Yorko apy
gardos statomam ultima
tumui įsileisti daugiau 
jų atstovų.

APETITAS DIDĖJA 
BEVALGANT

New Yorko Apygarda 
jau iš pirmosios sesi
jos Clevelande buvo ga
vusi patikrinimą, kad jai 
bus suteiktos specialios 
privilegijos ir jų atsto
vų skaičius bus padidin
tas. Jos atstovams tary
bos prezidiumo siūlomų 
trijų atstovų priedo ne
beužteko — užsiprašėke- 
turių. Savo reikalavi
mams paremti nesura
dę priežasties griebėsi 
neįtikinamo argumento: 
New Yorko 2 atstovus 
(Apygardai sauvališkai 
atsisakius rinkimuose 
dalyvauti) neskaityti le
galiais tarybos nariais, 
kad tuo būdu balsavimo 
koeficientas (dalinant iš 
35, o ne iš 37) padidėtų 

ir aritmetinėje manipu
liacijoje išeitų jiems ke
turių naujų atstovų prie
das. Statistika, sako, 
kartais meluoja, bet kai 
aritmetikoj nebesinaudo
jama logikos — galima 
įrodyti, kad du ir du nė
ra keturi...

Trumpam straipsne
lyje nėra įmanoma išsi
aiškinti priežastis (buvu
sios Centro Valdybos,ar 
jos pirmininko pažadai 
New Yorko Apygardos 
valdybai, New Yorko Apy 
gardos atstovų sauva-

KAUNO SENAMIESČIO 
RESTAURACIJA

Vilniaus Tiesa infor
muoja, kad, pagaliau, 
pastebėtas Kauno sena
miesčio suirimas. Dar 
1961 metais jau buvo ke
liamas aliarmas dėl 
nykstančių Senamiesčio 
istoriniai-architektūri- 
nių vertybių. Pastatai ne 
turėjo resursų remontui 
ir nyko laiko ir oro vei
kiami. Asmeniško inte
reso išlaikyti pastatus 
nebuvo, nes namai yra 
nusavinti ir priklauso 
nuo tarybinių miesto tė
vų nusimanymo. Tarybi
nės iniciatyvos planas 
nėra spartus. Tiktai 1967 
metais imta planuoti, ar 
Senamiesčio restauraci
jai taikyti ”kvartalų re
konstrukcijos planas”, 
ar "fragmentinis rekons 
travimas”? Atrodo,kaip 
skelbia laikraštis, pa
skyrus architektę G. 
Sliesoriūnienę projekto 
vykdytoja, sumanymai, 
pagaliau, pajudės pir
myn.

Dviejų kvartalų re
konstravimas užims vie 
tą tarp Dzeržinskio, Go
golio ir Požėlos gatvių, 
skelbia G. Sliesoriūnie- 
nė. Čia ir seniems išei
vijos kauniečiams nėra 
vieta aiški. Tai senų gat 
vių nauji pavadinimai. Gi 
vakarų rekonstrukcijose 
kaip tik labai brangina 
senus vardus, kaip tik
rą istorinę ir archeolo
ginę vertybę. Plačiai įei

liavimas,ar pagaliau da
bartinės Tarybos atsto
vų LB įstatų prisitaiky
mas sau), tačiau viena 
yra aišku, kad buvusie
ji tos apygardos rinki
mai ir sąlygos privedu
sios prie jų, tai tikras 
antibendruomeniskumo
pasireiškimas, kokių
ateityje tikrai vengti
na.

Taip tad ir buvo iš
spręstas vienas iš klau
simų, reikalingas specia
lios sesijos. Tiesa, jįbu- 
vo galima atidėti iki ba
landžio mėn. ir tam ge
riau pasiruošti ir per
svarstyti Tarybos pra
plėtimo klausimą iš es
mės, o ne vien iš bėdos 
"skyles” užlopyti. Prezi
diumas skubėjo, atrodo 
dėl kito reikalo — Va
sario 16 rinkliavų pa
skirstymo. Apie tai ki
tame Dirvos numeryje.

nanti į Senamiestį buv. 
Lukšio gatvė ir buvo pir
masis niekinimo mostas 
lietuviškam prestižui. 
Savanorio Lukšio vardas 
pakliuvo po bolševikine 
giljotina. Dingo Savano
rių prospekto pavadini
mas. Ir keisčiausiai at
rodo kalbos apie penkių 
aukštų "Drabužių” na
mus prie Dzeržinskio 
gatvės. Argi restauruo
jant senus penkiolikto ar 
septyniolikto amžiaus na
mus, jų tarpe, restaura
cijos plane iškils moder
nus penkiaaukštis pasta
tas? Tai baisu netiktai 
istorinės prezervacijos 
atveju, tai baisu ir urba
nistikos požiūriu. Vaka
ruose vėlesnius moder
nesnius pastatus nušali
na iš rekonstruojamo plo
to, norėdami išlaikyti 
archeo - istorinio kom- 
lekso pilnybę.

Bet gi Senamiestyje 
įsodinta ir daugiau sovie
tinių gatvėvardžių. Nai
kinant senus ir istori
nius gatvių vardus, čia 
žėri jau Meskupo, Car- 
no, Požėlos gatvės. Ar 
nereikėtų vietos archeo
logams, istorikams, 
miesto senovės mėgė
jams rūpintis preven- 
tuoti senus gatvėvar- 
džius, senus aikščių pa
vadinimus. Ir kur gi lo
gika: seniesiems pasta
tams nori sugrąžinti jų, 
per nepriežiūrą nualin
tas, senas ir originalias
formas. Nori net vadin
ti tuos pastatus jų senais 
vardais. Senamiesčio bū 
dingus kiemelius nori at 
kurti jų žaviame senovės 
stovyje. Restauruoto j ai 
dirba gerai. "Metai po 
metų Komunalinio ūkio 
projektavimo instituto 
Kauno filiale gimsta vis 
nauji detalūs atskirų Kau 
no senamiesčio kvartalų 
rekonstravimo ir restau 
ravimo projektai”, skel
bia laikraštis, o čia pat, 
panosėje, seną ir istori
jos nukaltą vietos, aikš
tės pavadinimą lengva 
ranka sukeičia į absoliu
čiai svetimą Kauno se
novei. Koks ryšys yra 
Kauno Senamiesčio su 
rusų rašytoju Gogoliu? 
Daug kart keitė Laisvės 
Alėja savo vardą. Buvo 
ji Kaizerio vardo, buvo 
ji caro vardo, o liko ta 
pati Laisvės Alėja. Vi
saip vadino Vinco Kudir
kos Kurglodurovai Lie
tuvos tiltą, bet buvo jis

J. GRAUDA

Apie kalambūrus
Tabor Farmos sąskrydis, kuriame buvo pernai 

suskridę bendruomenės-spaudos bitelės vis ir vis 
grįžta atmintin, nes bitelių dūzgesys buvo ne karto
jimo, bet išradingumo ženkle. Rašo Pasaulio Lietu
vis : Tabor Farmoje galėjome ir alaus išgerti ir ska
niai bei sočiai pavalgyti. Visas, tad, dėmesys čiabu- 
vo nukreiptas į gyvąją lietuvybę.

Kas užginčys posakio tūrįir jo dioniziškąjąpri- 
gimtį? Alus ir sočios vaišės: argi tai dar neviskas 
gyvajai lietuvybei?

Dalyviai tarė gi taip:
O. Jokūbaitienė: kad nebūtų "ponų" daromi nu

tarimai, o "darbininkų" atliekami juodieji darbai.
M. Gudelis: kad viena grupė, negriebtų "val

džios" į savo kontrolę.
J. Vaišnys: kanceliariniai darbai lietuvybės ne

išlaikys.
S. Čepas: Bendruomenėje neturi būti patricijų 

ir plebėjų. Būkime darbščios bitelės, kurios spie
čiasi apie savo motinėlę. Nebūkime , tačiau "žydo 
bitėmis".

V. Alantas: nėra namų be dūmų, o spaudoje yra 
reiškinių, kuriuos reikia vadinti "spaudos terši
mu".

V. Rastenis: reikia tvarkos oficioziniuose ir 
opoziciniuse žaidimuose, kad būtų taisyklingas žai 
dimas ir vengiama smūgių žemiau juostos.

A. Butkus: bendruomenė verda ir toks virimas 
rodo jos gyvybę...

Su apsvaigusia nuo aforizmų ir kalambūrų gau
sos galva mūsų agentūros atstovas pasišalino iš po
sėdžio. Skambūs posakiai ir taiklūs žodžiai skambė
jo smegenyse tartum įsmigę šratai. Kur besugrieb- 
si aptarimą — visur pilna šaunių nusakymų! Rei
kėjo rašyti užs akytą korespondenciją. Svirduliuoda
mas, jis atskleidė savo bloknotą, kurį pildė simpo- 
ziumo-svarstybų metu. Turinys buvo toks:

Sočios vaišės ir alus: gyva lietuvybė. Gyva 
lietuvybė remiasi Adamkų vaišingumu. Bet prie sta
lo ponai daro nutarimus. Kur gi "ne ponai"? Kas 
tie "ne ponai"? Ar jie bendruomeninė liaudis?

Ar gali liaudis drožti smūgius žemiau juostos? 
Ar galima apsieiti be smūgių žemiau juostos, jeigu 
viena grupė griebia valdžią? Reikia mobilizuoti 
"darbininkus" juodiesiems darbams, nes juodais 
darbais laikosi gyvoji lietuvybė. Su kanceliariniais 
darbeliais gyvosios lietuvybės neišlaikysi. Su kan
celiariniais darbais mes tapsime žydo bitėmis, 
neturėsime savo motinėlės. Ir bus tiktai dūmai ir 
namai, namai ir dūmai. Smūgiai žemiau juostos 
bus tik spaudos teršimas. Reikia virti ir iš to viri
mo išvirti gyvąją lietuvybę. Sočios vaišės ir alus, 
tai gyvosios lietuvybės atrama. Ir dar ponų Adamkų 
vaišingumas. Žaidimas turi būti taisyklingas, be 
smūgių žemiau juostos. Toks pat turi būti ir virimas. 
Tik vis žiūrėti, kad viena grupė neužgožtų valdžios. 
O jeigu bus kova dėl valdžios, kaip tada su smūgiais 
žemiau juostos, kaip su taisyklingu žaidimu, kaip su 
virimu, kaip su namais be dūmų, kaip su bičių 
motinėle, kaip su ponų partija ir juodųjų darbų 
darbininkų partija?

Mūsų agentūros atstovas susigriebė už galvos.
— Ar aš karščiuoju? — jis ištarė.
— Be abejo, — atsakė kaž kas greta jo. — Tu 

priėmei per didelę gyvosios lietuvybės porciją. Ir, 
kaip pipirų vyne, reikėjo vengti pipiringų kalambū
rų.

Lietuvos tiltas. Ar nede
ra ir Kauno komunalinio 
ūkio restauruotojams ir 
rekonstruktoriams atsi
minti tąsenąpadavimą?

Fasadų sprendimą rei
kia pradėti ir nuo gatvių 
pavadinimų lentelių. Ta
čiau, kada, pagaliau, už
sienis gauna žinią, kad 
nualintas ir sunaikintas 
per dvi pastarąsias de
kadas Kauno Senamies
tis įtrauktas į atstatymo 
projektus, kiekvieno lie

Saugus 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

tuvio lūpos linki sėk
mės. (n)

ENGINEER
MACHINE DESIGN

We seek a graduate engineer with 
heavy duty machine design back- 
ground capable of developing ncw 
design ideas obtained from field stud- 
ies. Reųuires the supervision of the 
preparation of design an detailed 
dravvings on veneer machinery. Mušt 
have experience vvith hydraulic, pneu- 
matic, and electrica) controls.
Send your resume and salary require- 
ments to the Director of Personnel 

COE MFG. CO.
609 BANK ST.

PA1NESV1LLE, OHIO
An Equa) Opportunity Employer
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JŪS ESATE KVIEČIAMAS
J. Žilevičius,š.m.Dir 

vos lnr. nupasakojo Lie
tuvos operos teatro įsi
kūrimo sąlygas, jos pa
grindinius organizato
rius bei jų pastangas ir 
nuotaikas. Tai buvo dar 
Lietuvos laisvės kovose 
skęstantieji 1920-ji me
tai... Tačiau operos 
įžiebtoji kibirkštis, kad 
ir skirtinga kartkartė
mis liepsna, dega iki 
šiol. Šiandien jau turint 
penkiasdešimtmečio pra
eitį, nesunku įžiūrėti ko
kią svarbą menų mokslui 
ir jų savitam ugdymui tu
rėjo lietuviams minimas 
operos teatras ir kokįdi- 
delį reprezentacinį mo
mentą turėjo užsienie
čiams operos scena. Bet 
šio rašinio tikslas nėra 
mūsų operos istoriją na
grinėti ar vertinti jos įna • 
šą mūsų kultūriniam gy
venimui šiapus ir anapus 
Lietuvos ribų.

To paties J. Žilevi
čiaus, kompozitoriaus ir 
muzikos puoselėtojo bei 
ugdytojo, iniciatyva per
eitais metais Chicagoje 
susitelkė buvusių operos 
teatro darbuotojų komi
tetas, turėdamas savo už 
daviniu, suruošti mūsų 
operos teatro 50 m. su
kakties minėjimą ir pa
gerbti visus toje srityje 
dirbusius menininkus. 
Sukakčiai minėti komi
teto sąstatas: prof. J. Ži 
levičius garbės pirminin
kas, Ant. Sprindys pir
mininkas, S. Adomaitie-

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 gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

M. VALIUKĖNAS 

nė vicepirmininkė, P. Ar
monas sekretorius, Alė 
Kalvaitytė iždininkė ir 
S. Džiugienė Chicagos 
Lietuvių Operos atsto
vė. Komiteto adresas: 
2345 West 56 Street, 
Chicago, III. 60636.

Per šį laiką komitetas 
o ypač jo garbės pirmi
ninkas, yra kreipęsis į 
visus buvusius operos te 
atro dalyvius, vadovus, 
dirigentus, režisierius, 
solistus, baleto artis-- 
tus, dekoratorius, or
kestrantus., choristus ir 
visus kitus dirbusius te
atre. Daugelis jų užgyrė 
chicagiškių bendradar
bių pastangas, atėjo su 
sava talka, bet dalis li
kosi neatsiliepę. Savo 
ruožtu komitetas varė 
visą organizacinį, ruo
šos darbą, norėdamas 
reikiamai pravesti patį 
minėjimą.

Sausio 8 d. Antano ir 
Irenos Sprindžių namuo 
se, Lietuvos Valst. Ope
ros 50 metų sukakčiai 
minėti komitetas ir jo 
artimesni talkininkai į 
savo posėdį buvo p ak vi e- dirbusių
tę laikraštininkus ir lie
tuvių radijo Chicagoje 
vadovus, norėdami juos 
ir visuomenę supažin
dinti su rengiamojo mi
nėjimo slinktimi ir pro
grama.

Minėjimas rengiamas 
Jaunimo Namuose, š.m.

'sausio 30 ir 31 dd.Bene, 
įdomiausias dalykas pro
gramoje — operos teat
ro veiklos, jo iškiliųjų 
menininkų veidai ir vaiz
dai, rodomi nuotrauko
mis — lietuvių operos 
paroda, i Jos eksponatų 
aruodas, prof. J. Žile
vičiaus prieš daugelįme- 
tų įsteigtasis, jo veda
mas ir ugdomas Lietuvių 
Muzikologijos Archy
vas. Operos paroda bus 
atdara sausio 30 ir 31 
dd. ir bus Čiurlionio Ga 
lerijoje. Išdėstymą tech
niškai ir meniškai atlikti 
yra sutikęs dail. Kau
pas.

Sausio 31 d. 12 vai. Tė 
vų Jėzuitų koplyčioje bus 
pamaldos už mirusius 
operos bendradarbius. 
Mišias atnašaus ir pa
mokslą pasakys Tėvas 
Bruno Markaitis SJ.

Po pamaldų (1 vai.p. 
p.) Jaunimo Namų didžio 
joje salėje bus akademi
ja. Joje pagrindinę pas
kaitą skaitys Stasys San' 
tvaras. Be to, numatoma 
skaidrėmis parodyti ek
rane veidus ir vaizdus 
žymesniųjų menininkų, 

operos teatre.
Drauge su skaidrėmis nu 
matoma leisti iš plokšte
lių į juostą perjungta 
lietuvių kūrėjų muzika ir 
daina.

Tos pačios dienos 7 
vai. vak. Jaunimo Namuo 
se ruošiamas operaipa- 
gerbti banketas. Į minė

j imą komitetas laukia 
atvykstant eilę buvo, ope
ros .darbuotojų, nūn gy
venančių kitose JAV ir 
Kanados, o galbūt, ir ki
tose vietovėse. Lietuvos 
Valst. Operos 50 metų 
sukakčiai minėti komite
tas maloniai kviečia pla
čiąją lietuviškąja visuo
menę gausiai įsijungti į 
operos minėjimo dalyvių 
eiles visoje programo
je. Komitetas greta ope
ros 50-čio paminėjimo, 
nori sutelkti lėšų, kurio
mis galėtų vėliau išleis
ti atskirą leidinį ir juo 
išryškinti Lietuvos ope
rai įnašą tų žmonių, ku
rie yra pasitraukę į lais 
vą pasaulį ir Okupuo- 
toj Lietuvoj minint ope
rą, jų vardai visiškai 
nubraukiami. Komitetui 
neįmanoma kiekvieną lie
tuvį pasiekti asmenišku 
kvietimu, todėl talkina
mas i radijo ir spaudos 
pagalba.

Vadinas, ir Tamsta, 
mielas skaitytojau, kaip 
lygiai ir Tamstos arti
mieji, šiuo maloniai esa
te kviečiami, dayvauti 
operos minėjime, tiekpa- 
rodoje, pamaldose, aka
demijoje, tiek ir minėji
mo bankete. banketą 
prašoma užsisakyti vie
tas iš anksto pas S. Ado 
maitienę (tel. 436-1722), 
arba pas Alę Kalvaitytę 
-Velbasienę (tel. 476- 
1621), arba pas Ant. Sprin
dį (tel. 476-3523).

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

FLORIDOS LIETUVIU VEIKLA
Sausio 9 dieną įvyko 

Lake Worth ir apylin
kių Lietuvių Klubo me
tinis susirinkimas kun. 
Andriaus Senkaus nuos
tabiai gražiame sode. 
Susirinkimui pirminin
kavo ir išsamų praneši
mą padarė šio klubo pir
mininkas A.M. Augūnas, 
kurį papildė ir kai ku
riuos skaičius ir duome
nis paryškino V. Tom
kus ir V. Dovydaitis, re
vizijos komisijos nariai.

Iš pranešimų išryškė
jo, kad per nepilnus du 
veiklos metus Lake 
Worth ir apylinkės Lie 
tuvių klubo narių skai
čius išaugo trigubai.

Šio klubo nariais gali 
būti kiekvienas lietuvis 
ar lietuvė, kurie sie
kia Lietuvos nepriklau
somybės atsatatymo ir 
lietuvių kalbos ir papro
čių išlaikymo.

Klubo susirinkimuose 
yra svarstomi bendri 
Lietuvos išlaisvinimo ir 
lietuvybės išlaikymo 
klausimai, griežtai at
siribojant nuo politinių, 
partinių ir ideologinių 
problemų, kurios galė
tų sukelti aštresnių gin
čų ir sudrumsti klubo 
narių nuotaiką.

Klubo vadovybė, ypač 
jos pirmininkas A.M. 
Augūnas griežtai laiko
si klubo įstatų. Beto, jo 
asmenybė, per ilgus me
tus subrendusi Ameri
kos lietuvių demokrati
nėse organizacijose, 
įgimtas taktas, gyvu pa 
vyzdžiu užkrečia ir ki
tus klubo narius laikytis 
tų pačių principų.

Po kiekvieno susirin 
kimo klubo narės suruo
šia vaišes, kurių metu 
klubo nariai turi pro
gos pažinti vieną kitą, 
pasidalinti įspūdžiais 
ir mintimis, kurie ne
galėjo sutilpti susirin
kimo rėmuose.

Klubo nariai yra jaut
rūs, netik bendriems lie
tuviškiems reikalms, 
bet gyvai reaguoja, už
jaučia, net stengiasi pa
dėt, kiekvienam klubo na
riui, kurį aplankė liga ar 

kitokia nelaimė, ar bė
da.

Klubo narių tarpe nėra 
nei išrinktųjų nei nus
kriaustųjų. Visi jaučiasi 
lygiai svarbūs ir reikš
mingi bendroje klubo 
veikloje.

Šiais metais, Lietu
vos Nepriklausomybės 
53 metų minėjimas ren
giamas labai erdvioje 
svetainėje, 611 Lucerne 
Avė. Lake Worth, vasa
rio 13-tą dieną 2 v. p.p. 
Kalbės buvęs laikraščio 
Laisvoji Lietuva redak
torius Vytautas Stanei- 
ka. Po programos bus 
skanūs užkandžiai ir 
gėrimai. įžanga visiems 
veltui. Užsimokėsime 
tiktai už užkandžius ir 
gėrimus. ***

Sausio 9 d. susirinki- 
m e perrinkta klubo val
dyba: pirmininkas — A. 
M. Augunas, vicepirm.
— kun. Andrius Senkus, 
sekretorius — Antanina 
Bortvikienė, iždininkas
— Motiejus Mažeika, reų 
vizijos komisija — Vy^ 
tautas Tomkus, S. Augu- 
nienė ir Vincas Dovydai
tis. Kalbant apie Vytau
tą Tomkų negalima pra
leist nepaminėjus, kad 
jis yra vienas darbš
čiausių klubo narių, tur 
rįs gražų ant jūros kran
to viešbutį Sapphier Sea 
Motor Lodge, prieHigh- 
way A1A, Juno Beach, 
Florida.

Norintieji daugiau in
formacijų apie Floridą, 
Lake Worth su jo apylin 
kėmis ir apie Lietuvių 
Klubą, kreikitės į: A. 
M. Auguną, 1225 So. 
Palmway, Lake Worth, 
Fla. _______ (k)

• AIDAI. Mėnesinis kultūros 
žurnalas Nr. 9. 1970 m. lapkri
čio m. Red. dr. J. Girnius, 27 
Juliette St., Boston.Mass. 02122 
Administracija — 680Bushwick 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221. Šia
me numery: J. Vidzgiris --Le
nino mitas ir tikrovė; A. Sol
ženicyno malda; Vincas Vyči- 
nas — Martyno Heideggerio fi
losofija; Alg. T. Antanaitis — 
Aitvarko brolio neišdaviau ir 
kt. straipsniai.

K. BARĖNAS

VFtIVMC
NOVelė

(5)

Kalba nutrūko Sodybos kieme. Nepažįstamąjį 
sustabdė pusgirtis jaunas vyras, o Šventoriai sustojo 
į eilę, kuri laukė pietų. Veronika kelis kartus dar 
grįžtelėjo. Prieš nepažįstamąjį dar tebemataravo 
rankomis girtasis, paskui ji matė nepažįstamąjį 
jau eilės gale.

— Ar tu jį pažįsti? — jau valgydama Veronika 
paklausė vyrą.

— Ne.
— Aš maniau, kad tu pažįsti. Jis ir su tavim 

šenkėjo, kaip su senu pažįstamu.
— Ne, nepažįstu.
— Maniau, kad pažįsti. Jei būčiau žinojusi, kad 

nepažįsti, tai būčiau paklaususi, iš kur net mūsų pa
vardę žino.

— Gal kur buvom susitikę, — patylėjęs pasakė 
Kostas. — Kas čia gali visą pasaulį atsiminti! Ro
dos, tokio barzdoto niekada nebuvau susitikęs.

Veronikai nepažįstamasis vis neišėjo iš gal
vos. Po pietų kieme ji dairėsi, kur gi jis. Jis sėdė
jo iš pradžių medžio pavėsyje netoli baro. Iš tolo 
ji nepajėgė atpažinti, kas ten tokie tie kiti du vyrai 
sėdi tame pat suole. Tačiau neilgai jis ten sėdėjo. 
Štai, žiūrėk, jis jau visiškai kitoje didžiojo kiemo 
pusėje, su kažkokia pora kalbėdamas nužingsniuo
ja į sodą, į tą didelį plotą, apsodintą jaunom obelai
tėm. Prieš išeidama su Kostu pasivaikščioti po apy
linkes, nepažįstamojo žilą galvą ji dar atpažino pa
ežerėje. Jis staiga išlindo su keliais vyrais pro 
krūmus ir ėjo slėniu artyn į tą aikštės vietą, kur 

tautinių šokių grupė jau ruošėsi pradėti programą.
— Reikia žmones pasiklausti, kas jis toks, — 

prabilo Veronika, kai jie abu su Kostu jau buvo 
praėję tiltą pakeliui į Headley.

— Apie ką pasiklausti?
— Na, apie tą velnią. Na, ne velnią, bet tą žmo

gų su barzda.
— Reikia žinoti, kas jį pažįsta.
Dabar Veronika galvojo, kas jį galėtų pažinoti. 

Jeigu ji būtų nėjusi pasivaikščioti, tai gal iš arčiau 
pamatytų, su kuo jis kalbasi. Ji net pradėjo gailėtis, 
kad pakvietė Kostą šitaip toli. Kol sugrįš, tai, žiū
rėk, prabėgs kokia valanda, o nepažįstamasis gal 
jau bus išvažiavęs. Bėt pasivaikščiojimas ją pra
blaškė. Tiek visur to žydėjimo ir žaliavimo! Ji 
tokių dalykų visada pasiilgsta, dėl to ir šiandien 
reikia naudotis ir iki soties priganyti akis. Nuo
lat ji sakė Kostui: "Žiūrėk, žiūrėk!" Pati žiūrėjo, 
gėles ir įdomesnius lapus glostė, stebėjosi medžius 
smaugiančiais vijokliais ir iškėlusi galvą įsižiūrė
davo aukštyn, kai išgirsdavo retesnįpaukščio čerkš- 
telėjimą ar kvarktelėjimą. Nepažįstamajam tuomet 
nebebuvo vietos jos galvoje. Jis grįžo atgal, kai Ve
ronika ir Kostas, apsukę didžiulį lanką, visiškai iš 
kitos pusės pro krūmus ir medžius išlindo už ežero 
prie baseino.

— Rodos, tebėra, — ilgiau apsidairiusi, pasa
kė ji Kostui,

Kostas šįkart tuoj suprato, apie ką kalbama, ir 
pats pradėjo dairytis. Rodos, kad žilas nepažįsta
masis šmėšeliuoja tarp žmonių prie tų laiptų, ku
riais nuo kalnelio leidžiamasi į paežerę. Bet jis 
prapuolė Veronikai iš akių, kol jie pasiekė panamę. 
Saulė jau leidosi į pavakarę, ir nublankusi šviesa, 
maišydamasi su ilgėjančiais šešėliais, kliudė Vero
nikai išskirti iš toliau žmonių bruožus. Be to, ir tų 
žmonių visa gausybė neišpasakyta — būriai ir bū
reliai, prisėdusių ir stoviniuojančių ir vaikščiojan
čių į visas puses. Tik jai rodos, kad nepažįstamasis 
pirma ėjo obelaičių žiūrėti su Guobiais. Megztinis 
Guobienės toks pat žalsvas, kaip ir anos moters, 

kuri ten ėjo su barzdotuoju ir kitu vyriškiu.
— Guobien, — tarė ji prislinkusi prie dar iš 

stovyklos laikų Vokietijoje pažįstamos, kuri sėdė
jo ant palaiptės prie pastato durų, — ar tu pažįs
ti tą žmogų su barzda?

— Kokį žmogų?
— Toks žilas, su barzda.
Guobienė papurtė galvą, ir jų kalba tuo ir bai

gėsi. Dabar Veronikai paaiškėjo, kad ten ne Guo
bienė ėjo. Bet ji nebesiryžo tęsti kalbos, nes Guo
bienė ne viena sėdėjo. O ir taip dar pasitraukda
ma pagalvojo, kad prasitarė ir paliko neatsakytą 
klausimą, o ta gal ims ir pradės sakyti: Šventa- 
rienė, žiūrėk, klausinėja apie vyrus! Sena boba, o 
dar vyrai rūpi! Tik pagaliau tegu sau sako, jei no
ri, nes jos sakymai Veronikos, greičiausia, nė ne
pasieks niekados: per toli vieni nuo kitų gyvena.

Po arbatos Šventariai pro pušeles dar iš lėto 
pasuko į kelią. Dar per anksti į traukinį, ir jie pa
sigėrės vakaru toliau nuo viso triukšmo. Kryžkelė
je jie stabtelėjo apsispręsti, į kurią pusę sukti. 
Tuo tiesiu keliu jie eis važiuti namo, tai Veroni
ka pasiūlė sukti palei Sodybą iki tilto. Jie nutarė ir 
dabar žengs, jau Veronika vėl įsikabino Kostui į 
parankę, kai jiems iš užpakalio subraškėjo dvira
tis. Važiavo barzdotasis! Veronika, rodos, pamir
šo, kad reikia eiti ir atsigrįžo.

— Namučių, namučių! — šūktelėjo barzdotasis, 
lėtai mindamas pro šalį. — Broleliai, namo, namo, 
jaunieji, namo, namo!

Veronika stovėjo ir sekė dviratininką. Jau 
leidosi saulė, ir ties mišku jautei dulksvą priete
mą, su kuria lyg ir susilieja tamsus žmogaus ir 
dviračio šešėlis. Vien nepažįstamojo galvos žilu
mas tarytum dar išsiskiria lengvesne šviesa, arti
mesne kairėje kelio pusėje augančių beržų apniu
kusiam baltumui.

Veronika stovėjo, kol dviratininkas išnyko jos 
akyse, gal sugertas prietemos, o gal pradingęs ke
lio užsisukime.

(Bus daugiau)
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"NORI GAUTI AMERIKOS PARAMĄ
TAPK MARKSISTU!

Prieš tris mėnesius, 
kažkas išdaužė New 
York Time laikraščio 
būstinės langą. Šį įvykį 
prisiminus, Dirvos skai
tytojams gali būti įdomu 
išgirsti nuomones apie 
New York Time politinę 
liniją. Patiekiame skai
tytojams keletą ištraukų 
iš straipsnio pasirodžiu 
šio svarbaus Venezuelos 
dienraščio ”E1 Univer- 
sal” skiltyse. Straipsnio 
autorius yra žinomas 
žurnalistas Pedro Jose 
Lara Peną.

Apibūdindamas įvai
rius New York Time at- 
siekimus, Lara Peną ra
šo: "Yra plačiai žino
ma, kad New York Time 
politinė linija tarnauja 
atžagariausiems ir anti- 
amerikietiškiausiems in
teresams pasaulyje. 
Laikraščio aktyve gali
ma įskaityti, tarp kitų 
atsiekimų, Š. Amerikos 
viešosios opinijos suve
džiojimą Kinijos civili
nio karo metu (1946-47 
metais). Ano meto 
straipsniai bandė suteik
ti sukilėliams Amerikos 
viešos opinijos paramą; 
lyderio Mao Tse Tungo 
komunistinė filiacija bu
vo viešai užginčijama, 
jis buvo pristatomas kai 
po niekuo nekaltas že
mės ūkio reformos šali
ninkas. Tuo pat metu bu 
vo pravesta gerai orkest 
ruota kampanija nu
kreipta prieš tuometinę 
nacionalistinę Kinijos 
valdžią: buvo nurodoma 
jos korupcija ir se
natvė, pabrėžtinai buvo 
įrodinėjama, kad nacio
nalistų valdžiai teikiama 
pagalba atsidursianti 
TchiangKai Šėko šeimos 
kišenėse, nes, esą, gau
namus ginklus jie parda- 
vinėją dėl pelno. Savai
me aišku, išiose sąlygo
se, nekomunistas Mao iš 
rodė New Yorko laikraš
čiui visų žemės dorybių 
įkūnijimas”.

”1947 metų pavasarį 
laikraštis rašė, kad bū
sią kur kas geriau, jei 
komunistinis blokas — 
anuomet Stalino žinioje 
— pasilaikys Kiniją sau. 
New Yorko dienraštis 
konkrečiai palygino Ki
niją su judančiu smėliu, 
kuriame įklimpsiąs tas, 
kas bandys Kiniją pa
kreipti į savo pusę. Bu
vo nurodoma, kad kinų 
tauta nepasižyminti ka 
ringumu ir, kad ameri
kiečiai gali būti iš anks 
to užtikrinti, jog Mao ki
niečiai niekad nepuls nei

— Pavėlavot, mano žmona buvo pirmesnė!.

t vieno amerikiečių ka
reivio. Nepraėjo nė trys 
metai po šios neapsako
mos pranašystės, kai 
Mao kiniečiai paaukojo 
tūkstančius Amerikos ka 
rių Korėjos laukuose”.

Paliesdamas Pietų 
Amerikai artimesnius 
klausimus, žurnalistas 
Lara Peną prideda, kad 
yra neįmanoma užmirš
ti New York Time pilnu 
sąstatu pravestos kam
panijos Fidel Castronau 
dai. Čia Lara Peną pa
brėžia: ”Pilnu sąstatu, 
o ne, kaip vėliau buvo 
bandyta aiškintis, vien 
kolumnisto Herbert 
Mathews asmeny”.

”New Yorko dienraš 
tis vaizdavo Fidel Cast- 
ro lyg romantišką revo
liucionierių, kurio tiks
las buvęs nuversti klys
tančią, supuvusią Batis
tas valdžią ir jos vietoj 
įvesti idealią santvar
ką, atsidavusią vien de
mokratinių institucijų 
grožybėms, ištroškusią 
laisvų rinkimų ir griež
tai priešingą bet kokiam 
totalitarizmui — ypatin
gai rusiškam totalitariz 
mui. Tai buvo tie laikai, 
kai Fidel Castro, atsila
pojęs marškinius rody
davo kryželiais ir šven
tais medaliais apkabinė
tą krūtinę ir pradėdavo 
savo kalbas persižegno- 
jimu, o šios detalės vi
sada be išimties suvir
pindavo jo newyorkietiš
ką garsiakalbį ir būda
vo atatinkamai išgarsin
tos".

"Tokia daugybė nevy
kusių pranašysčių būtų 
turėjusi New Yorko laik
raštį šiek tiek numaldy
ti, bet jis nieko neboja ir 
pranašo profesijos neat
sižada. Diapazonas gal 
kiek žemesnis pasidarė, 
tačiau linija, orientaci
ja ir tikslas tebėra tie 
patys. Tikrumoje, daro
si sunku tiek ilgai visus 
apgaudinėti. Be to, Šiau
rės Amerika ir visas 
laisvasis pasaulis pavo
jingai artinasi prie tos 
likiminės ribos kuri ski 
ria tolimesnį gyvybės 
išlaikymą nuo galutino 
žlugimo”.

Taigi perėjęs į dabar
tinius laikus ir panagri
nėjęs žinomo New York 
Time kolumnisto Max 
Lernerio Venezueloje ne 
seniai pasirodžiusį 
straipsnį apie Čilės pre
zidentą Allendę, Lara 
Peną pastebi jame atra
dęs šiokią tokią pažangą: 
Allendes komunistinis

nusistatymas šį kartą 
yra pripažintas kaipo fak
tas. Ar reikia į j į žiūrė
ti neigiamai? Antaiptol! 
Ponui New York Time ko- 
lumnistui MaxLerneriui 
šovė į galvą geniali min
tis kuri viską sutvarkys: 
Čilę reikia apipilti dole
riais!

Mums, lietuviams,to
kios genialios išeities at
radimas susiveda įgerai 
žinomuos juokus pro aša
ras. Taip juokauti mes 
išmokome nuo Jaltos ir 
Potsdamo laikų. Tą patį 
daro venezuelietis Lara 
Peną, kurs smulkiai ap
rašo New York Time ko 
lumnisto nuomonę ir ga
lop užklausia: "Ar tai 
reiškia, kad gyvenant 
Pietų Amerikoje ir no
rint gauti JAV-iųpripaži- 
nimą bei paramą yra bū
tina tapti marksistu, ko
munistu, ar — geriausiu 
atveju — bent anti ame
rikiečiu?”

Lara Peną daro dar 
vieną išvadą: "Ponas 
Max Lerner ir kiti New 
York Time rašeivos pata 
ria JAV-ėms sugyventi 
su komunistinėmis Pie
tų Amerikos valdžiomis 
ir nepripažinti karinio 
ar nacionalistinio pobū
džio santvarkų. Tuo pa
čiu reikia daryti išvadą, 
kad jei pav. Venezueloje 
įvyktų karinis pervers
mas, naujai valdžiai kito 
kelio neliktų kaip eiti da 
bartinės Peru valdžios 
pėdomis”. (Peru karinė 
valdžia pravedė Š. Ame 
rikai nepalankią politi
ką).

Yra dar trečia pasta
ba: "Daleidžiant, kad au
torius yra sąžiningas ir 
neapgaudinėja kokiais 
nors užslėptais tikslais, 
reiktų prieti išvados, 
kad jis parodo kolos ali
nį naivumą ir absoliutų 
Pietų Amerikos revoliu
cionierių galvosenos ne
pripažinimą." "... Pie
tų Amerikos komunis
tinių lyderių siekis pra
vesti pasaulinio masto 
revoliuciją ir sunaikinti 
kapitalistinę santvar
ką — ypatingai JAV san
tvarką — nepasikeis api
bėrus juos dolerių 
čiurkšlais. Dolerius jie 
mielai priims, bet tam, 
kad juos panaudojus sa
vų tikslų atsiekimui”.

Ketvirta išvada yra 
karti: "Čia regima yan« 
kiams būdinga galvose
na, pagal kurią viskas 
gali būti perkama ir iš
sprendžiama pinigais. 
Tai yra lygu asmens nu
vertinimui, tai yra žmo
gaus idealų sumažini
mas į paprastą materia
lizmo klausimą”. "Ten
ka pabrėžti Žiaurų ir ne - 
gailestingą paradoksą: 
komunistai, kurie skel
bia išimtinai materialis
tinę doktriną, savo elge
siu neigia abosliūtų ma
terialinių gerovių pirma
vimą, ir jie pukiai suge
ba materializmą didžia
dvasiškai išmainyti į to 
kius dalykus kaip "būsi
mų kartų solidarumas", 
"socializmo auksinė atei
tis", ar "naujo žmogaus 
atsiradimas". Tuo tar
pu tie, kurie turėtų būti 
laisvos santvarkos pra
našai, kurie turėtų rem
tis dvasinėmis vertybė
mis, praktikoje save pa
stato į siaurų, nepatai-

ROCHESTER

kalėdų eglutė

Kaip jau buvau rašęs 
(Dirva Nr. 2) lituanisti
nės mokyklos kalėdų eg
lutės šventė praėjo la
bai gražiai. Tos šventės 
programą atliko jaunie
ji ir vyresnieji moki
niai.

Jaunieji gražiai su
vaidino Z. Visockienės 
•'Kalėdos miške". Vaidin
tojais buvo: Gailutė Ta
mošiūnaitė, Rūta Stankų 
tė, Rasytė Krokytė, Rai 
mundas Kiršteinas, Rai 
mundas Tamošiūnas, 
Laura Pierse, Antanina 
Žmuidzinaitė, Audrius 
Budrys, Birutė Sala- 
džiūtė, Danutė Borutai
tė, Darius Kiršteinas, 
Andrius Olis, Simas 
Žmuidzinas, Paulius Kli
mas, Vilija Dėdinaitė, Ri
ta Šipalaitė, Vida Bud
rytė, Darius Budrys, 
Aras Tamošiūnas, Pau
lius Šipaila, Tomas Pier
se. prie pianino — Arū
nas Lapinas.

Juos paruošė mokyto
jai: A. Kiršteinienė, V. 
ir Iz. Žmuidzinai, Ra
munė Krokytė ir N. Drau- 
gelienė. Vyresnieji moki
niai vaidino Danutės Staš- 
kevičiutės paruoštą vai
dinimėlį "Kalėdų Eglu
tė". Dalyviai: Danutė 
Staškevičiūtė, Danutė 
Krokytė, Rūta Klimaitė, 
Tadas Klimas, Paulius 
Laukaitis, Juozas Lau
kaitis, Vytautas Butri
mas, Birutė Butrimaitė, 
Stasys Ilgūnas, Rūta II- 
gūnaitė, Kostas Petraus<_ 
kas, Petras Matiukas ir 
Daiva Matiukaitė.

Gražiai nuskambėjo 

somų materialistų vaid
menį".

"Deja", —užbaigia La
ra Peną, — pono Max 
Lernerio ir New York 
Time pozicija nėra iš
imtis, ji yra dažnai už 
tinkama JAV galvočių 
tarpe. Ji yra plačiai pa
plitusi JAV kongrese. 
Tai yra galvosena žmo
nių kurie remia Ful- 
brightą, Mansfieldą ar 
aukoja Ted Kennedžiui".

J. St.

giesmės — "Piemenė
liams, vargdienėliams" 
ir "Tyli naktis, šventa 
naktis " akompanuojant K- 
Saladžiui. Visas dekora
cijas padarė ir dovanė
les Kalėdų seneslio (Pa 
liukonio) maišui paruošė 
tėvų komiteto narė Ma
rija Stankienė. Tai tik
rai pasišventimo dar
bas.

Be man jau anksčiau 
išvardintų tėvų komite
to narių — komitete da
lyvauja ir inž. Rimvydas 
Tamošiūnas. Mokyklos 
išlaidoms padengti lė
šos daugiausia susida
ro iš tėvų mokesčių. 
Kasmet mokyklą pare
mia ir L.B. apylinkės val
dyba (pernai ir Balfas). 
Šimet tėvų komitetas da
ro rinkliavą paštu. Ro- 
chesterio lietuviai at
sakė ir čia jautriai: jau 
yra atsiųsta virš 300 
dol. Tėvų komitetas 
visiems mokytojams ir 
aukotojams didžiai dė
kingas.

R. Liormanas

CHICAGO

APLANKĖ serganti, 
SAVANORI-KUREJĄ

Savanorį - kūrėją K. 
Dobilą, kuris jau pus
antrų metų kaip sunkiai 
serga, švenčių proga, ap
lankė ir sveikino organi 

zacijų atstovai ir pavie
niai asmenys. Kalėdų 
dieną pas ligonį atsilan
kė Balfo Chicagos apyg. 
v-bos pirm. V. Šimkus 
su ponia ir vicepirm. B. 
Motušienė, įteikdami 
Balfo piniginę paramą. 
Taip pat ligonį, asmeniš
kai pasveikino ir parė
mė "Klaipėdos" Jūros 
Šaulių kuopos vardu S. 
Bernotavičius ir K. Va
siliauskas, kurie jaune 
pirmu kart ligonį prisi
mena. Su dovanomis ap
lankė A. Petkauskas su 
ponia, J. Maldeikienė ir 
R. Memėnienė. Kaip ir 
visomis kitomis progo
mis, nepriklausomybės 
kovų invalido ligoje ne
pamiršo Lietuvos Dukte
rų d-ja ir savo auką pri
siuntė paštu. Iš tolimes
nių vietovių sveikinimus 
su kalėdinėm dovanom 
atsiuntė Fr. Jakaitienė 
iš Philadelphijos, S.Buč
inys iš Dayton, Ohio ir 
bevardis asmuo iš New 
Yorko pasveikino su vi
sa šimtine. B. ir E. No- 
viekai iš Cicero paruo
šė kūčias ir kalėdinį sta
lą.

Visiems už tokį nuo
širdų prisiminimą K. ir 
O. Dobilai yra giliai dė
kingi, o taip pat ir as
menims, kurie nuolat 
ateina į pagalbą su įvaL 
ria savo paslauga, bū
tent, Novickienei, Palio- 
lienei, Žygienei, J. Bud
nikui, V. ir B. Motu- 
šiams ir kt. Ypatingą 
padėką reiškia dr. P. KR 
sieliui kuris ligoniui per 
visą ligos laiką su dide
liu pasišventimu, teikia 
medicinos pagalbą nebo
damas reikalui ištikus, 
nei savo laisvalaikio, nei 
vėlyvų nakties valandų 
ir pasitenkindamas tik 
menku jam iš medicare 
įstaigos išmokamu atly
ginimu. O daktaro pagal
ba ligoniui yra reikalin
ga mažiausiai vieną kar
tą į savaitę. Susidarius 
komplikacijoms, ne re
tu atveju, daktaro prisi- 
reikia 2-3 kart per sa
vaitę.

Taip pat, ligonis yra 
dėkingas visiems savo 
aukomis jį anksčiau pa- 
rėmusiems, ypač bro
liams savanoriams, ir 
Naujuosius metus pra
dedant visiems čia pa
minėtiems ir nepaminė
tiems geradariams linki 
Aukščiausiojo palaimos.

(bm)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ČIURLIONIEČIAI 

RUOŠIASI KELIONEI
Čiurlionio Ansamblis ren

giasi savo nepaprastai išvy
kai į P. Ameriką, ir eilei 
koncertų čia pat lietuvių ko
lonijose.

Apie 60 choristų ir 20 šo
kėjų repatuoja savo dide
liam pasirodymui Venezue
loje ir Kolombijoje.

Patiems clevelandiečiams 
teks maloni proga dalyvau
ti išleistuvių koncerte, Nau
jos parapijos didžiulėje sa
lėje šeštadienį, gegužės 22 
d.

Kiti koncertai numatyta 
dar Detroite, Chicagoje, To
ronte.

Kadangi visas ansamblis 
išskris iš Clevelando į Mia- 
mi, Floridoje, pakeliui į Pie
tų Ameriką, koncertas Flo
ridos lietuviams numatytas 
Miami mieste penktadienio 
vakare, birželio 18-tą.

Ten pernakvoję, šeštadie
nį išskris į- Valencia, Vene
zueloje, kur pirmutinis kon
certas bus sekmadienį, bir
želio 20 dieną.

Maracay, V e n e zueloje, 
koncertai įvyks birželio 22 
ir 23 dienomis.

Birželio 25 ir 26 — kon
certuos Venezuelos sostinė
je Caracas.

Po to vyks į Bogota, Ko
lombijoje.

Kaip Clevelande, Detroi
te, Chicagoje, Toronte, taip 
ir Miami koncertai rengia
mi tikslu sukelti'išvykai la-

čiurlionio ansamblio vadovybė 31 metų sukaktuviniame pobūvyje 
piauna tortą. Iš kairės: chormeisteris R. Babickas, kanklininkių va
dovė O, Mikulskienė, ansamblio meno vadovas - dirigentas A. Mikuls 
kis ir ansamblio valdybos pirm. V. Plečkaitis. J. Garlos nuotrauka

Čiurlionio ansamblis intensyviai repetuoja besiruošdamas koncertams. J. Garlos nuotrauka

DIRVA

Kongresmanas Wayne L. Hays (kairėje) ir ALT Clevelando sky
riaus pirmininkas inž. A. Pautienis tariasi Simo Kudirkos inciden
to ir kitais klausimais.

• May Company krautu
vėje mieste pirmadienį sau
sio 25 d. atidaroma įdomi 
rankdarbių paroda, kurią 
organizuoja McCall’s Nee- 
dlewoork and Crafts Publi- 
cations 50 metų sukakties 
proga.

Bus parodyti įvairūs siu
vinėjimo ir mezgimo darbai 
viso apie 300. Kai kurie dar
bai antikiniai iš 18 ar 19 
amžiaus. Instruktorius Pet- 
ruska demonstruos jų ga
mybą sausio 25 ir sausio 28 
nuo 11 v. ryto iki 1 v. p. p. 
ir nuo 5 v. v. iki 7 v. v. Sau
sio 26, 27, 29 ir 30 nuo 11 
v. ryto iki 1 v. p. p. ir nuo 
2 v. p. p. iki 4 v. p. p.

Paroda vyksta May krau
tuvėje mieste 7 aukšte.

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

Kongresmanas Wayne L. Hays 
kalbės Vasario 16 minėjime

Penktadienį, š. m. 
sausio 15 d., Flushing,

bai reikalingų lėšų. Reikia 
tikėtis, kad visur kur tik 
bus rengiami Čiurlionio an
samblio koncertai lietuviai 
pasistengs gausiai dalyvau
ti.

Be to, prašomi prisidėti 
savo parama visi kiti geros 
valios lietuviai, paskirdami 
savo aukas ir prisiųsdami 
išvykos komiteto iždininkui 
J. Malskis, 17904 Ingleside 
Road, Cleveland, O. 44119.

(k) 

Ohio, teko susitikti su 
mūsų dideliuprietelium, 
JAV Atstovų Rūmų, Vals
tybės Departamento or
ganizavimo ir užsienio 
veiklos pakomiteto pir
mininku, kongresmanu 
Wayne L. Hays. Kongres
manas yra senas lietu
vių draugas, su kuriuo 
man teko gana dažnai su 
sirašinėti Pabaltijo rezo_ 
liucijų, prieš amerikinės 
veiklos komiteto ir ki
tais mums rūpimais klau
simais, ypatingai pasku
tiniu m etų dėl Simo Ku
dirkos tragedijos.

Ohio lietuvių vardu 
padėkojau jam už jo dide
lį darbą vykdant apklau
sinėjimus dėl Kudirkos. 
Kongresmanas yra labai 
sujaudintas Kudirkos tra
gedija ir labai nusistebi 
Coast Guard pareigūnų 
kvailumu, atiduodant po
litinį pabėgėlį sovietų bu 
deliams. Jam sunku su
prasti, kad tokie mažos 
išminties vyrai gali už
imti tokias aukštas pa
reigas pakrančių sargy
boje. Jis taip pat yra la
bai nepatenkintas trans
porto sekretoriaus elge
siu, paleidžiant nusikal
tusius pareigūnus. Prak
tiškai paėmus, jo vado
vaujamas pakomitetas 
padarė beveik viską, ką 
galėjo. Jis labai apgai
lestauja, kad negali iš
traukti Kudirką iš bolše
vikų nagų, nors ir numa
tė asmeniniai tartis su 
jų ambasadorium Dob- 
ryninu. Dabar nežino ar 
pasimatymas įvyks. Lie
tuviai galėtų spausti JAV 
vyriausybę, kad ji dėtų 
pastangas išlaisvinti Ku
dirką, bet jis suteikia la~ 
bai mažai vilčių. Jispa-

taria išnaudoti šios tra
gedijos pasėkoje susida
riusią viešą opiniją ir vi
sais būdais pulti Sovietų 
Sąjungą.

Kongresmanas yra su 
sižavėjęs lietuvių kovin
gumu ir pažymėjo, kad 
lietuvių šviesesnė atei
tis glūdi dideliame tau
tos atsparume, ypatingai 
virš šimto metų truku
siame caro okupacijos 
laikotarpyje. Jis nežino 
kada žlugs komunizmas, 
bet mano, kad Lietuva 
atlaikys dabartinę prie
spaudą ir eventualiai bus 
laisva.

Hays pilnai pritaria 
ALT pastangoms išgau
ti Baltijos stalą, tai yra 
atskirą pabaltiečių sky
rių Valstybės Departa
mente ir dės pastangas 
šiame reikale, bet taip 
pat Dažymėjo, kad jo įta
ka Valstybės Departa
mente yra mažesnė ne-
gu buvo demokratų ad
ministracijos laikais.

Kongresmanas iš es
mės pritaria ALT Cleve
lando skyriaus siekimui 
įsteigti specialų p a verg
tų tautų pakomitetą JAV 
Atstovų Rūmuose. (Šitas 
klausimas jau buvojudin 
tas iš Clevelando ALT 
pusės ir buvo įneštos ke
lios rezoliucijos.) Jis 
mano, kad padirbėję, ga
lėtume atsiekti tokio pa
komiteto ir patarė rašy
ti užsienio reikalų komi
teto pirmininkui Thomas 
Morgan ir kitiems na
riams.

Jam taip pat išdėsčiau 
Lietuvos diplomatų padė
tį. Pagal dabartinę tvar
ką, JAV išmoka algas tik 
tiems diplomatams, ku
rie jau buvo Lietuvos dip
lomatinėje tarnyboje dar 
nepriklausomybės lai
kais. Naujiems pareigū
nams algų nemoka, nors 
ir visos lėšos yra paima
mos iš Lietuvos iždo li
kučių. Mums gresia at
stovybių bei konsulatų už
darymas. Jis pažadėjo 
sužinoti daugiau apie šį 
reikalą iš oficialių vy
riausybės sluoksnių ir 
padėti, jeigu gali.

Kongresmanas Hays 
taip pat mielai priėmė 
ALT Clevelando sky
riaus kvietimą dalyvau
ti Vasario 16-osios mi
nėjime Clevelande, ku
ris įvyks sekmadienį, va
sario 14 d. ir pasakyti 
vieną iš pagrindinių kal
bų.

Sutarta ir ateityje pa
laikyti artimus ryšius.

A. Pautienis
• LVS RAMOVE Cle

velando skyriaus susirin - 
kimas įvyks šįsekmadie- 
nį, sausio 24 d. 11:45 v. 
Lietuvių klubo viršuti
nėje salėje.

• Jose Greco ir jo pasau
linio garso ispanų trupė
sausio 30 d., 8:30 v. v. Mu- 
sic Hali duos spektaklį, ku
rį globoja Cleveland Opera 
Assn. Programoje nauji is
panų šokiai ir dainos. Bilie
tai gaunami Cleveland Ope
ra Assn. 1124 Terminai 
Tower, pas Burrovvs 419 
Euclid Avė. ar Higbee’s mu
zikos centre, galima gauti 
skambinant 579-3774.

• Apdraųdos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

Reikalinga moteris 
patarnauti prie seno am
žiaus vyro. Gali gyventi 
kartu. Skambinkit: 361— 
4277 arba 391-1081.

Nr. 6 — 7

VASARIO 6 D. Žaibo Klubo 
banketas,

VASARIO 13 D. Jaunimo Va
sario 16 minėjimas Naujoj Pa
rapijos salėj.

VASARIO 14 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimas Nauj. para
pijos salėje. Rengia ALT Cle
velando skyrius.

VASARIO 20 D. Pilėnų tunto 
tėvų komiteto tradicinis blynų 
balius.

SET-UP MEN
Experienced man for sheet metai 

fabrication department to sėt up 
press brakes and punch presses work- 
ing to blueprints and templates. 
FLOURESCENT EQU1P. & MFG. CO. 

4145 E. 79 St.
(E. 79th off Harvard) 

Cleveland, Ohio
(4-6)

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti’ Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimų. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 %% na 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIŲ KLUBAS ‘

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143 
Cleveland, Ohio

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

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

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

Visi susitinkame Lietuviy Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 EaMt 185th Street
361-1763 531-7770
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Visi svetimšaliai, gyve
ną Amerikoje ir neturį JAV 
pilietybės, nuo 1971 m. sau
sio 1 iki 31 d. turi užpildyti 
registracijos kortelę, kuri 
gaunama pašte.

Neužsiregistravę, gali bū
ti smarkiai nubausti.

CHICAGO

POLITINĖS DISKUSIJOS

Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris Chi
cagoje š.m. sausio 31 d. 
sekmadienį, 3 vai. p.p. 
Liet. Tautinių Namų būs
tinėje, 7108 So.Rockwell 
Avė., ruošia viešas dis
kusijas tema: Mūsų ide
ologinių srovių pastan
gos stiprinti lietuvybę 
Amerikoje. Diskusijose 

KALĖDŲ EGLUTĖ TORONTE

Toronto šeštadieninės Maironio mokyklos vyresnieji mokiniai 
Kalėdų eglutės metu suvaidino Aldonos Biskevičienės paruoštą vai
dinimą "Sapnas Kūčių vakarą". S. Dapkaus nuotrauka

Toronto vaikų darželio auklėtiniai Prisikėlimo parapijos salėje 
gruodžio 20 d. Kalėdų eglutės metu išpildant programą. Prieky R. 
Bubelytė deklamuoja "Kalėdų naktis". S. Dabkaus nuotrauka

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBB

DAR GALIMA ĮSIGYTI 
ŠIAS VILTIES KNYGAS

S. Rūkienė. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai. Kietais viršeliais. 526 psl......... $6.00

J. Gliaudą. AGONIJA. Romanas iš Lietuvos respublikos
žlugimo. 408 psl..........................................$5.00

R. Spalis. REZISTENCIJA. Romanas iš pirmosios sovietų 
okupacijos Lietuvoje. 430 psl. Kietais virš. $6.00 

Giovannino Guareschi. DRAUGAS DON CAMILLO. Įdo- 
domi satyra iš gyvenimo Sovietijoje.
216 psl........................................................ $3.00

DIRVA
6907 Superior Avė,
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu .................  dol. ir prašau atsiųsti man:
...............egz. GRĮŽIMAS Į LAISVĘ $...................

...............egz.. AGONIJA $..................  

.............   egz. REZISTENCIJA $..................  

...............egz. DRAUGAS DON CAMILLO $  

Mano adresas:  
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

dalyvauja: dr. K. Šidlaus
kas, dr. P. Kisielius,Ig. 
Andrašiūnas, P.Maldei- 
kis, A. Kučys ir Gab. 
Gedvilą.

Įėjim as visiems lais
vas.

NEWARK

VASARIO 16 MINĖJIMAS
New Jersey lietuvių ben

dras Lietuvos Nepriklau
somybės 53 metų sukakties 
minėjimo banketas įvyks 
vasario 13 d., šeštadienio 
vakare Newarko lietuvių 
parapijos salėje, 207 Adams 
Street, Newark, N. J.

Minėjimas pradedamas 5 / 
vai. vak. Nevvarko lietuvių 
parapijos bažnyčioje, iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvėj.

Simo Kudirkos tragedija išjudino organizacijas veikti. Jau seniai nieko nebuvo girdėti apie Pabaltijo 
Teisininkų Lygą. Štai dabar lietuviškoji tos lygos sekcija susirinko pirm. adv. Charles Kai įstaigoje. Iš 
kairės: S. Gečas, A. Aglinskas, P. šulas ir J. Damauskas. Sėdi pirm. C. Kai.

V.A. Račkausko nuotrauka

Po pamaldų 6:30 vai. vak. 
minėjimas banketas lietu
vių parapijos salėje.

Dr. adv. Elena Armanie
nė, atvykus iš Baltimorės 
pasakys pagrindinę kalbą.

Meninę programą atliks 
Dvi Mamytės ir Dvi Dukry
tės. Dalyvaus: Nevvarko 
Lietuvių Veteranų postas ir 
Lietuvos Veteranų Ramo
vės nariai su vėliavomis.

Auka $8.00. Į minėjimą 
ir banketą kviečiami visi 
lietuviai.

Rengia New Jersey Lie
tuvių Taryba.

DETROIT

• Klaipėdos Krašto atva
davimo sukaktis paminėta 
sekančiai: sausio 15 d. per 
lietuvių radijo valandėlę 
"Lietuviškos Mėli odijos” 
kalbėjo istorikas Jonas Švo
ba, o sekmadienį, sausio 17 
d. per "Lietuvių Balsą’’ š. 
S. T. c. v. pirmininkas ir 
Klaipėdos Krašto atvadavi
mo dalyvis Vincas Tamo
šiūnas.

10:30 šv. Antano bažny
čioje už gyvus ir mirusius 
kovotojus kun. K. Simaitis 
atlaikė šv. Mišias ir šio pa
minėjimo proga pasakė pa
mokslą. Pamaldose su vėlia
vomis dalyvavo: L. K. Kū
rėjai savanoriai, ramovėnai, 
Klaipėdos Krašto atvadavi
mo dalyviai, papuošti "Auš
ros” lituanistinės mokyklos 
mokinių baltomis gėlytė
mis, šauliai ir skautai. Va
dovavo "švyturio" kuopos 
pirmininkas Mykolas Vit
kus. Paminėjimą surengė 
Stasio Butkaus šaulių kuo
pa talkininkaujant "švytu
rio" šauliams, L. K. savano
riams, ramovėnams ir skau
tams.

• Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopa sausio 3 d. išsirinko 
naują dviems metams val
dybą: pirmininkas Mykolas 
Vitkus, v i c e p i rmininkai 
Stasys Malinauskas ir Jur
gis Baublys, sekretorius 
Petras Bitleris, iždininkas 
Stepas Lungys, parengimų 
vadovas Juozas Kinčius. 
Moterų sekcijos vadovė 
Elena Stankutė - Urbšaitie- 
nė.

Revizijos komisija: Jur
gis Mitkus, Antanas Kriš
čiūnas ir Algis Bražėnas. 
•Garbės teismą sudaro: Vin
cas šarka, Juozas Bražiū- 
nas ir Kazimieras Daugvy- 
das. Parengimų komisija: 
Jonas Brokas, Ada Teličie- 
nienė ir Marija Kinčienė.

• Poeto Kazio Binkio kū
rybos spektaklis nukelia
mas iš sausio 30 d. į sausio 
31 d. ir įvyks sekmadienį, 
3 vai. p. p. Lietuvių Namuo
se.

Spektaklį atlieka "Alkos” 
sambūrys, talkininkaujant 
jaunimui. Režisuoja Justas 
Pusdešris. Rengia SLA 200 
kuopos valdyba.

♦ BALFo 76 skyriaus me
tinis narių susirinkimas 
įvyks sausio 31 d., 12:15 v. 
Lietuvių Namuose. Bus pa
daryti valdybos narių pra
nešimai ir išrinkta nauja 
1971 metams skyriaus val
dyba.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopos metinis susirinki
mas įvyks vasario 21 d., 12 
vai. Lietuvių Namuose. Bus 
padaryti kuopos valdybos 
metiniai pranešimai ir ap
tarti kiti reikalai.

A. Grinius

ST.CATHARINES

SKAUTĖS GRAŽIAI 
SURUOŠĖ BENDRAS 

KŪČIAS
Laisva jame pasaulyje 

mūsų tautiečiai daug kur 
Kūčias švenčia, bet kai kur 
jau ir pamirštama. Skautės 
bando šią tradiciją atgai- 
vin arba sustiprinti, ruošda
mos bendras Kūčias, šiemet 
tokios Kūčios pirmą kartą 
buvo suruoštos ir St. Ca- 
tharinėje gruodžio mėn. 19 
dieną lietuvių pranciškonų 
patalpose. Jas suruošė pus- 
siasalio skautės, vadovau
jant jų vadovei Marijai 
Grevzdienei. Susi domėji- 
mas iš visuomenės pusės 
buvo didelis: dalyvavo ne
toli šimtinės žmonių. Vaka
rienė buvo paruoštą puikiai. 
Valgiai patiekti lygiai to
kie, kokie būdavo vartoja
mi Kūčių metu ir mūsų tė
vynėje. Parapijos klebonas 
Tėv. J. Liauba, O.F.M., api
būdino Kūčių reikšmę ir jų 
prasmę ir palaimino stalus. 
Skautės atliko programėlę, 
kuri buvo pritaikinta šio va
karo tikslui bei rimčiai. 
Programėlė buvo religinė, 
persunkta tautiniais senti
mentais, nukelianti į išsi
ilgtą mūsų tėvynę, prisime
nant jos vargus, skausmus 

LIETUVOS KANKINIŲ PAMINKLINĖ KOPLYČIA 
ROMOJE

KALBA VISAM PASAULIUI APIE LIETUVĄ. 
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS. 

Nedelskite įrašyti savo ir 
savųjų vardus jos kūrėjais.

Aukoms adresas:
Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund 
2701 W. 68th St, Chicago, III. 60629

STATIONARY ENGINEER
Mušt have City of Detroit first class license. 

Swing shift.
Apply employment office 

JEFFERSON ASSEMBLY PLANT 
965 Clairpointe

CHRYSLER
CORPORATION

Detroit, Michigan
an equal opportunity employer

ir karčią nedalią ... Nenuo
stabu, kad ne vienas, puo
lęs į susimąstymą ir pagau
tas šios rimties valandėlės, 
nubraukė ir beriedančią 
ašarą. Nuotaika vyravo 
šventiška ir kartu optimis
tiška, teikianti vilčių, kad 
mūsų troškimai kada nors 
išsipildys, kad gal ir ne už 
kalnų tas laikas, kada mes 
galėsime laužti plotkeles ir 
linkėti kits kitam laimės 
jau numylėto j mūsų tėvy
nėj ...

Kūčios buvo suruoštos 
tikrai gražiai, žinoma, ne
apsieita ir be paramos iš vi
suomenės pusės. Pagal 
skaučių vadovės M. Gverz- 
dienės pareikštą padėką 
Kūčių metu, paaiškėjo, kad 
jas ruošiant susilaukta nuo
širdaus pritarimo ir visoke
riopos pagalbos iš parapijos 
klebono ir skaučių dvasios 
vado Tėv. J. Liaubos, O.F. 
M., iš skaučių mamyčių ir 
nuoširdžių skautų rėmėjų. 
Tas rodo, kad mūsų visuo
menė supranta, įvertina ir 
remia mūsų skautų-skaučių 
veiklą ir jų pastangas. Ir 
tai, beabejo, yra impulsas 
mūsų jaunimui žengti jiems 
jų gražių ir kilnių idealų 
keliu.

Kūčiomis buvo visi pa
tenkinti ir reiškė pageida
vimus, kad bendros Kūčios 
nebūtų paskutinės, bet ruo
šiamos ir ateityje. (b)

• GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 
S. Rūkienės knyga, minkš
tais viršeliais išparduota. 
Liko dar ribotas skaičius 
kietais viršeliais. Kaina 6 
dol. Pasiskubinkite užsisa
kyti.

Jos knyga "Vergijos 
kryzkeliuose'' išparduota ir 
Dirvoje daugiau nebeturi
me.

(96-6)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
A. Bražėnas, Detroit .... 4.00
J. Lesčinskas, Detroit .. 2.00 
S. Lileikis, Dorchester .. 5.00 
J. Bagdonas, Woodhaven 7.00 
J. Matusevičius, Evanston 5.00 
V. Karpslys, San Mateo .. 2.00 
J. RimkOnas, .Hammond ... 5.00 
A. Sylvester, Newington ... L 00
M. Klimas, Brockton ....... 3.00
J. Montvila, Bayside........ 2,00
Ę. Balceris, Los Angeles 7.00 
V. Janavičius, Elizabeth .. 3.00
L. Ramančionis, Brooklyn 2.00 
S. Stulpinas, Ė. Chicago ... 5.00
E. Unger, Cleveland........ 7.00
G. Radvenis, L. A...............3.00
V. Šamatauskas, Cleveland 2.00 
J. Jaseliūnas, Toronto......6.00
A. Statulevičius, Toronto 4.00
M. Židonis, New Haven ... 3.00
J. šaulys, Branford........... 2.00
A. Jonkutė, Chicago .......  2.00
S. Daučanskas, Chicago ... 2.00
F. Salpukas, Flushing..... 2.00
A. Balsys, Kensington .... 2.00
N. Matijošaitis, L.A.......  10.00
B. Karazija, Chicago .... 7.00
L. Lendraitis, Boston ... 2.00 
J. Žemaitis, Chicago .... 2.00 
V. Kalytis, Great Neck ... 7.00 
A. Vėsa, Rochester ....... 2.00
I. Dilis, E. Orange ....... 15.00
J. Bortkevičius,

Woodhaven ..............  2.00
K. Trečiokas, Union ...... 7.00
A. Rūkas, Chicago .........  2.00
B. Kasakaitis, Chicago... 5.00
A. Januška, Milton .........  2.00
V. Liaukus, Wethersfield 2.00 
J. Kaškelis, Toronto ...... 7.00
J. šiušis, Buenos Aires 4.00
L. Puskepalaitienė,

Detroit..................7.00
L. Morkūnas, Chicago ... L00 
V. Junevičius, N. Olmsted 2.00
K. Karėčka, Woodhaven ,. 2.00
P. Stanionis, Detroit........ 2.00
A. Jankus, Delair 2.00
J. Krištolaitis, Cleveland 5.00
M. Nauburas, Chicago......5.00
J. Montvila, Chicago........2.00
B. Dirmantas, Chicago .... 2.00 
A. Andriulionis, Boston ... 2.00
J. Žvirblis, Elizabeth......12.00
S. Thomas, Miami Beach .. 2.00 
F. Andriflnas, Wyncote..... 2.00
A. Krakauskas, Chicago .. 2.00 
Dariaus ir Girėno

Klubas, Detroit ........ 7,00
P. Kvedaras, Toronto.... 2.00
K. Germanas, St. Charles 2.00
A. Rinkflnas, Detroit ....... 2.00
J. Barniškis, Cleveland .. 5.00 
A. Valiulis, Los Angeles .. 2.00 
P. Mikoliūnas, Cleveland 2.00 
F. Janonis, Brockton.......2,00
J. Lapinskas, Chicago..... 2.00
E. Bliudnikas, Brockton ... 5.00 
V. Stankus, Cleveland .... 20.00 
J. Brantas, Worcester..... 7.00
S. Šurkus, Worcester.......3.00
J. Svikla, Worcester ........ 2.00
K. Gaižutis, Houston ........ 2.00
V. Dainys, Boston ........... 2.00
E. Mazys, Anaheim ........ 2.00
M. Kleinaitis, Waterbury 2.00 
J. Maurukas, RichmondHill2.00 
A. Lapšys, Dedham ........ 2.00
V. Šukys, Toledo ...............5.00
J. Kriaučiūnas, Toledo ... 2.00 
P. Jocius, Cleveland .........2.00
A, Misiūnas, Detroit ........ 2.00
P. Ličkųs, Chicago .........  L 00
J. Kumpikas, Hollis Hills..2.00

LITHUANIA 700 YEARS 
stambus veikalas anglų kal
ba apie Lietuvą. 460 psl. 
Redagavo dr. A. Gerutis. 
Išleido Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas. Užsisa
kant tiesiog iš leidėjų 10 
dol. Normali veikalo kaina 
12 dol. čekius rašyti ir už
sakymus siųsti: Lithuanian 
Independenee Fund, Ine., 
87-80 96 St., Woodhaven, 
N. Y. 11421.


	1971 Saus.22 0001
	1971 Saus.22 0002
	1971 Saus.22 0003
	1971 Saus.22 0004
	1971 Saus.22 0005
	1971 Saus.22 0006
	1971 Saus.22 0007
	1971 Saus.22 0008

