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JAV IR KINIJA
BENDRU INTERESŲ IEŠKOJIMAS

Invazijos į Laosą ne
sėkmė verčia JAV dai
rytis naujų diplomatinių 
kelių Indokinijos konflik 
tui likviduoti ar bent jo 
liepsnom sumažinti. Fak 
tas, kad Hanojus gali prie 
sintis tik Maskvos ir Pe
kino remiamas, perša 
mintį, kad gal, rasit, su 
tom dviem valstybėm bū
tų lengviau susikalbėti 
negu su Šiaurės Viet
namu. Tiesą sakant, JAV 
jau seniai bandė tuo rei
kalu susitarti su Krem
lium, tačiau be jokių re
zultatų. Mat, esamoje 
būklėje sovietai negali 
ir nenori padaryti bet ko 
kį spaudimą (Hanojų. Ne
gali todėl, kad vienoks ar 
kitoks spaudimas būtų 
tuojau Raudonosios Kini

PAAUGLIAI
Šalia įvairių neigiamy

bių, okup. Lietuvos spau
da pastaruoju metu la
biau susirūpinusi jauni
mo laisvalaikiu. "Komj. 
Tiesoje" komjaunimo pa- 
reigūnas Žaliauskas nu
siskundžia, kad Vilniu
je gyvenąs jaunimas ma 
žai domisi teatrais, ki
nais, spauda, knyga. Esą 
20 m etų amžiaus jaunuo
lių tarpe dažnai gali iš
girsti kalbant: "išgė
riau”, '’neprisimenu, 
kaip grįžau į namus”. 
Kreipia dėmesį jauni
mas, gausiai lankąs kavi
nes ar gatvėse vaikštąs 
su tranzistoriniais radi
jo aparatais.

Keliamas klausimas: 
kodėl Vilniaus teatrų sa
lės dažnai būna pustuš
tės, ypač operos ir bale
to teatro? Pasirodo, 
kad apklausinė jus 250 
Vilniaus jaunuolių, 85 
net kelio nežino į ope
ros ir baleto teatrą...

Dar paaiškėjo, kad jau
nimas linkęs pažiūrėti 
detektyvinį filmą,paskai
tyti knygą apie tris muš
kietininkus. Jaunimas, 
paklaustas, kaip jis ver
tina teatro pastatymą, 
trumpai atsako: patiko, 
nepatiko... Tai, pasak 
laiško autoriaus, liudija 
apie jaunimo dvasinį bei 
mąstymo skurdą.

Tačiau, kur glūdi to 
"dvasinio skurdumo" 
šaknys, žinoma, nepasa
koma. Tas jaunimas, su 
savo tranzistoriais, ne 
noru lankyti ypatingai 
veikalus su propagan
dos šūkiais, polinkiu 
skaityti vakariečių kny
gas — atrodo, tuo būdu 
kelia maištą kaip tik 
prieš skurdžią, agitaci
jos persunktą aplinką. 
Tai kaip tik kelia neri
mą partijoje, nes ir 
"Komj. Tiesa" pripažįs
ta, kad kultūros lobiais 
nesinaudoja "nemaža jau
nimo dalis". Dėl to jau 
numatyta vis eilė 
straipsnių ir laiškų.

Paauglių auklėjimo, jų 
elgesio klausimai tebe- 
kvaršina ne tik Vilniaus, 
kitų miestų spaudos, bet 
ir mokyklų, teisingumo 
įstaigų galvas. Kaip tuos

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

jos išnaudotas propagan
dai prieš sovietus. Gir
di, jie išduoda tarptauti
nį komunizmą. O neno
ri sovietai JAV padėti 
dėl tos paprastos prie
žasties, kad jei JAV blo
gai, jiems dėl to tik ge
riau.

Kinijos interesai yra 
kiek kitokie. Žinia, ir 
jiems būtų malonu, kad 
JAV prestižas visame 
pasaulyje, ypač Azijoje 
sumažėtų, tačiau realūs 
politikos sumetimai Pe
kiną verčia prileisti ir 
mintį, kad be JAV ir 
Raudonoji Kinija turėtų 
daugiau skaitytis su So
vietų Sąjungos galybe.

LIETUVOJE
paauglius apsaugoti nuo 
nusikaltimų, vakarietiš
kos muzikos bei kitųpo- 
mėgių, kaip juos sudo
minti kultūros apraiš- 
komis, svarbiausia, kaip 
juos paversti gerais ko
munistais? Tai klausi
mai, kuriuos, iš dalies, 
svarstė Vilniuje, vasa
rio mėn. vidury susirin
kę jaunimo, prokuratū
ros (draugė Krestini- 
na...), valdžios, ir kt. 
atstovai. "Komjaunimo 
Tiesa" iškėlė kai kurias 
būdingesnes to pasitari
mo mintis.

Vienas įdom esnių reiš
kinių: 1970 metais Lietu
vos paaulgiai sudarė 51 
procentą darbininkų kla
sės papildymo. Tik tas 
ketvirtas buvo įsigijęs 
specialybę, o pagrindi
nė masė atėjo tiesiai iš 
mokyklos suolo. Antra, 
36.2 proc. paauglių nu
sikaltimų padaro tie, ku
rie dirba...

Keli žodžiai apie jau
nimą ir meną: Vilniaus 
operos-baleto teatre ar 
filharmonijoje tem aty- 
ti mergaitės, merginos, 
vedusiųjų poros. Berniu
kai tuo metu — gatvėje... 
dar kažkur. Apie ką kal
bama komjaunimo susi
rinkimuose? Apie nario 
mokesčio mokėjimą, ga
mybos nesklandumus ir 
pan. Apie gamtą, grožį, 
romantiką, meną — la
bai retai. (E)

Dalis publikos Jurgio Gliaudos knygos "Simas" pristatyme New Yorke, kovo 21 d., kurį suruošė 
ALT S-gos Richmond Hill skyrius. Nuotraukoje iš kairės: Vasiliauskienė, Reventienė, V. Sirusas, Alins- 
kienė, V. Sirusienė, Naujokaitienė, Darbininko red. tėv. K. Bučmys, dr. B. Paprockienė, G. Žilionienė, 
V. Leskaitienė, A. ir S. Mackevičiai. L. Tamošaičio nuotrauka

Be to, Pekinui neturėtų 
patikti ir Sovietų Sąjun 
gos įtakos įsigalėjimas 
Siauriniame Vietname ir 
po jo eventuali pergalė 

visoje Indokinijoje. 
Už tat Pekinas visą lai
ką rekomendavo Hano
jui vesti partizaninįka- 
rą, kuris reikalauja ma
žiau karinių priemonių. 
Hanojaus didesni žygiai, 
didinę jo priklausomybę 
nuo sovietų karo medžią 
gos tiekimų, nesukelia 
džiaugsmo Pekine. Iš ki
tos pusės ir JAV būtų ge
riau, jei Hanojus laiky
tųsi daugiau partizaninio 
karo taktikos, nes tai 
leistų sumažinti JAV pre 
zenciją Pietryčių Azijo
je iki Amerikos visuome 
nei priimtinų ribų.

Tokiu būdu, nors Rau 
donosios Kinijos ir JAV
neriša jokie bendri inte
resai dėl taikos, jie dau 
giau sutampa dėl karo ve ■ 
dimo būdo. Ir paskutinis 
Raudonosios Kinijos mi- 
nisterio pirmininko vizi
tas Hanojuje žinovų aiš- 
kinąmag kaip tik ta pras 
m e. Būtent, Pekinas vie 
šai pažadėjo ateiti Hano 
jui į pagalbą, jei jos reik 
tų, tačiau neviešai Čiu 
Enlai patarė laikytis iš
tęsto (protracted) karo 
taktikos, o ne ieškoti 
greito laimėjimo.

Visa tai prisidėjoprie 
ankstyvesnio Washingto 
no nusistatymo ieškoti 
kokio nors būdo santykių 
su Raudonąja Kinija su- 
normavimui. Iki šiol 
JAV oficialiai Kinijos 
reprezentantu pripažino 
tik Čiangkaišeko reži
mą, nors tas valdo tik 14 
milijonų Taivano - For- 
mozos ir apylinkės salų 
gyventojų. Šiandien di
desnė pasaulio valstybių 
pusė (65) pripažįsta tik 
Pekiną, kuris iš savo pu 
sės reikalauja jampripa 
žinti ir Taivaną. Tas 
Pekino reikalavimas 
JAV neleidžia vesti ir va 
dinamos ’dviejų Kinijų’ 
politikos. Pasidavimas 
tačiau Pekino reikalavi
mui būtų visų 14 milijo
nų Taivano gyventojų iš
davimas, kurie palyginti 
gana gerai gyvena ir ne 
norėtų patekti Pekino vai 
džion. Išeitis čia galėtų 
būti tokia, kad Taiva- 
nas pasiskelbtų visai ne-

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

New Yorke suruošto Jurgio Gliaudos knygos "Simas" pristatymo prezidiumas. Kalba ALTS-gos Rich- 
mondHill skyriaus pirmininkas Jurgis Sirusas. Sėdi iš kairės: rašytojas Pranas Naujokaitis, Emilija Če- 
kienė, Dalia Mackevičiūtė-Baker ir aktorius Vitalis Žukauskas. L. Tamošaičio nuotrauka

KNYGOS 'SIMAS’ PRISTATYMAS

VISUOMENEI NEW YORKE
Amerikos Lietuvių 

Tautinės Sąjungos Rich- 
mond Hill skyriaus ruoš
tas New Yorke Jurgio 
Gliaudos naujai išleis
tos knygos SIMAS pri
statymas įvyko š.m. ko
vo 21 d. Knight of Co- 
lumbus salėje, Wood- 
haveųe.

Akademijai vadovavo 
skyriaus pirm. Jurgis 
Sirusas, kuris atidary
mo žodyje trumpai pri
minė, kad

Simo Kudirkos nesėk
mingas šuolis į laisvę 
atkreipė didelį dėmesį 
lietuvių, gyvenančių lais
vajame pasaulyje:

Politiniai veiksniai da- 

priklausoma valstybe, 
nes taivaniečiai iš tikro 
Čiangkaišeką ir jo tauti
nės Kinijos kariuomenės 
likučius skaito sveti
mais atėjūnais.

Visa tai žinia lengviau 
pasakyti, kaip padaryti. 
Viena tačiau aišku, kad 
ir Washingtonas dabarti
ne būkle nepatenkintas ir 
bando rasti kokią nors 
išeitį. Čia taip pat įsiga - 
Įėjo mintis, kad jei pri
pažįsta komunistinė So
vietų Sąjunga ir ieškoma 
su ja įvairiausio santy 
kiavimo, kodėl to paties 
negalima siekti ir su Rau
donąja Kinija, kuri su sa
vo 600 m.Tijonų gyven
tojų yradidžiausiapasau- 
lio valstybė.

Rašytojas Pranas Naujokai
tis pristatyme kalbėjęs apie J. 
Gliaudą ir jo kūrybą.

rė atitinkamų žygių JAV 
valdžios įstaigose, lietu
viška patriotinė spauda 
talpino daug straipsnių 
ir nuotraukų liečiančių 
Simo Kudirkos inciden
tą, organizuoti vienetai 
visuose didesniuose 
Amerikos miestuose, 
kur yra lietuvių, išėjo į 
gatves demonstruoti, rei
kalaudami Kudirkai pa
darytą skriaudą atitaisy 
ti. Ypatingai aktyvus šia 
me reikale pasirodė lie
tuviškas jaunimas. Jie 
rašė laiškus preziden
tui, senatoriams, kon- 
gresmanams prašydami 
platesnių paaiškinimų ir 
tikslesnių informacijų, 
kas buvo padaryta Ku
dirkos teises apginti.

Amerikiečių radijas, 
TV ir spauda daugelį 
kartų paminėjo Simo Ku
dirkos nesėkmingas pas
tangas į laisvę, pabrėž
dami Sovietų jūrininkų 
žiaurų elgesį su juo, 
Coast Guard pareigūnų 
nesiorientavimą šiame 
reikale ir jų pataikavimą 
sovietams.

Simo Kudirkos drama 
ant Amerikos Coast 
Guard laivo Vigilant 
Amerikos teritoriniuose 
vandenyse labai skau
džiai pažeidžia to kraš
to nusistovėjusį princi
pą — suteikti globą poli
tiniams emigrantams. 
Šioj vietoj norisi kažko 
klausti — kodėl lietuvis 

turi mokėti savo krauju 
už kiekvieną laisvės 
trokštančią minutę?

Šią istorinę lietuvio 
jūrininko dramą Ame
rikos laive rašytojas Jo 
Gliaudą jautriai aprašo 
tik dabar atspausdinto j 
naujoj knygoj — SIMAS.

Šios knygos vertinimą 
padaryti pakvietė litera
tūros kritiką, rašytoją 
Praną Naujokaitį.

Politinį momentą, 
kurį padarė Simo šuolis 
į laisvę apibūdino Emili
ja Čekienė.

Dramos aktorius Vita
lis Žukauskas įspūdingai

(Nukelta į 2 psl.)

DALIA MACKEVIČIOTE -
BAKER "Simas" pristatyme 
skaito Jurgio Gliaudos atsiųstą 
kalbą;

Aktorius V. Žukauskas skai
tęs ištraukas iš J. Gliaudos kny 
gos "Simas".
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SIMAS ANGLU KALBA
ARTI PABAIGTUVIŲ 

VAINIKO
Kada Jurgio Gliaudos. 

SIMAS pasirodė Vilties lai
doje, antrą savaitę paaiškė
jo, kad tai yra lietuviškos 
knygos metų ”bestselleris”. 
Daugelis pradėjo siūlyti iš
leisti tą knygą anglų kalba. 
Tokia knyga taptų lietuvių 
politiniu ginklu kovoje dėl 
Lietuvos laisvės. Juk SIMO 
tragedija būtų pristatyta 
didžiulei amerikiečių, ir ki
tų angliškai kalbančių kraš
tų visuomenėms.

Lietuviai džiaugiasi dėl 
retų laiškų redakcijoms, ku
riuose iškeliami lietuviški 
reikalai. Kaip stipriai lietu
viškų kovų fronte atrodytų 
jautriausia amerikiečiams, 
skirta tema, lietuvio rašy
tojo knyga apie Simą Ku
dirką! Taip rašo Simo išlei
dimo anglų kalba rėmėjai ir 
nei vienam lietuviui patrio
tui nereikia to įrodinėti ir 
aiškinti.

Todėl, grynai privačios 
iniciatyvos plotmėj, auto
rius atsiklausė atskirais 
kviesliais savo ankstesnių
jų knygų rėmėjus. Many- 
land Books leidykla, turinti 
akademinio lygio vardą 
amerikiečių knygų pasau
lyje, negali finansiniai pa
remti sumanymą, reikia pri
mokėti prie pasirodymo iš
laidų 3000 dol. Tokios pa
ramos autorius ir paprašė.

Per dešimtį dienų papra
šytieji sukėlė SIMO knygai 
išleisti anglų kalba per 2000 
dol. Ypač pastūmėjo reika

lą pirmyn stambiosios au
kos.
Po 100 dol. aukojo:

Prelatas Jonas Kučingis, 
Los Angeles, Ca.

Lietuvių Kredito koope
ratyvas, Los Angeles, Ca.

Klebonas kun. Simonas 
Morkūnas, Sioux City, Iowa.

Rūta ir P. Sakai, Nor- 
walk, Ca.

Simas Kašelionis, Chica
go, III.

XX lietuvis, Chicago, III. 
(Auka 101 dol. 01 et.).

Veronika ir Kazys Lek- 
niai, Detroit, Mi.

Dr. Zigmas Kungys, Los 
Angeles, Ca.

Dr. Jonas Jurgilas, Gra
nada Hills, Ca.

Adelė Yankus, Detroit, 
Mi.

Kapitonas Jurgis Gliau
dys, Saigon, Vietnam.

Po 50 dol. leidimą jau pa
rėmė:

Poeto Pr. Lemberto naš
lė Monika Lembertienė, 
Santa Monika, Ca.

Prelatas F. Bartkus, Dal
ias, Texas.

Rašytojas laureatas And
rius ir Ona Mironai, Santa 
Monika, Ca.

XX lietuvis, Los Angeles, 
Ca.

Adelė ir Julius Balsiai, 
Los Angeles, Ca.

Dr. V. ir J. Dubinskai, 
Chicago, III.

Dr. A. Laucis, Mt. Olive, 
III.

Prof. Raphael Sealy, 
Berkley, Ca.

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

Prieš savaitę Australijoje lankėsi iš Clevelando grupė lietuvių 
gydytojų su savo žmonomis.

Be savo ekskursijos pagrindinio tikslo, susipažįstant su Austra
lijos mediciniškomis įstaigomis, išklausant ir skaitant eilę paskai
tų, mieli svečiai iš Amerikos aplankė eilę Australijos miestų, susi
tiko savo giminių bei pažįstamų ir, po savaitės viešėjimo, išskrido 
namo, palikdami ne tik mums bet ir savo kolegoms australams labai 
gerą įspūdį.

Australijos lietuviai, o ypatingai mūsų jaunimas laukė vieno as
mens iš šios visos ekskursijos, tai PLB vicepirm. Mildos Lenkaus
kienės. Gyvendami gana tolokai nuo didžiųjų lietuvybės centrų Ame
rikoje, mes esame išsiilgę žmonių, visuomeninikų ir kitų iškilių
jų lietuvių, kurie, kaip kad miręs J. Bačiūnas, lietuviai krepšininkai, 
solistas S. Baras ir kiti, mus praeityje aplankę visuomet daugiau 
ar mažiau sukelia mumyse norą ir pasiryžimą lietuviškąjį darbą 
tęsti ir toliau. Tai būna lyg apsnūstančio žmogaus pažadinimas.

Vienas iš svarbiausių uždavinių yra mūsų jaunimas ir jo išlai
kymas lietuviškoje dvasioje. Prieš pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą galima buvo labai aiškiai pajusti jaunimo norą ir 
pasiryžimą jame dalyvauti ir savo dalyvavimu įsijungti į bendrąją 
pasaulio letuviškąją šeimą. Ir tikrai, mes dalyvavome, darėme 
viską, kad mūsų atstovai mus gerai reprezentuotų ir grįžus po to 
visko, kad jie ir toliau pasiliktų su mumis ir būtų mūsų jaunimo va
dovai.

Šiandien kai stovime prieš II-jį Jaunimo Kongresą, susidomė
jimas jaunimo tarpe ir vėl pradeda įsiliepsnoti, kalbama, planuoja
ma, tariamasi. Todėl ir M. Lenkauskienės atsilankymas pas Austra
lijos lietuvius buvo labai laukiamas.

Be pasitarimų su Australijos Krašto v-bos pirmininku V. Ne- 
verausku ir Melbourne su vietos lietuvių ir jaunimo atstovais, Syd- 
nėjuje apylinkės pirmininkas A. Reisgys buvo sušaukęs jaunimo or
ganizacijų ir spaudos informacinį susirinkimą, kuriame be p.p. Len
kauskų dalyvavo V. Aleknaitė -- Sydnėjaus ateitininkų atstovė, J. 
Bogušaitė -- tautinių šokių, J. Reisgytė -- Sydnėjaus Kult. Tarybos 
ir jaunimo atstovė, L. Apynytė ir A. Badauskas -- skautų, V. Dau- 
daras ir A. Laukaitis -- sportininkų ir spaudos, Daiva Labutytė - 
Bieri su vyru — jaunimo, R. Skeivys --studentų, ALB Krašto Tary
bos prezidiumo pirm. prof. dr. A. Kabaila, Mūsų Pastogės redakto
rius dr. A. Mauragis ir pats šeimininkas P.A. Reisgys su ponia.

Savo vaizdžiame pranešime M. Lenkauskienė nušvietė pagrindi
nius Jaunimo Kongreso tikslus ir vykstantį darbą. Jaunimo Kongre
sas įvyks 1972 m. liepos mėnesį 2 d. Chicagoje. Visame pasaulyje 
jau pradėta organizuoti specialius organizacinius komitetus, kurie 
rūpinsis savo kraštuose visais šio kongreso darbais ir turės artimą 
kontaktą su bendruoju komitetu Amerikoje. PLB tikslas yra, kad vi
sų kraštų atstovai būtų deleguoti lietuviškų organizacijų iš savo 
kraštų.

"Miss Lithuania" rinkimas, būsima jame kongrese nebus vykdo
mas, tačiau bus bandoma iškelti plačiau ir geriau pasižymėjusį jau
nąjį lietuvį ar lietuvę. Pagrindinis šio kongreso tikslas yra sutelkti 
kuo daugiau mūsų jaunimo iš visu kraštu, nes tai yra pats geriausias 
būdas bendram lietuviškojo jaunimo subūrimui.

Po savo pranešimo M. Lenkauskienė atsakinėjo į daugybę pateik
tų klausimų, užtikrindama, kad kaip Amerikoje, taip ir Australijoje, 
turime daugiau suprasti savąjį jaunimą, juo daugiau pasitikėti, duo
dant daugiau konkrečių darbų, kuriuos jaunimas puikiai atlieka.

Adelaidiškis medicinos daktaras A. Jankus, baigęs 1959 metais 
Adelaidės universiteto medicinos fakultetą, vėliau tęsė savo studijas 
ir šešis metus gilinosi patalogijos srityje, įsigydamas patalogijos 
specialisto laipsnį, kurių visoje Australijoje yra tik keletas. Išdir
bęs keletą metų Adelaidėje, jis buvo pakviestas savo specialybėje 
dirbti į sostinę Canberrą, kur dirbs valstybinėje ligoninėje ir va
dovaus kriminalinei patologijai visai sostinės teritorijai, dėstyda
mas universitete šią medicinos šaką.

Po 25 dol. knygos leidimą 
parėmė:

Emilis Sinkys, Santa Mo
nica, Ca.

Dr. Mykolas ir Alena De- 
veniai, Santa Monica, Ca.

Dr. J. Gudauskas ir dr. 
A. Pautienis, Santa Monica, 
Ca.

Rita Bureikienė, Los An
geles, Ca.

Bronė ir Aleks. šimkai, 
Los Angeles, Ca.

Juozas Vitėnas, Washing- 
ton, D. C.

Dr. Zigmas ir Nida Brin- 
kiai, Los Angeles, Ca.

Rašyt. Al. Gricius, Los 
Angeles, Ca.
Po 20 dol. parėmė:

Napoleonas ir Salome 
Nyerges, Santa Monica, Ca.

Dr. J. Borevičius, S. J., 
Chicago, III.

Kitos sumos yra po 15 ir 
10 dol.

SIMUI išleisti anglų kal
ba dar reikia pabaigtuvių 
vainiko, apie 100 dol. DIR
VA remia tą didingą suma
nymą, kuris vykdomas be 
precedentų autoriaus ini
ciatyva. Rezultatai yra nuo
stabūs. DIRVA siūlo aukas

siųsti tiesiog autoriui, ra
šant čekį jo vardu: J. Gliau
dą, 1304 Maltman Avė., Los 
Angeles, Calif. 90026.

Kaip tik pasirodys SI
MAS anglų kalba, pirmieji 
knygos egzempliorai bus 
pristatyti rėmėjams. Visi 
rėmėjai, reikiamą sumą su
rinkus, bus pagarsinti spau
doje jei neprieštaraus. SI
MO išleidimas anglų kalba 
ir tokiu skubiu laiku, bus 
ryškiausias atsakymas oku
pantui, kad išeivija yra ste
bėtinai gyva ir stebėtinai 
pajėgi.

Visi kas piketavo dėl Si
mo Kudirkos, protestavo, 
rašė laiškus, siuntė telegra
mas ir liūdėjo, apvainikuo
kite savo veiklą parama 
SIMUI išeiti anglų kalba. 
Tai nėra autoriaus reikalas, 
tai nėra asmeniškas daly
kas, tai yra lietuviškos iš
eivijos vainikas SIMO tra
gedijai.

Sudėkime p a s k u t inįjį 
tūkstantį bet kuria savo 
paskiria auka. Ryškesnės 
aukos pagreitins reikalą. 
Remkime nedelsiant ir sku
biai.

SKAUTAI ORGANIZUOJA

KELIONĘ

L.S.S. Kanados rajo
nas organizuoja kelionę 
į Europą į Jubiliejinę 
lietuvių skautų stovyk
lą Vokietijoj ir ekskur
siją po 6 Europos vals
tybes .

Iš skrendama liepos 
9 d. 7 v.v. iš Toronto į 
Londoną lėktuvu ir grįž
tama liepos 3o d. 1 v. p. 
p. iš Luxemburgo į To
rontą. Kaina lėktuvu ten 
ir atgal $216.00 įskai
tant apdraudą.

Kelionė po Europą 12 
dienų $265.00 Pasiekus 
Londoną, keliaujančius 
perims kelionės agentū
ra ir rūpinsis iki prista
tymo į stovyklą liepos 21 
d. Į $265.00 sumą įei
na: kelionė, maistas, nak
vynė, vadovas, arbatpi
nigiai, įėjimai į lanko
mas vietas, bagažo per 
nešimas (1 gabalo kiek 
vienam). Bus lankomas 
Londonas, Paryžius, Že
neva, Montreau, Mila
nas, Verona, Venecija,

į EUROPĄ

Zalsburgas, Stuttgar- 
tas ir stovykla Heidel- 
berge-Schwezingen. Sto
vykla $15.00 savaitei.Ke
liautojų gali būti trys gru - 
pės: skrendantieji tik lėk
tuvu; skrendantieji lėk
tuvu ir dalyvaujantieji ke
lionėje; skrendantieji 
lėktuvu, dalyvaujantieji 
kelionėje ir stovykloje.

Dar yra lėktuve vie
tų ir galima registruotis 
į bet kokią aukščiau iš
vardintą grupę (skautai 
ir neskautai) iki balan
džio 15 d. atsiunčiant 
$100.00 čekį D. Kersis 
vardu 487 Winderme- 
re Avenue, Toronto 9, 
Ontario — Telefonas: 
762-5521 arba M. Vasi
liauskas, 51 Smithfield 
Drive, Toronto 18, Onta
rio — Telefonas 251- 
5126. Likusius pinigus 
reikės sumokėti dali
mis arba vienu čekiu iki 
gegužės 10 d.

NEW JERSEY

SIMAS 
pristatymas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
paskaitė ištrauką iš nau
jos knygos ir Dalia Mac - 
kevičiūtė-Baker perskai 
tė autoriaus prisiųstą žo
dį.^

Šioje'kultūrinėj šven
tėj dalyvavusiai Daivai 
Kezienei publika sukėlė 
ovacijas, kaip vienai iš 
daugiausia pasidarba
vusių New Yorko lietuvių 
jaunųjų moterų Simo Ku - 
dirkos tragedijos kėlimo 
viešumon informuojant 
amerikiečių spaudą,tele
viziją, radiją ir ruošiant 
proesto demonstraci
jas. Jai buvo įteikta kny
ga SIMAS. Kezienė dė
kodama už jos pastangų 
įvertinimą pažymėjo, 
kad ji viena nieko nebūtų 
atlikusi, jei būtų netal
kinę visa eilė aktyvių ki
tų moterų ir aplamai new~ 
yorkiečių bei newjersie- 
čių lietuvių.

Po akademijos sky
riaus narės: E. Sirusie- 
nė, B. Oniūnienė ir T. 
Penikienė svečius pavai
šino kavute, kurios metu 
buvo galima įsigyti leidi
nį. Žmonių atsilankė 
virš šimto.

• New Jersey Lietuvių 
Taryba Vasario 16 minėji
mus yra atžymėjus nuo pat 
pirmųjų metų. Pirmaisiais 
metais buvo bendras komi
tetas iš organizacijų rinktų 
atstovų, kurie metiniuose 
suvažiavimuose rinkdavo į 
tokį bendrą komitetą 15 na
rių ir pavesdavo rūpintis 
visais lietuviškais reikalais 
įskaitant Vasario 16 minė
jimus ir visus kitus lietu
viškus reikalus.

Kiek vėliau buvo suorga
nizuota — National Lithu
anian Council of New Jer
sey, Ine. Kuomet Chicago
je buvo sudaryta Amerikos 
Lietuvių Taryba, tai New 
Jersey Lietuvių Taryba su
siaurino savo veiklą ir su- ‘ 
trumpino savo vardą išlei
džiant "National” vardą.

Dažnai keitėsi N. J. L. 
Tarybos Valdyba. Jos pir
mininkais yra buvę dabar 
žymūs lietuviai: adv. Ka
zys Paulauskas, adv. And
rius Selvestravičius, dabar 
abudu New Jersey valsty
bės apygardų teisėjai, vė
liau pirmininkavo prof. Jo
kūbas J. Stukas ir keletas 
kitų gerų lietuvių. Sekreto
rius visą laiką yra tas pats 
.— A. S. Trečiokas.

Paskutiniu metu N. J. L. 
Taryba daugiau veikia ne 
lietuvių tarpe, kad tuo ga
lėtų daugiau prisidėti dėl 
Lietuvos laisvinimo, yra 
įsijungus bendrai veiklai su 
ukrainiečiais, latviais ir es-

■ Europos lietuviai
LIUDAS VISMANTAS 

DĖL VOKIETIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS STATUTO
VLB statutas jau daug kartų buvo keistas. Pas

kutinį kartą jis buvo 1967 m. balandžio 2 d. Tarybos 
posėdyje priimtas ir vokiečių teismo registracijos 
skyriuje užregistruotas. Tačiau ir dėl šio statuto re
dakcijos lietuvių bendruomenėje kilo didelis nepa
sitenkinimas. Ypač buvo nepatenkinti senieji bend
ruomenės veikėjai, kurie turėjo iš naujo raštu pra
šyti, kad būtų priimti į bendruomenę. Daugelis tų 
senųjų narių atsisakė visai dalyvauti bendruomenė
je. Taip buvo atstumta nemaža aktyvių bendruom e- 
ni ninku.

Nemaža ginčų kilo ir dėl bendruomenės tikslo 
aptarimo ir narių sudėties. Bendruomenės tikslas 
dabartiniame statute šiaip nusakytas: "Savitarpinė, 
socialinė, kultūrinė globa bei parama ir tautiškumo 
palaikymas". Šių metų Tarybos sesijoje buvo labai 
ilgai ginčytasi dėl bendruomenės tikslo ir buvo pa
siūlytos bent kelios redakcinės formulės, tačiau nė 
viena iš jų negavo reikalaujamo 2/3 Tarybos narių 
balsų skaičiaus. Priimtiniausias buvo pasiūlymas 
"Lietuvių kultūros palaikymas ir ugdymas, savitar
pinė, socialinė parama, bendruomeninių ryšių stip
rinimas ir lietuvybės puoselėjimas", bet ir ši re
dakcija nebuvo priimta. Taigi, bendruomenės tiks
las liko nepakeistas, nors jis ir nevykusiai formu
luotas .

Dar daugiau ginčų yra sukėlęs 5 statuto para
grafas, kuris taip skamba: "Kiekvienas Vokietijoj 
gyvenantis lietuvis arba lietuvių kilmės asmuo,pa
siekęs 18-sius metus, gali priklausyti Bendruome
nei. Nariu tampama, pareiškus norą raštu ir įsi
registravus į Apylinkės narių sąrašą. Registraci
ją praveda Apylinkės pirmininkas, kuris apie tai pra 
neša Krašto Valdybai. Pavieniui gyveną asmenys 
gali prašyti užregistruoti betarpiai Krašto Valdy
bos vedamame sąraše". Šis paragrafas apsunkina 
ir suvaržo bendruomeninę veiklą. Tai parodė 1968 
m. Tarybos rinkimų rezultatai. Daugelis lietuvių, 
nesutikdami su šiuo statuto paragrafu, pasiliko už 
bendruomenės ribų. Daug mišrių šeimų narių iš 
bendruomenės pasitraukė. Nemaža buvo narių, ku
rie nenorėjo raštu prašytis ir iš naujo stoti į bend
ruomenę. Tuo būdu bendruomenėje nebeliko ir 1000 
narių, nors Vokietijoje lietuvių priskaitoma apielO. 
000.

Statuto keitimo referentas J. Barasas šių metų 
sesijoje buvo pasiūlęs taip pakeisti 5 paragrafą: 
"Kiekvienas Vokietijoje gyvenantis lietuvis, lietu
vių kilmės asmuo arba su juo sukūręs šeimą kita
tautis, pritariąs šio statuto 2 paragrafe nurody
tiems tikslams, ir sulaukęs 18 m., gali priklausyti 
Bendruomenei". Tarybos narys Stp. Vykintas buvo 
pasiūlęs pataisą vietoj 18 m. priimti 16 m. sulauku
sius nariais į bendruomenę. Ši patais a buvo priimta, 
tačiau visą 5 paragrafo siūlomą redakciją atmetus, 
liko nebegaliojanti ir pataisa. Tuo būdu ilgi ginčai 
dėl statuto pakeitimo pasirodė tuščių šiaudų kūlimu. 
Be abejo, nuo to nukentės Vokietijos lietuvių bend
ruom enė, kurios nemažai daliai yra suvaržytas įsto
jimas į bendruomenę.

Mums atrodo, kad ateityje reikėtų VLB statu
tą ne lopyti, bet iš pagrindų jįpakeisti. Tačiau šiam 
tikslui pasiekti reikia tokios VLB Tarybos, kuri 
labiau apie bendruomenės gerovę galvotų, o ne apie 
ilgiausią išsilaikymą viršūnėse.***

* "Europos Lietuvis" dėl Anglijos paštininką ilgai užtrukusio 
streiko Vokietijos lietuvius pasiekė tik po 2 mėnesių.

* Coventry Vasario 16 d. minėjime paskaitą laikė DBLS pirm, 
j. Alkis. Meninę programą atliko Londono "Grandis".

* Memmingeno apylinkė išrinko naują valdybą, kuri pareigo
mis pasiskirstė taip: Vyt. Bernotas -- pirmininkas, Vainoras — 
sekretorius, A. Dasys -- iždininkas ir V. Damijonaitis — narys pa
rengimų reikalams. Neseniai šioje apylinkėje susiorganizavo Lie
tuvių Moterų Klubas. Klubui vadovauti išrinkta pirm. Birutė Vai
norienė.

* Dillingeno apylinkėje beliko vos 7 nariai. Apylinkei vadovau
ja buvęs Vasario 16 gimnazijos mokinys Eduardas Getneris. Baž
nytiniam Dillingeno komitetui pirmininkauja Ed. Getneris, senj.

* Buv. ministerio pirmininko E. Galvanausko našlė, gyvenanti 
Prancūzijoje, Aix-Les-Baines vasarvietėje, yra labai sunkioje ma
terialinėje būklėje.

tais. Turi savo atstovą Ba
tone, bendradarbiauja su 
visais lietuvių veiksniais, o 
ypač dirba su amerikiečiais.

Paskutiniu metu yra nuo
latiniam kantakte su New 
Jersey valstijos senatoriais, 
kurie reikalui esant niekuo
met neatsisako lietuvių pra
šymams. (ast)

• Lietuvos Atsiminimų 
radijo programos 30 metų 
sukakties minėjimo iškil
mės vyks sekančia tvarka: 

balandžio 24 d., 7 v. v. 
Lietuvių Laisvės salėje, Eli- 
zabethe, N. J., koncertas;

balandžio 25 d., 12 v. iš
kilmingos pamaldos lietu
vių parap. bažnyčioje Ne-

warke;
balandžio 25 d., 1 vai. p. 

p. lietuvių parapijos salėje 
Newarke iškilmingas ban
ketas.

Koncerte dalyvaus solis
tai : Prudencija Bičkienė, 
Ona Pliuškonienė, Liudas 
Stukas, Robertas Jakutis.

Bankete programą išpil
dys žibuoklių sekstetas.

• Lietuvos Atsiminimų 
Radijo Visuotinių Organi
zacijų Komitetas radijo pa
ramai renkasi į svarbų su
sirinkimą balandžio 18 die
ną, sekmadięnį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Laisvės salėje, 
269 Second Street, Eliza- 
bethe.
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SIMAS IR MES EMILIJA ČEKIENĖ

SKAUDUS KLAUSIMAS
Simą Kudirką iš pa

krančių sargybos kute- 
rio Vigilant atidavus ru
sams ir lietuviams sukė
lus įspūdingas demons
tracijas, Amerikos spau
doj kilo toks triukšmas 
dėl pagrindinių žmogaus 
teisių pažeidimo, kad vie
nu metu JAV valdžios 
aparatas buvo sukrėstas 
iki pamatų.

Amerikos priešaky 
stovinčio žmogaus, pre
zidento Nixono, pareiš
kimai skambėjo pakanka
mai įtikinančiai, kad Si
mo Kudirkos atvejis bu
vęs išskirtinas, neside
rinąs su pagrindine JAV 
politika, kuri atremta į 
žmogaus teisių prižiū
rėjimą.

Paskui nuskambėjo vi
sa eilė tyrinėjimų:trans
porto departamento, 
valstybės departamen
to, sekretoriaus Volpes 
raportas prezidentui ir 
pagaliau kongreso tyri
nėjimai..

Visi šie tyrinėjimai 
liko apvainikuoti leidiniu 
kuriame sutraukti tų ty
rinėjimų ir apklausinė
jimų daviniai.

Rezultatas?
Jokio rezultato. Jokių 

išvadų, neskaitant ma
žo ir neesminio dalyko, 
kad du aukšti pakran
čių sargybos pareigūnai 
buvo priversti pasitrauk 
ti pensijon. Vienas jų ir 
be šio įvykio būtų už ke
lių mėnesių išėjęs pen
sijon.

Visų be išimties pri
eita išvada, kad tai įvy
ko dėl stokos pagrindi
nių žinių ir . nurodymų, 
kaip elgtis su asmenų, 
norinčiu gauti politinę 
globą. Taip buvo leng
viausia nusikratyti kal
te.

. Tuose visuose pareiš
kimuose, įskaitant ir pre
zidento, niekas neatkrei
pė dėmesio, kad Simas 
Kudirka, pagal forma
lius JAV nusiteikimus, 
yra Lietuvos pilietis. Gi
męs Nepriklausomos 
Lietuvos metu, jis nebu
vo Sovietijos piliečiu.Ta 
pilietybė jam buvo pri
mesta, Lietuvą jėga pri
jungus prie Sovietų Są
jungos. Tyrinėjimams ir 
tardymams vykstant, ne
teko niekur užtikti davi
nių, kad visas tas būrys 
pareigūnų ar kongresma- 
nų pastebėtų šį faktą, iš
keltų jį ir prisimintų, 
kad Simas Kudirka yra 
Lietuvos pilietis.

Bet tai prisiminus, 
būtų reikėję kreiptis į 
Lietuvos pasiuntinybę ir 
kviesti Lietuvos atstovą 
į tyrinėjimus, kaip Si
mo Kudirkos atstovą, 
kuris vienintelis buvo 
kompetentingas būti visuo
se tuose tyrinėjimuose 
neginamo Simo Kudirkos 
interesų gynėju.

Visa tai nebuvo pada
ryta. Net dar daugiau.

Jau tyrinėjimus užbai
gus ir jausmams atvė
sus, kaltiesiems nusiplo
vus rankas, kaž kur vis 
tampomi Simo Kudirkos 
daiktai palikti Vigilant 
kuteryje. Jų neatiduoda 
tam, kam turėtų atiduo
ti, būtent, Lietuvos vals
tybės atstovui. Ši išvirši

niai nepastebima smulk
mena turi didžiulę poli
tinę reikšmę. Atidavę Si
mo Kudirkos daiktus Lie
tuvos valstybės atstovui, 
JAV pabrėžtų Lietuvos 
valstybės politinę padė
tį ir į dviejų valstybių su
sidūrime (JAV ir Sov. 
Sąjungos) įvestų pilnatei
se pasitarimų dalyve Lie
tuvą. Lietuvos įvedimas 
į Simo Kudirkos įvykį 
būtų vienas iš reikšmin
giausių Lietuvos aneksi 
jos nepripažinimo veiks
mų. Tai būtų praktiška 
išvada pastarojo 30 metų 
nepripažinimo, išryš
kinta ne žodžiais, bet 
veiksmais. (nb)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Lietuvių tautos žmonių imi
gracija į kitus kraštus visada 
buvo bėgimas nuo rusų,anksčiau 
nuo Rusijos caro vergijos, vė
liau nuo Rusijos raudonojo im
perializmo, kurio auka ir mes 
esame atsidūrę šiame krašte. 
Mus džiaugsmingai priglaudė 
pirmieji vyresniosios kartos iš
eiviai, tikėdami, kad pakeisime 
jų pavargusias nuo organizaci
nio tautinio darbo gretas. Ir mes 
neapvylėme jų. Su jaunatviška 
energija, su entuziazmu tęsė
me pradėtą jų darbą, visi vie
ningai siekdami mūsų tėvynei 
Lietuvai -- laisvės ir nepriklau. 
somybės.

Gyvendami aukščiausios de
mokratijos krašte ieškojome 
būdų ir priemonių viešumon kel
ti Lietuvos sovietinio okupanto 
padarytą ir tebedaromą mūsų tė
vynei skriaudą, visuose laisvuo - 
se kraštuose ieškojome įtakingų 
politinių draugų bei užtarėjų.

Tačiau, kiekvienas kraštas, 
kad ir laisvas būdamas netrūks - 
ta ir savo problemų, natūraliai 
suteikiant pirmenybę jų sprendi
mams. Taip mūsų prašymai lik
davo vis lyg tyruose šaukiančio 
balsas.

Ir štai besikuriant mums nau
jame krašte, nejučiom prabėgo 
ketvirtis šimtmečio metų ir mū
sų ankstyvesnių darbuotojų eiles 
pradėjo retinti neišvengiama li
kimo ranka -- mirtis. Pasilie
kančius pradėjo apimti nusimi
nimas, nes didelė dauguma jų 
vaikų gerai įsikūrusių materia
liai, pradėjo tolti nuo lietuviško 
kamieno, vis giliau įsijungdami 
į šio krašto kultūrą, kurioje jie 
baigė mokslus, to krašto laimė-

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol.
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Siunčiu

Maro adresas

dol. ir prašau atsiusti man

egz. SIMAS $

jimus ir nesekmes bei visas ki 
tas problemas.

Po ketvirčio šimtmečio lietu
viškąjį pasaulį ištiko tie patys 
rūpesčiai, kaip ir ankstyvesnią 
ją mūsų išeiviją. Tėvai pavargo, 
vaikai nesuspėjo iš jų perimti 
Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės siekimo idėjų. Vasario 
16 dienos minėjimų salės ėmė 
tuštėti, visuomenėje ir mūsų 
spaudoje ėmė pasigirsti balsų, 
kaltinančių veiksnius, organiza
cijų vadovus neveiklumu, nuovar
giu Lietuvos laisvinimo bylą kel - 
ti tarptautine prasme.

Tačiau, kritikuoti pačiam nie
ko neveikiant, yra pats lengviau - 
sias ir daugeliui maloniausias 
darbas. Visi veiksniai ir visos 
org-jos per tą eilę metų yra 
daug Lietuvos naudaiatlikusios, 
bet ne šios dienos tema apie tai 
kalbėti. Šiandien čia susirinkom 
prisiminti ne kasdieninį tautos 
momentą, bet istorinį lietuvių 
tautos tragedijos įvykį, kuris, 
kaip meteoras, sužibęs padangė
je vienu momentu apskriejo visą 
laisvąjį pasaulį išgarsindamas 
Lietuvos ir jos brutalaus okupan
to vardą.

Tas įvykis vėl staiga, sponta
niškai išjudino mūsų beprade- 
dančias silpnėti gretas net ir to
kių, kurie niekuo nebesidomi, ku
rie užsidarę ir nebejautrūs jo
kiam kultūriniam, o tuo labiau 
politiniam lietuvių tautos įvy
kiui, kurie tiktai duona tegyve
na.

Kurių, anot rumunų rašytojo 
Yonescou, nebejaudina nei tie, 
kurie su pavojum gyvybei per
šokdavo Berlyno sieną, nei so
vietų tarnautojai, kurie nusi- 
žudydavo užuot grįžę į savo 
kraštą, nei knygos, nei auten
tiški dokumentai, nei paties 
Stalino dukros liudijimai, nei 
rusų rašytojų laikymas kalėji
muose ir mūsų jaunų moksli
ninkų dabar paslaptingo žudy
mo mirtys.

Bet praeitų metų lapkričio 
23-sios dienos SIMO Kudir
kos tragedija, nelyginant že
mės drebėjimas, išjudino visą 
laisvąjį pasaulį, o ypač lietu
vius, nežiūrint kokiam krašte 
jie begyvena. Vienus pažadino 
iš tautinio apsnūdimo, kitiems 
priminė, kad jo gyslose teka 
lietuviškas kraujas, dar kitus 
uždegė kerštu Lietuvos okupan
tui. Lietuvos, iš kurios mūsų 
brolis lietuvis, iš prigimties 
trokšdamas laisvės, ryžosi gy
vybės kaina pasiekti ją.

Tas įvykis išjudino ir vėl 
sujungė mus visus bendrai ko
vai gelbėti jo gyvybę ir per 
jo auką reikalauti Lietuvai 
laisvės. Seni, jauni ir net vai
kai gaivališkai išėjom protesto 
vardan į gatves, į televiziją, ra
diją ir į pasaulio spaudos pus
lapius. Ir Vasario 16-tos dienos 
minėjimų sales vėl užpildėme 
ne tik senimas, bet dar daugiau 
janoji karta.

Ne dėl gardesnio duonos kąs
nio į laisvę veržėsi Simas. Tą 
galėjo susikombinuoti jis ir pa
vergtoj tėvynėj ištikimai tar
naudamas okupantui, kuriam ne
buvo paklusnus, kaip pasakoja 
jo draugai Tiesos koresponden
tui Miniotui, bet ne Tiesoje, Si
mo gimtinėj, o Amerikoje lei
džiamoj prokomunistinėj "Lais
vėj” kovo 5 d. Jis neblogai už
dirbdavęs, bet už visus Lietu
vos gyvenimo trūkumus kaltin
davęs valdžią, kada jie bandyda
vę įspėti, įvairiai juos plūsda- 
vęs, užsisklęsdavęs ir tylėda
vęs, klausydavęs užsienio radi
jo ir t.t.

SIMAS nėra tik eilinis politi
nis bėglys. Jis liks mūsų tautos 
istorijoje kaip Šviesus laisvės 
simbolis, nes nors gimęs ir auk
lėtas bolšveikinėj sistemoj, bet 
nepasidavęs jai. Ėjęs mokslą da
bartinėj okupuotos Lietuvos mo
kykloj, kurios uždavinys yra 
priartinti mokinį prie komuniz
mo statybos praktikos. Jis bai
gęs mokyklą, kurioje siekiama

nukreipti visų politinio švieti
mo grandžių darbą taip, kad 
komunistams, komjaunuoliams, 
visiems kadrams būtų diegia
mi tvirti idėjiniai įsitikinimai, 
politinis sąmoningumas, komu
nistinė pažiūra į darbą,nepakan
tumas buržuazinei ideologijai 
(Tiesa, 1971.2.26).

Nežiūrint to, jis, kaip ir kiek
vienas jaunas žmogus, gyveni
mo faktus pats savarankiškai ap
mąsto, perleidžia per savo pa
saulėjautos prizmę ir susidaręs 
idealus jau neatsisako jų,bet lie
ka su tais įsitikinimais ir tvir 
tai eina pasirinktu tiesos gyveni _

mo keliu. O nelaisvėje gyvenan
tis žmogus kiekvieną momentą 
svajoja apie laisvės idealą ir 
visomis savo galiomis siekia 
jo. To siekė SIMAS Kudirka, 
siekia ir visa LIETUVA.

Net iš okupantų spaudos ma
tome, kad mūsų tėvynėje tokių 
yra ne jis vienas. Jau ir visas 
pasaulis įsitikino Bražinskų pa
bėgimu ir Simokaičių bandy
mu.

Simo šuolis į laisvę pasisekė, 
bet, kaip žinome, gėdingai buvo 
Amerikos išduotas. Mūsų išgy
venimams nebuvo saiko. Ieškojo - 
me .kaltininkų, o mums dalinai 
padėjo amerikiečių spauda, ko
mentuodama įvykius ir pati ieš
kodama kaltininkų Amerikos gė
dai nuplauti.

Daugelis lietuvių kaltino pre
zidentą Nixoną, tačiau didžioji 
dauguma ne tik lietuvių bet ir 
amerikiečių, stebinčių politi
nius įvykius, pripažįsta, kad 
Nixonas kaip tik yra vienas iš 
paskutiniųjų JAV prezidentų, 
griežtai atsisakiusių vykdyti ko- 
munizmui palankią politiką bet 
kuriuo būdu. Tą su pasipiktini
mu tvirtina net Lietuvos oku
panto Vilniuje leidžiamas laik
raštis "Tiesa" 1970 lapk. 3 d., 
kur tarp kitko rašoma:

(Nukelta į 4 psl.)

AKIPLĖŠIŠKI MELAGIAI
Kruvinojo bolševizmo garbinimui pasiskyręs 

laikraštis Laisvė, kovo 5 d. paskelbė "sensacingą" 
(jo nuomone) rašinį. Tai mėginimas nuneigti bruta
lų Simo Kudirkos mušimą ant Vigilant denio.

Vigilant jūreiviai liudijo po priesaika, kad Si
mas Kudirka buvo sumuštas Sovietskaja Litva bu
delių. Jis buvo nugabentas į Sovietskaja Litva lai
vą netekęs sąmonės.

Okupuotoje Lietuvoje dėl Simo Kudirkos įvykio 
tebeviešpatauja tyla, už tat, pagal Vilniaus čekistų 
užsakymą prabilo Laisvė. Šiam prabilimui sudarė 
savotišką sukčiavimo planą: neva rašo korespon
dentas Vyt. Miniotas iš Lietuvos. Neva jis dalyva
vęs, kartu su enkavedistais, apklausinėj ant kalina
mą Simą Kudirką. Šia proga tas Vyt. Miniotas sku
ba netiek parašyti apie patį Simą, kiek padergti 
"Vaduotojus", kurie neva primindami per Simą įvy
kį "vaduotojiškus" reikalus, gauną iš Amerikos 
valdžios dolerių. Tokių išvadų prašosi minimo ra
šinio tendencija.

Suprantama, atmetus tą kvailą pretekstą, aiš
kiai matyti ir įžūlų, akiplėšišką melą, kiek tai lie
čia patį aprašymą. Tai yra gryna bolševikams par 
sidavusio, bet nelabai gudraus sukčiaus vaizduotė.

Vyt. Miniotas "akimis" ieškojo mušimų pėd
sakų, bet, neatrado. "O daugelis Jungtinių Valsti
jų laikraščių", rašo čekistų užverbuotas rašeiva, 
"skelbė, kad Simą spardė, daužė jo galvą į geleži
nius laivo laiptelius, visą laiką mušė".

Kaip žinia, mušimo faktą ne vienas ir ne du, 
bet daugelis jūreivių liudija per tardymus. Patyru
sio "tardytojo" tonu, tas pat Miniotas užtikrina 
"nesimato nei mažiausio smurto žymių — per po
rą mėnesių jos negalėjo užgyti, nepalikdamos jokių 
randų".

Sovietinio tardymo metoduose yra tam tikras 
meistriškumas kankinti tardomus, taip, kad nelik
tų "jokių pėdsakų, jokių randų". Šitą "meną" paliu
dijo daugelis, ir jų tarpe Solženicinas. Toli su sa
vo baltinimo rašliava Miniotui sugebėti nuneigti 
Solženicino žodžius. Pats faktas, kad ok. Lietuvoje 
spauda tyli apie Simo įvykį, rodo kad tą temą ten 
pavojinga liesti. Ta tema perdaug skaudžiai bado 
akis sovietinei santvarkai. Juk, visų pirma, kyla 
natūralus klausimas: žmogus nori gyventi kitur. 
Leiskime jam elgtis, kaip jis nori.

Melagystės faktas susikerta su tikrove: nie
kas jau nebekalba apie laivo seifo išlaužimą, tri
jų tūkstančių rublių plėšimą. Esminis kaltinimas 
jau liko tardymas dėl pabėgimo iš Sovietskaja Lit
va kalėjimo.

Ryškios smulkmenos rodo, kad Vyt. Miniotas 
vadina ne tą laivą, kuriame plaukiojo Simas Kudir
ka iki persikėlimo į Sovietskaja Litva laivą. Jis 
vadina Kudirkos sūnų Edvardu, kada išlikusiuose 
čia dokumentuose jis vadinamas Evalduku.

Pagaliau, Vyt. Miniotas aprašo tariamo Simo 
Kudirkos išvaizdą. Tai "laibas vyriškis", "pailgo 
veido", "retėjančių plaukų" ir kt. Visi Simo Kudir
kos išvaizdos aptarimai susikerta su Vigilanto liu
dininkų parodymais, ir netgi su čia išlikusia nuo
trauka... Ar tikrą Simą Kudirką aprašo Laisvės 
klaidintojas?

Ir, štai, šiomis dienomis, naujos žinios apie 
Simą Kudirką visiškai sutriuškino Vyt. Minioto 
sapaliojimus.

Sunykęs, su atmuštais inkstais, neleidžiamas 
pasimatyti su savo šeima, paskelbęs atkaklų bado 
streiką, Simas tyliai gęsta sovietiniame galėjime. 
Gal būt jis jau miręs...

O sovietinio korespondento rašliavoje, ir mi
ręs vis dar atrodys "laibas vyriškis", "žvalus ir 
greitas", "be smurto žymių, be randų".

Ar negalėtų, sakysime, amerikiečių spaudos 
korespondentas pasimatyti su Simu? Juk sovieti
niai "humanistai" viešai pakviesti į Angelos Da
vis teismą.
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SIMAS IR MES...
(Atkelta iš 3 psl.)

-- Šiandien JAV rinkimų Į 
kongresą diena. Paprastai jie 
praeidavo nepastebėti. Tačiau 
šiemet Baltųjų Rūmų vadovybė 
jiems skiria beveik ne mažes
nę reikšmę, negu prezidento rin 
kimams. Kodėl taip! šių metų 
rinkiminė kampanija vertinama 
kaip tramplinas šuoliui į 1972 
metų prezidento rinkimus, štai 
kodėl į rinkiminę kampaniją bu
vo įsijungęs, ko anksčiau nie
kuomet nebūdavo, ne tik vice
prezidentas Agnew, bet ir pats 
prezidentas R. Nixonas.

Nixonas dabar reikalauja pa
daryti galą "nepagarbai įsta
tymams". Šiuos žodžius nesun
kiai suprasime prisiminę, kiek 
daug nemalonumų R. Nixonui 
yra padaręs kongresas, kuriame 
daugumą sudaro demokratai, 
štai dabar Nixonas,pasinaudoda
mas demokratų partijos skili
mu, po patirto pralaimėjimo, 

ėmėsi visų žygių, kad vienu 
šūviu nušautų du zuikius: su
stiprintų respublikonų partijos 
pozicijas kongrese ir išstum
tų iš Kapitolijaus liberalius ele
mentus. Nixonas atvirai stoja už 
"tvirtos rankos" politiką, remda
mas įvairaus plauko reakcionie
rius, nori priversti užsičiaupti 
visus tuos, kurie prieštarauja 
agresyviam, militaristiniam' 
JAV politikos kursui. JAV vi
daus gyvendimevis ryškesnis po _ 
sūkis į dešinę, skundžiasi supa 
sipiktinimu okupantas, baigda
mas klausimu, "ar kartais R. 
Nixono vyriausybė vėl nesugal
vojo pabandyti laimės antikomu
nizmo kelyje"?

O mes jį kaltindami, nejaugi 
norėtume sukti kairėn? Kurie 
stebėjome spaudoje skelbiamus 
kaltininko ieškant senatoriaus 
Hays ir komisijų SIMO tragedi
jos apklausinėjimus, galėjome 
susidaryti nuomonę ir kaltę mes
ti niekam kitam, kaip tiktai Vals ■ 
tybės Departamentui, kuris lyg 
patvirtindamas savo kaltę jau ir 
po to įvykio paslapčia išleido pa
bėgėlių atveju instrukcijas, ku
riose sakoma:

"Kiek sąlygos leidžia, tokiam 
asmeniui suteik visokią galimą 
globą. Tačiau nesipriešink ir ne
įsakyk priešintis bet kokiam ban
dymui ginklo jėga atimti (to ob- 
tain control) politinės prieglau
dos prašantį asmenį".

Tuo tarpu prezidentas Nixo- 
nas, susipažinęs su SIMO Kudir 
kos įvykiu, pavedė Valstybės 
Departamentui pravesti papil
domą tyrinėjimą, paskelbė laiki
nąsias gaires visoms valdinėms 
įstaigoms ir pabrėžė, kad 
kiekvienas atvejis, liečiąs pabė
gėlius turi būt skubiai praneštas 
Valstybės Departamentui ir ki
toms tais reikalais besirūpinan
čioms įstaigoms, o taip pat ir 
Baltiesiems Rūmams. 1970 m. 
gruodžio 3 dieną užtikrino, kad 
nei vienas pabėgėlis prašąs azi- 
lio teisių neturi būti sauvališkai 
kieno nors grąžintas, pilnai ne
ištyrus aplinkybių. Gi pagal tą 
Valstybės Departamento naują 
potvarkį istorija kartosis. Bol
ševikų politika viengrąsinimais 
ir paremta. Jie visada prąsins.

Deja, ne pirmą kartą išValsty. 
bės Departamento susilaukiame 
neigiamų rezultatų ir mažes

niais mūsų tautinių reikalų at
vejais. Todėl teisingai pastebė
jo aukščiau minėtas komunistų 
Tiesos korespondentas, kad 
Nixonas nori sustiprinti savo 
pozicijas kongrese ir išstumti 
nepageidaujamus elementus 
idant jis, o ne pašalinės įtakos 
galėtų valdyti kraštą.

Dabar viena iš svarbiausių mū
sų pareigų yra skubiai įvairiais 
būdais reikalauti kongresą, kad 
priverstų Valstybės Departa
mentą pakeisti Šį potvarkį taip, 
kaip numato JAV įstatymai, kad 
nesikartotų daugiau tokios tra
gedijos.

O kad taip yra, štai patvirti
na jau dabartinių Valstybės De
partamento lankytojų žodžiai 
"Drauge" 1971.3.18 d. kur skun
džiamasi: "Mes ėjome įvalsty^ 
bės departamentą ir norėjome 
surasti Baltijos valstybių sky
rių. Deja, ten nebuvo ne tik sky 
riaus, bet ir stalo, prie kurio 
sėdėtų žmogus ir žinotų ką nors 
apie Baltijos valstybes, nežiū
rint, kad Amerika nepripažįsta 
okupacijos".

Visuotina laisvojo pasaulio 
opinija prieš sovietinį žiaurumą 
paveikė okupantą ir per užsienio 
korespondentus ėmė skelbti apie 
SIMĄ. įvairius gandus, kurie ne
įtikina mus. Lietuvių komunisti
nės spaudos "Laisvė" leidžia
mas New Yorke, paskelbė net 
pasikalbėjimą su Simo motina, 
žmona, draugais ir neva su juo 
pačiu. Kiek šitie gandai yra tik
ri, štai nusako pats Leninas, 
kurio žodžiais pagrįsti visi ko
munizmo idealai: "Komunistai 
privalo, jeigu reikalinga, nau
dotis visomis priemonėmis; bū
tent: apgaulės, suktybių, nele
galiais metodais, meluoti ir slėp
ti teisybę, kad įsiveržti į darbi
ninkų unijas, jose veikti ir dirb
ti komunistinį darbą... Geriau nu
žudyti šimtą nekaltų, negu paleis
ti vieną nusikaltėlį" (Sėja, 1970 
4 nr. iš Lenino biografijos).

Taip jie ir elgiasi. Pirmiausia 
Simą apkaltino vagyste laive. Da
bar kaltina, kad buvo neklaužada 
valdžiai ir t.t. Bražinskams taip 
pat primetė visokius kriminali
nius nusikaltimus ir daug kitų 
pavyzdžių.

Savo spaudoje apkaltino bolše
vikai ir laisvėje gyvenančius lie
tuvius, sukėlusius tokį didelį 
triukšmą pasaulio spaudoje, ku
rioje iki pat šiol pirmuose pus
lapiuose ir įžanginiuose buvo ra 
šoma apie Simo Kudirkos trage
diją, o tuo pačiu primenama apie 
bolševikų okupuotą mūsų tėvynę. 
Simo Kudirkos, Bražinskų ir Si- 
mokaičių tragedijos Lietuvos 
vardą iškėlė tarptautiniu mastu 
ir įtikino pasaulį, kad už geleži
nės uždangos gyvenimas nešvie- 
sėja, kad laisvė tebėra tik mitas 
ir veltui kas nors bandytų įro
dinėti kitaip.

OWNER-OPERATORS 
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S. Company trailers. Union scale. 

Paid benefits. Apply to:
ST. LOUIS FRF.IGUT LINKS
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JAUNIMO VAKARAS 
PHILADELPHIJOJE

Philadelphijos apylin
kėje gyvenantis jauni
mas sumanęs suruošti 
savybinį vakarą-koncer
tą kovo 13 d. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, 
meno programos atlikė
jų klausimą lengvai iš
sprendė. Apsieita su sa
vomis turimomis meno 
pajėgomis, o "pasisaldi“ 
nimui” iškvietė žinomą 
aktorių ir publikos juo- 
kintoją Vitalį Žukauską 
iš New Yorko. Jo buvo 
vaidmuo paįvairinti tar
pines meno programos 
dalis, leidžiant išpildyto. 
jams kiek atsikvėpti,

Eikime prie tolimes
nio šio vakaro-koncerto 
apibūdinimo. Jį sudera
mu žodžio įvadu atidarė 
Vytautas Maciūnas ir 
perdavė pirmąją pro
gramos dalį pradėti Da
nutei Muraškaitei, kuri 
vakaro dalyvius supa
žindino su poetu Vytau
tu Mačerniu ir jo kūry
ba — "Vizijos", kur po 
jos dar pasirodė pora 
mergaičių paskaityda- 
mos ištraukas iš tolimes
nių tų vizijų posmų. Jas 
pasikeisdamos skaitė Da
nutė Bakanaitė ir Daiva 
Makarauskaitė su įsijau 
timu į išpildomą dalyką 
ir gera lietuvių kalbos 
tarena. Jos visos turi ne
maža duomenų pasidary
ti ateityje geromis dai
liojo žodžio interpretato- 
rėmis, o tik bereikėtųiš 
šalies gauti tinkamos re
žisūros ir darbe kiek pa
sitempti.

Gerą įspūdį paliko šeš
tadieninės Vinco Krėvės 
mokyklos auklėtinių miš
rus choras susidedantis 
iš 17 mokinukų, kurio va
dovė yra mokytoja sol. 
O. Pliuškonienė. Sudai
navo keletą vaikams bū
dingų, lengvų dainelių. 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Jų išpildymas visiems la
bai patiko ir baigmėje, 
publikoj nerimstant plo
jimams , dar buvo išpra
šytas priedas — Riešutų 
daina. Pianinu pritarė 
muzikė Anelė Kauliny- 
tė.

Čia gimęs jaunuolis 
Kazimieras Ramanaus- 
kas-Roman pasigėrėti
nai paskambino gitara 
keletą lietuvių liaudies 
dainų melodijų ir vėliau 
su jauna, kylančia į 
aukštesnes muzikos me
no pakopas, Silvija Stu- 
pelyte dar duetu paskam
bino sunkesnį muzikos 
kūrinį.

Į pabaigą pasirodė 
mergaičių kvartetas, ku
rį paruošė solistė Juzė 
Augaitytė. Kvartetą su
darė: Renata Baraitė, Ra
sa Makarauskaitė, Zita 
Štarkaitė ir gitaristė Da
nutė Juzaitytė. Ir jos tik 
rai gražia sutartine, 
švelnių dainelių melodi
ja ir tonu jautriai rea
gavo į klausovų širdis.

Šituo kvartetu reikėtų 
mums daugiau susido
mėti, kad jis gavęs vi
suomenės pritarimą vis 
tobulėtų ir plėtotųsi nuo 
kvarteto per sekstetą iki 
okteto, ypač turint tokią 
dainos vadovę kaip sol. 
Juzę Augaitytę. Juk, me
nas — dvasios penas, o 
per jį išliks mūsų tau
tos dvasia gaivi ir nenu- 
senus.

Po programos vyres
nieji vaišinosi prie bufe
to ir baro, iš šio vakaro 
-koncerto įspūdžiais pasi
dalindami, o jaunimas 
iki mažiausio mokinuko 
— šoko.

Bendrai tarus, tokio 
pobūdžio jaunimo suruoš
tas vakaras - koncertas 
skaitytinas pasisekusiu 
ir lauktina ateityje jų dau
giau. J. Bubelis

J. GRAUDA

Laisvių stoka
Savo laiku mūsų atviro žodžio reporteris Edvar

das Šulaitis prasitarė, kad kalbant apie laisves, 
žmogus nė nesusigaudai, kur daugiau laisvių, kur 
mažiau? Nėra tam tikrų laisvių Tarybinėje Sąjun
goje, vėl gi, nėra tam tikrų laisvių Jungtinėse Vals
tybėse.

Suprantama, kiekvienam piliečiui neįtiksi. Kiek 
vienas savaip išverčia išskridusius posakius ir sa
vaip juos išaiškina. Vienas sako: Edvardas pasakė 
neatsargiai. Jis suklydo šitaip aptardamas Ameri
ką. Amerika laisva, o Tarybinė sąjunga neturi lais
vių. Kitas jau griežtai apibara Edvardą: tai apšmeiž
ta Amerika, priglaudusi mus šalis, mūsų antroji tė
vynė, visų laisvių motina.

Nei vyras klydo, nei vyras šmeižė Ameriką. Vy
ras pasakė gryną tiesą. O kur pasakei gryną tiesą, 
apie žmogų arba reiškinį, ten atsiranda ir priešinin
kų legionai.

Edvardas pasakė tikrą tiesą, kad nėra tam tik
rų laisvių ir Amerikoje. Ir nėra kočiapykti, ir nė
ra ko čia barti Edvardą, arba siuntinėti jamprovo- 
katyvius klausimėlius.

Jis ir neprivalo įrodinėti savo žodžius. Ameri
koje yra laisvė tarti žodį ir jo neįrodinėti. Time is 
money. Kas gaiš laiką diskusijoms ir svarstyboms?

Tik vienos rankos pirštus atlenkę matome: pir
ma — valdžia neturi laisvės pagriebti pilietį, paso
dinti jį už grotų ir nuslėpti suėmimą nuo viešumos; 
valdžia neturi laisvės nubausti tokį pilietį savo ga
lia, ištremti jį (sakysime į Alaską); valdžia neturi 
laisvės pasibelsti naktį prie jūsų durų, iškratyti jū
sų butą, įmesti jus į "juodą varną" (taip vadino ana
pus areštuotųjų transporto automobilius), ir uždary
ti iki tardymas eina, į vienutę; valdžia netgi neturi 
laisvės patikrinti ar tamsta gyveni iš savo darbo ar 
šiaip parazitauji be darbo kortelės; valdžia visiš
kai neturi laisvės patikrinti apie ką rašo ponai rašy
tojai ir kokias erezijas jie verda savo raštų pusla
piuose; valdžia neturi teisės steigti koncentracijos 
stovyklas, kur visuomenės labui netinkamas elemen
tas yra perauklėjamas ir mokomas produktyviai 
leisti laiką.

O kur dar krūvos atvejų, kur mes visiškai aiš
kiai matome šiurpulingą laisvių stoką Amerikoje. 
Ir spaudinių niekas netikrina — valdžia neturi lais ■ 
vės. Ir scenos darbo niekas nekontroliuoja — vėl 
valdžia neturi tam laisvės. Net gi niekas neveda są
rašų asmenų, lankančių bažnyčią, krikštijančių vai
kus, arba atliekančių pagrabą su kunigu — tai vis 
valdžios laisvių stoka.

Valdžia neturi laisvės atplėšti tavo laišką ir 
valdžia neturi laisvės klausytis tavo telefono šnek
tų. Valdžia dargi neturi laisvės įrengti mikrofoną 
viešbučio kambary...

Teisingai tarė Edvardas "nėra tam tikrų lais
vių Amerikoje", ar panašiai. Ir kol nėra čia išvar
dintų laisvių, Edvardas neturi laisvės atsakyti klau
simus.

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

VYTAUTAS ALANTAS

GAISRAS GIRIOJE
Ištrauka iš romano 'Šventaragis’

(5)

Dainius,pasidėjęs kank
les ant kelių, tingiai braukė pirštais per stygas 
kažką mąstydamas.

— Neguli? — paklausė Šventaragis.
— Nenoriu miego, o be to, mėgstu pasiklausy

ti girios bylos naktį.
Ir tikrai, giria bylojo naktį visokiais balsais ir 

garsais: ji braškėjo, baubė, viauksėjo, ūkavo neri
maudama ir lyg dejuodama. Pelėdos ubčio jo be per
stojo, ir jų klaikūs nusikvatojimai aidėjo nuo vieno 
girios krašto ligi kito. Taipgi be atvangos riaumo
jo taurai ir stumbrai, ir protarpiais jų maurojimai 
taip sudrebindavo girią, tarsi jie būtų draskęsi čia 
pat už medžių. Ypačiai kraupiai nuaidėdavo per gi
rią kažkoks ilgesingas, širdį veriąs vilkų staugi
mas pastūgomis, tartum tie žvėrys būtų pasimetę 
girios klaikynėse ir beviltiškai šauktųsi pagalbos..

Džiugas nutilo skambinęs ir pratarė įsiklausy
damas:

— Vilkai staugia į mėnulį.

Šventaragiui vaideliojosi, kad giria sunkiai al
suoja ištroškusi drėgmės. Bet vis dėlto jis bevelijo 
klausytis to balsingo triukšmo, kaip kad vaizduotis 
kas dedasi naktį girios ir raistynų glūdumose. O ten, 
jam šmėklojosi, turėjo dėtis baisūs ir kruvini daly
kai. Ten, pabudę iš savo guolių, išeina medžioti ir 
kelti savo kruvinų puotų tie plėšrūnai, kurie miega 
tankumynuose dienos metu, o raistų akivaruose ima 
judėti siaubūnai...

Jis žvilgterėjo ežero pusėn. Pro medžių lapiją 
daiktais baltavo migla prisidengęs ežero paviršius 
ir jam pasimaivėjo, lyg kad kažkas, — gal iš gel
mių išplaukusios undinės, — vietomis ant vandens 
būtų priklojusios baltų drobulių. Ir vėl, kai jis ap
metė akimis dunksančius blankioje mėnesienoje 
raistynus, jam per nugarą nuvingiavo pagaugiais 
šiurpelis: kas dedasi naktį tų gyvatynų, akivarų ir 
raistų glūdumose?

Šventaragis nebenorėjo apie tai galvoti: atvir- 
tęs aukštielninkas ir užmetęs rankas už galvos, jis 
įsižiūrėjo pro medžių viršūnes į padangę. Ten kur 
-ne-kur kone juodame dangaus plote mirgėjo žvaigž
dės ir vienoje vietoje pro lapų plyšį žvelgė išblyš
kęs gražus karalaičio Mėnulio veidas.

Ugniakuro apšviesta stovykla panašėjo į vai
duoklišką išsišakojusiais ir padangėsna atsirėmu
siais pilioriais šventyklą su žiburiuojančiais palu
bėje dangiškais šviesuoliais vietoje dervinių deglų 
ir besikurianančiu ugniakuru vietoje aukuro. Ir jam 

dingtelėjo galvon, kad ta šventykla pastatyta girios 
dievės Medeinės karalystėje...

— Ką daro Medeinė naktį: miega ar išeina me
džioti? — jam vėl dingtelėjo klausimas ir kažkaip 
nekilo jokia abejonė dievę naktimis keliaujant girios 
viršūnėmis pasižvalgyti po savo viešpatystę, o gal 
ir pamedžioti...

Ji jauna ir labai graži: grakšti, ilgakojė, ginta
riniais plaukais ir didelėmis švytruojančiomis aki
mis. Per petį ji persimetusi jaunos meškos kailiu, 
ant kito peties pasikabinusi įmantriai išrašytą kil
pinį, o už nugaros nešapasisiejusipilnąsidabarinių 
strėlių prikimštą tymo makštę. Ji žengia drąsiai ir 
lanksčiai, ją lydi Miškinis su Pušaičių ir jos drau
gai girios monai. Abipus dievės liumpsi viršūnė
mis, tarsi maknodami klampia pieva, du taurai pūs
dami iš šnervių baltą rūką. Dieve eina ant vieno 
tauro rago padėjusi ranką, tartum pasiramsčiuo
dama lazda.... Gal girios įnamiai naktį dėl to ir to
kie neramūs, kad jaudinasi ir kelia puotas matyda
mi iš savo lindynių išėjusią su savo palyda pasi
vaikščioti girių viešpatę...

Šventaragio mintis nutraukė Džiugas: prisi- 
tardamas kanklėmis jis ėmė tyliai skanduoti sudė
tus žodžius:

(Bus daugiau)
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BALANDINĖS NAUJIENOS
Balandžio pirmoji pastato lietuvių visuomenę 

prieš eventualią mūsų spaudos konsolidaciją. Jau 
seniai buvo tvirtinam a, kad turime perdaug paski
rų leidinių ir jau pats laikas jiems burtis, jungtis ir 
konsoliduotis. Ta tema skambėjo žurnalistų suvažia
vime. Dabar jau permatomi tiems skambesiams ir 
atsiliepimai.

Pogrindžio agentai praneša, kad pažangūs laik
raščiai Laisvė ir Vilnis įžengė į pažangų kelią. Šie 
laikraščiai jau iš seno skaudžiai junta savo tiražų 
menkėjimą, nes dėl senatvės sabotažo energingai iš ■ 
miršta -tų laikraščiu platintojai ir visokių vajų rė
mėjai. Laisvė ir Vilnis apsijungia į vieną pažangų 
leidinį. Naujo leidinio pavadinimas: Vilniškoji Lais
vė.

Reakcinės lietuvių liaudies atplaišos stengiasi 
kuoneveikti būsimą leidinį, pravardžiuodami jįVel- 
niškoji Laisvė. Pažangi liaudis velniais netiki ir žen
gia pažangos keliu pažangaus Internacionalu gar
sams skambant.

Puspažangiai laikraščiai Vienybė ir Akiračiai 
taip pat linkę apsijungti, nes jungia bendrieji tikslai 
ir bendrieji interesai. Takiau čia unijos įgyvendini
mas pasitarimuos užkliuvo už mirties taško. Mat, 
viena pusė siūlo būsimą jungtinį laikraštį pavadin
ti Akiračių Vienybė, kita gi pusė tvirtina, kad dera 
vadinti Vienybės Akiračiai. Kaip bebūtų, mirties taš
kas pasitarimuose nereiškia, kad artimoje ateityje 
Vienybė ir Akiračiai atsisakys nuopuspažangio bend
ravimo su kraštu. įtariama, kad čia yra redakcijų 
ambicijos, ir pakvietus jungtinio leidinio redakto
riumi, sakysim, Vytautą Kazakevičių, leidinių unija 
taps faktu.

Naujas, įdomus leidinys, atrodo, jau tampa fak
tu. Tai Žemelio Laiškai Lietuviams. Tokio pavadini
mo leidinys netrukus lankys visuomenę.

Įdomi balandinė žinia yra apie ALT ir LB. Dėl 
gilios tėvynės meilės, šios organizacijos nori užkas, 
ti kovos kirvius ir smagiai užsirūkyti taikos pypku
tę. Nesutarimai dabar kyla iš nesutarimo, ar imtis 
tabaką iš LB darželio, ar iš ALTplantacijų? Besi
derant dėl tabako, bijoma, kad koks nors apsukrus 
bendradarbis neįbruktų į taikos pypkę paprastos 
marijuanos.

Eiliniai tautiečiai, kurie sąžiningai sumoka vi
sas veiklos rėmimo duokles, bailiai laukia, kada iš 
ALT ir LB konkliavos kaminėlio kils dangun mels
vi dūmų kamuolėliai... Deja! Balandiniai nujautimai 
tokiems laukimams nujaučia ilgą distanciją.

Balandžio pirmosios naujienose dar daug davi
nių iš brolžudiškos batalijos rašytojų tarpe. Bet tos 
naujienos, kur kraujas, užmūrytos akys ir keiksm ai, 
nepritinka šiaip taikiam pirmabalandiniam kolori
tui.

- Novelės premija man širdį čirškina, 
bet nieko smegenys nevirškina.
O kad mūza man teiktų malones, 
ir premiją ištiestų Kašelionis!

KADŽIULIS 
AMERIKOJE 

(Priėjo Kadžiulis ir tarė)
— Matai, Degutytė parašė ei

lėraštį apie Angelą Davis, — 
kalbėjo būrelyje.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Degutytė pavydi Angelai 

laisvės. Juk Angelą gali ką nori 
skaityti ir rašyti.

♦♦♦

— Ar žinai balandinę naujie
ną? — paklausė vienas.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
-- Žinau ir nebalandinę. Chi- 

cagiečiai nutarė Lietuvių Fondo 
vajų paaukoti Traviatai.

♦♦♦

— O kas ta Traviata? -- pa
klausė vyras.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

— Brangiai atmokama mergi
na. Jai Chicagos lietuviai suki
ša per penkiasdešimt tūkstan
čių dolerių. Tokia pana ne tavo 
nosiai.

— Ko skrenda amerikonai į

Šie margučių pavyzdžiai 
stalą jums papuoš gražiai.

ORO BIULETENIS
BALANDŽIUI

Grėsmingi debesys bendruo
meniškos meilės mieste Phila
delphijoje vis koncentruojasi ir 
grasina žaibais. Chicagoje, prie 
ALT būstinės, taisomi žaibo
laidžiai. Esant įtemptai atmos
ferai, Chicagoje, krabai ėmė 
graužti vienas kitą, tuo priešta
raudami gamtamokslio vadovė
lių nurodymams, kad krabai gy 
veną taikiomis kolonijomis. Gal 
būt krabai pradėjo rašytojėti, 
nes tik šie kandžioja vienas ki
tą. Lietuvių Fondo vajuose saus 
ra, už tat gausūs ir derlingi kri
tuliai Operos laukuose. Metme
nų apylinkėse poetas Jonas Me
kas atrado gausų kastratų derlių 
ir apie savo atradimą paskelbė 
žurnale. Visiška tyla, bet že
mas slėgimas, būsimos tūkstan
tinės premijos slėny. Malonūs 
zefyrai draugiškų recenzijų erd - 
vėje. Kanadoje tilsta griausti
niai nes dail. Urbonas grįžo į 
kengūrų žemę.

Į stulpelį šitą laibą 
kirsiu kirtį, tartum žaibą.

LAIŠKAI POGRINDŽIUI
Parašykite, kad Tulys parašė 

"Aš bučiavau tavo žmoną", o Ti- 
ninis parašė "Dailininko žmo
ną", Lukšytė parašė "Kalnų vel
nią", o Barėnas parašė "Vel
nią". Stebeikis

Man atrodo, kad Akiračiai tu
ri teisę kalbėti apie gegutės liz
dą. Juk jie patys yra gegutės, 
tad ar ne gegutei kalbėti apie jos 
gyvenimo filosofiją? Jie krauna 
kiaušinius į svetimus lizdus. 

Kasdienis žmogus

Jeigu, kaip rašo Dirva (Nr. 
15) į Lituanistinį Institutą gal 
įstoti baigę šeštadieninę mokyk
lą, tai kuriems galams mums rū
pintis lituanistikos stipendijo
mis. Galime iš karto tapti aka
demikais. Studentas

HOROSKOPAS
Gimę Šaulio ženkle kels bal

są už LB įstojimą į ALT. Gimu
sieji Liūto ženkle kovos už ALT 
prisijungimą prie LB. Gimę 
Svarstyklių ženkle sakys, kad 
tai jiems rūpi, kaip pernykštis 

mėnulį? — ištarė kaž kuri po
nia.

Čia priėjo Kadžiulis ir tarė:
— Pagal Vilnies žinias, ame - 

rikonai vis taikosi pavogti iš 
mėnulio sovietinį Lunochodą.

Aktorius veteranas Stasys Pilka, kaip specialus Tarybinės akto
rių sąjungos svečias visą mėnesį svečiavosi ok. Lietuvoje. Iš ten 
atvykęs, jis prabilo... panegirikų kolchozo baudžiavai, sakydamas: 
dabartinių valstiečių varu nesuvarysi į privačius ūkius.

sniegas. Gimę Mergelės ženkle 
turi vengti įsivėlimo į politinę 
veiklą. Tie, kas gimė Dvynių 
ženkle sėdės ant dviejų kėdžių. 
Žuvų ženkle gimę tyliai stebės 
veiksnių politiką. Gimę Vėžio 
ženkle sėkmingai rašys anoni
minius raštelius. Gimę Skorpio
no ženkle, skaitys paskaitas pas 
kitatikius. Pasaulį išvydę Ožia
ragio ženkle ieškos gimusiųAvi- 
no ženkle, idant bendru frontu 
nieko neveiktų lietuviškame fron 
te.

— Simpoziume buvo dvi frak 
cijos, brangioji, altininkai ir 
bendruo menininką i. Ir.*, disku
sijos buvo karštos.

IŠ SPAUDOS ARUODŲ
KOMUNIZMO STATYBA:

Traktoriai apsivertė 63 kar
tus ir 45 atvejais traktoristai 
buvo girti. (Tiesa)

TARYBINES LIETUVOS CIVI
LINE AVIACIJA

Lietuvos civilinės aviacijos 
viršininkas G. Liachovas, pava- 
duoojas K. Sirokvaša, vyr. in
žinierius T. Čirkovas, ryšių vir
šininkas G. Grenadioras.

(Tiesa)

Satyros ir sarkazmo vaišės, sunkiai su
virškinamos. Tai rodo tulžingos reakci
jos į Pobrindžio šypsenas.

TUMORAS

IR

HUMORAS

Aušrelė Ličkutė

Vos paspaudžia kam jo tumorą, 
ima loti tas prieš humorą.
Visą svietą žiauriai kaltina 
ir save baltai išbaltina.
Ima čiulpti plūsmo tešmenis, 
ima keikt raštus ir asmenis 
ir su klouniška gracija 
kelia dulkinimo akciją.
Pila su tikra histerija 
rašalinę dizenteriją - 
maišo dangų, maišo ūkanas, 
gavęs humoro palūkanas... 
Stebi Pogrindis tuos asmenis 
ir galanda juoko ašmenis: 
visam svietui sveikas humoras, 
kai paspaustas klouno tumoras!

STASYS PILKA:

ATVIRAS ŽODIS:

Atviro žodžio judėjimas ak
tyviai kovoja už principą šlėktiš 
ko liberum veto "niepozwalam" 
bet kurioje "atviro žodžio" kritiš
koje. (I Laisvę)

KELIAUJANTI KALAITE:

Pirmiausia jie sustos Hot 
Springs, Ark., kad galėtų pasi
maudyti su senais pažįstamais. 
Vėliau kelioms savaitėms jie
du gali pasukti į Kaliforniją. Il~ 
gon kelionėn jiedu išsiveža ir 
mažytę savo kalaitę.

(Naujienos, Nr. 33)

GAVĖNIOS TEMOS:

Gavėnios pirmą sekmadienį 
vienas pamokslininkas skatino 
klausytojus apsimarinti. Ėmė, 
ir konkrečiai sumetė nuo ko su 
silaikyti: Nuo degtinės? Žino
ma, perdaugnegerai. Nuo alaus? 
Na, koks čia šiandieną alus? pa
mojo jis ranka.

(Darbininkas, Nr. 14)

patarlės kaip perlai
Baidosi Girnius konservatiz

mo, kaip velnias kryžiaus.

Pasitarnavo, kaip Zimanas pa- 
girdamas Remeikį.

Susijungė, kaip "Aidai" su 
"Akiračiais" prieš ALTą.

Įsimylėjo, kaip Vincas Trum
pa Hilferdingą ir Muravjovą.

Aiškūs, kaip Vytauto Kavolio 
psichologiniai raštai.

Įrodinėja, kaip Skardžiusias 
yra "lituanistika".

Pristatė, kaip Jonaitis Bizaus - 
ką.

Jie savų neturi ūkių, 
jie, patenkinti kolūkiu, 
velka žagrę tarp vagų — 
čaižo Sniečkus botagu. 
Tai teatras, tai vaidyba, 
tai tarybinė kūryba! 
Velka žagrę tarp vargų -- 
čaižo Sniečkus botagu.

PERFECTION IN EXILE: 
Fourteen Contemporary Lithu
anian Writers Akiračiai negali 
turėti monopolio "atviram žo
džiui". Atvirą žodį taria ir "Jau
nosios kartos žurnalas" Met
menys. Ten Jonas Mekas apta
ria dabartinius poetus ir pro
zaikus (matyti pakliuvusius į jo 
kompaniją Perfection in Exile 
leidinio puslapiuose). Jonas Me
kas taip aptaria "dabartinius" 
(contemporary) poetus ir pro
zaikus: (Metmenys, Nr. 20, p. 
9).

dabartiniai poetai ir pro
zaikai tokie jau skiedikai, 
tokie jau bedaikčiai, be- 
pa učiai.

Pogrindis klausia, kaip atsi
lieps į tai kiti trylika, kuriuos 
dr. R. Šilbajoris susodino ap
link Joną Meką?

###

KULTŪROS PARAŠTĖJE

Anot V. Vaitiekūno, kelnių ap
mauti per galvą negalima, bet 
naujoji Valdyba apsimovė.

A. Juodvalkis (Draugas Nr. 54)

Kaip netinka kapeliono pra
vardžiuoti generolu, taip pat ne
dera vakarinių literatūros kur
sų lektoriaus vadinti mokslinin
ku. Pr. V. (Draugas)

Tiek knygų perskaičiau, vi
sus visus mokslus pabaigiau, o 
negaliu atskirti bendravimo nuo 
bend rada r biavimo!
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JURU SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Atsigręžus atgal įmū- 
sų skautiško jaunimo nu
eitą veiklos kelią žvilgs
nis sustoja prie nedide
lio uniformuotų jūrų 
skaučių būrelio Kaune žy
giavusio Laisvės Alėja 
Sv. Kazimiero šventėje 
1936 metais. Tada pradė
tos kurti Seserijos jūrų 
skaučių eilės augo ir pli
to nepriklausomos Lietu
vos mokyklose, ugdant 
naują jūrinio skautavimo 
dvasią. Sovietų okupa
cijai nutraukus šią pras 
m ingą veiklą ir antro 
pasaulinio karo bangom s 
išnešus lietuvių tautos 
dalelę.į laisvus vakarus, 
vėl buvo atkurta Lietuvių 
Skautų Sąjunga ir Vokie
tijoje, Nuertingene 1946 
m. atsikūrė Seserijos jū
rų skautės. Iš Vokietijos 
emigracija jūrų skaučių 
veiklą perkėlė į Kanadą 
(Toronto) ir JAV (Chica
go), kur 1950-1956m. at
kurti jūrų skaučių viene
tai, išaugę net ligi tuntų, 
iki šių dienų tęsia gra
žią, prasmingą ir mūsų 
jaunimui patrauklią veik
lą, kurioje dalyvauja da
bar apie 120 jūrų skaučių 
ir vadovių. ***

Laimingos, gražios 
dienos nepastebimai le
kia. Greitai prabėgo ir 
Seserijos jūrų skaučių 
veiklos 35 metai, per 
šias eiles beeinant jau 
trečiai generacijai, per 
jūrų skaučių eiles perė
jus gražiam būriui susi
pratus io lietuviško jau
nimo.

Šią, 35 m . jūrų skau
čių veiklos sukaktį įspū
dingai paminėjo Chica- 
gos jūrų skaučių "Neri
jos” vietininkija š.m. va
sario mėn. 28 d. Jaunimo 
Centre Chicagoje.

Šventė buvo pradėta pa
maldomis Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje jas atlaikant 
ir labai turiningą pa
mokslą pasakant jūrų 
skaučių kapelionui ps. 
kun. Algimantui Keziui, 
S.J. Jose su vėliava da
lyvavo 62 vietininkijos 
jūrų skautės bei vado
vės.

Iškilmingas minėji
mas įvyko mažojoje Jau-' 
nim o Centro salėje, da
lyvaujant LSS rajono va
dovybei, visų tuntų tun- 
tininkams, kitiems sve
čiams, tėveliams ir pa
čioms jūrų skautėms. Vi
sus šventės dalyvius 35 
m. sukakties proga pa
sveikino Nerijos sesės 
Milda Kupcikevičiutė, 
Kristina Juodvalkytė ir 
Jūratė Zeikutėdeklamuo- 
damos bei skaitydamos 
sesės Ritos Fabijonie- 
nės šiai progai specia
liai sukurtą poemą. Su
kaktį simbolizavo jubi
liejinis tortas su septy
niomis žvakėmis, atžy- 
minčiomis penkmeti- 
nių stovyklų laužus, tor
tui apjungiant visus 35 
veiklos metus. Žvakių už
degimui buvo pakviestos 
pirmųjų jūrų skaučių vie
netų steigėjos bei jų na
rės. Pirmojo jūrų skau
čių vieneto 1936 m. Kau
ne kūrėjos v.s. H. Plau- 
šinaitienės žvakutę jai 
dėl peršalimo negalint 
dalyvauti, uždegė v.s. M. 
Jonikienė, LSS Pirmijos 
narė. Vokietijoje atkurto 
vieneto žvakutę uždegė 
jo narė A. Veselkienė. 
Pirmojo jūrų skaučių tun
to (Chicagoje) pirmos 
tuntininkės v.s. F. Kur- 
gonienės, dabar LSS Pir
mijos vicepirmininkės 
žvakutę, jai dėl susirgi
mo negalint dalyvauti, už~ 
degė ps. Irena Regienė. 
Seserijos dabartinės jū
rų skaučių skyriaus ve
dėjos s. M. Vasiliaus
kienės žvakutę, jai iš To
ronto negalėjus atvykti, 
uždegė gint. V. Račiūnie
nė. Likusias žvakutes 
uždegė Nerijos vietinin
kijos laivų vadės Živilė 
Karaliūnaitė, Giedrė 
Leonaitė ir Vida Viš- 
čiutė. Žvakutes užpūsti 
buvo pakviestos septy
nios jauniausios udry- 
tės.

Daug gražių linkėji
mų jūrų skautėms išreiš • 
kė rajono vadas v.s. P. 
Nedas, vadeivė ps. I. Ke- 
relienė, A, Veselkienė, 
Brolijos jūrų skautų sky-

Nerijos jūrų skautės kanklininkės išpildant minėjimo programą. 
K. Miecevičiaus nuotrauka

riaus vardu j.v.s. Br. 
Juodelis ir jūrų skaučių 
tėvų vardu K. Miecevi- 
čius. Nuoširdūs sveikini
mai raštu buvo gauti iš 
v.s. H. Plaušinaitienės, 
skyriaus vedėjos s. M. 
Vasiliauskienės ir buvu
sių jūrų skaučių tunti- 
ninkių: v.s. F. Kurgonie- 
nės ir s. Zitos Dudėnie
nės. ***

Vaišės, kaip antroji 
šventės dalis, visiems 
sėdint prie jūrų skaučių 
tėvelių skanumynais ap
dėtų stalų, buvo pradėtos 
kapeliono ps. kun. A. Ke- 
zio malda ir jūrų skau
čių tėvų komiteto pirm. 
M. Kupcikevičienės tor
to piovimu. Visiems be- 
sivaišinant, Mildos Kup- 
cikevičiutės vadovauja
ma jūrų skaučių grupė 
išpildė deklamacijų, dai
nų, kanklių ir gitarų mu
zikos montažą ”Pajūry”, 
pagal ”Gintarėlės" pa
davimą. Čia puikiai pa
sirodė kanklininkių pen
ketukas, kurį sudarė jū

rų skautės keturios se
sutės Bilitavičiutės ir V. 
Stravinskaitė, deklamuo
jančios ūdrytės, bei jūrų 
skautės gabiai vadovau
jant sesei Mildai. Pui
kiai skambėjo sesių dai
nos, įdėtą darbą rodė vy
kusios dekoracijos ir 
svarbiausia, kad viskas 
buvo suruošta jaunesnių 
vadovių rankomis. Dide
lė, maloni naujiena buvo 
kanklės ir jų muzika, ku
rios taip mažai yra di
džiojoje Chicagoje. Ir bū
tų labai gera, kad tos 
kanklės Nerijoje dažnai 
nuskam betų.

Šventė baigėsi sma
giu vadovių, tėvelių ir 
svečių pabendravimu, ku
ris parodė, kad palyginti 
jauna Nerijos vadijapūi- 
kiai veda mūsų skautiš
ką jaunimą Baltijos kran
tų link ir turi didelį tė
velių bei visuomenės pa
sitikėjimą. Nerijos vie- 
tininkijai vadovauja ps. 
Aldona Jovarauskienė.

j.v.s. B.J.

ketavimą kitą dieną aprašė 
Detroito laikraštis Detroit 
News.

• Studentu ansamblis, 
kuriam vadovau ja muz. Sta
sys Sližys, kovo 20 d. išsi
rinko valdybą: Kastytis 
Karvelis, Antanas Poškus 
ir Irena Sventickaitė.

• Abiturientai kviečia vi
sus, jaunus ir senus, atsi
lankyti i jų balių ”Kartą 
Pavasarį”, kuris įvyks ba
landžio 17 d., 7 v. v. Lietu
vių Namuose. Paklausyki
me jaunimo balso, jei nori
me, kad jaunimas būtų su 
mumis, būkime ir mes su 
jais ir vykime j jų ruošiamą 
balių. I balių registruoja- 
masi ir vietos užsakomos 
pas Juozą Orenta tel. 274- 
3213. Balių globoja skaučių 
ir skautų tėvų komitetas.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopos susirinkime, kuris 
įvyko vasario 28 d. Lietu
vių Namuose, buvo išrinkti 
į valdybą 4 nauji nariai ir 
dabar valdybos sąstatas iki 
ateinančių metų rinkimų 
yra toks: pirmininkas Vin
cas Tamošiūnas, I-mas vi
cepirmininkas Antanas Pet
rauskas, Il-ras vicepirmi
ninkas Vladas Simutis, se
kretorė Elžbėta Jodinskie- 
nė, iždininkas Petras Bliu- 
džius, kultūrinės ir spaudos 
sekcijos vadovas Jonas Švo
ba, moterų sekcijos vadovė 
Bronė Selenienė, sporto sek
cijos vadovas Jonas Šosta- 
kas ir nariai: Matas Bau- 
kys, Antanas šiurkus ir Jo
nas Kavaliauskas, jaunimo 
sekcijos vadovas Robertas 
Selenis ir parengimų komi
sija: Juozas Augaitis, Fe
liksas Blauzdys, Jonas But
kus ir Kazys Sragauskas.

• Vilniaus Sąjungos De
troito skyrius 1971 m. val
dybą išsirinko sekančią: 
pirmininkas Albertas Mi-

• Detroito Jūrų šaulių 
”švyturio” kuopos konkur
sinių šokių vakaras įvyks 
balandžio 24 d., 7 vai. vaka
re. Bus premijuojami trys 
šokiai: polka, valsas ir tan
go. Kiekvienam šokiui bus 
skiriamos dvi premijos.

A. Grinius

SAN FRANCISCO
• Dail. Leonas Urbonas 

San Mateo College salėje 
turėjo pasekmingą ir įdo
mią paskaitą bei savo meno 
darbų parodą. Paskaitoje 
dalyvavo virš 50 San Fran- 
cisco ir apylinkėse gyve- 
čių lietuvių, ypač propor
cingai daug jaunimo. Po 
paskaitos buvo kavutė su 
užkandžiais, kurią organi
zavo Lila Pažemėnienė ir 
Vanda Šliūpienė.

• San Jose mieste sėk
mingai veikia lituanistinė 
šeštadienio mokykla vado
vaujama Aldonos Kudirkie
nės ir Rūtos Laurinaitienės. 
Vaikai atvežami net iš vie
tovių esančių 40 mylių at
stume.

• San Francisco Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
inž. Vytautas Šliūpas darbo 
reikalais išvyko trims sa
vaitėms į Etiopiją, Afga
nistaną, Iraną, Turkiją, 
Graikiją ir Tunisą. Jam va
žinėjant, L. B. apylinkei 
vadovauja vicepirmininkas 
Alfonsas Vindašius, gyve
nantis Sunnyvalle.

• Atsikėlė gyventi į San 
Francisco apylinkę lietuviš
kos šeimos: inž. A. Griga
liūnas (į Walnut Creek) iš 
Los Angeles ir inž. V. Lei- 
kus (į Mountain View) iš 
Connecticut.

• Vasario šešioliktosios 
minėjime paskaitą skaitė 
pulkininkas K. Pažemėnas. 
atvykęs iš Los Angeles.

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

RAMOVĖNAT PAMINĖJO 
DVIDEŠIMTS METŲ 
VEIKLOS SUKAKTĮ

Kovo 21 d. Ramovėnai tu
rėjo Lietuvių Namuose sa
vo skyriaus susirinkimą ir 
jame paminėjo savo veiklos 
20 metų sukaktį. Skyrius 
turi 25 narius ir į susirin
kimą atvyko daugiau kaip 
pusę narių. Susirinkimą 
atidarė skyriaus pirminin
kas pik. Jonas šepetys ir, 
taręs žodį, pakvietė atsisto
jimu ir tylos minute pa
gerbti mirusius skyriaus 
narius. Susirinkimui pra
vesti pakvietė: gen. Joną 
Černių — pirmininku ir 
Viktorą Perminą — sekre
toriumi.

Skyriaus veiklos praneši
mus padarė: valdybos pir
mininkas pik. Jonas šepe
tys, sekretorius majoras 
Kazys Daugvvdas, iždinin
kas Bronius Tatariųnas ir 
revizijos kom. česys šadei- 
ka.

Skyriaus iždininko Bro
nio Tatariūno ištrauka iš 
kasos knygos finansų sto
vio, net dvidešimts metų 
laikotarpio, buvo kruopš
čiai paruošta, atspausdinta 
ir skyriaus nariams išda
linta.

Nutarta šiais metais ben
dromis jėgomis su L.K.K. 
savanoriais, birutietėmis ir 
abiejų kuopų šauliais su
rengti Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą su 
programa ir dovanomis, 
gautą pelną pasiunčiant 
žurnalui Kariui paremti.

1971 metams skyriaus 
valdyba perrinkta ta pati: 
pik. Jonas Šepetys — pir
mininkas, majoras Kazys 
Daugvvdas — sekretorius 
ir Bronius Tatariūnas — 
iždininkas. Revizijos komi
sija: Česys šadeika — pir
mininkas ir Antanas Pet
rauskas narys.

Susirinkime buvo atlikti 
balsavimai ir į centro val
dybą. Buvo išstatyta net 14

kandidatų. Daugiausiai bal
sų surinko šie kandidatai: 
S. Dirmantas, K. Dabulevi- 
čius, J. Gaižutis, M. Naujo
kas, A. Repšys, P. Dirkis ir 
E. Vengianskis. Balsavi
mą pravedė išrinkta komi
sija: Leonas Kalvėnas, Juo
zas Leščinskas ir Jurgis 
Rekašius.

Susi r inkimo pradžioje 
skyriaus ir valdybos narių 
buvo padarytos nuotraukos, 
kurios bus pasiųstos ir tilps 
leidžiamoje Ramo venų II 
dešimtmečio veiklos atžy- 
mėjimo knygoje.

Susirinkimui pasibaigus 
buvo bendri užkandžiai ir 
kavutė. Dalyvavo apie dvi
dešimts žmonių. Užkan
džius paruošė ir šeiminin
kavo: Juozas ir Marija 
Kinčiai ir Vera Kulbokienė.

• Amerikos Lietuvių Ra
dijo Klubas "Amerikos Lie
tuvių Balsas’’ savo metinia
me susirinkime, kuris įvy
ko kovo 21 d. Lietuvių Na
muose išsirinko naują 1971 
metams valdybą: pirminin
kas Vacys Urbonas, vicepir
mininkas Kazys Gogelis, vi
cepirmininkas Jonas Urbo
nas, sekretorius Juozas Les- 
činskas, finansų sekretorius 
Antanas Janušis, iždininkas 
Jurgis Rekašius, teisinis 
patarėjas adv. Kęstutis 
Ambrose, direktoriai Vin
cas Kankalis, Stasys Ra- 
čiūkaitis- ir Antanas Su- 
kauskas, tvarkdarys Juozas 
Murinas, valdybos nariai: 
Jonas Kriščiūnas, Stasys 
Garliauskas, Rimas Korsa
kas, Rožė Ražauskienė, Fe
liksas Blauszdvs ir Marija 
Maršalkovičienė. Revizijos 
komisija: Kazys Ražaus- 
kas, Petras Marčiukaitis ir 
Jonas Maršalkovičius.

• Detroito Studentai pi
ketavo Sibiro dainininkus 
ir šokėjus iš Omsko.

Atvykę prie Masonų au
ditorijos su 10 plakatų ir 
juodu karstu, išdalino apie 
700 lapelių, šį studentų pi-

siūnas, sekretorius Kazys 
Veikutis, iždininkas Euge
nija Bulatienė. Revizijos 
komisija: Alfonsas Rimbą, 
Vytautas Gurka ir Valenti
na Osteikienė.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SUPERIOR 
S AVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

aukštesnius nuošimčius
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

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 East 185th Street
361-1763 531-7770
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A_. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE

A.A. Gen. Štabo majoras

ANTANAS JONAITIS

KAZIUKO MUGE CLEVELANDE

• Pedagoginiai lituanisti
kos kursai balandžio 4 d., 
sekmadienį, Naujosios pa
rapijos salėje rengia litera
tūros valandėlę. Programo
je kursų lankytojų kūrinė
liai, literatūriniai duotomis 
temomis parašyti darbai ir 
muzika. Pradžia 5:45, įėji
mas laisvas.

Visi nuoširdžiai kviečia
mi.

• Petras Dauparas apie 
80 m. amžiaus, buvęs ilga
metis clevelandietis, miręs 
St. Petersburge, Floridoje, 
parvežtas palaidoti Cleve
lande, kur gyvena du jo sū- 
mūs. Velionis buvo geras 
Dirvos rėmėjas.

• A. L. Tautinės S-gos 
Clevelando skyriaus meti-
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.). Dabotvarkėje
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija. Laukiama gausaus 
skyriaus narių dalyvavimo.

• K. S. Karpius, praleidęs 
kelias savaites atostogų 
Floridoje, grįžo į Clevelan
dą, parvežęs nuo ten gyve
nančių buv. clevelandiečių 
sveikinimus.

Sveikina dr. A. T. Tamo
šaitis, Povilas Lingis, Marė 
ir Justinas Misčikai iš Mia
mi; Tomas Čiurlionis, Do
micėlė štaupienė iš St. Pe- 
tersburgo; dr. Jonas T. 
Vitkus iš Pompano Beach.

• SLA 14 kuopos nariu 
susirinkimas įvyks balan
džio 5 d., 6:30 v. v., Lithua
nian Village name, 377 E. 
185 St. Darbotvarkėje: 
kuopos kasdienių reikalų 
aptarimas ir naujos valdy
bos rinkimas. Po susirinki
mo ten pat Įvyks kuklus 
broliško bendravimo pobū
vis. Nariai prašomi susirin
kime ir pobūvyje dalyvauti 
su savo šeimų nariais.

RUZĄ BALDANI, sensacin
gai išpildami Carmen vaidme
nį Lincoln Center New Yorke, 
Metropolitan operai gastroliuo
jant Clevelande irgi atliks Car
men rolę. Ruzą Baldani, mez
zo-sopranas, gimusi Jugoslavi
joje, dainavo operose Muenche - 
ne, Barcelonoje ir Chicagoje. 
Metropolitan operoje debiuta
vo 1965-66 m. sezone.

Bilietai į Metropolitan ope - 
ros spektaklius Clevelande 
Public Auditorium jau parda
vinėjami. Sekite skelbimus.

<> BILIETAI JAU PARDUODAMI £

| METROPOLITAN OPERA |
JĮ APRIL 26 THRU MAY 1 IN

I
Apr. 26, Eve: CARMEN
Apr. 27, Eve: WERTHER

Apr. 28, Eve: LA PERICHOLE
Apr. 29, Eve: RIGOLETTO

PRICES: $2.50, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $11, $12, $16 (No Tax) S
Tickets Available for Ali Operas—Not Ali Prices for Some Oparas. j!

BOX OFFICE: Broadview Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė. — Phone 621-8897 5
Gpen 9:30 A.M.-5:30 P.M. Librettos on Sale Knabę Piano used Exclusivel <

CLEVELAND PUBLIC AUDITORIUM
I Apr. 30, Eve: AIDA
I May 1, Mat: MADAMA BUTTERFLY 

May 1, Eve: DON GIOVANNI

A.A. gen. štabo maj. Antanas Jonaitis

1971 m. kovo 25 d. 3 
vai. po pietų Clevelande 
ligoninėje mirė gen. šta
bo m ajoras Antanas Jo
naitis, palikdamas gi
liam nuliūdime žmoną 
Izabelę Jonaitienę, duk
rą Rimgailę Nasvytienę 
su vyru Donatu ir anū
kėmis, seseris Jonynie- 
nę su vyrų Detroite ir 
seserį Lietuvoje, gimi
nes ir artimuosius.

Antanas gimė 1899 m. 
lapkričio 19 d.Norvaišių 
kaime, Bublelių valsč. 
Šakų apsk., ūkininkų šei
moje. Kad gyvenime at
sistojus ant tvirtesnių ko
jų reikalinga , kiek lei
džia aplinkybės, apsišar
voti mokslo žiniomis. 
Baigęs pradžio mokyk
lą įstojo į gimnaziją. 
Gimnazijoje mokindama
sis įsitraukia į L. Šaulių 
Sąjungos darbą ir skau
tus. Tie darbai ir nulė
mė jo gyvenimo eigos ke 
lią. Jis įstoja į Lietuvos 
Karo Mokyklą V laidą ir 
sėkmingai baigia 1923 m. 
ir pakeliamas į kari
ninko-leitenanto laipsnį. 
Buvo paskirtas į 9-tą 
pėst. pulką. Dalyvauja 
Klaipėdos sukilimo vyk
dyme. 1926 1.1. perkelia
mas į 4-tą pėst. pulką. 
Būdamas Marijampolės 
ir Panevėžio įgulose liuo- 
slaikį sunaudoja mokslo 
žinių pagilinimui. Jis 
siunčiamas į Aukšt. Ka
ro Technikos Kursus ir 
1928 m. sėkmingai bai
gęs perkeliamas į Ryšių 
Batalijoną. Pagaliau 
1934 m. baigė Vytauto Di
džiojo Aukštąją karo mo
kyklą ir pervestas įgen. 
štabo karininkų korpą, ir 
perkeltas į Kariuomenės 
Štabą II skyrių. 1935 m. 
pakeltas į gen. štabo ma
joro laipsnį. Sovietams 
okupavus Lietuvą, 1940 
m. rugpiūčio 4 d. jis bu
vo atleistas į atsargą.

1944 m. Sovietų kariuo
menei artėjant į Lietu
vos teritoriją, Antanas 
su šeima pasitraukė į 
Vokietiją. Karui baigian
tis Antanas apsigyveno 
Regensburge ir vėliau 
Scheinfeldo lietuvių sto
vykloje. Ola jis įsitrau
kė į stovyklos adminis
tracinį darbą, skautų ir 
visuomeninę veiklą. Su

sidarius galimybei emi
gruoti į JAV, jis su šei
ma 1949 m. atvyko į Cle
velandą, gavo darbą 
Twist Drill Co., kur ir 
dirbo iki buvo atleistas į 
pensiją.

Kaip Lietuvoje, Vokie
tijoje, taip ir atvykęs į 
Clevelandą, tuoj įsi
traukė į skautų veiklą.

1950 m. liepos 22 d. 
įsikūrė L.V.S. Ramovės 
Clevelando skyrius. A. 
Jonaitis judriai prisidė
jo prie ramovėnų orga
nizavimo ir vadovavi
mo: 1952 m. skyriaus iž
dininkas, 1953 m. sky
riaus vicepirmininkas, 
1958 m. 1960 m. skyriaus 
pirmininkas. 1958 m. A. 
Jonaičiui pirmininkau
jant skyrius įsigijo vėlia
vą, Ją išsiuvinėjo ponia 
Izabelė Jonaitienė.

A. Jonaitis Vasario 
16-sios gimnazijos rėmė
jų būrelio vadovas, daly 
vauja Radio Klubo darbe 
ir rėmė finansiškai. Rė
mė sportininkus, dalyva
vo jų sudarytose komi
tetuose, organizavo spor
to šventes. Kur buvo įsi 
parėigojęs, jis įsiparei 
gotas pareigas sąžinin
gai ir stropiai atliko.

A.A. gen. štabo ma
joro Antano Jonaičio 
kūnas buvo pašarvotas 
Della E. Jakubs & Son 
laidojimo įstaigoje 936 
East 185 St., Clevelan
de, Ohio. Paskutinis at
sisveikinimas įvyko š. 
m. kovo 28 d. 7-9 vai. , 
vakare. Lietuvių visuo
menė užpildė laidojimo 
įstaigą. Atsisveikinimui 
vadovavo Juozas Stempu
žis.

Su velionio gyvenimu 
supažindino A. Mikoliū
nas. Atsisveikino: ramo
vėnų vardu Vi. Knistau- 
tas, LB I apyl. — F. Ei
dimtas, šaulių — dr. K. 
Pautienis, birutininkių - 
V. Nagevičienė, skauti- 
jos — Pr. Karalius, vyr. 
skautininkės ir seseri
jos — N. Kersnauskai- 
tė, bičiulių — Ed. Mal- 
canas ir šeimos ir gi
minių — A. Augustina- 
vičienė.

Kun. K. Žemaičiui su 
kalbėjus maldą, asistuo
jant K. Giedraičiui ir 
R. Švarcui, atsisveikini 
mas buvo baigtas gies
me "Marija, Marija".

Pirmadienį po pamal
dų Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, velionis bu
vo gausaus būrio bičiu
lių ir giminių palydėtas 
į Visų Sielų kapines kur 
ir palaidotas.

L. Leknickas

C 1 e v elando lietuviškoji 
skautija š. m. kovo mėn. 20 
d. tracinės Kaziuko mugės 
aplinkoje pristatė mūsų vi
suomenei savo ilgą žiemos 
vakarų kruopštaus darbo 
vaisius. Savo kūrybinio ir 
ugdomojo išradingumo dė
ka Clevelando skautai ir 
skautės sugebėjo ir šiais 
metais bent trumpam su
grąžinti mus į dar atmena
ma praeitį ir pasidžiaugti 
tuo kuo kadaise gyvenome, 
kur savo lietuvišką širdį 
gaivinome. "Težydi vėliai 
Lietuva, kaip Tavo slėnių 
lelija, tebūna vėl namuos 
ramu ..."

Tradicinė Kaziuko mugė 
ir šiais metais vyko Naujo
sios parapijos salėje, kuri 
tą vakarą gal daugiau buvo 
panaši į lietuviškosios tau
todailės muziejų išpuošta 
lietuviška seklyčia. Tokioj 
jaukioj ir žavinčioj aplin
koj, labai punktualiai, kaip 
programoje buvo nustatyta 
ir įvyko mugės atidarymas. 
Tvarkingoj ir skautiškos 
drausmės tvarkoj, sesei I. 
Bublienei pakvietus, į salę 
įžygiavo šie skautų ir skau
čių vienetai: Lietuvių Jūrų 
Skautijos "Klaipėdos" Jun
ginys, Pilėmi tuntas, Nerin
gos tuntas su savo jauniau
siom narėm "Aguonėlėm", 
židinietės, s k a u t ininkės, 
skautininkai, akademikės, 
akademikai.

Visiems užėmus skirtas 
vietas Neringos tunto tun- 
tininkė Nijolė Kersnauskai- 
tė jautriu žodžiu prabilo į 
susirinkusius ir atidaryti 
mugę pakvietė žinoma vy- 
resnios kartos didelį ir ne
nuilstama vyčių veikėją 
Juozą Sadauską.

Juozas Sadauskas, jaut
rus lietuviškojo gyvenimo 
stebėtojas ir aktyvus mūsų 
gyvenimo reiškėjas, nepa
prastai šio momento sujau
dintas, džiaugėsi, jog jau
noji karta žengia tikru lie
tuvišku keliu ir gražiu ben
dradarbiavimu su vyres
niaisiais teikia daug vilčių 
geresniai ir šviesesniai mū
sų tautos ateičiai.

J. Sadauskui perkirpus 
kaspiną Kaziuko mugė tapo 
oficialiai atidaryta.

Esantieji mugėje išstaty
ti eksponatai ir tokioj lie
tuviškoj bei meniškoj ap
linkoj išdėstyti, stebino lan pasireiškė židinietė Bronė

Zigmas Peckus, laimėjęs Kaziuko mugėje lėlę, priima iš tunti- 
ninkės N. Kersnauskaitės. V. Bacevičiaus nuotrauka

kytojus ir žavėjo kiekvieną. 
Skautiškas išradingu mas, 
nagingumas ir meilė darbui 
bei kūrybinga iniciatyva 
visur ryški. Budinčios skau
tės visiems mielai aiškino, 
patarnavo, kvietė pirkti. Ir 
kaip tu žmogus nesusižavė
si lietuvišku daikteliu, kada 
į tave kalba tokios meilios 
lietuviškos atžalėlės, žiūro
vai, o jų buvo labai daug, 
net iš Pittsburgho atvažia
vusiu, turėjo progos paste
bėti, jog skautų veikimo ra
tas nėra vien tik žaidimais 
paremtas, bet įvairus, 
kruopštaus ir rimto darbo 
vainikuotas. Skautų organi
zaciją šį siekimą grožio ir 
kūrybingumo, kaip tik šia 
proga ir norėjo parodyti, 
šiuos idealus labai ryškiai 
kaip tik ir iškelia ir skiepi
ja Neringos tunto tuntinin- 
kė, Nijolė Kersnauskaitė, 
kuri tuntui, galima sakyt, 
skyrė dalį savo gyvenimo.

Mugė reiškėsi ir kitokiom 
atrakcijom: veikė židinie- 
čių lėlių teatras, kuris bu
vo skoningai ir meniškai 
sukurtas, židinio ratą suko 
energinga sesė R. Tatarū- 
nienė. Juo žavėjosi ne tik 
mūsų mažieji, bet ir kiek
vienam suaugusiam buvo 
kuo pasidžiaugti. Nepapras
tai puikios sesės Mirgos Ki- 
žięnės dekoracijos, tvirta Z. 
Peckaus režisūra, gražios 
parinktos dainelės ir t.t. 
Meškiuko Rudnosiuko nuo
tykiai, sueiliuoti M. Nasvy- 
tienės.

Veikė jaunimo kavinė, 
kuri visą laiką turėjo lan
kytojų. Pagaliau ne vienam 
ir ateitį spėjo čigonė — bur
tininkė. Ne vienas stebėjosi 
čigonės vaizdžių dėstymu, 
širdingu patarimu ir .t.

Turtinga loterija visus 
viliojo, čia daug pasidarba
vo židinietė Saįiomėja Knis- 
tautienė platindama bilie
tus.

Apatinėje salėje skautų, 
skaučių mamytės buvo pa- 
ruošusios gražų bufetą, 
kur mugės lankytojai galė
jo gardžiai, jaukioj nuotai
koj pasivaišinti.

Baigiamąją programa at
liko visi vienetai, kur dau
giausia reiškėsi laisva kū
ryba ir nepaprastai skam
bios ir širdį veriančios dai
nos. Vietomis solo gražiai

Kazėnienė.
Taip ir vėl buvo užvers

tas vienas skautiškojo gy
venimo lapas, kuris tikrai 
paliko jaunųjų skautų-čių 
širdyje kitą mažą kibirkš
tėlę daugiau kuo nors do
mėtis, grožėtis ir gyvenimą 
gražinti. Ir suaugusiems ši 
mugė bus palikus šiek tiek 
romantikos, bei jaunatviš
ko džiaugsmo gyvenimo 
kasdienybėje ir didelę viltį 
Lietuvai, kad taip gražiai 
suburtas toks didelis skai
čius jaunimo.

Šia proga tenka padėkoti 
visiems skautų vadovams, 
vadovėms, o ypačiai tunti- 
ninkei Nijolei Kersnauskai- 
tei už tiek daug darbo ir 
triūso organizuojant šią 
mugę ir ją pravedant. Už 
visos mugės menišką apipa
vidalinimą, visus techniš
kus įrengimus ir suplana
vimą tenka didžiausia pa
dėka ' arhitektui Edvardui 
Kersnauskui. (le)

• V. s. Petras Molis, LSB 
Vyriausias s k a u tininkas 
praeitą savaitę tarnybos rei 
kalais lankėsi Clevelande ir 
ta proga čia buvo susitikęs 
su Clevelando skautų vado
vais ir tarėsi skautų veik
los klausimais.
PAVASARIO BALIUS

Vysk. M. Valančiaus 
lit. mokyklos tradicinis 
pavasario balius rengia
mas Atvelykio šeštadie
nį, balandžio 17 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje. 
Programoje — Grandi
nėlė. Šokiams gros J. 
Pažemio orkestras.

• Harlem Globetrotters, 
pasauly pagarsėjusi krepši
ninkų komanda, balandžio 
6, antradienį, 8 v. v. žais 
Clevelando Arenoje su 
New Jersey Reds. Bilietai 
nuo 5 iki 3 dol. parduodami 
Arenoje ir Richman’s krau
tuvėje mieste. Vaikams 
speciali nuolaida.

• Arenoje balandžio 1 d., 
8 v. v. Įvyks imtynės tarp 
Ernie Ladd ir Tex McKen- 
zie, o taip pat tarp brolių 
Fargo, Don ir Johnny, iš 
Kalifornijos ir Bobo Brazil 
ir Vic Rosettani. Bilietai 
nuo 4 iki 2 dol. gaunami 
Arenoje ir pas Richman’s.

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

PARDUODAMAS NAMAS

4 šeimų, 16 kambarių, 4 
vonios. Namas yra Collin- 
wood apylinkėje.
Tell.: 442-2702. (23-26)

PARDUODAMAS NAMAS
Naujoje parapijoje, 5 ir 

5 dviejų butų. Moderniai 
įrengtas, kaip naujas. 2 au
tomobilių garažas. $30,900.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

819 East 185 St.
481-9300

(23-24)
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LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
NAMŲ NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
1971 m. balandžio mėn. 3 

d. (šeštadienį), 5 v. p. p. 
Lietuvių Tautinių Namų 
būstinėje 7108 So. Rockwell 
Avė., Chicagoje šaukiamas 
Lietuvių Tautinių Namų 
narių metinis susirinkimas.

susirinkimo darbotvarkė:
1. Lietuvių Tautinių Namų 

direktoriato ir valdybos 
pranešimai,

2. Diskusijos dėl praneši
mų,

3. Direktorių rinkimas,

4. Einamieji reikalai.
Po susirinkimo 7 v. v. to

je pat salėje bus Lietuvių 
Tautinių Namų pietūs, ku
riuose kviečiami dalyvauti 
nariai su savo šeimomis bei 
bičiuliais. Pietūs vienam as
meniui $5.00. Prašom iš 
anksto rezervuoti vietas tel. 
PR 6-1349 arba 925-0693.

Valdyba

• Juozas Gaška, buv. tei
sininkas, Korp. Neo-Lithu
ania filisteris, mirė Chica
goje š. m. kovo 23 d., būda
mas 59 m. amžiaus. Velio
nis buvo gimęs Lietuvoje,

Tautinės spaudos rėmėjui, Vilties 
šimtininkui, buv. Lietuvos kariuomenės 
gen. štabo majorui

A. A.
ANTANUI JONAIČIUI 
mirus, jo žmonai IZABELEI, dukrai 
RIMGAILEI NASVYTIENEI su šeima 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

ANTANUI JONAIČIUI,
ats, gen. štabo majorui ir šauliui mirus, jo žmo

nai IZABELEI, dukrai RIMUTEI NASVYTIENEI 

ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Clevelando Karininko 
Juozapavičiaus šaulių Kuopa

A. A.
skautininkui ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, giliame skausme pasilikusią jo žmoną v. s. 
IZABELĘ JONAITIENĘ, dukrą ps. RIMUTĘ 
NASVYTIEĘ su šeima, gimines ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Clevelando Skautininkės 
ir Skautininkai

Liūdesiui namus aplankius, mirus
A. A.

s. ANTANUI JONAIČIUI, 
jo žmonai v. s. IZABELEI JONAITIENEI, dukrai 
s. RIMGAILEI NASVYTIENEI ir jos šeimai, bei 
visiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Neringos ir Pilėnų Tuntų 
Vadijos

Skautės ir Skautai

Šiaulių apskr. Žeimelio vals. 
Diržių km. Mokėsi Žeimelio 
vid. mokykloje, Linkuvos 
gimnazijoje ir Vytauto D. 
Univ ersitete. Vokietijoje 
gyveno Augsburgo stovyk
loje. Į JAV atvykęs 1950 
m., kurį laiką gyveno Cle
velande, vėliau persikėlė į 
Chicagą, kur vertėsi sava
rankiu bizniu. Gausus bū
rys draugų ir giminių vė- 
lionies palaikus palaidojo 
Šv. Kazimiero kapinėse š. 
m. kovo 25 d.

NAUJI LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

NARIAI
Narių slaptu-raštišku bal

savimu, į Lietuvių Rašyto
jų Draugiją priimti šie as-. 
menys:

Algirdas T. Antanaitis — 
literatūros kritikas; kun.

Vytautas Bagdanavičius, M.
I.C. — tautosakos tyrinėto
jas; Ilona Gražytė — lite
ratūros kritikė; Kęstutis 
Keblys — literatūros kriti
kas; Marija Saulaitytė — 
poetė; Rimvydas Šilbajoris 
— literatūros istorikas ir 
kritikas; Julija švabaitė — 
poetė.

Šiuo metu Lietuvių Ra
šytojų Draugija turi 91 na
rį-

ATITAISYMAS
Dr. Henriko Brazaičio 

straipsnyje „Visuomeninės 
veiklos darnos ieškant’’ 
Dirva 1971. 3. 10 Nr. 18 įsi
brovė korektūros klaida. Po 
Vytauto Vaitiekūno citatos 
praleista baigiamos kabu
tės. Citata baigiama žo
džiais : ... Bet šiandien to
kio klausimo nebėra”.

Neolituanui filisteriui, teisininkui

a. a. JUOZUI GAŠKAI mirus,

netekome mielo mokslo dieną draugo, 

kurio draugyste džiaugėmės 

nenutrūkstamai nuo pat mažens dieną. 

Mūsą gilią užuojautą tejaučia jo giminės, 

artimieji ir visi, kam jo netekimas skaudus —

Aleksas ir Kazimiera
Laikūnai

Mylimai motinai
A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 
mirus, sūnų dr. LEONĄ ir jo šeimą skausmo va
landoje nuoširdžiai užjaučiame

Baltijos Klubas Chicagoje

Mylimai mamytei
A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 
mirus, sūnų, mielą kolegą dr. LEONĄ su šeima ir 
dukrą dr. ANTANINĄ, giliai užjaučiame ir kar
tu liūdime

Aldona ir Vytautas 
Mauručiai

Lietuvos kariuomenės majorui
A. A.

ANTANUI JONAIČIUI 
mirus, jo žmoną IZABELĘ, dukterį RIMUTĘ su 
šeima, seserį ANTANINĄ su šeima ir svainę 
MEGĄ nuoširdžiai skausmo valandoje užjaučiame

Agota Gudaitienė, 
Jolanda ir Alfonsas Kereliai 

ir Julius Plaušinaitis

Buvusiam ilgamečiui Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo atstovui ir rė
mėjui Philadelphijoje

JUOZUI ČESONIUI 
mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI, sū
nui ALGIMANTUI ir dukrai DALIAI 
bei artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
FONDO VALDYBA

Liudas Tamošaitis 
Emilija čekienė 
Juozas Bagdonas 
Jurgis Kiaunė 
Saulius Sirusas

Mylimai motinai, uošvei ir močiutei

A. A.

ANTANINAI KRIAUČELIŪNIENEI 

mirus, dr. LEONUI ir IRENAI KRIAUČE- 

LIŪNAMS bei ją vaikams — VIDAI, JOLI

TAI ir EUGENIJUI giliausią užuojautą 

reiškia ir kartu liūdi

Modestą šeimos

Maloniam draugui, teisininkui

A. A.

JUOZUI GAŠKAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame 
jo žmonai TERESEI, seseriai TEODO
RAI, broliams ALEKSUI ir ANTA
NUI, visai giminei ir artimiesiems, liū- 

dėdami kartu su jais —

Algimanta ir Leonas 
Dautartai,

Stasys Lukoševičius

A. A.

PRANUI PAUKŠČIUI 

mirus, jo seserį AGĄ KUBILIENĘ bei 

jos šeimą liūdesio valandoje nuoširdžiai 

užjaučia

Felicija ir Vytautas Izbickai 
Juzė ir Aleksandras Lapšiai
Irena ir Petras Navazelskiai 
Bronė ir Jonas Vašiai

Gen. štabo majorui

ANTANUI JONAIČIUI
mirus, žmonai IZABELEI, dukrai RIMUTEI su 
šeima ir visoms giminėms liūdesio valandoje reiš
kiame gilią užuojautą

DLK Birutės Draugija 
Clevelando Skyrius

Ats. gen. štabo majorui ir šauliui
ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, žmonai IZABELEI, dukrai RIMUTEI 
NASVYTIENEI ir giminėms reiškiame gilią užuo
jautą

Dr. Pautienis ir šeima 
Clevelande

A t A
ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, jo mylimai žmonai IZABELEI, dukrai RI
MUTEI su šeima ir giminėms nuoširdžią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime

Birutė ir Eduardas Malcanai 
ir

Elena Vyšniauskienė

Vasario 16 Gimnazijai remti 42-jo būrelio il- 
gamečiui vadovui

A. A.
ANTANUI JONAIČIUI 

mirus, jo žmoną IZABELĘ JONAITIENĘ, dukrą 
RIMUTĘ NASVYTIENĘ su šeima, gimines ir ar
timuosius liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame

Vasario 16 Gimnazijos 
rėmėjai -— 42-jo būrelio nariai 

1971 kovo 10 dieną Bad Mergentheime, Vak. 
Vokietijoje, mirė mūsų mylima žmona ir motina 

A. A.
KAZIMIERA 

KUDIRKAITe-NORKAITIENĖ.
Palaidota kovo 15 d.

Giliai nuliūdę
Jonas Norkaitis
Dr. Jonas Norkaitis jnr.

MARIJAI GRUŠNIENEI 

mirus, jos sūnui dr. ARNOLDUI GRUSNIUI su 

šeima gilią užuojautą reiškiame

Stefanija ir Aleksandras 
T r a š k a i
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