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"GRUNDVERTRAG” - RYTU 
VOKIETIJOS (TEISINIMAS

Pasiekus susitarimą 
dėl pagrindinės sutarties 
(Grundvertrag) tarp Va
karų ir Rytų Vokietijų, 
kancleris Brandtpareiš
kė, kad šaltasis karas pa
sibaigė. Čia reikia pa
stebėti, kad toji sutartis 
kol kas buvo tik parafuo
ta t.y. jos tekstas pasi
rašytas įgaliotinių paliu
dijant, jog jie taip suta
rė. Kad ji įsigaliotų dar 
reikalingas jos oficialus 
pasirašymas ir ratifika
vimas, kuris įvyks jau po 
Vokietijos lapkričio 19 
dienos rinkimų. Sakome 
įvyks, nes jei Brandtas ir 
pralaimės rinkimus, jo 
galimas įpėdinis ją grei
čiausiai pasirašys, nes 
krikščionys demokratai 
savo priešrinkiminę pro
pagandą nukreipė ne tiek 
prieš Brandto Ostpolitik, 
kurią apvainikavo ’Grund- 
vertrag1, kiek jo ūkinę 
politiką, paspartinusią in
fliaciją.

Pagaliau ir nepasirašy. 
mas mažai ką pakeistų, 
nęs toji sutartis išplaukė 
iš susidariusios padė
ties, kurios be karo greit 
nepakeisi. O jei taip, ta

Kauno kalėjime vienoj kameroj
su prof. Voldemaru ir Indrišiūnu

PRANCŪZŲ GENEROLAS PIERRE BILLOTTE 
PASAKOJA SAVO ATSIMINIMUOSE

Prancūzų generolas 
Pierre Billotte, karo me
tu buvęs de Gaulle štabo 
viršininkas, vėliau Pran
cūzijos gynybos ministe- 
ris ir prezidento Pom
pidou ekstraordinarinis 
ambasadorius Washing- 
tone, šiomis dienomis iš 
leido atsiminimų knygą 
"Le Temps dės armes" 
(Plon leidykla), kurioj pa 
šakodamas savo karo 
nuotykius, plačiai apra
šo kaip bėgdamas iš vo
kiečių nelaisvės pateko 
į NKVD rankas ir Kauno 
kalėjime sėdėjo vienoj ka
meroje su buvusiu Lietu
vos ministeriu pirminin
ku prof. Augustinu Vol
demaru ir buv. finansų 
ministeriu Julium Indri
šiūnu.

Pierre Billotte II Pas. 
karo pradžioje, būdamas 
dar jaunas karininkas, 
jau vadovavo tankų dali
niui ir prie Ardėnų at- 
mušo vokiečių divizijos 
Gross - Deutschland vie
ną tankų pulką, bet pats 
buvo sužeistas ir pateko 
į nelaisvę. Ligoninėje jį 
aplankė gen. Guderian ir 
jam pasakė: "Apgailės- 
tauju, kad mes susipažįs
tame: tokiose aplinkybė
se. Jūs gerai kovojote ir 
aš noriu jus pasveikinti 
už drąsą".

Pasveikęs Pierre Bil
lotte buvo internuotas 
Oflag II Pomeranijoje su 
kitais šešiais tūkstan
čiais prancūzų karinin
kų. Bet iki paskutinio 
momento jis neprarado 
vilties pabėgti ir prisi
jungti prie gen. de Gaul-

VYTAUTAS MESKAUSKAS *

sutartis yra vertintina 
kaip sovietų laimėjimas. 
Ramintis čia galima gal 
tik tuo, kad kiekviename 
laimėjime slepiasi atei
nančio pralaimėjimo šak 
nis.

Pagal sutartį tarp abie
jų Vokietijų užmezgami 
normalūs diplomatiniai 
santykiai su tuo tik skir
tumu, kad bent pradžioje 
bus pasikeista ne amba
sadoriais, bet tik įgalio
tiniais. Be to, Keturi Di
dieji — JAV, Sovietų Są 
junga, D. Britanija ir 
Prancūzija pakartotinai 
pareiškė turinčios tam 
tikros atsakomybės 
"Fuer Deutschland als 
Ganzes" — visai Vokie
tijai. Tas pareiškimas 
leidžia tarti, kad Vokie
tija yra suskaldyta ir 
laikoma nesuvienyta kaip 
tik tų keturių (ar prak
tiškai vienos Sovietų Są 
jungos) valia.

Būdamos suverenės 
valstybės, abi Vokietijos 
galės palaikyti diploma
tinius santykius su kitais 

le. 1940-41 m. žiemą su 
dviem draugais prancū
zų karininkais Jean Ri- 
chemont ir Jean de Per
son pabėgo ir po didelių 
nuotykių pasiekė Angli
joje gen. de Gaulle, ku
ris tuoj jį paskyrė savo 
štabo viršininku.

Dirvoje nuo ateinančio 
numerio duosime keletą 
ištraukų iš tos naujai pa
sirodžiusios knygos, pla
čiau sustodami kaip Bil
lotte su dviem draugais 
prie Eitkūnų perėjo Lie
tuvon, tuo metu jau so
vietų okupuoton,ir pateko 
į NKVD nagus. 

Clevelande gyveną Lietuvos kariuomenės kūrėjai-savanoriai buvo pagerbti surengtame kariuomenės 
Šventės minėjime. Iš kairės: kūrėjai - savanoriai V. Senbergas, J. Kašuba, V, Cepukaitis, V. Braziu
lis, K. Eidukaitis ir J. Lozoraitis. Prie mikrofonoLVS Ramovės Clevelando skyr. pirmininkas Vladas 
Knistautas. J. Garlos nuotrauka

kraštais ir galės paski
rai įstoti į Jungtines Tau
tas. Dar palyginti nese
niai Bonnos vyriausybė 
nutraukdavo diplomati
nius santykius su tom 
valstybėm, kurios už
megs davo tokius santy
kius su Rytų Vokietija, 
tačiau tai nekliudė jai pa
laikyti santykius su pačia 
Sovietų Sąjunga, Rytų Vo 
kietijos atsiradimo kalti
ninke! Padėtis buvo tik
rai absurdiška ir turėjo 
būti kada nors sutvarky
ta.

Kaip sakėme, susida
riusios padėties įteisini
mas yra sovietų laimėji
mas, tačiau iš kitos pu
sės Rytų Vokietijos įtei 
sinimas bei suverenumo 
pripažinimas savyje sle
pia pavojus sovietams. 
Tiesa, kol kas ir dar tur 
būt ilgokai Rytų Vokietija 
negali panaudoti savo su
verenumo prieš sovie
tus, tačiau nieko nėra 
amžino. Gali ateiti lai
kas, kada Rytų Vokieti
ja savo formales suvere
numo teises galės panau
doti ir praktiškai. Ar 
tai susijungimui su Vaka 
rų Vokietija ar šiaip sa
vistovesnei politikai.

Čia susiduriame su pa 
našiu klausimu, kas bū
tų Lietuvai naudingiau, 
ar kad ji būtų satelitas 
su didesniu atstovavimu 
užsienyje ar tik Sovietų 
Sąjungos dalis. Pirmoji 
galimybė be abejo būtų 
daugiau viliojanti. Rytų 
Vokietija tokios proble
mos jau neturi. Tiesa, 
20 Raudonosios Armijos 
divizijų jos teritorijoje 
dar verčia laikytis bend
ros su sovietais melodi
jos, dar jos sienos apsta
tytos automatais, prade
dančiais šaudyti įkiekvie 
ną prie jų besiartinantį, 
tačiau įtempimo sumaži
nimas automatiškai ver
čia prie saugumo prie
monių ir budrumo suma
žinimo. Dėlvisa to ir ne
galint pasiūlyti kokios al
ternatyvos Brandto Ost- 
politikai, reikia sutikti, 
kad ji logiška. Šaltasis

Praeitą šeštadieni, lapkričio 11 d. Clevelando akademikai skautai ir skautės įspūdingai atšventė' sa
vo metinę šventę, sutraukdami daug gražaus jaunimo. Nuotraukoje vaizdas iš šventės oficialiosios da
lies. Iš kairės: Clevelando ASD pirm. Irena Navickaitė, Dalia Orantaitė ir prie vėliavos Rasa Silėnai- 
tė, Korp! Vytis Clevelando skyr. pirm. Šarūnas Lazdinis ir Paulina Mašiotienė. J. Garlos nuotrauka

NIXONO IŠRINKIMU EUROPA PATENKINTA
Niekas Europoje, tur 

būt, neabejojo, kad R, 
Nixonas bus išrinktas 
JAV prezidentu. Ir, tur 
būt, niekas nesitikėjo, 
kad jis taip pergalingai 
ir triumfuojančiai lai
mės rinkimus. Jis užė
mė pirmąją vietą prezi
dentinių rinkimų laimė
jimo atžvilgiu JAV isto
rijoje ir pralenkė Frank
liną D. Roosweltą, kuris 
1936 m. negavo dviejų 
JAValstybių balsų. Šis 
laimėjimas yra prez. R. 
Nixono asmenybės ir jo 
vidaus politikos vaisius.

R. Nixono asmenybė iš
augo gen. Eisenhowerio 
pavėsyje. Jis per 8 me
tus nuo 1953 iki 1961 m. 
buvo viceprezidentas, de
šinioji Eisenhowerio ran
ka. Per tą laiką jis paži
no prezidentinio darbo 
metodiką. Tačiau, nežiū
rint šio didelio patyrimo 
1960 m. jis pralaimėjo 
prezidento rinkimus 
prieš J. F. Kennedy. 1962 

karas iš tikro pasibaigė, 
tačiau amžina kova už 
žmonių ir tautų teises 
tęsis toliau.

M. SRAGENIS
Dirvos korespondentas 

Europoje

m. jis taip pat pralaimė 
jo gubernatoriaus rinki
mus Kalifornijoje. Nors 
jis buvo dėl to labai nu
sivylęs, tačiau savo ne- 
palūžtama valia pasiry
žo nekapituliuoti politi
koje, ir 1968 m. negausia 
persvara laimėjo prezi
dento rinkimus prieš 
Humphrey. Buvęs daug 
kartinis pralaimėtojas 
savo nuoseklios politi
kos dėka pasidarė sėk
mingiausiu JAV prezi
dentiniu laimėtoju.

R. Nixono laimėjimu 
Europa yra patenkinta. 
Jo rivalis senatorius Mc 
Govern ne tik JAV, bet ir 
Europai buvo nepatiki
mas. Jo radikalios poli
tinės pažiūros daugumą 
europiečių baidė, kad jis 
gali JAV susilpninti vidu
je ir sumažinti Europai 
militarinę paramą. Eu
ropiečiai įtarė, kad Mc 
Govern gali pasukti 
JAV vairą dar labiau 
Maskvos ir Pekingokryp
timi. Dabar ši baimė at
puolė, nes R. Nixonas 
yra iš praeities žinomas 
kaip kietas demokratas 
ir atsparus veikėjas 
prieš diktatūras. Tiesa, 
kai kuriais diplomati
niais žygiais ir R. Nixo- 
nas yra atsparumo nete
kęs, tačiau iš dviejų gali 
mybių R. Nixono asmeny 
bė yra tvirčiausia.

Labiausiai Europoje 
Nixono išrinkimu buvo 
užinteresuotas Anglijos 
premjeras E. Heath. Jis 
puikiai supranta, kad Eu 
ropos ateitis ir jos liki
mas priklausys nuo 
JAV. Jei JAV atsidurs 
į tokio prezidento ran
kas, kuris vairą pasuks 
Maskvos link, tai Europa 
nukris, kaip prinokęs 
obuolys į komunistinių 
diktatorių sterblę. Todėl 
suprantama, kad prem
jeras E. Heath pirmasis 
nuoširdžiai pasidžiaugė 
ir pasveikino R. Nixoną 
kaip JAV nuosaikios ir 
tvirtos politikos tęsėją.

Nemažiau apsidžiaugė ir
V. Vokietijos politikai, 
nes jie supranta, kad be 
JAV visa Vokietija tuoj 
atsidurs Honeckerio val
džion. Nors vokiečių so
cialdemokratų vadai te
levizijoje nepasirodė, o 
atsiuntė savo partijos rei
kalų vedėją Boerner, ta
čiau oficialiai kancleris
W. Brandt pasiuntė svei
kinimo telegramą R. 
Nixonui, Opozicijos va
dai: Barzel ir Strauss 
pirmieji pasidžiaugė Aus
trijos, Vokietijos ir Švei
carijos bendroje televi
zijoje prez. R. Nixono 
laimėjimu.

Šių dienų Europa nėra 
vieninga ir nevienodai 
žiūri į JAV-. Komunisti
nė Rusija ir jos visi sa
telitai nuolat varo propa
gandą prieš JAV kaip ka
pitalistinį ir imperialis
tinį kraštą. Jų tikslas — 
pirma iščiulpti JAV, o po 
to privesti prie JAV vi
daus revoliucijos. Todėl 
bolševikinei Rdsijai yra 
priimtinesnis tas kandi
datas į JAV prezidentus, 
kuris yra politiškai silp
nesnis, kuris yra kaires
nis. Šiuo atveju McGo- 
vern buvb Maskvai labiau 
trokštamas prezidentas, 
negu R. Nixonas. Supran
tama, kad Maskva R. 
Nixono išrinkimą sutiko 
iš pradžių be komenta
rų, o vėliau su šaltu dip
lomatiniu rezervuotumu. 
Žinoma, Maskva bandys 
ir R. Nixoną palaužti ir 
priversti, kad jis pasi
duotų jų reikalavimams 
ir apgaulei.

Nepamirškime, kad Eu
ropoje gyvena, Vydūno žo
džiais tariant, "vergai ir 
dyki ai", arba "ponai". Di
delė Europos dalis yra 
Raudonosios armijos pa 
vergta. Šities paverg
tieji kraštai, jų tarpe ir 
Lietuva, laukia iš JAV pa
grindinio dalyko: Lais
vės. Prez. R. Nixonas ša
bo pirmose kalbose po iš
rinkimo pareiškė, kad jis 
dirbs dėl viso pasaulio 
Taikos ir žmonių gero
vės. Tai labai žavūs ir

(Nukelta į 2 psl.)
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AUSTRALIJĄ PALIKUS...

BALTIMOREJE ir washingtone
ANTANAS lAUKAtTIS

PRAEITIES ŠEŠĖLIAI (2)

APIE RASEINIŲ MAGDĘ IR
K. MAZONASKITUS DALYKUS

Baltimorėje jau 25-rius me
tus kiekvieną sekmadieni labai 
gerai veikia Radijo Valandėlė, 
kurią {steigė ir visą laiką ten 
dirba čia gimęs lietuvis Alber
tas Juškus, turintis aukštas Bal
timorės miesto gaisrininkų vir
šininko padėjėjo pareigas ir pa
nevėžietis Kęstutis Laskauskas, 
Teko ir man šioje valandėlėje 
papasakoti savuosius kelionės įs
pūdžius. Visas lietuviškas orga
nizacijas koordinuoja Organiza
cijų Taryba, kuriai vadovauja čia 
gimęs advokatas Tomas Gra
jauskas. Lietuviškam legijono 
skyriuj šiuo metu vadovauja Pet
ras Okas.

Beviešint Baltimorėje teko 
pamatyti kelis lietuviškos veik
los subuvimus kuriuose buvo pa
rodyta maža dalis to lietuviško 
gyvenimo šioje nedidelėje kolo
nijoje. Vienas iš pirmųjų ru
dens pastatymų buvoBalfo vaka
ras, Įvykęs Lietuvių Namų salė
je. Jau eilę metų šiai mūsų šal
pos organizacijai Baltimorėje va
dovauja ir nenuilstamai dirba 
advokatė dr. Elena Armanienė, 
su kuria susipažinus, buvo malo
nu keliais žodžiais pasikalbėti ir 
vėliau būti viešai baltimorie- 
čiams pristatytam kaip svečiui 
iš tolimosios Australijos. Pats 
vakaras sutraukė gana nemažai 
lietuvių ir visa programa buvo ge
rai atlikta vietinių ir svečių iš 
Philadelphijos, jaunųjų meninių 
pajėgų. Marylando tautinių šokių 
grupė, vadovaujama taip pat jau
nosios vadovės Aldonos Brazdy- 
tės, puikiai išpildė eilę mūsų tau 
tinių šokių, kai Baltimorės Ka
raliaus Mindaugo šeštadieninės 
mokyklos, vadovaujamos moky
tojos Kristinos Cesonienės moki
niai puikiai pasirodė scenoje. 
Ypatingai gražiai sudainavo mer
gaičių kvintetas Danutė Jazutytė, 
Zita Štarkaitė, Renata Baraitė, 
Rasa Makarauskaitė ir Danutė 
Stankutė. Šios merginos, ku
rioms padeda mūsų žinomoji so
listė Augaitytė, sužavėjo ne tik 
mane, bet ir visus baltimorie- 
čius.

Malonu buvo būti didesniame 
vietinių lietuvių tarpe, matyti 
kaip ir čia taip gražiai lietuviš
kai yra linksminamasi'ir tuo pa
čiu man, po ilgesnės pertraukos 
kelionėje, buvo smagu ir malo
nu vėl pamatyti savuosius gra
žius tautinius šokius, išgirstam 
ir puikias lietuviškas dainas.

Sekančią sekmadienio dieną, 
po lietuviškų pamaldų, savoje 

NIXONO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

gražūs idealai. Kas gi 
dėl jų nenori dirbti? Bet 
nepamirškime, kad tei
singa ir garbinga taika 
pirmoj vietoj reikalauja 
visų tautų, visų valsty
bių ir visų žmonių lais
vės. Lietuviai yra įpra
tę kentėti vargus ir skaus
mus, kuriuos jiems su
teikė 123 m. rusų carų 
vergija ir dabartinė 29 
metų komunistinė prie
spauda ir vergija. Jie ne
sitiki greit susilaukti kaž 
kokios materialinės gero
vės, tačiau jie trokšta iš 
JAV, kaip žuvis vandens, 
laisvės ir valstybinės 
nepriklausomybės. Tie 
lietuviai, kurie balsavo 
JAV už Nixoną, jie dėjo 
visas viltis į dabartinį 
JAV Prezidentą, kad jis 
4 metų valdymo būvyje 
dirbs ne tik dėl pasaulio 
taikos, bet ir dėl viso pą 
šaulio Laisvės ir dėl vi
sų pasaulio žmonių demo
kratinio valdymosi. Su 
šiomis viltimis ir mes, 
gyvenantieji Europoje ir 
okupuotoje Lietuvoje, pa
sitinkame prez. R.Nixo- 
ną, džiaugiamės Jo laimė
jimu ir linkime sėkmin
gai vairuoti JAV, kad 
Laisvės Varpas skambė
tų nuo New Yorko iki Vil
niaus, Rygos, Talino, Kie- 
vo ir Taiwano.

lietuviškos valandėlės Lietuvių 
Namuose vyko savaitgalio mo
kyklos tėvų komiteto ruošiami 
bendri pietūs, kur ir vėl jaukio
je nuotaikoje teko praleisti ke
lias valandas.

Kalbant apie Baltimorę ten
ka tik džiaugtis, matant taip 
gražiai ir nagingai lietuvius dir
bant savąjį tautini darbą. Sma
gu buvo matyti, girdėti ir vėliau 
susipažinti su čia gimusiu kun. 
Antanu Drauginiu, kuris buvęs 
marinas ir sunkiai sužeistas, 
vėliau baigęs kunigų seminari
ją, jsitraukė Į lietuviškąjį dar
bą ir būdamas didelis dainos mė 
gėjas ir šiandien vadovauja pui
kiam vyrų chorui, kai neoficia
liai jis yra vadinamas "DP ka
raliumi", nes jo darbas yra lie
tuviškas darbas, nesvarbu ar j{ 
dirba senieji ar naujieji lietu
viai. Susipažinimo vakare ilgo
kai skambėjo ir mūsų lietuviška 
daina.

Įdomu kai Baltimorėje teko ma
tyti tautinius šokius šokant ir 
akordeonu jiems grojant, kelis 
amerikiečius, kuriuos { lietu
vių tarpą {jungę jų žmonos ar 
draugai. Dar {domiau buvo susi
pažinti su jauna, gražia italų 
kilmės amerikiete p. Velionie- 
ne, kuri ištekėjusi už lietuvio ir 
turėdama 5 vaikus, pati juos ve 
ža { savaitgalio mokyklas mo
kintis lietuviškai, kai tuo pačiu 
laiku ji ir pati privačiai moko
si mūsų kalbos ir jau dabar la
bai gerai kalba lietuviškai. Pa
sirodo, kad ir mišriose šeimose 
galima rasti gražią lietuvišką 
išeit{.

**•
VVASHINGTONE teko būti ko

ne du kartus. Pirmąjį kartą daly
vavau rengtame šio miesto lie
tuvių piknike, kur teko susipažin 
ti su LB Apylinkės pirmininku 
ir ALT atstovu Jonu Geniu, kuris 
profesoriaudamas vienoje iš 
aukštųjų mokyklų šiuo metu be 
savo lietuviškojo darbo yra la
bai užsiėmęs ir su respubliko
nų kandidato prezidento Nixono 
rinkimine propaganda lietuvių 
tarpe. Buvau ir aš apdovano
tas lietuviškais propagandiniais 
Ženklais, tik gaila, kone tuo pa
čiu metu, savo balsą turėsiu ati
duoti už Australijos būsimąjl 
ministerl pirmininką, nes ir pas 
mus bus vyriausybės rinkimai.

Malonu buvo susipažinti sosti
nės lietuvių Amerikos Balso 
tarnautojus buv. jūrų kapitoną 
P. Labanauską, p. Jurgėlienę, 
aktorių Jurgi BlekaitJ, rašyto
ją K. Almeną, poetą Nyką-Ny- 
liūną, jo žmoną dailininkę Sand
rą, veiklią bendruomenės at
stovę Jūratę Micutaitę ir dau
geli kiti). Vist jie nuoširdžiai 
mane priėmė, buvau pakviestas 
kalbėti per Amerikos Balsą, kai 
ši nauja draugystė su sostinės 
lietuviais parodė man, kad ir 
Čia aktyviai dirbamas lietuviš
kasis darbas.

Pačioje sostinėje teko pama
tyti {domius valdžios pastatus, 
senatą, kongresą, karių kapines, 
Nežinomojo Kareivio kapą ir kt. 
Visa tai, kaip ir pačios Balti
morės žymieji istoriniaipamink- 
lai, padarė labai gerą ir gražų 
Ispūd}.

Washingtone labai malonu bu
vo susipažinti su Lietuvių Pa
siuntinybės patarėju ir po
nia dr. Bačkiu ir mūsų nepa- 
vargstančiąja p. Kajeckiene. 
(ministeris Kajeckas tuo me
tu sirgo) kuri labai maloniai ap
rodė visą pasiuntinybę, naujai 
{rengtą pilną lietuviškų vestu
vių skyrių, visur maloniai paaiš
kindama ir papasakodama labai 

- {domių savo išgyvenimų ilgoje 
lietuviškoje dilplomatinėje tar
nyboje. Tikrai malonu buvo ma
tyti mūsų Vytj, puošiant pasiun
tinybės {ėjimo duris, kai gatvė
je specialios lentelės praei
viams sakė, jog čia yra Lietu
vos Ambasados vieta.

Be visų gražių ir malonių 
dalykų buvo skaudu girdėti p. 
Kajeckienės pasakojimą, kaip ji 
pati, jos vyras ir dr. Bačkis pa
skirais atvejais buvo juodųjų 
chuliganų užpulti ir apmušti. 
Šiuo metu sostinėje gyvena jan 
80a> juodųjų ir vakarais beveik 
neįmanoma pasirodyti gatvėje.

Keista ir man buvo Baltimo
rėje ir sostinėje matyti’vaka
rais gatves pilnas juodųjų kai 
Baltimorėje teko susipažinti "sa

Vyresniųjų žmonių tar
pe dažnai girdėdavau kal
bas ir pasakojimus apie 
įvairius epizodus iš vy
kusių prieš rusus sukili
mo 1831 ir 1863 metais. 
Prisimenu vieną iš tokių 
pasakojimų.

1831 metais per pirmą
jį sukilimą Raseiniuose 
įsikūrė laikinoji sukilė
lių vyriausybė ir jos kari
nio dalinio štabas. Rusai 
pasiuntė skaitlingą rai
telių būrį užimti mies
tą. Sukilėliai iš anksto 
sužinoję apie rusų kės
lus, skaičiumi būdami 
daug silpnesni, laiku iš 
miesto pasitraukė ir to
dėl miestas buvo rusų 
užimtas be pasipriešini
mo, net be vieno šūvio. 
Rusų dalinio vadas savo 
vyriausybei raportavęs: 
"Prabaudos upę raiti per
plaukėme. Raseinių tvir
tovę šturmuodami užė
mėme". Netenka abejoti 
kad už tokį didvyrišką 
žygį ordinai ir paaukšti
nimai šio narsaus žygio 
dalyvių neaplenkė. Ar tik 
ne šituo pasakojimu pasi
remdamas L. E. kores
pondentas sukuria legen
dą, kokią randame XXIV 
tome kur Raseinių apra
šyme minėtas upelis 
Prabauda kaipo miestui 
artimiausias padaromas 
navigaciniu taip bent reik
tų manyti, nes ten teigia
ma, kad nuo 1912 metų 
įvestas Raseinių tiesiogi
nis garlaiviu susisieki
mas su Kaunu. Nevien 
Prabauda bet ir Šaltuona 
bei Jura (Šešuvis) ne tik 
laivų bet ir baidarių nau
dojimui netinka.

Nuo senų nepamenamų 
laikų reiktų manyti ir iki 
šiol artimiausia Rasei
niams laivų prieplauka 
Nemune yra 30 kilometrų 
atstume minėtoji Šiline. 
Ižui Nemune išėjus ir iki 
jam užšąlant, susisieki
mui su Kaunu ir ypatin
gai preki 
Raseinių - Šilinės trak
tas buvo daugiausiai nau- tos jam nemalonios Kra- 
dojamas. Nuo ankstyvo 
pavasario ir iki vėlyvo 
rudens iš mano uošvio 
prie šito vieškelio gulin
čio ūkio galėjau kasdien 
stebėti didelius vežimus, 
dažnai drobinėmis būdo
mis pridengtus ir bala- 
golomis vadinamus išlė
to slenkančius per Kal
nujus ir Šimkaičius Ši
lines prieplaukos ar grįž
tančius Raseinių link.

Čia pat, sutinkamas ir 
kitas netikslumas, bū
tent, kas liečia vykusius 
lietuviškus parengimus

gabenimui

liūno" savininką V. Makauską, 
kuris jau kelis kartus buvo už
pultas ir peršautas, kai ir man 
jis servavo ir mane vaišino su 
pusiau išlindusiu iškišeniaus pis
toletu. Man beviešint Balti
morėje, mano prietelius V. Ba
čanskas buvo kino krautuvėlė
je, perkant savo sūnui saldai
nius, apkultas ir apiplėštas tri
jų juodųjų.

Nors šie dalykai yra ir ne 
mano reikalas rašyti, tačiauBal- 
timorė buvo pirmas miestas ma
no pasaulinėje kelionėje, kur aš 
bijojau vienas vakare išeiti t 
miestą ir jame stebėti gyveni
mą. Atrodo, kad ši juodųjų pro
blema, darosi vis blogesnė ir 
blogesnė, kas gal taip pat juodi
na ir gražų Amerikos ir lietuvių 
gyvenimą Čia, ko pas mus Aus
tralijoje nėra ir, tikiuosi, nie
kad nebus. 

ir koncertus. Kadangi to 
mano gyvenimo laiko
tarpiu šitie reikalai ma
ne itin domino ir kaip 
mūsų sakoma turėjau pra
muštą galvą, vykdamas į 
Raseinius tikėjausi čia 
rasiąs didesnį ar mažes
nį būrį veiklių lietuvių ku
rie lietuviškais parengi
mais domisi ir veikia. 
Deja, greit teko nusivil
ti nes niekas iš paklaus
tųjų negalėjo prisiminti 
kad ir iš netolimos pra
eities kad kas toje srity
je būtų veikta ar daro
ma. Aišku kad savaime ki
lo klausimas kur slėpėsi 
to neveiklumo priežas
tis. Atsakymas netrukus 
paaiškėjo kada susipaži
nau su miesto gyventojų 
tautybes atžvilgiu sudė
timi ir jų vartotomis kal
bomis.

Kaip ir visų Lietuvos 
miestų bei didesnių mies - 
telių gyventojų daugumą 
sudarė žydai. Išskyrus 
žemesniuosius įstaigų 
tarnautojus bei raštinin
kus , visų valdiškų įstai
gų valdininkai buvo ru
sai. Be kapeliono, mies
to keturklasės mokyklos, 
visi mokytojai buvo ru
sai ir tik pradinės mokyk
los vedėju buvo lietuvis 
Viktoras Misiurevičius. 
Iš keturių mieste prak
tikuojančių gydytojų du 
buvo žydai — Chonochir 
Mankovski, vienas len
kas Stanislovas Kova- 
liauskas, Paklonių dvaro 
savininkas ir apskrities 
gydytojas ukrainiečių kil
mės rusas Ivanickij-Va 
silenko. Šis, pastara
sis, dėl savo užimamos 
valdiškos vietos, taip sa
kant ex officio Kražių 
įvykiuose privalėjęs sek 
ti vykdomą plakimo eg
zekuciją. Žmonių teigi
mu jis kiek galėdamas 
gynęs ir užstojęs, tuo su
mažindamas kirčių skai
čių. Yra pagrindo many
ti, kad jis save, skaitė 
ukrainiečiu ir gal dėl 

žiu tragedijoj pildytos pa 
reigos visada būdavo s a 
vyje susikaupęs, nekal
bus, visą amžių likęs vie
nišas ir su niekuo, taigi 
ir su rusais, nebendravo. 
Žmonėms buvo paslau
gus ir lengvai prieina
mas. Lenkas daktaras 
Dancevičius dėl savo 
menkos sveikatos nebe
praktikavo ir valdinin
kaudamas dirbo smul
kaus kredito bankelyje. 
Iš dviejų mieste veiku
sių vaistinių viena buvo 
žydo Rosenbliumo kiek 
vėliau perėjus lenko V. 
Rajkonskio nuosavybėn, 
kita priklausė, jau tuo 
metu mirusio, sulenkėju
sio vokiečio Edelio šei
mai, kuri buvo atsargos 
mahoro Mickevičiaus glo
boje ir kurios vedėju bu
vo didelis idealistas 
triotas vaistininkas 
verinas Bucevičius. 
teko ir man dirbti.

Raseiniai, kurie iki tol 
teturėjo vienintelį teisės 
reikalais patarėją priva
tų advokatą Levy, susi
laukė diplomuoto teisinin
ko Andrejaus Mačio, ku
ris atsisakęs galimos 
karjeros dirbdamas sve
tur, ryžosi dirbti ir tar
nauti savam krašte ir sa 
vo žmonėms.

Nuo 1911 metų ta tre

pa- 
Se- 
Cia

jukė padidėjo dar dviem 
būtent, kada prie apskri
ties žemės tvarkymo ko
misijos buvo priskirti ag 
ronomas Juozas Tūbelis 
ir matininkas Boleslovas 
Jakutis. Bet šie du pas
tarieji, daugiausia dirb
dami apskrity, mieste pa
sirodydavo vien savait
galiais ir tai dar nevi- 
sais. Rusų valdininkijos 
privatus bendravimas ri
bojosi taip vadinamu ba 
jorų klubu, kur taip pat 
lankydavosi ir žydų švie 
suomenė. Lenkiškai kal
bančioji šviesuomenė 
spietėsi Višomirskienės 
namuose "dvorek" (dva
relis) vadinamu ir jį ar
timai rišančioj kleboni
joj kur tuo metu klebona
vo kun. dekanas Dočkus. 
Buvo matomai ir nema
žai vokiškų šeimų nes jie 
kaip ir rusai Senatorių 
gatvėje turėjo savo mal
dyklas.

įskaitant ir mane bu
vome šeši dar nevedę 
viengungiai kurio kiek
vieno gyvenamos patal
pos ribojosi dažniausiai 
vienu kambariu. Visame 
mieste neprisimenu nei 
vienos inteligentiškos ar 
bent kiek šviesesnės lie
tuviškos šeimos kur šie 
viengungiai būtų galėję 
buvoti ir bendrauti šei
myninėj ir sau artimes
nėje aplinkoje. Bucevi- 
čiaus vedamoji vaistinė 
arba jo ten gyvenamas 
kambarys lyg atstovavo 
klubą, kur kuone kas va
karą tai vienas tai kitas 
užeidavo pabendrauti ir 
persimesti žodžiu.

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 
1912.

Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris 
specialiai parinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie 
labiausiai yra reikalingi Lietuvoje ir bus tikrai nau
dingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1972.
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies 

megztinis, itališkas vyriškas arba moteriškas nailo
ninis lietpaltis, vilnonės angliškos vyriškai eilutei 
medžiagos, vilnonė medžiaga sijonui, 3 jardai spe
cialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilutei, 
puikūs vyriški nailono marškiniai arba bliuskutė, 1 
dėžė šokoladinių saldainių ir 20 angliškų geriausios 
rūšies cigarečių. $125.00.

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių, arba 

vilnonių, gėlėta arba su ornamentais vilnonė skarelė, 
3 jardai sunkios, crimplene medžiagos moteriškai ei
lutei, gražus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės 
apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga suknelei. 
$115.00

MAISTO SIUNTINYS 1972.
1 •_> sv. arbatos, 1 sv. kakavos. 6 sv. geriausiu 

baltų miltų, 2 sv. ryžių, ' į sv. kvepančių pipirų. :l t 
sv. lapelių, 1 j sv. geriamo šokolado, 1 dėz. nescafes, 
1'2 sv. razinkų, 1*0 sv maišytų džiovintų vaisių. 1 
sv. šokoladinių saldainių. $35.00.

Taip pat, dedamame i šiuos arba kitus Jūsų rū
bų užsakymus dalykus, kurie Lietuvoje yra labai 
naudingi ir vertingi.

Dirbtinio minkkailio paltui viršus $40.00, nai
loninio kailio paltui viršus $25.1'0, vyriški arba mo
teriški nertiniai $15.1’0, vilnonės skarelės $5.00, nai
lono lietpalčiai $12.00, nailoniniai marškiniai $9.00, 
vilnonės arba nailoninės kojinės $2.50.

Taip pat priimame užsakymus; automobilių, mo
tociklų, dviračių, televizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

Raseinių žemėje, tame 
derlingame darbščių že
maičių ūkininkų krašte 
visais laikais ištikimų sa
vo kalbai ir papročiams 
buvo nemažai ir dvarų, 
kurie daugumoje buyo ne 
dideli, neviršiją 250 ha. 
ūkiai. Nors kaikurie iš 
šių dvarininkų ir laikė 
save lietuviais, ir be iš
imties visi kalbėjo (mo
kėjo) lietuviškai bet, jų 
namų kalba ir papročiai 
buvo lenkiški.

Iš šitų smulkesnių dva
rininkų tarpo kilo tokie 
žmonės kaip Dionizas 
Poška, A. Fromas - Gu
žutis, M.D. Silvestravi
čius, S. Paškevičienė, S. 
Stanevičius, T. Daugir
das ir kiti, kurie nors ir 
neturėdami akademinių 
laipsnių, bet kaip mokė- 

. darni ir sugebėdami vien 
tik gilios idėjos ir mei
lės savo tėvynei vedami 
plėšė užleistus ir pikt
žolėmis želstančius lie
tuvybės dirvonus puren
dami dirvą tautiniam, 
o per tai ir Lietuvos,pri
sikėlimui.

(Bus daugiau)

WEAVERS NEEDED N0W
Experienced Meavers needed by 
high quality manufaclurer of men# 
suits, sportcoats, and slacks. This 
is a very good opportunity for 
someone skilled at vvorking witl» 
fine fabrics. We offer good ’pay 
and many employee benefits. 
Working conditions are very pica- 
sant at our modern plant located 
in Baltimorę County just a few 
miles from the Beltway, please ap
ply betvveen 8:30 a. m. and 12 
noon;

J. SCHOENEMAN INC. 
9818 REISTER3TOWN RD.

OWINCS MILUS, MD.

WANTED EXPERIENCED 
MACHINISTS 

Mušt be able to vtork from blue prints 
and close tolerance 

also
Hydraulic valve asscmblcrs wilh hon- 
ing experience.
Work in winter & sumnier sporls 
area. Steady work & woiking condi
tions.

OLMSTED PRODUCTS CO. 
Aero Park Drive 

Traverse City. Mich. 
616-946-2450

(84-87)
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KALĖDOS DAR TOLI...
. Kalėdos Amerikoje 
yra komercinė šventė. 
To šventadienio išvaka
rėse visus pagauna apsi
pirkimo karštligė. Žmo
nės perka dovanas. Vi
siems: artimiesiems, gi
minėms, draugams, sa
vo viršininkams, bend
radarbiams, labiau ar 
mažiau pažįstamiems... 
Nuo krautuvių skobnių 
srovena nepabaigiama do
vanų versmė. Lietuviška 
patarlė tvirtina: dovana 
dantų nežiūri. Prieškalė
dinė dovanų pirkimo prak 
tika įrodo, kad lietuviška 
patarlė neklydo. Dovanos 
pobūdžio iniciatyva be
veik neribota, nes į tal
ką pirkėjui atskuba krau
tuvių ir dovanų gaminto
jų išradingumas.

Ką jūs norite dovanoti 
mes viską turime, tvirti
na milžiniški dovanų ka
talogai. Tą pat sako šven
tiškai išpuoštos vitri
nos. Dirstelkime į dova
nų katalogus. Čia dovanų 
kainos nuo kelių dolerių 
iki neribotos sumos. Ga
lite dovanoti eilinį, bet 
puošniausiai įpakuotą 
daiktą. Tik keli doleriai. 
Galite dovanoti ir safa
ri bilietą, kelionę į Afri
kos dykumas medžioti liū
tus ir hijenas. Tpks bi
lietas kainuoja jau kelio
lika tūkstančių.

Visas gyvenimas sudė
tas į prieškalėdinių dova
nų pasaulį. Kalėdos nebe 
toli, skubėkite! Štai psi- 
chadeliško piešinio kak- 
larišis, štai klasiškos 
muzikos plokštelės. Štai 
bilietas į safari... Toli
mos dar Kalėdos nesulai
komai artėja. Dovanos 
tiesiog slenka į pirkėjo 
rankas. Netrukus puoš
niai įpakuotos dovanos, 
žvilgėdamos brangaus ka 
lėdinio įvyniojimo popie
riais, atsiras po kalėdi
nėmis eglutėmis.

Štai Kalėdoms siūlo
mas mažas begemotas. 
Tiesa, jo negalima įpa
kuoti ir padėti eglutės pa 
pėdėje. Bet (už tris tūks
tančius dolerių) žada jį 
pristatyti į jūsų "backyar 
dą". Su mažu begemotu, 
tvirtina skelbimas, jūs 
turėsite daugiau pramo
gų, kaip kad su nepatva
riu, už tokią pat kainą 
automobiliuku. Kada be- 
gemotukas paaugs, galė
site jį dovanoti savo vir
šininkui, ar uošvei...

O kaip su lietuviais? 
Ar prieškalėdinėje do
vanų pirkimo akcijoje jie 
prieina iki ... begemo
tų?

Taip! Dovanų pirki - 
•niams jie išleidžia ne
mažiau už kitus. Lietu
viai dosnūs. Kalėdinė do
vana lietuvių visuomenėj 
jau įsipilietinęs papro- 
tis. Ir tai geras papro
tys. Ateina, pagaliau, vie
na metuose diena, kada 
žmogus geras žmogui ir 
nori kitam suteikti malo
numą, nudžiuginti kitą sa

vo mielu dėmesiu, apdo
vanoti. Tokia miniatiūri
nė dovanėlė yra kalėdi
nis sveikinimo atviru
kas. Toliau gi dovanos 
vertė ir reikšmė eina 
aukštyn ir platyn...

Kalėdinės dovanos 
problema lietuviui stato 
savo tautinę prasmę. 
Toks, palyginamai trum
putis, kalėdinių dovanų 
įpirkimo laikas gali pa
sukti lietuvišką pasaulį! 
Tereikia turėti atramos 
tašką. Toks atramos taš
kas yra dovanos lietuviš
kumas. Per vienas kalė
das lietuviai pajėgtų iš- 

-pirkti mūsų leidyklų kny
gas! Galėtų padvigubinti 
leidinių tiražus, atsiųsda
mi su kalėdiniu atviruku 
leidinio užsakymo kvitą. 
Pajudinti lietuviškų 
plokštelių sandėlius.

Dovanos lietuvišku
mas kalėdinio apsipirki
mo dienomis yra didžiu
lis, iki šiol vis dar pilnai 
neišnaudotas postūmis 
geroms lietuvių kultū
ros vertybėms įžengti į 
lietuvių (netgi kitataučių) 
namus. Išnaudokime tai 
su visa mūsų perkamąja 
galia. Ypatingai gi žvel
kime į knygas. Tai, sar
kastiškai tarus, yra "ne- 
judomas kapitalas" mū
sų knygnešių skobniuose. 
Tikėkime, kad lietuviui 
knyga anglų kalbos verti
me, bus reta, išskirtinė 
dovana kitataučiui.

Sakysim, jūs dovano
jate Dirvos prenumera
tą ir per visus ateinan
čius metus apdovanota
sis prisimins jūsų dėme 
sį jam. Kas savaitę, net 
du kart, lankys jį Dirva 
ir atneš jam retai kur 
gaunamų žinių iš lietuviš
kojo pasaulio.

Vilties leidiniai, pato
giai, tiesiog iš leidyklos 
užsakyti dovanoms, įneš 
į jūsų apdovanojamojo sa
vijautą malonią lietuviš
ku nuotaiką ir visam lai
kui liks jo namuose. Net 
gi lietuviškos knygos ang - 
lų kalboj yra tiesiog ne
pakeičiama lietuvio do
vana kitataučiui.

Smagūs ir lakios vaiz
duotės verteivos siūlo 
jums pirkti... begemo
tus. Mes siūlome jums 
stambesnių, kultūriniu 
mastu, dalykų: mūsų kny
gą, mūsų prenumeratas, 
lietuviškų autorių verti
mus! Visą perkamąją ka
lėdinę galią nukreipkime 
šiais metais į lietuviškų
jų dovanų rinką. Ne ko
kią porcelaninęir bepras 
mę peleninę padėkime 
ant apdovanojamojo as
mens stalo, bet lietuviš
ką knygą. Ne kokį psicha- 
delišką ar ultra-moder- 
nų kaklarišį įteikime do
vanai, bet lietuviško lei
dinio prenumeratos kvi
telį... Ak, išradingumas 
lietuviškoje rinkoje, ką 
lietuvišką pirkti dovanai, 
taip pat platus ir beveik

"Prieš imdamiesi paties 
sunkiausio ir sprendžiamo 
darbo mūsų kovoje dėl ne
priklausomybės turime sa
vo tarpe išsiaiškinti tos ko
vos reikalus".

M. Biržiška

Lietuviams atkakliai 
siekiant valstybinės ne
priklausomybės, o na
ciams okupantams pri- 
spirtinai mėginant juos 
pajungti kovai už Trečio
jo Reicho intersus, lietu
vių vokiečių santykiuose 
anksčiau ar vėliau turėjo 
kilti krizė.

Ji įvyko 1943 m. pra
džioje, kai vokiečiams 
okupantams paskelbus 
lietuvių SS legiono suda
rymą ir atitinkamų metų 
lietuvių vyrų mobilizaci
ją, lietuviai ją visuotinai 
suboikotavo. Nė vienas 
Vilniaus universiteto stu
dentas šaukiamas jon ne
stojo.

Tokios kietos, tvirtos, 
vieningos ir visuotinės 
lietuvių reakcijos naciai 
nesitikėjo. Įsiutę jie grie
bėsi griežtų represijų. 
Jie suėmė įkaitais kelias
dešimt lietuvių inteli
gentų, jų tarpe vokiečių 
kėslams ypač griežtai pa
sipriešinusius generali
nius tarėjus P. German
tą, M. Mackevičių ir S. 
Puodžių, brutaliai užda
rė visas Lietuvos aukš
tąsias mokyklas ir Moks
lų Akademiją ir atvirai 
pagrąsino pritaikinti Lie
tuvai tą patį naikinamąjį 
režimą, kurį jie buvo įve
dę Lenkijoje. Reikia pa
žymėti, kad iš 46 Stutt- 
hofo koncentracijos sto- 
vyklon išvežtų lietuvių 
įkaitų, vieno mėnesio bė
gyje išmirė vienas penk
tadalis.

1943 m. kovo 17 d., uni
versiteto tarnautojų įspė
tas, anksti rytą universi
tetan nuvykęs rektorius 
M. Biržiška rado univer
siteto duris išlaužtas, 
universiteto iškabą su 
Lietuvos valstybiniu 
ženklu sudaužytą, prie 
durų pastatytą vokiečių 
sargybą, o pačiam uni
versitete beatodairiškai 
šeimininkaujančią vokie
čių policiją. Toks nacių 
vandalizmas rektorių gi
liai sukrėtė. Jis kumšti
mis puolė vokiečių sar
gybinius ir smarkiai susi
kirto sų vokiečių polici
jos pareigūnu, reikalau
damas, kad jis pasitrauk
tų iš universitetų arba 
jį, rektorių, suimtų. Tik 
ten buvusiems universi
teto tarnautojams pavyko 
rektorių kiek apraminti.

Lietuvių vokiečių san
tykių styga buvo pertemp
ta. Ieškodami išeities iš 
susidariusios grėsmin
gos padėties ir norėdami 
sukliudyti dar didesnes 
nacių represijas Lietuvo
je, kurios grėsė lietuvių 
inteligentijos sunaikini
mu, kai kurie žinomi lie
tuvių veikėjai Kaune pa
skelbė viešą pareiškimą 
visuomenei, kuriame 
taip pat iškėlė sumany
mą sukviesti lietuvių kon
ferenciją. Tas pareiški
mas buvo paskelbtas per

STASYS ŽYMANTAS

radiją su Vilniaus univer
siteto rektoriaus M. Bir
žiškos ir Vilniaus miesto 
burmistro K. Dabulevi- 
čiaus parašais, nors nei 
vienas nei kitas minėta
me pasitarime Kaune ne
dalyvavo ir paskelbto pa
reiškimo nepasirašė.

Kad lietuvių visuome
nė neliktų suklaidinta, 
rektorius M. Biržiška pa
ruošė atitinkamą atitaisy
mą, kurį žadėjo paskelb
ti pogrindžio spaudoje. 
Tačiau eilė Vilniaus uni
versiteto profesorių, jų 
tarpe buvęs Ekonomijos 
mokslų fakulteto deka
nas A. Rimka, pakarto
tinai jį ne tik nuo to at
kalbinėjo, bet priešingai, 
ragino vykti į Kauną sa
vo autoritetu ir patirti
mi padėti išlyginti įtemp
tus vokiečių lietuvių san
tykius. Tuo pačiu prašy
mu kreipėsi į rektorių 
Vilniaus universiteto stu
dentų komiteto pirminin
kas, nurodęs, jog iš pra
džios komitetas buvo ki
tokio nusistatymo, bet 
per naktį apsvarstęs pa
dėtį, tą nusistatymą pa
keitė. Be to, pas rektorių 
atsilankė du pogrindžio 
atstovai. Kalbėdami po
grindžio vardu (tuo metu 
Vlikas dar nebuvo sudary
tas), jie beveik reikalau- 
te reikalavo, kad rekto
rius pasiaukotų, dalyvau
tų sumanytoje konferen
cijoje ir jai pirmininkau
tų, nes tai buvo vieninte
lis kelias neprileisti prie 
vokiečių jau parengtų re
presijų prieš lietuvių jau
nimą, nes, ypač dėl gink
lų trūkumo, lietuvių po
grindis nesąs pasiruošęs 
toms represijoms pasi
priešinti ar jas sukliu
dyti, kurioms vykdyti 
jau buvo paruošti keturi 
SS karinių dalinių pul
kai.

Pasitaręs su panašio
je padėtyje atsidūrusiu 
Vilniaus burmistru K. Da- 
bulevičium ir pirmojo ge 
neralinio tarėjo gen. P. 
Kubiliūno įsakmiai pra
šomas ir kviečiamas, 
rektorius apsisprendė sa
vo nepasirašyto parašo 
nebeatšaukti ir nuvykus 
Kaunan prisidėti prie ge
neralinių tarėjų ir visuo 
menės veikėjų sudarytos 
lietuvių konferencijai 
kviesti komisijos darbo.

Konferencija, kurion 
suvažiavo iš visos Lietu
vos kviestiniai atstovai, 
įvyko 1943 m. balandžio 
5 d. Po uždaro, paruošia
mojo posėdžio sekė vie
šas, kuris buvo transliuo 
jamas per radiją ir ku
riam pirmininkavo rekto
rius M. Biržiška. Jo vi
cepirmininku buvo gen. 
V. Nagevičius-Nagius, o 
sekretorium buvęs Kau
no viceburmistras ir Vil
niaus miesto komiteto vi
cepirmininkas A. Pimpė.

Konferencija priėmė 
kompromisinio pobūdžio 
nutarimą, kuris betgi iš
reiškė lietuvių tautos nu
sistatymą susigrąžinti 
nepriklausomybę ir išrin 
ko 12 asmenų Lietuvos Ta
rybą, jų tarpe Vilniaus 
universiteto rektorių M. 
Biržišką ir to paties uni-

niekad nepripažino ir ją 
telaikė patariamuoju or
ganu prie pirmojo gene
ralinio tarėjo.

*♦ *

Pasiekęs kritišką fa
zę tautinis lietuvių pa
sipriešinimas teturėjo 
du pasirinkimu: atvirai 
ginklu pasipriešinti gre
siančioms vokiečių re
presijoms, kaip tai lie
tuvių konferencijoje karš
tai siūlė gen. M. Pečiu- 
lionis, arba mėginti išly
ginti lietuvių vokiečių 
santykius ir įtemptai at
slūgus, ištvermingai te
besiekiant visų lietuvių 
bendro tikslo Lietuvos 
nepriklausomybės atsta
tymo, stengtis laipsniš
kai išgauti iš vokiečių 
okupantų nuolaidų, kurių 
svarbiausiomis tuo me
tu M. Biržiška laikė Stutt- 
hofo įkaitų paleidimą, 
Lietuvos aukštųjų mokyk
lų veikimo atnaujinimą ir 
nepriklausomų Lietuvos 
karinių dalinių sudary
mą.

M. Biržiška iš prigim
ties buvo kovos ir rezis
tencijos šalininkas. Jis 
nebijojo aštriai ir iššau
kiančiai reaguoti, pavyz
džiui, sovietų okupacijos

pradžioje pasiųsdamas 
Paleckiui griežto protes
to telegramą. Visa savo 
siela jis buvo susijęs su 
Lietuvos pogrindžiu ir 
jame veikiančiu lietuvių 
jaunimu, su kuriuo pąlai- 
kė glaudžius santykius. 
Jis atidžiai sekė jo veik
lą ir spaudą, nors ne vi
sada pritardavo jaunuo
liškai karštuoliškiems 
tuštiems išsišokimams 
ir išpuoliams. Nesuim
tas įkaitu M. Biržiška 
jautėsi tarytum buvęs 
morališkai nuskriaus
tas, lyg, rodos, jam ne
būtų didesnės laimės, 
kaip kartu su kitais įkai
tais už Lietuvą ir jo nu 
mylėtą ir branginamą 
universitetą kentėti ir, 
jei reikia, toje kančio
je mirti.

Tačiau M. Biržiška 
taip pat buvo patyręs po
litikas ir realus kovoto
jas. Gen. M. Pečiulio- 
nio pasiūlymas jam atro
dė nepraktiškas, neįgy 
vendinamas, pavojingas 
ir todėl nepriimtinas. 
Suprasdamas momento 
reikalavimą ir gerai ži
nodamas tuos nemalonu
mus, kuriuos jam teks 
dėl to pakelti, jis rinko
si kitą — jėgų išsaugo
jimo ir pasyvaus, bet re
alesnio pasipriešinimo 
kelią, nors jam iš anks
to buvo aišku, kad tas ke
lias bus nedėkingas ir pa
reikalaus iš jo nemažo 
moralinio pasiaukojimo.

(Nukelta į 4 psl.)

(«< tM
Nevieną nustebino žinia, kad Vytautas Alseika, dirbęs Eltoje 

ir rašinėjęs Draugui bei kitai spaudai — nukeliavo į tėvynę tar
nauti okupantui, tuo pačiu žygiu tučtuojau paskelbęs viešą savęs 
apsikaltinimą dėl "padarytos tragiškos klaidos" (taip jis vadina 
laisvėje esančių lietuvių kovą prieš okupantą), taip pat būtinai pa
brėždamas "lietuvių kultūros, ūkio bei gerovės augimą" maskvi- 
nėje globoje. Ir galop skelbiasi ryžtąsis dabar nuolankiai "atitai
syti padarytą klaidą", tapdamas vergišku "Tarybų Socialistinės 
Lietuvos sūnumi". Na, šios išpažinties stilius ir turinys mums 
jau gerai pažįstamas iš kitų panašių sugrįžėlių, kad visiškai aiš
ku, jog tas raštas V. Alseikai buvo ne tik įsakytas, bet, gal būt, ir 
ištisai parašytas.

* Okupantui, be a.bejo, nemažas džiaugsmas, įsiviliojus bent 
kiek žinomesnį asmenį J savo bučių, ir jis dabar kurį laiką, tur 
būt, savo spaudoj balsingai trimituos apie tą gyvą laimikį sava
jame meškeriojimo tinkle. Gal būt, net dar ir padvigubins savo pro
pagandos apgaulingą čiulbėjimą, nerdamasis iš kailio, kad ir dau
giau panašių silpnavalių prisiviliotų Maskvos tarnybon, šiuoatveju 
komunistams yra kone apčiuopiamas įrodymas, kad ta "lietuvių kul
tūros ir gerovės" giesmelė kartais tartum atneša šiokį tokį pelną.

• Blaiviai žiūrint, iš tikrųjų nėra čia koks ypatingas įvykis. 
Net Kristaus apaštalai nevisi ištikimybę išlaikė, vienas išda'vė'sa- 
vo viešpatį kankinimui ir prikalimui prie kryžiaus. Oir šiaip tauto
se pasidairant aplinkui matyti, kad sunkesniu laiku visur atsiranda 
menkastuburių ir kvislingų, nutautėlių ar kitaip išklystančių iš vė
žės. Visada visokių žmonių buvo ir bus, ir dėl tų nubyrėjimų nei 
tautos, nei ideologijos ar religijos nesugriūva. O egz i lės jautriai 
trapi buitis tartum pasveria žmogaus vertę: ar esi tikras grūdas, 
ar tik tuščias kevalas? Bet vienam nuo vėžės nuslydus, kitiems 
nariams būna tai lyg priminimas patikrinti ir savąją sąžinę: 
štai, prie kokio apgailėtino žingsnio prieina "žmogus, kuris neturi 
savyje tvirto idėjinio nugarkaulio ir blaškosi,lankstosi Į visas pu
ses, vėjų papučiamas. Ir kyla liūdnas gailesnio jausmas,kad mū
sų buvęs gerbiamas'ir rimtu žmogumi laikomas tautietis savo noru 
parklumpa prieš pavergėją ir vieša išpažintimi — net tokia gėdin
ga, kažkieno iš šalies suformuluota — pagarbina savo tautos skriau
dėją. Dar besąlygiškai jam klusnumą prisiekia ir likusį savo gyve
nimo galą paveda to žiauraus tirono malonei... Tikrai, gaila saviš
kio, dvasiškai sugniužusio ir egzilės bandymų pavojuose silpnava
liškai palūžusio. Neištvėrė tautinės kovos atsparoje ir--sukrito po 
kojų Maskvos viešpačiui, pats save suniekindamas, tartum apsi- 
spiaudamas. Jeigu jisai čia, laisvės pusėje, nesijautė stiprus ir lai
mingas, nesuprato reikalo čia prasmingai gyventi ir idėjiškai veik
ti, tai dabar, tapus svetimu įrankiu (toji išpažintis aiškiai rodo, į 
kieno plėškę jau nuo pat pirmo žingsnio ten įkinkytas) — V. Alsei
kos savijauta bus dar daug liūdnesnė, nors jo neatlaidūs globėjai 
varovai ir dėlios J jo lūpas daug dailių žodžių. O mes, gailėdamie- 
si nelaimingo tautiečio, pasiryšime savo jėgas dar stipriau sutvir
tinti, kad panašiai nesutižtume, kad išvengtume šitokio susinieki- 
nimo. Blogiau nei "nueiti į Kanossą"...

neribotas. Tereikia ta 
linkme akis pasukti ir no
rus nukreipti. Kalėdos versiteto prorektorių D. 
dar toli... bet laikas greit Krivicką. Tačiau vokie- 
bėga. (ar) čių okupacinė valdžia jos

• Mūsų išeivijos įsipareigojime siekiant tautos laisvės kiek
vienas lietuvis yra brangus ir reikalingas. Ir kiekvieno, kad ir 

• menko, savo nario netekimas reiškia nuostolį. Tačiau žinome, 
kad bėgantis laikas be perstojo neša ne tik gerų vilčių ir pasi
sekimų, bet sykiu ir praradimų bei nuovylių. Kas ryžtasi kovai 
dėl tėvynės laisvės, to nenugąsdina paskirų vienetų sugniužimas. 
Mes neturime gaišintis dejavimais arba kalčių ieškojimais, vien 
tik dar glaudžiau pečius suremti ir uoliau grūdintis, kad nebūtų 
išduotos mūsų brolių, kenčiančių okupacijoje, aukom nušlaksty- 
tos viltys. Visos Lietuvos siekiama laisvė yra tokia kilni brange
nybė, kuri ugdo žmoguje dvasinį didingumą ir — gimdo nemirtin
gus karžygius. Ir kiekvienam savo sąžine privalu pasirinkti kelią: 
būti tikro žmogiškumo nešėju savo dvasioje ar tiktai kitų pakojy 
šliaužiojančiu gyviu?
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(Atkelta iš 3 psl.)
Bet, kaip vėliau kardi

nolas Wyszynski mokė 
lenkus, "mirštantysis ga
li greitai pasiekti gar
bės, tačiau gyventi dir
bant sunkius darbus, il
gus metus kenčiant ir ty
liai aukojantis — yra di
desnis heroizmas, ir to
kio heroizmo mums šian
dien reikia".

***
M. Biržiškos dalyva

vimas konferencijos pa
ruošime, paskui vadova
vimas pačiai konferenci
jai, ir po jos įvykusiems 
aštriems ir kritiškiems 
pasitarimams su vokie
čių okupacine valdžia bu
vo lemiantis ir spren
džiantis. Jis nuoširdžiai 
susiprato su pirmuoju ge 
nėr aliniu tarėju gen. P. 
Kubiliūnu, labai uždaru 
ir rezervuotu žmogum, 
kuris dabar jausdamas 
didesnę visuomenės at
sparą, galėjo tvirčiau at
laikyti vokiečių spaudi
mą.

Tačiau, nors M. Bir
žiškos pastangų ir pa
siaukojimo dėka, lietu
vių vokiečių santykiuose 
buvo pasiekta tam tikro 
atoslūgio ir buvo pašalin
tas tiesioginis represijų 
pavojus, tie santykiai ir 
toliau sunkiai sprendėsi 
ir iki pat vokiečių okupa
cijos pabaigos buvo ne
sklandūs, painūs ir kėb- 
lūs.

Stutthofo koncentraci
jos stovyklos lietuviai ka
liniai įkaitai buvo per
kelti garbės kalinių kate- 
gorijon, kas išgelbėjo jų 
gyvybę. Tačiau jie nebu
vo paleisti, nepaisant vi
sų tuo reikalu dėtų M. 
Biržiškos pastangų.

Lietuvos universitetų 
veikimo sustabdymas 
nebuvo atšauktas, nors 
rektoriaus tiesioginio įsi
kišimo dėka universitetų 
mokslo personalas buvo 
apsaugotas nuo darbo 
prievolės ir galėjo tęsti 
mokslo ir tyrimo darbą, 
o studentai atlikti egza
minus, ruošti diplomi
nius darbus ir įsigyti dip
lomus. O kai kuriuose1 Vil
niaus universiteto fakul
tetuose, medicinos ir 
miškų, mokslo darbas su 
studentais buvo toliau tę
siamas ir slaptai skai
tomos paskaitos.

M. Biržiškai rūpėjo, 
kad vienu ar kitu būdu bū- 
tų galima prieiti prie ne
priklausomų lietuviškų 
karinių dalinių sudarymo 
be kurių buvo neįmano
mas ne tik Lietuvos nepri 
klausomybės atstaty
mas, bet ir Vilniaus kraš
to išlaikymas lietuviško
se rankose. Todėl jis pa
dėjo nemažų pastangų pa 
siekti tuo reikalu reika
lingą bendrą generalinių 
tarėjų, pogrindžio veikė
jų ir lietuvių visuomenės 
atstovų sutarimą. To su
tarimo išdavoje buvo 
įkurta gen. P. Plechavi
čiaus Vietinė Rinktinė, 
kaip nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės užuo-, 
mazga. Turėdama visuo. 
tinį lietuvių pritarimą, ji 
susilaukė didelio pasise
kimo, ypač lietuvių kari
ninkijos ir jaunuomenės 
tarpe. Deja, trim mėne
siam praėjus vokiečių 
okupacinė valdžia ją ne
gailestingu būdų likvida
vo.

VOKIETIJOS PADALIJIMAS
Š.m. lapkričio 7 diena 

Vokietijos istorijoje bus 
viena iš liūdniausių die
nų, nes ji tą valandą, ka
da Bahr ir Kohl para
favo "pagrindinę sutartį 
(Grundvertrag), pripaži
no dviejų Vokietijos vals
tybių egzistavimą. Šios 
sutarties tėvai — W. 
Brandt ir W. Scheel — 
didžiuojasi nauju Vokie
tijos istorijos posūkiu, o 
dauguma vokiečių išgyve 
na tuos pačius jausmus, 
kuriuos lietuviai išgyve
no 1920 m. kada Želigovs
kis okupavo Vilnių ir jo 
kraštą. Ši diena mums 
primena 1795 m. Lietu
vos ir Lenkijos padaliji
mą. Tik mustadapadali- 
jo svetimos jėgos, o kas 
vertė vokiečius pasidalin 
ti, ar taip pat svetimos 
jėgos?

Pagrindinę sutartį su
daro 10 skyrių ir daugybė 
priedų: protokolų, laiš
kų, pareiškimų, paaiški
nimų etc. Mus labiausiai 
domina pagrindiniai su
tarties skyriai, nes mes 
žinome, kad komunisti
nės valstybės ne tik jokių 
priedų nepripažįsta, bet 
ir pagrindines sutartis in
terpretuoja, naudojapa- 
gal savo nusistatymą, o 
jei nori, jas lengvai su
laužo ar priešingai vyk
do. Pirmasis sutarties 
skyrius nustato, kad abi 
Vokietijos valstybės ug
dys normalius gerus kai
myninius santykius lygia
teisiškumo pagrindais. 
Šeštame skyriuje dar la
biau pabrėžti . dviejų 
valstybių santykiai: jos

***
Tautos kova dėl lais

vės niekad nebuvo, nėra 
ir nebus lengva ar papras-

Ruošiantis Pietų Amerikos lietuvių kongresui kuris {vyks 1973 m. 
vasario 22-25 d., jau dabar atrenkamos kandidatės kongreso lie
tuvaitės titului. Brazilijoje, Sao Paulo lietuvių kolonijoje, lapkri
čio 5 d. buvo išrinktos dvi kandidatės: Vilma Jašinskaitė, L. K. 
bendruomenės choristė ir Žilvičio sambūrio narė ir Laima Vosy
liūtė, ateitininkė ir Žilvičio sambūrio narė. A. Saulaičio nuotrauka

sutartis pripažįsta dvi 
valstybes, kaip W. 
Brandt galės taikos pri
ėmimo metu reikalauti, 
kad Honeckeris panaikin
tų komunistinę valstybę 
ir įsijungtų į demokrati 
nę Vokietiją? Jis nega
lės reikalauti ir vokie
čių apsisprendimo, nes 
tai bus kišimasis į kitos 
valstybės vidaus reika
lus. Taigi, ši vokiečių 
pagrindinė sutartis yra 
tik pirmas etapas į bol
ševikinės taikos sampra • 
tą: laikinis Vokietijos pa 
dalijimas iki galimo Vo
kietijos komunistinio su
vienijimo. Tai labai tei
singai apibūdina anglų 
"Daily Telegraph" pub
licistas šiais žodžiais: 
"Už tokius 'palengvini
mus žmonėms' Rytų Vo
kietija gauna tokią mil
žinišką kainą: prekyba, 
pinigais, kreditu, ir poli
tinėmis koncesijomis. 
Prie pastarųjų priklau
so tarptautinis pripažini
mas (suprask Rytų Vokie
tijos valstybės) ir šios ru
siškai valdomos satrapi- 
jos priėmimas į JT. Ru
sijos ir Rytų Vokietijos 
užtikrinimai, kad tuo ne
sumažinamos Vakarų są
jungininkų pozicijos, 
svarbiausia Berlyno, yra 
apgailestautinai nevertin
gi. Kai Rusija militarine 
jėga stovi 3:1 santykyje 
prieš Europą, reikia ir 
toliau baimintis, jog Ru
sijos tikslas nėra pasi
keitęs — pasiekti suvie
nytos komunistinės Vo
kietijos. Jos siekimas lie
ka ir toliau sustiprina
mas — V. Vokietiją neut
ralizuoti ir kairiąsias 
tendencijas panaudoti 
'Volksfrontui' suorgani
zuoti".

Būdinga, kad ši sutar
tis buvo skubinama suda
ryti ir parafuoti prieš V. 
Vokietijos parlamento 
rinkimus. Nors W. 
Brandt reikalauja iš opo
zicijos, kad ji šios sutar
ties nepanaudotų rinkimi- 

jos" apibrėžties .'Rytų Vo. nei propagandai, jis pats 
kietijos bosas Honecke
ris yra jau anksčiau ne
kartą skelbęs, kad vienas 
vokiečių nacijos nėra,

ALG. TOLVYDIS
(valstybės) respektuos 
abiejų valstybių nepri
klausomumą ar savaran
kiškumą jų vidaus ir už
sienio reikaluose. Sep
tintame skyriuje abi vals
tybės pareiškia norą 
praktinius ir'humanisti- 
nius klausimus sutvarky
ti. Toliau išvardijama vi
sa eilė būsimų sutarčių 
dėl ūkio, mokslo, tech
nikos, susisiekimo, paš
to, sveikatos kultūros, 
sporto, etc. Aštuntame 
skyriuje nustatoma, kad 
abi valstybės pasikeis 
nuolatiniais įgaliotiniais 
(staendigo Vertreter).

Ryšium su šia sutarti
mi, JAV, Anglijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Rusi
jos atstovai po ilgai už
trukusių derybų Berlyne 
padarė trumpą deklara
ciją, kad šie 4 II pasau
linio karo laimėtojai 
pasilieka sau teises ir at
sakomybę dėl Vokietijos 
ir sutinka abi Vokietijos 
valstybes įleisti į Jungti
nes Tautas. Jei būsimas 
V. Vokietijos parlamen
tas pagrindinę sutartį 
ratifikuos, tai, reikia ti
kėtis, kad 1973 m. New 
Yorke sėdės dviejų Vokie
tijų JT delegacijos. Šis 
įvykis bus didelis Mask
vos laimėjimas,nes Rytų 
Vokietija bus tarptauti
niu mastu pripažinta kaip 
nepriklausoma valstybė. 
Maskvai, žinoma, rūpi ne 
tiek tas vienas balsas JT 
kiek Rytų Vokietijos įtei
sinimas ir jos užsienio 
politikos sustiprinimas.

Būdinga, kad pagrindi
nėje sutartyje Bahr kapi
tuliavo prieš Rytų Vokie
tiją ir nepravedė pagrin
dinių principų. Sutartyje 
niekur nėra minima apie 
vokiečių tautos vienumą. 
Tiesa, preambulėje mi
nimi šių dviejų valstybių 
skirtingi požiūriai dėl 
"nacionalinio klausimo", 
tačiau sutartis nenustato 
dviejų valstybių "naci-

ta. Ji reiškiasi įvairio
mis formomis, nuo akty
vios ginkluotos kovos ligi 
tylios, giliai užslėptos, 
bet atkaklios moralinės 
ir dvasinės rezistenci
jos. Kuri pasipriešinimo 
forma ir kuriuo metu tei
singesnė, tegali atsakyti 
istorija, nors ji toli gra
žu ne visada duoda aiš
kius ir tiesius 
mus.

M. Biržiška, 
Kairio žodžiais 
Lietuvos laisvės kovą ko- o yra komunistinė ir ka- 
vojo taip, kaip buvo įsi
tikinęs ir savo sąžinės 
liepiamas.

Visą savo gyvenimą 
jis buvo įpratęs dirbti 
ne vien tautai, bet pačio- Vokietijos valstybės, 
je tautoje ir su tauta. To 
d'ėl politinio išeivio pri
verstinis kelias jam bu
vo ypačiai sunkus ir skau
dus. Tačiau tuo keliu ne
grįžtamai išėjęs, jis nie
kada nenutolo ir niekada 
neatitrūko nuo savo tau
tos, jos kovos ir jos iš
gyvenimų okupacijoje ir, 
sekdamas istorinės Lie
tuvos emigracijos pirmū
no Adomo Mickevičiaus 
pavyzdžiu, pats sau nu
statydavo ir rasdavo tin 
karną vietą tautos išlais
vinimo kovoje.

Išeivijoje jis save lai
kė plunksnos partizanu ir 
iki pat mirties ištikimai 
to vienintelio savo gyveni
me naudoto ginklo — ra
šomosios plunksnos — iš 
rankų nepaleido. Kaip ta
sai laisvės kovotojas Lie
tuvos pamiškėj priešo 
kulkos pakirstas, M. 
Biržišką sukrito smūgio 
ištiktas su plunksna ran
koje, betaisydamas savo 
brolio Vaclovo "Aleksan- 
dryno" korektūrą.

atsaky-

Stepono 
tariant,

pitalistinė vokiečių naci
ja. Kitaip tariant, pagal 
vokiečių komunistų sam
pratą, šiuo metu yra dvi 
Vokietijos "tautos" ir dvi

W. Brandt, norėdamas 
užtušuoti pagrindines 
sutarties skyles, bando 
naivius vokiečius įti
kinti, kad šia sutartimi 
nėra pripažįstama tarp
tautine teise Rytų Vokie
tijos valstybė, kad "vokie 
čių apsisprendimas" yra 
paliekamas iki taikos su
tarties su Sovietų Sąjun
ga. Tačiau kiekvienam 
aišku, kad, jei pagrindinė

ir jo šalininkai visur 
būgnija, jog ši sutartis 
atnešė Vokietijai paleng
vėjimą. Šia proga Rytų 
Vokietija paleido kelis 
šimtus kalinių ir leido iš 
vykti 300 vaikų, kurie bu 
vo atskirti nuo pabėgėlių 
tėvų. Bet šitos danajų do 
vanos sako, kad reikia 
saugotis danajų ir tada, 
kada jie dovanas duoda... 
Teisingai kai kurie vokie
čių publicistai tvirtina, 
jog už kelis šimtus palie
gėlių kalinių ir kelis šim
tus vaikų negalima auko
ti visos vokiečių tautos 
interesų.

Jei mums nerūpėtų 
Lietuvos ateitis, gal 
mes perdaug ir nesisielo
tume W. Brandt pagrin
dinės sutarties sudary-

CHICAGOJE PRISTATOMA
GEN. S. RAŠTIKIO NAUJOJI KNYGA 

'ŽMONĖS IR ĮVYKIAI’

Šią savaitę iš spaudos iš
ėjo nauja Lietuvos kariuo
menės generolo Stasio Raš
tikio knyga, ĮVYKIAI IR 
ŽMONĖS. Tai trečias buvu
sio Lietuvos kariuomenės 
vado atsiminimų tomas, 
plačios apimties, įdomus, 
aktualus, G16 puslapių, kie
tais viršeliais, gražiai iš- 
lpiqfaq

ĮVYKIUS IR ŽMONES 
išleido Akademinės Skauti
jos Leidykla, nuo 1970 me
tų veikiantis Lietuvių Skau
tų Sąjungos organizacinis 
vienetas knygoms leisti.

Chicagos lietuvių visuo
menei yra ruošiamas kny
gos pristatymas, kuris 
įvyks Jaunimo Centre, sek
madienį, lapkričio 19 dieną, 
3 vai. p. p. Pristatymo pro
gramoje dalyvauti iš Okla- 
homa valstybės atskrenda 
žinomas knygų ir straips
nių autorius, profesorius ir 
Oklahoma Unive r s i t e t o 
Miuncheno tyrinėjimų in
stituto direktorius, dr. Vy
tautas Vardys. Kartu vi
suomenė turės progos pa
matyti dvi parodėles. Pir
mojoj bus iki šiol lietuvių 
spaudoj neskelbti svetimų 
valstybių diplomatinių at
stovų pranešimai, liečian- 
tieji tuometinį Lietuvos ka
riuomenės vadą, gen. St. 
Raštikį. Antroji paroda lies 
Lietuvos kariuomenės spau
dą ir kai kuriuos ženklus. 
Parodų iniciatoriais yra St. 
Joseph Universiteto profe
sorius dr. Tomas Remeikis 
ir archyvinės medžiagos 
rinkėjas, knygų autorius 
Bronius Kviklys.

1956 ir 1957 metais iš-

mu: jei kas neria sau kil
pą ir nesupranta, kad jis 
bus už tos kilpos pakar
tas, tegul neria... Bet, 
kai jis neria ne tik sau 
kilpą, bet ir keliems šim
tams milijonų p'avergtų 
žmonių, tada tenka su
šukti: nedaryk klaidos, 
kurią Vincas Krėvė 1940 
m. vasarą padarė, nes 
gali ateiti laikas, kai 
reiks bėgti ne į Norve
giją, bet važiuoti į Sibi
rą...

leisti gen. Raštikio atsimi
nimų du tomai mūsų visuo
menėje sukėlė didelį susi
domėjimą, buvo daugiausia 
skaitomomis knygomis ir 
greitai išpirkti. Praėjus 13- 
14 metų, atsiradus naujai 
laiko perspektyvai ir iškilus 
naujiems klausimams, au
torius parašė trečiąjį savo 
atsiminimų tomą, ĮVYKIUS 
IR ŽMONĖS. Čia, nekarto
jant kas anksčiau parašyta, 
patiekiama pirmųjų dviejų 
tomų papildymas, dažnai 
liečiant naujus, iki šiol ne
minėtus klausimus. Naujoje 
knygoje gen. Raštikis daug 
rašo ir apie savo buvusius 
bendradarbius, ši knyga, 
kaip ir pirmieji du tomai, 
parašyta sklandžiai, yra 
naudinga medžiaga nepri
klausomos Lietuvos istori
jai.

Generolas Raštikis, per
nai sulaukęs 75 metų am
žiaus, paskutiniu metu mo
kytojavo JAV Armijos sve
timų kalbų mokykloje, šiuo 
metu išėjęs i pensiją, kar
tu su ponia Raštikiene, gy
vena Kalifornijoje.

Savo trečiojo tomo įžan
goje, tarp kitų dalykų, au
torius cituoja savo 1957 me
tais išleistos knygos įžan
gos mintį. Jis rašo: "Jei 
gyvenimo sąlygos leis, atei
tyje gal dar paruošiu spau
dai trečiąjį tomą, kuriame 
pasistengsiu papildyti kai 
kuriuos savo atsiminimų 
skyrius, užpildyti praleis
tas vietas ir atsakyti pir
mųjų tomų recenzentams. 
Tada mano darbas oūtų jau 
visai baigtas”. Autorius tę
sia: "Dabar stengiuos įvyk
dyti tą savo pažadą”.

Mūsų visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti kny
gos pristatymo ir pasi
džiaugti nauju leidiniu lie
tuvių merųuarinio žanro li
teratūroje.

Chicagiečiai knygą galės 
įsigyti sekmadienį, lapkri
čio 19 dieną, 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre. Knygą ga
lima gauti paštu, nusiun
čiant $15.00 čekį A. Dun- 
dzilai, 4339 W. 83 Street, 
Chicago, III. 60652, USA. 
Knyga taip pat gaunama 
visoj Amerikoj pas platin
tojus.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

:■



DIRVA1972 m. lapkričio 17 d.

AMBASADORIAVIMO REIKALU
Donatas Rodą
Pareiškė rodą: 
Noriu ambasadoriauti. 
Noriu doleriauti...

Gyvename kultūrinių bei ekonominių mainų su 
SSSR karštligėje. Amerika grūda Rusijon grūdus — 
tuo talkina komunizmo statybai. SSSR siunčia Ame
rikon "Gimtąjį Kraštą" ir jo redaktorių Reimerį— 
tuo taip pat talkina Ciceroje komunizmo statybai.

Šios bendravimo karštligės metu tenka pra
šnekti apie nuolatinio tarpusavio ambasadoriavimo 
svarbą. Vilniuje leidžiamas ideologinių ir ekono
minių bėdų registracijos laikraštis "Šluota".

Šiame laikraštyje iš "Tarybų Lietuvos" ir "Tie 
sos" redagavimo pavarytas drg. Donatas Rodą, vil
niškės Eltos direktorius, patalpino savo studijinį 
rašinį "Pro memoria", kuris atkreipė "Pogrin
džio" dėmesį. Mūsų Donatas, baigęs Maskvoj par
tinę mokyklą, užgriebė jautriai plazdančią temą. Do
natas parašė giliai išmąstytą studiją apie įšaldytus 
milijonus, apie didžiules veiksnių bei vaduotojų al
gas, gaunamas iš įšaldytų fondų. Donatas konstruk
tyviai prabilo apie įšaldytų milijonų atšildymą.

"Tai labai pelninga", pavydžiai dūsavo Rodą, 
"už ambasadoriavimą ten atmoka dolerių krūvo
mis!"

Nežinome, kodėl mūsų Donatas nepatenkintas 
iš "Šluotos" gaunamais rubliais? Aiškiai matome 
jo apetitą ambasadoriauti tik už dolerius.

"Pogrindis", kaip visad, nestokoja iniciatyvos. 
Juk Donatas Rodą galėtų atstovauti "Šluotą" prie 
"Mildos" namų Chicagoje. Dėl dolerinio atlyginimo 
juk lengva būtų susitarti su "Vilnies" ir "Laisvės" 
vajais.

"Pažangieji" leidiniai kviečiami pasidalinti 
nuomonėmis.

Taurė degtinės gardesnė už kompartijos šlovę

Kviečiame jaunimą rinkti iš senimo spaudos 
gausias žinias apie jaunimą. Tos žinios sudarys 
naują jaunimo laikraštį, kurį leis jaunimas už 
gausias senimo aukas. Naujas laikraštis organi
zuojamas protestuojant, kad senimas nerašo apie 
jaunimą.

Iniciatoriai

Per kongresinį paradą 
Jums dainavom serenadą.
Kur jūs, žvaigždės kongresinės, 
Kai veikla jau kasdieninė?

• • •Čia priėjo 
Kadžiulis 

ir tarė
— Kuriam galui tarybi

niai laikraščiai naudoja tokį 
smulkų tekstą? — pyko tau
tietis, vos paskaitąs tary
binę spauda.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Tokiam galui, kuris 
teksto dydžiais nesirūpina.

★
— Okupuotoje tėvynėje 

visi vargsta su komunizmo 
statyba, — tvirtino buvęs 
turistas.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Ne visi, šulai jau pa
sistatydino sau paliocius ir 
"dačas”.

★
— Amerikos konsulas 

Gleysteen lankėsi Vilniuje 
ir įsidėjo kišenėn jam Dir- 
žinskaitės įteiktus raktus, 
— piktinosi patriotas. — 
Tai Amerikos politikos iš
davimas!

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Jeigu tai buvo Diržins- 
kaitės buto raktai, tuo turi 
rūpintis Diržinskaitės vy
ras. Jeigu tai buvo miesto 
raktai, gal būt Gleysteen 
priėmė raktus su tikslu 
perduoti juos PLB?

★
— Koks bus sekantis-Avy

žiaus veikalas po sovietuose 
pagarsėjusio "Sodybų tuštė
jimo metais”?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Avyžius parašys "So
dybų amerikoniškais grū
dais pilnėjimo metas”.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

Salomėja Stalinui 
Gražina Reimeriui

Maskvoje Salomėja Nėris 
buvo priversta parašyti Sta
linui poemą, o Ciceroje poe
tė Tulauskaitė savo noru 
gyrė Reimerį už Stalino pa
skelbto melo kartojimą.

Naujienos, Nr. 246

Vyriškos akys ir iškirptės
Vyriškos akys ieško kaž

ko ypatingesnio. Jiems pa
tinka iškirptės. Kaulėtos 
modeliuotojos, su iškirptė
mis nugaroje, daugiau pri
minė dykumų maldininkes, 
atgailautojas, negu gyveni
mo smagumus mylinčias 
moteris.

E. Valiulienė 
Draugas, Nr. 242

Už bolševikinės parankės
V. Zalatorius už parankės 

paėmęs Maskvos atstovą 
Juškį aplankė Sovsąjungos 
meno parodą, piketuojamą 
LB-nės vidurio Vakarų apy
gardos, kurios sekretoriumi 
yra pat V. Zalatorius.

A. MalaiSka 
Dirva, Nr. 75

Senos antys
Laureatai, kaip antys pa

seno šiltą, gražią rudenio 
dieną.

K. Bradūnas 
Draugas, Nr. 236

Dramblių ausų neturint
Praktiškiausia, neturint 

čia dramblių ausų — naudo
kimės kiaulės ausimis.

J. Adomavičius, MD 
Draugas, Nr. 244

Bolševikinė Temidė:
— Ką daryti? Mano melų lėkštė neatsveria

AUŠRELĖ LIČKUTĖ

TIKROVEI PAGERBTI
Kalambūrui reikia kuro, 
Kad spragsėtų jis liepsna — 
Su pagalba kalambūro 
žydi klounų eisena.

Štai Juškys, tartum Kęstutis 
Su Birute Palangoj, 
"Nukidnaipino" vaikučius 
Prosovietinėj bangoj.

štai prie "Mildos” salės durų
Tujen pokalbius girdi: 
"Lietuva dabar iš mūrų 
Ir duonelė ten gardi!”

Tad nuvyko "Mildos” ponai —
Iš tikrųjų, kaip gardu:
Iškepta sovietų duona
Iš Amerikos grūdų ...

Kai trispalvė suvyniota
Slepiama tamsioj angoj 
Ir "Bakūžė samanota"
Skamba mums šiurpioj klastoj!

Poetiška publicistika
Jaunieji poetai galėtų 

prabilti gaiviu publicistiniu 
žodžiu.

A. Jonynas 
Pergalė, Nr. 6

Apie kopūsto galvelę
Ko tyli Pasaulio Lietuvių 

Bendruomenę, savo kopūsto 
galvelę pripildžiusi "bend
radarbiavimo" su kraštu 
siekimais?

J. Smetona 
Naujienos, Nr. 222

"Laisvė’’ ir "Vilnis" 
nesutaria dėl kunigystės 

vertybių
Kad ne kunigystė, gal bū

tų likęs naudingas visuome
nei žmogus.

J. Būtėnas 
Laisvė, Nr. 46

Draudimas moterims tap
ti kunigais yra moterų dis
kriminavimas, paže mini
mas.

Vilnis, Nr. 181

Smagu prisiminti
Nebūtų pro šalį, kad mū

sų senuoliai parašytų, kaip 
jie praleido medaus mėnesį.

Morta Pipirienė 
Vilnis, Nr. 181

Laidotuvės
Hartford, Conn. Prie 

Onos Giraitienės kapo sūnus 
Stanislovas matė visus nu
liūdusius, ir jo veidą plovė 
ašaros. Bet norėdamas pa
keisti liūdną ūpą Stanislo
vas paprašė padainuoti mo
tinos mylimą dainelę "Ant 
kalno karklai siūbavo", pats 
dainuodamas, o mes jam 
pritarėm.

V. K.
Laisvė, Nr. 47

Butkų liudijimų ir kyla į viršų ir matoma pasauliui.

"Lietuvos atstovo” 
charakteristika

Edmundas JuŠkys labai 
darbštus, labai kuklus jau
nas tarnautojas. Lietuviai 
labai didžiuojasi ir džiau
giasi, kad tarybinėje amba
sadoje yra Lietuvos atsto
vas.

A. Bimba 
Laisvė, Nr. 46

"Lietuvių socialistinė 
nacija”

Jeigu apžvelgsime lietu
vių socialistinės nacijos da
bartinius pasiekimus, leng
vai pamatysime, kad jie bu
vo galimi tik dėka bendra
darbiavimo su kitomis tary
binėmis tautomis.

V. Lazutka 
Gimtasis Kraštas, Nr. 40

AIDAI IR ŠEŠĖLIAI
V. Landbergis parašė: 

Vėjas gluosniuose.
J. Avyžius parašė: Bal

tieji gluosniai.
★

A. Kairys parašė; Paliki
mas.

J. Avyžius parašė: Pali
kimas.

★
H. Nagys norėjo parašy

ti: Prisijaukinsiu sakalą.
H. Nagys parašė; At- 

skrend sakalėlis.

PROBLEMOS IR TEMOS
1971 metais Leningrado 

krepšininkai sulaužė Modes
tui Paulauskui kojos kaulą. 
1972 metais Modestas iško
vojo sovietams olimpinę 
pergalę.

??? Ar tai artimo ar prie
šo meilės demonstracija???

★
Iš O’Hara aerodromo į 

Maskvą išsiųstas Illinoise

Nr. 89 — 5

užaugintas paršas Kosygi
nui. Ant paršo etiketė "Am- 
basador”.

??? Ar tai simboliškas 
atitikmuo Zenkevičiui ar 
Juškiui???

★
Už propagandinę goebel- 

sinę veiklą Antanas Bimba 
gavo doktoratą iš Kapsuko 
mokslainės.

??? Kodėl "Mildos” na
mai nesuteikė Vaciui Rei
meriui goebelsinių mokslų 
daktarato???

★
Kunigas Vytautas Sau- 

laitis, PUS pirmininkas, 
gimė gegužės 28 d. 1939 me
tais, dabar sukako 33 me
tus ir 5 mėnesius.

??? Kaip įgyvendinti 
PUS nutarimą, nustatantį 
įžengtuves į "senius”, žmo
gui trisdešimtį peržen
gus???

MUMS RAŠO
MIZERIJA

Retkarčiais gaunu paskai- 
skaityti sovietinį leidinį lie
tuvių kalba. Tai Gimtasis 
Kraštas. Pastaruoju laiku, 
jo turinyje atsirado daugy
bė piktų keiksmaraščių, ad
resuotų ... Dirvai. Sakyki
te, ar tai jau Dirva svaidosi 
tokiais kietais akibrokštais 
bolševikams,-kad Gimtajam 
Kraštui tenka vaitoti ir 
verkšlenti ?

Atrodo, bolševikai pasi
dalino funkcijomis. Bimbi- 
ninkai puola Naujienas, o 
reimerininkai puola Dirvą.

Paskutinis reimerininkų 
oficiozas mane gerai prajuo
kino. Rašo ten "mini ko
mentarus” su pastanga su
niekinti Lietuvių Enciklope
diją ir atsiremia į "dirvi- 
ninko" J. Graudos humores
ką. Humoreska kalba apie 
"pastangas patekti į enci
klopedijos' puslapius". Kal
bama apie tuščius ir preten
zingus asmenis. O reimeriš- 
kas štukorius jau tvirtina, 
kad pretenzingiems asme
nims atidarytos Lietuvių 
Enciklopedijos skiltys.

Ant vagies kepurė dega! 
Tereikia tik žvilgterti į so
vietinius enciklopedinius žo
dynus, kad tuoj pamatytum, 
kiek ten tuščių vardų su 
grynai bolševikiniais nuo
pelnais. Viėnas enciklopedi
niame žodyne įdėtas už tai,, 
kad daug žmonių nužudęs, 
kitas gi įdėtas už tai, kad 
jį, seną bolševiką, Stalinas 
nužudė.

Tame pat numeryje kaž
koks bolševikelis Stasys Jo- 
kubka liaupsina kaip tik tą 
reimerininkų lapelį. Esą: 
Gimtasis kraštas pabaisa 
nacionalistams!

Pabaisa jis nėra, bet pa
vojingas tikrai yra. Mat 
Gimtojo krašto lapelį be
skaitant gali pilvas plyšti 
iš juoko. Tiek melų, tiek 
kvailumo!

Proletaras
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CHICĄGOS TAUTINIAMS NAMAMS 
VIENERI METAI

Pereitų metų spalio 16 d. 
buvo iškilmingai atšvęsta 
Lietuvių Tautinių Namų 
nuosavos pastogės, esančios 
6422 So. Kedzie Avė., atida
rymas. šių namų direkto- 
riate kilo mintis kiekvienais 
metais rudenį rengti na
riams ir jų bičiuliams me
tinį susitikimą-banketą. Tai 
buvo padaryta šįmet, spalio 
21 d.

Į šįmetinį tautinių namų 
banketą rezervavosi pilnu
tėlė salė publikos. Deja, ar 
tai pirmosios rudens darga
nos pabūgusi, ar kitų tą die
ną buvusių parengimų ma
sinama, dalis publikos nesu- 
sirado LTN salėje, todėl 
gal trejetas stalų likosi sve
čių belaukiu...

Banketo dalyviai turėjo 
malonų vakarą. Jo progra
mą pradėjo, nekartą jau 
anksčiau stilingai pravedusi 
LTN subuvimus, aktorė Zi
ta Kevalaitytė-Visockienė. 
Vakaro dainų valandėlę, itin 
geroj nuotaikoj ir pajėgu
me, atliko solistė Roma 
Mastienė. Ji padainavo: 
Sveikinimą (Mayerbor), 
Juokdarys mėnulis (S. Gai- 
levičiaus), Ruduo (F. Cho- 
pin), Gėlių ariją iš Fausto 
(Gounod), ir Habanera (G. 
Bizet). Publika, žavėdamąsi 
solistės dainavimu, kiekvie
ną jos dainą lydėjo ilgomis 
katutėmis. Išskirtinai nori

si minėti solistės pirmoji 
daina, kurios melodijai pati 
solistė surašė žodžius, jais 
išreikšdama šiltą šių namų 
sveikinimą jųjų svečiams...

Tiekiama šiltų valgių sko
ninga vakarienė. Ją paruo
šė LTN šeimininkės: O. 
Paulienė ir Stropienė. Va
karienei baigiantis pasigirs
ta Antano Markausko veda
mo orkestro lietuviškų dai
nų meliodijos, o po jų pra
sidėjo šokių muzika. Tokio
mis nuotaikomis praėjo šis 
susitikimas ir vienerių me
tų LTN pastogės įsigyjimo 
prisiminimas. (mv)

MICHIGAN PRECISION 
INDUSTRIES 

8647 LYNDON AVĖ. 
DETROIT. MICHIGAN 

PRESS OPERATORS 
HI-LO DRIVERS 

JANITOR 
SHIPING & RECEIVING 

GOOD SALARY & FRINGE 
BENEFITS.

1F INTERESTED APPLY IN PERSON 
(86-92)

• Miami Beach išnuomo
jami butai ir kambariai nu
pigintomis kainomis, su vi
sais patogumais, prie pat 
jūros, Vainų vasarvietėje, 
8210 Harding Avė., Miami 
Beach, Florida. Tel. ("305) 
864-3586.

JOURNEYMAN
MOLD MAKER

Or equivalent with leadership quali- 
ties. Mušt be able to handle all repair 
of new and used plastic” injection 
mold.
Top area wages and benefits.

Apply in person 
NAPCO PLASTIC 

600 Filmore, Napoleon.' Ohio
419-592-4055

(8490)

MACHINE ASSEMBLERS
Requires blueprint reading for build- 
ing special machines. Own tools.

ALSO

BRAKE & SHEAR 
OPERATOR

Mušt be able to do own layout work 
and read blue prints..

Full range of fringe benefits.

APPLY

UDYLITE CO.
MANUFACTURING PLANT 

21441 HOOVER RD. 
WARREN, MICHIGAN 

An Equal Opportunity Employer 
(86-88)

WANTED EXPERIENCED 
DIE SETTERS 

Men wilh experience on eyelet ma
chines or transfer presses required 
for rapidly growing company. Top 
wage rates, fringe benefits and over
time. Live in beautifull small town on 
Lake Michigan. Sent resume or call 
collect: 616-392-8537.

TRANS-MATIC MFG CO.
445 W. 22nd St., Holland, Mich. 49423 

(86-91)

MACHINE 
REPAIRMAN 

Bottling equipment experience, includ- 
ding high speed line. Competitive 
vvages, excellent benefits.

Apply in person.

VERNORS INC.
4501 W00DWARD 
DETROIT, MICH. 

An Equal Opportunity Employer 
(88-91)

DeVLIEG OPERATOR
IST CLASS JOB SHOP. MEN 

DAYS. OVERTIME—BENEFITS 

WY0MING TOOL & MACHINE 
CO.

25905 GLENDALE 
DETROIT, MICH. 
(313) KE 7-0950 

(88-90)

MACHINE 
HI-LO 

REPAIRMAN
Experienced repairman to do minor 
repair on propane operated Hi-Lo 
truck and stamping plant machinery. 
Steady work, generous fringe benefits 
including retirement.

UNITED METAL 
PRODUCTS CORP.

8101 LYNDON 
DETROIT, MICH. 48238 

(313) WE 3-8750
(86-92)

MAINTENANCE MEN
Malė or Female

Pasitions open for general repairmen mechanical for ąualified 
individuals who hold a joumeyman’s card and/or at least 5 
years industrial maintenance experience. $5.27 per hour wage 
plūs liberal benefits.
If qualified reply to:

Employment office
KAISER ALUMINUM & CHEMICAL CORPORATION 

5201 Ęnterprise Blvd.
Toledo, Ohio

An Equal Opportunity Employer
(88-90)

SHEET METAL 
MECHANIC
LAYOUT MAN

PRESS BRAKE OPERATOR 
WELDER

Second Shift 
Full or Part Time

Experienced only need apply. 
Profit sharing, paid hospitaliza- 
tion.

Apply in person

PROTOTYPE 
FABRICATORS

10911 Briggs Rd.
Cleveland, Ohio

(84-90)

MACHINIST
(PROTOTYPE)

Openings for qualified machinists. 
Mušt be able to makes own set-ups 
for machining automotive prototypes. 
Mušt be versatile shop man and be 
able to operate all machine shop 
equipmenl. IntereBting work in aulo 
safety field. Afternoon shift with 
overtime.

AUTOMOTIVE PRODUCTS D1V.
' Allied Chemical Corp.

322 Cass Avė., Mt. Clemens, Mich.
An Equal Opportunity Employer 

(88-89)

PRINTING PRESSMEN
For night shift on Miehle 36 and 
Harris LXD offsels. Mušt know 
color and have ability to do qual- 
ity printing. Union shop with all 
premiums paid for Blue Cross and 
Blue Shield for employees and fa
mily. Siek and accident insurance 
Vacations and holidays paid. Fu’ 
time plūs overtime.
Come to work for a company tha 
hasn’t laid off a man in 45 years.
KALAMAZOO LABEL COMPANY

321 W. Rangom St.
Kalamazoo, Mich. 49006 

Phone 616-381-5820 
ask for Mr. Holmes.

(88-9-1

Grožio salionas, kuris tikrai jus padaro gražesne

ILGALAIKĖS BLAKSTIENOS

JOURNEYMAN

PIPE FITTER - PLUMBER
EMPLOYMENT OFFICE OPEN 

MONDAY THRU FRIDAY 
8:30 A. M. TO 4:00 P.M. Būk miela, graži ir viliojanti

APPLY

CHRYSLER CORPORATION
CHEMICAL DIVISION 

5437 W. Jefferson 
Trenton, Mich.

Naujausia grožio sensacija. 
Ilgos blakstienos nenuimamos 
nakčiai ar kitu laiku, palie
kant "tuščio veido” išraišką. 
Niekas net negali žinoti, kad 
tai nė jūsų.

Individualiai pritaikyta prie 
kiekvienos jūsų blakstienos. 
Per 30 minučių pasidaro dalis 
jūsų. Su retkartiniu papildy
mu, tai visam laikui.

Pagrindinis pritaikymas $15.00. 
Papildymas 25 c. už blakstieną

An Equal Opportunity Employer
(83-89)

Labiausiai puošiantis ir pa
tenkinantis grožio pritaiky
mas kada yra buvęs! Malonu
mas, kuriuo jūs pastoviai 
džiaugsitės. Pilnas pasikeiti
mas jūsų gyvenime.

Patirkite tą nuostabų moters 
malonų jausmą, kada ji žino, 
kad ji yra patraukli ir ža
vinga. Skambinkite mums 
dėl papildomų informacijų ar 
užsisakymui.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ILGALAIKIS PLAUKŲ SUDĖJIMAS
Pagrindai tikrai puošiančio sušukavimui

Kiekvienas $15 l’k. kirpimą, 
sudėjimas iš išplovimą ir 

mūsų didžiulio sudėjimą 
pasirinkimo. $5.95

Mes prilaikome nei žiliems, sau
siems ir su problemomis plau
kams, gražiausius sudėjimus. 
Naudojamas LOREAL, HELENE 
CURTIS. ZOTOS. HIBNER - 
plius mūsų 30 metų patyrimai*, 
geriausia garantija. Skambinkite 
infor., kad galėtumėte atrodyti 
gražiausiai.

HELEN CURTIS 
NO-SET PERMANENT 

NEI SUKTUKŲ. NEI ŠIAUŠI- 
MO, NEI SP1LKUC1Ų DAU
GIAU!
Atšviežinimas tik su 
drėgnų šukų brūkš
telėjimu.

$10
ŽYMUS $20 VITA CREAME
Ilgalaikis sudėjimas $7.95

Shampoo & Sėt 
Visi sezono gražiau
si stiliai, kombinuoti 
arba paprasti ir be 
rūpesčio. Mūsų ta
lentinga stilistė pa
daro tai be priekaiš
tų.

$2-95
Reg. $3.50 

iki $5 
daugumoj 

Balionų

• 406 Euclid Avė. 2nd fl.
781-3161

• Southgate,
5399 Wurrensvil)e, 663-6346

• Oposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700, 

Lake Shore Blvd.
• Mentor, 255-9115,

Next to Zayre's

KIRPIMAS 2.45. DAŽYMAS 
IR SUDĖJIMAS 6.95. PERU
KO SUTVARKYMAS $3.00. 
spec. kirpimas. Šviesini
mas — pažilinimas. istie- 
SIMAS.
Antakių išlenkimas ir dažymas. 
Vaško metodu gyvaplaukiu 
pašalinimas.

ROUX Penkt. šešt. 
COLOR prieš šv.

PERPLO- SO c.
VIMAS daugiau

w 
E
S 
T

• Oposite Southland, 845-3400
• Oposite Westgate, 333-6646
• North Olmsted, 777-8636
• Parmatown, 884-6300
• Elyria Midway Maii, Elyria 

324-5742, Lorain 233-8020

PASIN AUDOKIT GERIAUSIU UŽ PIGIAUSIA KAINĄ!

Clevelando šaulių surengtų pirmosios pagalbos kursų užbaigi
mas, įvykęs spalio 29 d. šv. Jurgio parapijos salėje. Viršuje 
paskaitininkai: dr. J. Stankaitis, dr. F. Mickevičius ir dr. K, 
Pautienis. Apačioje kursų klausytojai. V. Bacevičiaus nuotrauka

PADĖKA
Išvykstant į Floridą nuolatiniam 

apsigyvenimui. Clevelando organi
zacijos. kurioms mes priklausom, 
mums surengė Naujosios parapijos 
svetainėje nepamirštamai mielas iš
leistuves.

Nuoširdžiausiai dėkojame už tar
tus gražiausius atsisveikinimo žodžius 
ir dovanas išleistuvių vadovams inž. 
Pr. Razgalčiui ir adv. J. Smetonai, 
Mos parapijos choro Vadovei rtruz. R. 
BrazaiUenei ir visiems choristams, 
Teisininkų D-Jos Clevelando sky
riaus pirm, kolegai F. Mackui ir vi
siems skyriaus kolegoms. Moterų Ei
gos 36 kuopos atstovei, šios kuopos 
įsteigėjai, St. Greičienei ir visoms 
kuopos narėms. Ateities klubo pirm. 
D. Staniškiui, Kar. Juozapavičiaus 
Saulių kuopos pirm. dr. K. Pautie
nei, L.K.D. S-gos centro komiteto 
pirm. A. Kasulalčiui ir visiems ko
miteto ir skyriaus nariams, E. Bri- 
džiuvienei už Jos pačios sukurtą ir 
padeklamuotą tokį gražų eilėrašty, 
Labdarybės D-jos atstovei S. Sanka- 
laftei, Mot S-gos 36 kuopos vice
pirm. J. Čepienei ir Jos talkininkėm už 
surengtą tokią skanią lietuvišką va
karienę šios parapijos Hebonui kun. 
J Angelaičiai už leidimą rengėjams 
vettul pasinaudoti parapijos svetaine 
Ir už 177 dolerių, gautų iš vakarie
nės, pasiuntimą Šv. Kazimiero kole
gijai Romoje; visiems ir kiekvienam 
taip gausiai atvykusiems j Šias mūsų 
išleistuves; dr. Ed. ir B. Juodėnams 
už surengtas mums privačiai išleis
tuves ir jų svečiams V. Gruzdienei, 
dr. A. ir K. Mariams, R. Ramanaus
kienei, O. ir P. Skardžiams, S. Suku- 
revičienei, D. ir 1. Širvaičlams, B. ir 
J. Smetonams M. ir V. Valiams už 
jų visų bemdrą dovaną; A. ir J. Ka
zėnams ir E. ir Pr. Stempužiams už 
surengtas privačiai išleistlives ir taip 
pat labai mielas dovanas

Nuoširdžiai kviečiam visus mus 
prilankyti.

Su dėkingumu ir meile
Jūsų Elena ir Povilas Mikšiai

P. S. Laikinai, iki pasistatysime 
savo namučius, esam apsistoję mielų 
lietuvių A. ir V. Tomkų puikiam, 
ant jūros kranto motelyje: c/o Sap- 
phire Sea Motei, 700 Ocean Dr., Ju
no Beach, N. Palm Beach, Ha. 
33408: tdeL: .305-844.338*

PADĖKA

Aleksas Laikūnas, rašy
damas Dirvoje mano 75 me
tų amžiaus sukakties proga 
apie mano veiklą Clevelando 
lietuvioje, suteikė man ir 
mano žmonai didelį džiaugs
mą, kad įvertino mano pa
sidarbavimą. Dirbau kiek 
sąlygos leido, nors reikėjo 
kiek ir nukentėti savo pro
fesijoj nuo tų laikų ekstri- 
mistų iš kairės ir dešinės, 
čia norėčiau pastebėti p. 
Laikūno man suteiktą gar
bę kaip pirmo lietuvio dan
tų gydytojo. Gaila, bet ne
galiu neužtarnautos garbės 
priimti. Jeigu suprasti Cle
velande, taip aš buvau pir
mas lietuvis dantų gydyto
jas. Dirvoj pasakyta: ”kiek 
mums žinoma, jis buvo be
ne pirmasis lietuvis diplo
muotas dantų gydytojas 
šiame krašte ...” tai reikš
tų pirmas Amerikoje. Kad 
tapti diplomuotu dantų gy
dytoju (nediplomuotų čia iš 
viso nėra) reikalaujama 
baigti vidurinę mokyklą, 4 
metų bakalaurato ir 4 me
tų odontologijos studijų, 
panašiai kaip medikams,

tik skirtumas, kad nereikia 
' dviejų metų internuoti li

goninėje, bet jeigu norima 
specializuotis kokioj nors 
odontologijos šakoje, reikia 
dar 2 metus mokytis.

Dr. Žymantas, praktika
vęs Chicagoj, rašytojos že
maitės sūnus, yra laikomas 
pirmuoju lietuviu Amerikoj 
dantų gydytoju. Parašė 
knygą dantų sveikatos klau
simais ir daug reiškėsi tau
tinėj veikloje; dr. Kazys 
Drangelis, Lietuvos patrio
tas ir veikėjas; dr. Kaspu
tis, daug rašęs apie nepri
klausomą 'Lietuvą, kur lan
kėsi po pirmojo karo; dr. 
Vencius, Lietuvos mylėto
jas, ten lankėsi ir tūlą laiką 
gyveno, žinau daugel kitų 
kolegų, bene visus išvar
dinsi.

Širdingai dėkoju visiems 
mane sveikinusiems iš Cle
velando, Chicągos, New 
Yorko ii* Floridos laiškais ir 
žodžiu.

Dr. Stasys Tamošaitis

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

• Perkant, ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 31601. 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

Automatic Screw 
Machine Operator

Set-up and operate Brown and Sharp 
single pindle automaties. Job shop 
experience, steady employment. over
time, usual fringe benefits. Apply in 
person. Solon-Bedford area.

Lubriquip Div. 
Houdaille Ind Ine.

28815 AURORA RD. 
SOLON, OHIO

An Equal Opportunity Employer 
(89-90)

HORIZONTAL BORING 
MILL OPERATORS 

WITH JOB SHOP EXPERIENCE 
HIGH HOURLY RA I E 

SUBSTANT1AL OVERTIME. 
EXCELLENT FRINGE BENEFITS 

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO 

(88-901

DIEMAKERS
Inimedinte openinu for Diemakers 
with experience on ntedium to l«rge 
automative and appliance dies. Ilitth 
hourly rate wilh substantial over
time. Excellenl frinKa benefits.

ADVANCE MFG. CO. 
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND, OHIO

(88-90)

KELLER OPERATOR
JOB SHOP EXPERIENCE 

HIGH HOURLY HATE 
PLF.NTY OF OVERTIME 

EXCF.LLENT FRINGE BENEFITS

ADVANCE MFG. CO.
6800 MADISON AVĖ. 
CLEVELAND. OHIO 

(88-90)

SKILLED OR UNSKILLED 
MILL MANUFACTURE 
WIRER ROD AND STRIP 
STEADY W0RK. HIGH PAY 

AND GOOD BENEFITS.
Call 489-7211

(85-89)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

NAUJA NEOLITUANŲ 
VALDYBA

Korp! Neo-Lithuania Cle
velando padalinys praeitą 
savaitę turėjo susirinkimą 
ir išsirinko naują valdybą, 
kuri pasiryžusi suaktyvinti 
neolituanų veiklą Clevelan
de.

Posėdy naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas Paulius Mitalas, 
Vicepirm. Danutė Grigaliū
nienė, sekr. Vladė Butkienė, 
ižd. Algis Tekorius ir arbi- 
ter elegantiarum Algis Gar- 
lauskas.

Korporacijos 50 metų su- 
kaktį-minėjimą, nutarta su
ruošti 1973 m. sausio 21 d. 
pasikviečiant svečius iš De
troito, Chicagos ir kt. vie
tovių.

Chicagoje ruoštame Kor
poracijos minėjime-šven tė
ję Clevelando padalinį at
stovavo A. Augustinavičie- 
nė, skaičiusi paskaitą, dr. 
A. Butkus ir dr. J. Mauru
kas.

i

VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO
SEIMO

IŠKILMINGA VAKARIENĖ
ĮVYKS LAPKRIČIO 25 D., ŠEŠTADIENI, 7:30 VAL. VAK., 

CLEVELANDE, ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE
Vakarienėje dalyvaus adv. Zigmas ir dr. Danutė Butkai. Meninę programą išpildys Clevelando jaunieji menininkai. Vietas re

zervuotis ir bilietus įsigyti galima per Pr. Razgaitj, tel. 442-9321.

Visi Clevelando lietuviai maloniai kviečiami vakarienėje dalyvauti.

SEIMUI RENGTI KOMITETAS

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiaurės Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjunga šiais 
metais švenčia savo 22-j į 
jubiliejų. Suvažiavimas 
įvyks Clevelande, lapkričio 
23-26 dienomis, Clevelande, 
North Randall Holiday Inn, 
4600 Northfield Rd. (Statė 
Route 8) at Emery Rd., 
Cleveland, Ohio 44128; tele
fonas 216-663-4100. Suva
žiavimo organizavimo dar
bą atlieka: Paulius Alšėnas, 
Rimas Aukštuolis, Gintaras 
Taoras, Marytė Idzelytė ir 
Vytautas žagarskas. Jiems 
padeda: Teresė Neimanaitė, 
Antanas Kalvaitis, Augus
tinas Idzelis, Viktoras 
Stankus ir Algis Rukšėnas.

Šių metų suvažiavimo te
ma yra: PRIKELKIM MIE
GANTĮ MILŽINĄ, šis suva
žiavimas atkreips ypatingą 
dėmesį 
ŠALSS 
siūlosi 
tikslu, 
dentai 
Amerikos Universitetuose.

Suvažiavimo programa 
apims aktualius klausimus 
dominančius ne vien stu
dentus, bet ir plačią lietuvių

visuomenę. Vakarinė meni
ne programa bus įvairi. Da
lyvausime ne tik šokiuose 
kas vakarą, bet ir klausysi
me Clevelando Vyrų Okte
tą.

Visi lietuviai studentai, 
kur tik jie bebūtų, yra kvie
čiami atsilankyti j šį suva
žiavimą. ŠALSS Centro Val
dyba laukia gausaus ir ak
tyvaus dalyvavimo paskai
tose, diskusijose ir šokiuo
se.

Kreipkite klausimus ar 
problemas į ŠALSS Suva
žiavimo Komiteto Būstinę: 
Vytautas žagarskas, 18050 
Neff Road, Cleveland, Ohio 
44119, tel. 216-481-1562.

ŠIAURĖS AMERIKOS 
LIETUVIŲ STUDENTŲ 

SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMO 

PROGRAMA
Ketvirtadienis, lapkr. 23 d. 
10:00 Registracija — Die

nos metu: ”Pool Par
ty”.
Suvažiavimo atida
rymas. Paskaita: 
kun. K. Pugevičius, 
"Lietuviška veikla 
Universitete”.
Susipažinimo 
ras. šokiai.

Penktadienis, lapkr.
10:00 
11:30

6:00

9:00 vaka

24 ri.

į sąjungos ateitį, 
šiame suvažiavime 
persiorganizuoti su 
kad lietuviai stu- 
būtų efektingesni

posė- 
orga-

Registracija. 
Pirmas darbo 
dis. Sąjungos 
nizaciniai klausimai.
Referuoja: A. Kal
vaitis, R. Aukštuolis 
ir V. žagarskas. 
Paskaita: "Lietuviš
ka kultūra ir ’Mass 
Media’”, dr. J. Stu- 
kas.
Pranešimas: "Kietu

tuvių atstovybių li
kimas”, Voldemaras 

Sadauskas.
6:00 Simpoziumas: ALTo 

•ir VLIKo ryšiai su 
jaunimo. Referuoja: 
dr. K. Valiūnas ir at
stovas iš Alto.

9:00 šokiai.
šeštadienis, lapkr. 25 d.

10:00
11:30

2:00

4:00

5:30

9:00

10:00

Registracija.
Antras darbo posė
dis.
Luncheon (lietuviški 
pietūs). "Amerikos 
politika ir pabaltijos 
kraštai”. Kalbės at
stovas iš Statė De- 
partment.
Įspūdžiai iš II PLB- 
JK. Kalbės Romas 
Sakadolskis.
Lietuviškų filmų fes
tivalis. Praves Jonas 
Mekas ir Romas šla- 
žias.
Clevelando Vyrų Ok
tetas — koncertas. 
Šokiai.

• Inž. Raimundo Kudu- 
kio, Clevelando miesto vie
šųjų įmonių direktoriaus, 
pagerbimas rengiamas gruo 
džio 3 d. Kvietimai į pager
bimą gaunami pas komite
to narius: K. žiedonį, J. 
Malskį, Ed. Stepą, inž. R. 
Bublį, adv. A. širvaitį, muz. 
A. Mikulskį, J. Stempužį, 
A. Jonaitį, inž. A. Pautienį 
ir F. Eidimtą. Kvietimas 
asmeniui $7.50.

• Baltijos Aidų radijo 
programa Clevelande, kuri 
transliuojama kiekvieną pir 
madienį, atšventė 10 metų 
sukaktį. 1962 m. lapkričio 
5 d. Tėvynės Garsų progra-

mos direktoriaus J. Stęm- 
pužio iniciatyva, prisidėjus 
latviams ir estams, buvo 
transliuojama pirmoji pro
grama. Lietuviškojo sky
riaus redaktoriais ir prane
šėjais buvo; Jonas Daugė
la, Aldona Balčiūnaitė-Zors- 
kienė ir paskutiniuosius 
penkerius metus Raimun
das Kudukis. J. Stempužis 
už šios valandėlės įsteigimą 
Pasaulio Latvių Sąjungos 
buvo apdovanotas scidabro 
medaliu "Pro Patria’’.

• Naujųjų Lietuvių Na
mų, kurių sienos ir stogas 
jau išmūrytas, vainiko už
dėjimas įvyks lapkričio 26 
d. tuoj po pamaldų.

• Lietuvių Konservatorių 
susirinkime lapkričio 17 d., 
8:30 v. v. Ohio American 
Independent Party pirm. 
Arthur L. Cain padarys 
pranešimą "Evoluation of 
the election results”.

Susirinkimas įvyks 5106 
Wilson Mills Road, Union 
Savings patalpose.

Salė bus atidaryta sekma
dienį, lapkričio 19 d. nuo 8 
vai. ryto, tad ligi parodos 
atidarymo dar bus 3 vai. 
laiko dėl susitvarkymo.

• Arenoje šį šeštadienį, 
lapkričio 18 d., 2 v. p. p. 
įvyks tikras imtininkų čem- 
pijonų paradas, susitiks pa
saulinio garso imtininkai. 
Bilietai nuo 5 iki 3 dol. gau
nami Arenoje ir pas Rich- 
man’s.

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamų colonial, val

gomasis kambarys, įrengtas 
rūsys, 2 mašinų šildomas 
garažas, aptvertas sklypas. 
Į šiaurę nuo Lake Shore 
Blvd. Naujosios parapijos 
ir Holy Cross rajone. Virš 
20’s. Tel. 481-1325.

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tel. 
944-6835.

HOUSE FOR SALE
Brick bungalow. Our La- 

dy of Perpetual Help.
GEO. KNAUS 

Real Estate 
481-9300

(89)

DAILĖS IR GINTARO 
DIRBINIŲ DALYVIAMS

Lietuvių Dienų parodos 
rengėjai praneša visiems 
parodos dalyviams, kad jo
kių registracijų nereikia. 
Kad nereikėtų trukdyti lai
ko, prašoma sudaryti išsta
tomų eksponatų sąrašą. Pa
veikslų ir medžio dirbinių 
išstatytoj ai pristato patys 
savo meno gaminius. Pagei
daujama, kad ir gintaro iš- 
statytojai pristatytų ekspo
natus patys, tačiau negalin
tieji prašomi pranešti paro
dos rengėjams, o jie parū
pins transporto priemones.

LAPKRIČIO <

23,24,25
LAPKRIČIO

•ATI DARYMAS
•KUN. K.PUGEVIČIUS J. STUKAS 

•JAUNIMO ŠOKIAI

•DR. K. VALIŪNAS

•jaunimo Šokiai

no^tKf’ield rd.
AT EMERY

LIETUVIŠKI. PIETŪS
KALBĖS

ATSTOVAS I 
US. STATĖ DE 
LIETUVIŠKU FILMU 

FESTIVALIS 
CLEVELANDO VYRŲ 
OKTETAS IR BALIUS

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OI.1I ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND. OHIO 11114

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 
INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka 5%
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jujns 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

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖDINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

NAUJA ALT VALDYBA
Lapkričio 11-12 d. Chica

goje įvykusiame ALT suva
žiavime buvo išrinkta nauja 
valdyba šios sudėties:

Nuo R. katalikų federaci
jos į valdybą dr. K. Bobelis 
ir K. Kleiva, į iždo globėjus 
V. Jucius; nuo Amer. liet, 
soc. sąjungos į valdybą J. 
Skorubskas, dr. J. Valaitis, 
j iždo glob. St. Bredes; nuo 
Amer. liet. taut. s-gos į val
dybą — T. Blinstrubas, R. 
Staniūnas, į iždo glob. V. 
Abraitis; nuo Amer. liet, 
taut. Sandaros — dr. K. Šid
lauskas, T. Kuzienė, į iždo 
glob. A. Budreckas; nuo 
SLA į vald. Pov. Dargis, 
Liet. kat. susivien. dr. V. 
Šimaitis, Santaros - šviesos 
feder. V. Vepštas, Amer. 
liet. kat. mot. s-gos E. Vili
maitė ir vyčių — P. Alšė- 
nas.

• "Laiškai Lietuviams" 
paskelbė straipsnio konkur
są tema "Kaip tikėjimas 
prarandamas ir atranda
mas”. Straipsnis turi būti 
ne ilgesnis kaip 3000 žodžių. 
Už geriausius rašinius ski
riamos trys premijos: I — 
100 dol., II — 75 dol. ir 
III — 50 dol. Straipsnis tu
ri būti pasirašytas slapy
vardžiu ir, įdėjus autoriaus 
tikrąją pavardę, adresą bei 
telefoną atskirame vokely
je, atsiųstas redakcijai iki 
1973 m. vasario mėn. 1 die
nos. Premijos bus įteiktos 
"Laiškų Lietuviams” meti
niame parengime 1973 m. 
kovo 17 d. Jaunimo centre.

• Korp’. Neo-Lithuania 
Chicagos padalinio naujai 
išrinkta valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas 
dr. Algis Mockaitis, vice
pirmininkas Algis Augaitis, 
sekretorė Alvyda Guobytė, 
iždininkas Petras Vėbra ir 
narys Živilė Modestienė.

• ”Kovos dėl Lietuvos ne
priklausomybės’’ knygos I 
tomas jau atspausdintas ir 
įrištas. Kaina 12 dolerių. 
Gaunama adresu: K. Ali
šauskas, 7312 So. Washte- 
naw Avė., Chicago, Illonois 
60629.

RACINE

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lapkričio 26 d. DLK Kęs

tučio šaulių kuopa ruošia 
Lietuvos Ginkluotų Pajėgų 
atkūrimo minėjimą šv. Ka
zimiero parapijos svetainė
je.

Programą atliks "Bijū
no" tautinių šokių grupės 
jaunieji šokėjai ir šeštadie
ninės lituanistinės mokyk
los mokiniai.

Kalbės šaulių S-gos cent
ro valdybos vicepirm. Ka
rolis Milkovaitis.

Pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės bus laiko
mos šv. Kazimiero bažny
čioje 9 vai. 30 min. iš ryto.

(PP)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

A. A.
PAULINAI 

JOKŪBAITIENEI-TIKNIENEI
mirus, sūnui VYTAUTUI JOKŪBAIČIUI su šei
ma reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą

Vincas ir Sofija 
Akelaičiai

DR. P. DAUŽVARDŽIO 
METINĖS

Velionies Lietuvos Gen. 
Konsulo Dr. Petro Daužvar- 
džio mirties metinės itin 
darniai, dalyvaujant gausin
gai visuomenei, paminėtos, 
spalio 29 d. Ryte šv. Kry
žiaus bažnyčioje šv. Mišias 
atnašavo vysk. Vincentas 
Brizgys, asista kun. A. Za
karauskas ir kun. V. Miko- 
laitis, pamokslą pasakė kun. 
P. Cinikas, kuris prieš 33 
metus susipažinęs su Velio
niu Petru, tąsyk dalyvavu
siu jo ir kitų penkių lietu
vių marijonų kunigų Šven
timuose ir nuo to meto likęs 
velionio gerbėju. Gerbėju 
asmens, pareigingo vyro, 
rūpestingo lietuvių ir Lie
tuvos reikalų gynėjo ir 
jiems talkininko. Pamaldų 
metu iškilmingai ir tvirtai 
giedojo Dainavos ansamb
lis, diriguojamas jaunos me
ninės pajėgos Audronės Si
monaitytės, vargonuojant
M. Mondeikaitei-Kuntz, Pa
maldose dalyvavo pilnutėlė 
bažnyčia chicagiškių.

Kapinėse pašventintas, 
pagal R. Mozaliausko pro
jektą, pastatytasis pamink
las. Jį pašventino vysk. V. 
Brizgys, tardamas žodį apie 
Velionio P. Daužvardžio 
taurią lietuvišką krikščio
nišką asmenybę.

Vakare Jaunimo Namuo
se įvyko Petrui Daužvar- 
džiui prisiminti ir pagerbti 
akademija. Ją vedė Chica
gos Lietuvių Tarybos pir
mininkas M. Pranevičius. 
Akademiją pradedant Altos 
valdybos pirmininkas dr. K. 
Bobelis, pristatydamas pa
skaitininką Lietuvos Gen. 
Konsulą A. Simutį, kvietė 
visus lietuvius, pagerbiant 
mirusiojo dr. P. Daužvar
džio atmintį, atnaujinti sa
vo pasižadėjimą, tęsti tuos 
darbus ir veiklą, kurią taip 
pasišventusiai ir visus jun
giančiai yra dirbęs a. a. Pet
ras Daužvardis.

Gen. Konsulas, kaip jis 
pareiškė, vienintelis belikęs 
gyvųjų tarpe, kuriam tekę 
eilę metų drauge su dr. P. 
Daužvardžiu dirbti diploma
tinėje ir konsularinėje sri
tyse. Savo paskaitoje A. Si
mutis trumpai peržvelgė dr. 
Petro Daužvardžio gyveni
mo kelią ir jo asmens di
džius privalumus bei pasi
šventimą Lietuvai ir lietu
viams.

Drauge prelegentas pa
stebėjo ir gėrėjosi pirmąja 
ilgamete Velionio P. Dauž
vardžio darbų talkininke ir 
jo, kaip Lietuvos konsulo, 
pareigų tolesne tęsėa Juze 
Daužvardiene.

Akademijos, meninę pro
gramą atliko Aidučių an
samblis, vadovaujamas mu
zikės Alice Stephens, vio- 
lenčelistas Petras Armonas 
ir operos solistė D. Stankai
ty tė, akompanuojant muzi
kui Alvydui Vasaičiui. Aka
demijos salė buvo pilna, 
daugumoje vyresniosios kar 
tos publikos. Scenoje buvo 
gražiai išstatytas a.a. Pet- 
-ro Daužvardžio portretas, 
meniškai apsuptas Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis, o 
jų viršuje skriejančiu Vy
čiu. Akademiją baigė M. 
Pranevičius savo žodžiu,

ALT S-gos BOSTONO SKYRIAUS VEIKLA
Tautinės S-gos nariai 

Bostone yra įsitraukę į vi
suomeninę veiklą įvairiose 
organizacijose. L. Bendruo
menės Bostono Apylinkei 
keli metai vadovauja A. 
Matjoška, ALIAS Bostono 
pirmininku šiuo metu yra 
Brt. Veitas, Subatvakarių 
pirm. Romas Veitas. Jų ra
site Balfe, A. L. Taryboje 
ir kitur.

ALT S-gos Bostono sky
riaus valdyba, š. m. gegužės 
5 d. savo visuotiname susi
rinkime buvo perrinkta ta 
pati; J. Dačys, A. Griauzdė,
J. Janukėnas, J. Rentelis, J. 
Bakšys ir G. Ambroziejus.

Po susirinkimo buvo pa
gerbtas aktyvus skyriaus 
narys Vladas Mickūnas, ku
riam š. m. balandžio 28 die
ną suėjo 70 metų. Sukak
tuvininkas yra vienas ALT 
S-gos Bostono skyriaus stei
gėjų, aktyviai prisidėjęs 
prie T. S-gos namų įrengi
mo ir nuolatinis jų rėmėjas. 
Jis nuolatinis dalyvis val
dybose ir įvairiose komisi
jose. Subatvakarių komisi
joj išdirbo virš 10 metų. 
Savo sukaktuvių proga V. 
Mickūnas paaukojo T. S-gos 
namams 70 dolerių. Nuošir
dus ačiū jam.

Gegužės 27 dieną savuose 
namuose buvo surengtas 
ALT S-gos Bostono sk. gar
bės nario, rašytojo Stasio 
Santvaro 70 metų sukakties 
proga, literatūros vakaras.

Rašytojas Henrikas Na„ 
gys iš Montrealio skaitė pa
skaitą apie sukaktuvininką 
ir jo kūrybą. Aktoriai J. 
Kelečius ir St. Kielaitė-Ke- 
lečiuvienė, ąbu iš. Chica
gos, vaizdžiai paskaitė ir 

kažkodėl pamiršdamas to
kiomis progomis sugiedamą 
Tautos Himną ... (mv)

KADA PASIRODYS 
KNYGA "LIETUVOS 

PRAEITIES 
BEIEŠKANT"?

Daugelis skaitytojų tei
raujasi, kada pasirodys Dir
voje skelbta Česlovo Ged
gaudo knyga "Lietuvos pra
eities beieškant”. Praneša
me, kad knygą leidžia ir 
spausdinimą prižiūri pats 
autorius. Mūsų žiniomis ji 
jau baigiama spausdinti. 
Norintieji užsisakyti krei
piasi tiesiog į autorių šiuo 
adresu: Česlovas Gedgau
das, 655 Ozone St., Santa 
Monica, Calif. 90405.

DVIEJŲ SAVAIČIŲ
ŽIEMOS EKSKURSIJA J 

LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną — 

— grįžta 1973 m. sausio 4 dieną.
LIETUVOJE ŠI GRUPĖ PRALEIS 11 DIENŲ.

IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

KAINA TIK $619.00
VYKSTANTIEMS Iš CHICAGOS $719.00 
IR Iš CLEVELANDO $685.00
GRUPĖJE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTĄS. 

NESIVĖLUOKITE !

Smulkesnių Žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės j

TIIIVS-ITLDTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay 

South Boston, Massachusetts 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė.

1972 METAIS

deklamavo jo poeziją ir ki
tus raštus. Pats sukaktuvi
ninkas Stasys Santvaras sa
vo gražioje kalboje apžvel
gė lietuvio tremtinio padė
tį ir tą žalą, kuri palietė 
daugumą išeivių, o ypač hu
manitarinių sričių specia
listus, o taip pat apibudino 
savo pastangas ir pasise
kimus bei tremties nuosto
lius jo kūrybai. Programai 
vadovavo rašytojas Anta
nas Gustaitis.

Literatūros vakaras pra
ėjo labai gražiai, buvo gau
sus ir sėkmingas.

Su šiuo literatūros vaka
ru pasibaigė parengimų se
zonas prieš vasaros atosto
gas.

Vasaros metu pasinaudo
ta išvykomis į kitas koloni
jas. Susipažinti su mūsų 
jaunimo pastangomis ir už
simojimais skyr. pirm. J. 
Dačys, buv. sk. pirm. V. 
Izbickas ir L. Lendraitis su 
savo jaunaisiais korporan- 
tais ir žmonomis dalyvavo 
Neo-Lithuania stovykloje š. 
m. rug. 2-4 d., kuri įvyko 
Vermonte Mt. Storm Thun- 
derbird Lodge.

Spalio 8, 8 ir 9 dienomis 
skyriaus nariai Brutenis ir 
Romas Veitai, Vyt. Izbic- 
kas ir J. Dačys su šeimomis 
dalyvavo ALIAS ir PLIAS 
suvažiavime Washingtone,
D. C.

Skyriaus nariai iždinin
kas A. Griauzdė ir P. Au- 
siejus jsu žmonomis apvaži
nėjo Vakarų vid. JAV valsT 
tijas ir pagamino filmus, 
kuriuos vėliau demonstravo 
skyriaus susirinkimuose.

Š. m. rugsėjo 10 dieną iš 
Bostono išvyko Į Floridą ir 
ten apsigyveno ALT S-gos 
skyriaus steigėjas, garbės 
narys ir mecenatas Jonas 
Kasmauskas. Jis nupirko 
dabartinius skyriaus namus 
So. Bostone ketvirtoj gat
vėje ir 1951 metais juos 
perleido ALT S-gos Bosto
no skyriui nurašydamas 
nuo savo paskolos virš 5000 
dolerių Tautinei S-gai, tuo 
būdu sudarydamas galimy
bę juos įrengti.

J. Kasmauskui suėjo 89 
metai, bet jis jaučiasi ge
rai ir mes jam linkime ilgų 
ir laimingų metų Floridoje.

Lapkričio 3 d. įvykusia
me skyriaus visuotiname 
susirinkime, vakarienės me
tu buvo pagerbti 60 metų 
sukaktuvininkai Edmundas 
Cibas ir Aleksandras 
Griauzdė.

Ed. Cibas, rytų aukštai
tis, Lietuvoje baigė aukš
tesniąją technikos mokyklą 
r gana anksti įsitraukė į 
statybos darbų vykdymą ir 
įgijo šioje srityje gerą pro
fesinį stažą eidamas gana 
stambių statybos darbų ve
dėjo pareigas.

2“-ro pasaulinio karo pa
sėkoje pasitraukė iš Lietu
vos ir Vokietijoj perėjęs 
įvairias tremtinių stovyk
las, 1951. metais atvyko į 
JAV ir įsikūrė Bostone. Čia 
dirba Stone & Webster Eng. 
Corp. vyr. projektuotojo pa
reigose.

Atvykęs į Bostoną tuoj 
įsijungė į ALT S-gos Bos
tono skyriaus veiklą, kuria
me jis visą laiką aktyviai 
dirbo ir tebedirba. Kaip Su
batvakarių komisijos pirmi
ninkas jis išdirbo 10 metų. 
Savo humoristiniais prane
šimais ir giedria nuotaika 
įsigijo Bostono visuomenė
je nemažai simpatijų. Mes 
matome jį ir kitose lietuvių 
visuomeninėse organizacijo
se, — Am. Liet. Taryboje, 
ALIAS Bostono skyriuje, 
Vilties Draugijos vicepir
mininkas ir kt.

Aleksandras Griauzdė, 
linkuvietis, sporto ir dainos 
mėgėjas. Vidurinį mokslą 
išėjo Linkuvoje ir Kaune. 
Studijavo ekonomiją V.D.U. 
Dirbo įvairiose tarnybose, 
bet daugiausia paštų žiny
boje. Dainininkas įvairiuo
se choruose, kvartetuose, 
sektetuose ir kt.

Pasitraukė iš Lietuvos 
2-ro karo metu. Vargo 
Augsburgo išvietintų sto
vykloje. Tarnavo lietuvių 
kuopose prie amerikiečių 
kariuomenės. Ameriką pa
siekė 1949 metais ir apsigy
veno Našvėje, N. H. Į Bos
toną persikėlė 1960 metais. 
Dirbo įvairiose srityse, bet 
pamažu perėjo į Engineer- 
ing firmas ir dabar sėkmin
gai dirba Northern Steel 
Co.

A. Griauzdė yra ALT 
S-gos Bostono skyriaus ne
pamainomas iždininkas, o 
subatvakarių komisijoj dir
ba nuo persikėlimo į Bosto
ną. Visuomet geros nuotai
kos, mėgsta keliones. Jis 
yra išvažinėjęs visą Ameri
ką ir Kanadą ir iš savo ke
lionių yra susukęs daug fil
mų.

Skyriaus kultūrinė veikla 
daugumoje vyksta per su- 
batvakarius, kur organizuo
jama įvairios paskaitos, me
no parodos ir pan. Subatva- 
kariai įvyksta kiekvieną 
mėnesį, išskiriant 3 vasaros 
mėnesius. Subatvakariai vi
siems atviri.

šiemet Įvyko sekantys su 
batvakariai, kuriuose buvo 
skaitomos sekančios paskai
tos:

Sausio mėn. 15 dieną ra
šytojas Liudas Dovydėnas: 
Pokalbis po gerų pietų.

Vasario 9 d. buvo pade
monstruota jaunimo pa
ruošta filmą, vaizduojanti 
Lietuvos istoriją 19-20 am
žiaus vaizduose.

Kovo 18 d. D. Valiukėnai- 
tė: šekspiras lietuvių lite
ratūroje.

Balandžio 8 d. V. Strolia: 
lietuviškų ir liet, temomis 
plokštelių klasifikacija ir 
demonstravimas.

Gegužės 20 d. prof. J, 
Jakštas: Lietuvių ir gudų 
santykiai laiko tėkmėje.

Rugsėjo 16 d. inž. K. Dau
gėla: Fotografija Lietuvo
je ir pas mus.

Spalio 21 d. dr. E. Užgi
ris: Fizikos tyrinėjimai mė
nulio paviršiuje.

Lapkričio 18 dieną vietoj 
subatvakario įvyksta Spau
dos Vakaras, dalyvaujant 
Vitaliui Žukauskui. Vakaro 
vadovas S. Santvaras.

Subatvakariams vadovau
ja inž. Romas Veitas.

Taut. S-gos namuose vyk
sta ir kitų organizacijų pa-

PARAMA
DIRVAI
Atsiliepdami į prašymą, 

savo auka Dirvą parėmė šie 
skaitytojai:
V. Graužinis, Chicago ...... 5.00
L. Lendraitis, Boston..... 10.00
A. Nakas, Chicago........... 5.00
A. Petrauskas, Dearborn.. 5.00 
V. Bložė, Strongsville..... 10.00
A. Milaknts, Santa Monica 5.00 
T. Dulieba, Cleveland ...... 5,00 
P. Sulas, Chicago.............. 5.00
P. Rulis, New Port Richey 3.00 
V. Tauras, Chicago......... 10.00
J. Vlnclūnas, Chicago...... 5.00
P. Ličkus, Chicago.......... 3.00
J. Žukas, Baltimore........10.00
P. Stanionis, Detroit........5.00
C. Laikūnas, Monee.......... 5.00
J. Andrasunas, Chicago.... 10.00
V. Mackus, De Kalb.......... 5.00
P. Petrušaitis, Racine •••• 10.00 
L VasyliOnas, Somerville 10.00 
V. Dautas,WilloughbyHills 10.00 
S. Jurkūnas,Chicago......... 10.00
P. Vėbra, Chicago.............10.00
A. Krakauskas, Chicago ... 10.00 
A. Urnavičius, Toronto ... 10.00
K. Morkūnas, Phoenix •••• 5* 00 
V. Žmuidzinas, Rochester 2.00
J. Valaitis, Great Neck... 3.00
A. Vakselis, Richmond Hill 10.00 
A. Palaitis, Racine..............5.00
K. Krulikas, RichomndHill 10.00
V. Prūsaitis, Stayner.........10.00
K. Rūkas, Hot Springs....... 2.00
J. Gedaugas.Redondo Beach 5,00 
J. Balbatas,Cleveland.........5.00
V. Cesnavičius,Brooklyn.,, 4.00 
A. Bernotas, Waterbury .... 2.00 
E. Songinas, Chicago.........5.00
V. Sederavičius, Omaha .... 5.00 
V. Petrauskas, No. Chicago3.00 
J. Vedegys.Chicago........... 5.00
V. Degutis,Cleveland.........5.00
J. Jakštas, Lakewood.........5.00
E. Varekojis, Gulfport..... 10.00
C. Modesta s, Chicago.........5.00
J. Guzulaitis, Omaha.......... 4.00
A. Mūrelis, Chicago.......... 10.00
K. Palčiauskas, St.

Petersburg..................2.00
S. Pladys, Cleveland........5.00
J. Švoba, Madison Hts...... 5.00
V. Šarka, Detroit................5.00
J. Kalnietis, Baltimore .... 5.00 
V. Janušauskas, Montreal 3.00
J. Matulevičius,Worcester 10.00
P. Babickas, Worcester ... 10.00 
S. Čepas, Weston...............10.00
M. Aglinski, Pittsburgh .... 5.00
K. širvinskas,Cleveland.... 1.00 
A. Burneika, NewBritain... 5,00 
V. Šeštokas, Los Angeles... 5.00 
A. Gantautas, Bridgeport... 5.00

Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
V. Cepukaitis, Cleveland ... 1.00 
J. Miežaitis, Elizabeth..... 2.00
A. Vilneiškis, Richmon Hill2.00
L. Juodikis, Chicago.........2.00
L. Jurskis, Delran........... 2.00
V. Ripskis, Evergreen Pk. 2.00 
A. Juozaitis, Lakewood •••• 7.00 
V. Meiliūnas, Brooklyn .... 5.00
A. Tamulis, Cleveland.......7.00
B. Di rma nta s, Chica go.......7.00
J. Pupininkas, Rochester .. 2.00
J. Kriščiūnas, Detroit...... 2.00
V. Jokūbaitis, Cleveland .. 10.00 
A. Jasys, Columbus.......... 2.00
K. Ceputis, Muskegon.......3.00
K. Ripskis, Chicago Hts. ... 7.00
O. Dorn, Corning.............. .3.00
S. Žadeikis, Forest Hills .. 5.00 
Alan’s Stamps, Toronto .... 2.00
M. Vitkus, Detroit.......... 25.00
A. Musteikis, Detroit..... 15.00 
Wisconsinu Liet. Dienos

Komitetas .......   10.00
L. F. VVaterbury Sk. ..........10.00
Vyt. Didžiojo Šaulių

Kuopa, Chicago........25.00
M. Premeneckienė, Cleve 10.00
P. Razgaitis, Cleveland ... 2.00
E. Leleiva, Richmond Hill 7.00 
J. Juodgudis, Chicago .......2.00
A. Mikulskis, Cleveland ... 1,00
D. Surantas, Rockford ..... 2,00 
V. Krivickas, Cleveland ... 2,00 
J. Žukas, Richmond Hill 2.00
H. Gontą r, St. Louis...... 2.00
X.Y., Santa Monica ........ 25.00
R. Liormanas, Rochester... 2.00

Visiems aukotojams Dir 
va nuoširdžiai dėkoja.

rengimai. Paminėtina Liet. 
B e n d r uomenės Kultūros 
Klubo suruoštos 2 meno pa
rodos: dail. Viktoro Vizgir
dos Dailės paroda ir jo pa
skaita "Lietuvių dailės vin
giai” š. m. balandžio 22-23 
d. ir dail. Vytauto Igno gra
fikos paroda š. m. spalio 
28-29 d.

J. Dačys
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