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APSIGINKLAVIMAS IR POLITIKA
PRADŽIA NAUJŲ PAŠNEKĖSIU APIE NUSI
GINKLAVIMĄ APTEMDĖ KENNEDY ATSAR
GŲ OPTIMIZMĄ. — SOVIETAI KOL KAS NE
RANDA REIKALO SUTIKTI SU AMERIKIEČIŲ 
PASIŪLYMAIS, NES MATO, KAD NAUJA Mc- 
NAMAROS APSIGINKLAVIMO POLITIKA, NE
SUDERINTA SU JAV VEIKSMAIS UŽSIENIO 
POLITIKOJE, SUKĖLĖ NEMAŽĄ SĄMYŠĮ JAV 

IR JOS SĄJUNGININKŲ TARPE.

- - - - - - - - - VYTAUTAS MEŠKAUSKAS - - - - - - - - - - - -
Pirmosios žinios apie šį 

antradienį prasidėjusią Ženevo
je nusiginklavimo pašnekėsiu nau
ją sesiją nebuvo staigmena. JAV 
delegatas Foster perskaitė pre
zidento Kennedy pasveikinimą, 
kuriame buvo išreikštas atsargus 
optimizmas. Tas optimizmas iš
gyveno lygiai tiek laiko, kiek tru
ko iki žodį gavo sovietų delega
tas Kuznecov. Jis reikalavo, kad 
nusiginklavimo problema batų 
susijusi ne tik su amerikiečių 
bazių pašalinimu iš užjūrių, ko 
sovietai jau seniai pageidavo, bet 
ir su povandeninių laivų, apgink
luotų Polaris raketomis, atšau
kimu. O kaip tik tie laivai ir 
yra ateities Vakarų gynimosi pa
grindas. Bent taip planuoja Ken
nedy administracijos Gynimo 
Sekretorius Robert S. McNama- 
ra, 46 metų inžinierius, kuris

ŽINIOS IŠ VISO 
__ PASAULIO

* JAU NEABEJOJAMA, kad 
400000 vyrų JAV kariuomenė Eu
ropoje bus sumažinta. Viena, tai 
bus vykdoma taupumo sumeti
mais, o antra, kad parodžius, ko
kią naštą JAV neša Europos sau
gumui užtikrinti. Pirmučiausia 
bus sumažinti arjergardo dali
niai, gi pastoviai su šeimomis gy
veną kariai bus kaitaliojami daž
niau, šeimas paliekant JAV.

* TIEK BALTUOSE RŪMUOSE, 
TIEK IR STATĖ DEPARTMENTE 
nerimo sukėlė vienas de Gaulle- 
Adenauerio sutarties paragrafas 
-- Vak. Berlyno klausimas. Ki
taip sakant, pats to klausimo įtrau 
kimas sutartin, nepasitarus su 
Londonu ir Washingtonu.

* ČEKOSLOVAKIJOJE VIDU
TINIS ŪKININKO AMŽIUS NUO 
1955 M. PAKILO 10 METŲ. Tai 
reiškia, kad jaunimas bėga į miės 
tus. Toji problema rūpesčio kelia 
visoje Sovietijoje.

* RAUD. KINUOS VADAI, KIL
NOJU TŪKSTANČIUS KAIMO 
JAUNIMO {miestų pramonę ir at
gal, pagaliau nutarė, kad žemės 
ūkis yra pirmoje vietoje. Dar ne
spėjus to nutarimo paskelbti, 
8000 Pekino mokytojų ir mokinių 
buvo perkelta Į komunas. 

prieš tą postą pertvarkė ir pa
statė ant -kojų Ford Motor Co.

Tvarkymas automobilių pra
monės koncerno ir viso krašto 
saugumo reikalų be abejo,turi 
šiek tiek panašumo. Ir čia ir ten 
reikia nemažai pastangų, kad 
milžiniškas aparatas dirbtų sklan 
džiai ir nė vienas asmuo nenuei
tų veltui, bet neštų pelno. Pirmu 
atveju akcininkams,antru — kraš
to saugumui. Tačiau tuo panašu
mas ir baigiasi. Šiandien JAV 
užima tokią poziciją, kad nuo jų 
priklauso viso’ pasaulio saugu
mas. Tačiau, JAV neturi jokių 
teisinių priemonių įsakyti vie
naip ar kitaip elgtis savo sąjun
gininkams. Tam pasiekti reikia 
griebtis įvairiausių diplomatinių 
triukų.

Imkime pavyzdį. McNamara nu
tarė, kad bombonešiai su žmonių 
įgulomis jau baigia atgyventi sa
vo amžių, todėl nėra jokios pras
mės toliau rutulioti Skybold ra
ketą, kuri turėtų būti leidžiama 
iš bombonešio, tam dar nepasie
kus savo taikinio. Tai reikalinga, 
turint galvoje vis tobulėjančią 
priešlėktuvinę apsaugą, per ku
rią prasiveržti lėktuvai beveik

ALT SĄIUNGOS VALDYBA POSĖDY SVARSTĖ 
MOHOGRAFIIOS IR SEIMO REIKALUS

Seimą nutarta kviesti gegužės 31 - birželio 2
Amerikos Lietuviu Tauti

nės Sąjungos Valdyba savo 
posėdyje, kuris įvyko vasa
rio 8 dieną, A. ir D. Senikų 
bute, Great Neck, L. I., ap
tarė keletą labai svarbių 
klausimų. Vienas iš jų, dau
giausia rūpesčių ir pastan
gų šiuo metu iš Sąjungos 
reikalaująs, nuolat valdy
bos posėdžiuose diskutuoja
mas ieškant būdų pagrei
tinti jo užbaigimą, tai An
tano Smetonos monografi
jos išleidimas. Posėdyje da
lyvavusio monografijos au
toriaus Aleksandro Merke
lio patikinimu, monografija 
pasirodys gegužės mėnesį.

O r g anizacijos, įmokėju- 

nebeturi galimybių. Kadangi bri
tai tokia raketa norėjo pagrįsti 
savo gynimą ir dėl jos vystymo 
buvo susitarę su amerikiečiais, 
McNamara pats nuskrido J Lon
doną išaiškinti naują situaciją bri
tų karo ministeriui Peter Thor- 
neyc-roft. Tai išaiškinęs, McNa
mara laikė visą bylą baigta.

Tačiau politiškai McNamaros 
nutarimas buvo smūgis britų vy
riausybei ir už tat MacmilJanas 
pareikalavo susitikimo su prezi
dentu Kennedy. Tada buvo sutar
ta, kad amerikiečiai,atšaukdami 
savo talką Skybold vystymui, tu
ri ką nors už tai pasiūlyti bri
tams -- nepalikti jų tuščiomis 
rankomis. McNamara buvo iš
šauktas iš atostogų ir, trumpai 
pagalvojęs, britams pasiūlė Po
laris raketas, kurias britai ap
ginkluotų savo pačių atominiais 
užtaisais ir kurios liktų Nato dis
pozicijoje. Apie tai jau esu daug 
rašęs. Dabar tik noriu pabrėžti, 
kad TIME teigimu, visas tas Po
laris pasiūlymas buvo padarytas 
ekspromtu ir dabar dar nėra ga
lutinai išsiaiškinta dėl svarbių 
smulkmenų, pvz., kas gali duoti 
įsakymą tas raketas paleisti į 
taikinius Sovietų Sąjungoje. Už 
tat de Gaulle, kuris gavo pana
šų pasiūlymą, buvo lengva jį 
atmesti. Šiuo atveju, kaip ir vė
lesniu Kanados atsitikimu, la
bai ryškiai matome, kas daro
si, kai ginklavimosi ir užsienio 
politika neina koja kojon bet da
ro atskirus nesuderintus šuolius.

Aplamai imant tenka pastebėti, 
kad Robert McNamara yra pats

(Nukelta J 2 psl.)

sios monografijos leidimo 
išlaidoms padengti ne ma
žiau 25 dol..laikomos garbės 
prenumeratoriais.

Dr. B. Nemickas, Tauti
nio Sąjūdžio pirm, ir V. 
Rastenis, LNT pirm, pain
formavo apie Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos Ta
rybos suvažiavimą, kuris 
įvyks vasario 23 dieną, New 
Yorke, Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga Talkoje 
dalyvauja per L. Tautinį 
Sąjūdį.

Visos trys šiuo metu LNT 
sudarančios grupės, t. y. 
Tautinis Sąjūdis, Rezisten
cinė Santarvė ir Laisvės 
Kovotojai į suvažiavimą

Ryšium su LTM Čiur
lionio Ansamblio ruošia
mu koncertu-balium Cle
velando visuomenei va
sario 23 d., manome, kad 
būtų malonu visiems 
Dirvos skaitytojams su
sipažinti su vienu iš po
puliariausių lietuvių me
no vieneto gyvenimu, 
darbais ir rūpesčiais.

— Kiek visuomenei žino
ma, ansamblis yra pasišven
tęs ne vien meno ir lietu
viškos dainos puoselėjimu, 
bet kartu jungia ir gražų 
būrį mūsų jaunimo. Kaip 
visa tai atsiliepia į ansamb
lio meninį lygį? Ar auklėja
majam momentui neturi nu
sileisti meniškasis?

-- Dainininkų keitimasis mė
gėjų ansambliuose yra normalus 
ir natūralus dalykas. Kiekvieno 
koncertų sezono pradžioje an
sambliai tai pergyvena. Užtai 
vadovai meninio pasiruošimo bei 
koncertų planus sudaro visą tai 
turėdami omenyje. Normalus — 
nežymus dainininkų sąstato pasi - 
keitimas meniniam lygiui nepa
kenkia, nes, kol jaunieji prasi
lavina, visą naštą išneša vyres
nieji. Didžioji bėda prasideda da
bar, kai pradeda trūkti dainą 
mėgstančio jaunimo prieauglio, 
pavargstamiems ir pasitraukian
tiems vyresniesiems pakeisti. 
Čiurlionio ansamblis Clevelande 
mergaičių kasmet sulaukia už
tektinai, bet mūsų lietuviai jau
nuoliai jau smarkiai pasinešę, 
amerikonų jaunimo pavyzdžiu, 
gyventi vien malonumais, savęs 
neapsunkinant jokiais įsipareigo
jimais ir jie ansamblyje susida
rančių spragų nebeužpildo.

— Ar ansamblis yra tvir
tai nusistatęs laikytis jau 
įprastojo liaudies meno žan
ro? Ar tame kelyje nenu-

St. Louis, Mo.
siunčia po 6 atstovus. Taip 
pat kviečiami ir visi LNT 
LNF Komitetų pirmininkai 
ar jų atstovai.

S u v ažiavime numatoma 
LNT ir LNF pirmininkų 
pranešimai, diskusijos, LNT 
Valdybos rinkimai ir kiti 
reikalai. Po posėdžių visi 
dalyviai kviečiami į ALT 
S-gos Richmond Hill sky
riaus ruošiamą Užgavėnių 
vakarą-balių, Festival res
torano salėje, New Yorke.

šiame posėdyje buvo ap
tartas dar vienas iš aktua
liųjų S-gos gyvenime įvy
kių — šį pavasarį įvyksian
tis Seimas, kurį nutarta 
kviesti gegužės 31, birželio 
1 ir 2 dienomis St. Louis, 
Mo., naujausio ALT S-gos 
skyriaus ribose, kurio pir
mininku yra dr. Paulius 
Švarcas. St. Louis skyriaus 
valdyba mielai sutiko įsipa
reigoti ir tikisi sėkmingai 
šį užsimojimą atlikti. Val
dyba aptarė ir Seime nu
matomą programą.

S-gos pirm. Vytautas Ab
raitis. padarė pranešimą iš 
skyrių veiklos, supažindino 
su jų pageidavimais, pasiū
lymais bei naujai išrinkto
mis skyrių vadovybėmis.

Buvo paskaitytas Eliza- 
beth, N. J. skyriaus kvieti
mas į jų ruošiamą iškilmin
gą Vasario 16 d. minėjimą. 
Minėjime dalyvauti sutiko 
S-gos pirm. V. Abraitis su 
ponia, dr. B. Nemickas, E. 
Čekienė.

Posėdyje buvo taip pat 
diskutuotas politinės konso
lidacijos klausimai.

Muzikas ALFONASAS MIKULSKIS, LTM Čiurlionio Ansamblio 
vadovas. Talio nuotrauka

matomi kokie pakeitimai?

-- Čiurlionio ansamblis yra 
sukurtas puoselėti lieuvių tau
tinį meną. Tautinio meno sąvo
ka apima nevien liaudies meną 
- folklorą bet drauge ir indivi
dualų mūsų kūrėjų sukurtą me
ną. Šioje kryptyje jis labai sėk
mingai reiškiasi jau 23-jis me
tus, atlikdamas mūsų liaudies 
dainas su kanklių ir liaudies pu- 
čiamųjų instrumentų orkestrais, 
taip pat kantatas, poemas, bei 
operų ištraukas, savų kompozi
torių sukurtas, su simfoniniais 
orkestrais. Didžiojoje Europos 
bei šio kontinento spaudoje su
laukė geriausių žymiųjų pasau
lio muzikos kritikų įvertinimo.

Dalyvavo penkiuose tarptau
tiniuose meno festivaliuose, Vo
kietijoje, kur varžovais buvo uk
rainiečių vyrų choras "Bandū
ra", estų pasaulinio garso smuiki
ninkas - virtuozas Aumere, su 
Tartu operos dirigentu virtuozu 
pijanistu, latvių garsusis Rygos 
baletas, jų solistas tenoras Ka- 
vara, violončelistas - virtuozas 
Ilzinš. Kitų tautų chorai, solis
tai bei šokėjų ansambliai. Vi
suose penkiuose festivaliuose 
Čiurlionio ansambliui buvo pri
pažinta pirmoji vieta. Ne kitokia 
padėtis kitų tautų tarpe yra ir 
šioje šalyje. Dėl kurios prie
žasties Čiurlionio ansamblis ta
da turėtų keisti savo meninę 
kryptį? Juk iki šiol ansamblio 
nuskinti Lietuvai ir lietuvių tau
tai laimėjimai puikiausiai įrodo, 
kad ansamblio kryptis yra teisin
ga, todėl apie jokius pakeitimus 
nė negalvoju.
— Įdomu, ar ansamblis, 
turėdamas taip aukštai pa
statytas dainos, kanklių ir 

THE SECRETARY OF STATĖ
Wa s n in g t o n

February 8, 1963
Dear Mr. Charge d'Affaires:

Permit me to convey, in the name of the Government and 
people of the United Statės, the warm regard of this country 
for the Lithuanian nation on the occasion of its forty-fifth an- 
niversary of independent statehood. Americans remain strongly 
convinced that your people, likę all other nations, are entitled 
to freedom and national self-deterrnination. For this reason our 
Government continues not to recognize the forced incorporation 
of Lithuania in the Soviet Union. Weareconfident that the proven 
devotion of Lithuanians to liberty and juStice, with which many 
of them have enriched our own shores, will serve their nation 
well in its effortsf to achieve the eventual restoration of its 
rights.

Sincerely yours,

Dean Rusk
M r. Joseph Rajeckas,

Charge d'Affaires ad interim
of Lithuania.

šokių srytis, nenumato pa
siruošti sceniniam pastaty
mui (pav., kaip lietuviškos 
vestuvės ir pan.), pereinant 
iš statiško j judr-sni jau
natviškam ansambliui žan
rą?

-- Kaip jau minėjau, ansamb
lio meninio žanro keisti visai 
nemanau ir dėl eilės labai sva
rių motyvų:

muzikinius vaidinimus statyti 
yra teatro paskirtis, bet ne mu
zikinio ansamblio;

muzikinis vaidinimas, litera
tūrine tarme -- muzikinis ske
čas savo menine verte yra visu 
laipsniu žemiau už klasikinio sti
liaus vokalinį ansamblio koncer
tą, kaip opera už simfoninės mu
zikos koncertą;

kuomet koncertinėje formoje 
duodame savo liaudies dainų, šo
kių bei kanklių muzikos absoliu
tą, galėdami išreikšti jų grožio 
visumą, mes esame toje srityje 
visa galva aukščiau už kitas tau
tas. Tai didžiausių pasaulio mu
zikologų - folklorininkų, kaip 
prof. Schmidt, prof. Huebner ir 
daugybės kitų nuomonė. Muziki
niame vaidinime dainos bei kank
lės lieka tik kaip pagalbinė iš
raiškos priemonė, kaip dekoraci
jos, kostiumai bei šviesos efek
tai;

liaudies dainų mes turime šim
tus tūkstančių, begalo vertingų ir 
žavių, tuo tarpu tautinių papročių, 
kuriuos galėtų rašytojai pritai
kinti muzikiniam skečui, turime 
tik keletą, tat kas toliau? Be to, 
turiu patyrimo iš Vilniaus Fil
harmonijos Liaudies ansamblio, 
kurio dirigentu teko būti, kai sta
tėme Lietuviškų Vestuvių frag
mentus ir Jonines. Kiek pastangų

(Nukelta Į 2 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Valdyba posėdžio metu su A. Smetonos monografijos autoriumi 
A. Merkeliu. Sėdi iš kairės: A. Senikas, E. Čekienė, A. Merkelis, pirm. V. Abraitis, dr. B. Nemickas ir 
P. Ališauskas.
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Išmoko Tedy {vairių gudry

bių. Į virtuvę {ėjęs, visuomet 
stengdavosi duonos nukniaukti. 
Jeigu kas stebėdavo, tai sudie 
pietums ir vakarienei.

Po metų Tedy pramota ang
lų kalbos. Skaityti, rašyti. Žy-

Čiurlionio ansamblis
(Atkelta iš 1 psl.)

ir darbo su a.a. G. Velička nedė
jome, vistiekmūsų vaidinimai li
ko mėgėjiško lygio, o koncertuose 
dainavome kaip profesionalai. 
Tad teko likti prie koncertinio

Apsiginklavimas 
ir politika..,

(Atkelta iš 1 psl.) 
ryškiausias JAV Gynimo Sekre
torius, kokj tik tas kraštas turė
jo. Jis aiškiai žino ko nori ir ne
labai skaitosi su atskirų žinybų 
pageidavimais, jų tradicinių no
ru vis didėti, tarpusavio konku
rencija, kuri tik be reikalo iš
pučia krašto saugumui skirtas 
išlaidas.

Atėjęs | tą svarbų postą, Mc- 
Namara gynimo sketoriaus iš
laidas padidino beveik 20% -- 
8,4 bilijonais dolerių, lyginant 
su paskutinio Eisenhowerio admi
nistracijos biudžetu. Už tuos pi
nigus jis paskubino JAV apsigink
lavimą raketų srityje, kuri ir 
Eisenhowerio laikais, priešingai 
demokratų teigimams prieš rin
kiminėje propagandoje, buvo to
liau pažengusi už sovietų. Šian
dien JAV turi:

* didžiųjų raketų (Atlas,Titan, 
Minutęman) paruošties stovyje 
-- 200, 1966 metais turės — 
1,100.

* Polaris raketų pov. laivuose: 
šiandien — 144; 1966 m. -- 500.

* bombonešių: dabar -- 1.600, 
1966 m. -- 700;

Kartu McNamara, kuris maži
na bombonešių skaičių, didina 
konvencionalinės kariuomenės 
skaičių: pėstininkų divizijų skai
čius pakilo iš 11 iki 16. Marinų 
korpusas padidintas iš 15.000 iki 
190.000 vyrų.

Čia tenka pastebėti, kad Mc 
Namaros apginklavimo politikos 
tikslas yra — būti pasiruošu- 
siems karo veiksmams ir tuo at
veju, jei iš abiejų pusių būtų ven
giama atominių ginklų panaudo
jimo. Nes kiek JAV neturėtų 
daugiau atominių ginklų — šiuo 
metu atominių užtaisų JAV turi 
bent dešimt kartų daugiau už so
vietus -- karo atveju negalima iš 
skirti galimybės, kad tam tikras 
skaičius sovietų atominių užtai
sų pasieks JAV teritoriją ir pa
reikalaus milžiniškų aukų. Užtat 
McNamara sugalvojo, kad JAV 
net karė atveju visų pirma puls 
sovietų karinius taikinius, jų 
miestus palikdamos tik kraštu
tiniam atvejui, t. y., jei sovietai 
pirmi puls JAV miestus.

Kaip tik tokia McNamaros pa
žiūra sutiko daug kritikos. Taip 
pvz. Princetono universiteto pro
fesorius Oskar Morgenstein, ku
rio knyga The Ouestion of 
National Defense davė McNama- 
rai daug idėjų, dabar kritikuoja 
savo ’mokinf: "Ar mes tikrai 
žinome visus karinius taikinius 
Sovietų Sąjungoje, turint galvo
je labai menką mūsų žvalgybos 
pasisekimų balansą? Juk mes ne
žinojome pakankamai anksti 
apie sovietų pasiruošimus Kubo
je? Sovietų Sąjunga juk daug di
desnė ir sudėtingesnė už Kubą?”

Tačiau šiuo metu pats svar
biausias klausimas yra -- kaip 
suderinti McNamaros karini gal
vojimą su JAV užsienio politika, 
nes šiuo momentu gaunasi {spū
dis, kad viena ranka nežino, ką 
daro kita.

stiliaus -- žanro, kurio ir dabar 
tebesilaikome.

Pabaigai šio klausimo noriu 
pridėti, kad muzikiniai vaidini
mai būtų tik mums patiems pa
sidžiaugti, bet ar gi nesvarbiau 
mums nuolatos reikštis tarp ki
tataučių, o jų tarpe pasireikšti 
tegalime tik koncertinėje formo
je.

— Kokios iš viso ansam
blio darbo sąlygos? Kiek 
jos pagerėjo turint savąją, 
pastogę?

-- Man rodosi, kad joks lietu
vių ansamblis ar choras išeivi
joje savų namų neturi, tad mes, 
čiurlioniečiai, laimingiausi. Ne 
tik patys niekeno nevaržomi gali
me meniniai ruoštis, bet ir ki
toms, ypač jaunimo, organizaci
joms prieglobstj suteikti. Kaip 
žinote, Clevelando gyvenimo są-

lygose,be savų namų ansambliui 
būtų labai sunku išsilaikyti.

— Pagaliau, jei ne pa
slaptis, ką žadate patiekti 
savo koncerte-baliuje Cleve
lando visuomenei. Ar numa
toma pakeitimą programo
je?

-- Koncertą - balių ruošiame 
norėdami arčiau pabendrauti su 
mūsų koncertų klausytojais, an
samblio bičiuliais, rėmėjais, 
mecenatais bei garbės nariais. 
Norime sukurti malonią, jaukią 
nuotaiką, tad paruošėme ir ata
tinkamą meninę programą. Čia 
pastebėsite ryškų šuol{ nuo mū
sų tradicines koncertų progra
mos, bet tai nėra keitimas me
ninės krypties, o tiktai mode- 
ravimas, pritaikant programą ata. 
tinkamam tikslui — pokilio nuo
taikai.

Joje mūsų sveteliai išgirs pen
ketą operų bei operečių chori
nių ištraukų, kurias atliksime

V1RŠUJE: Dalis Čiurlionio an
samblio narių repeticijos metu, 
besiruošiant artėjančio koncerto 
programai.

J. Garlos nuotrauka

su vyrų ir mišriuoju choru, bei 
mūsų primadona Aldona Stempu
žiene. Solistė ir vyrų choras pa
dainuos po porą nuotaikingų dai
nų, o baleto solistė Teresė Sta- 
saitė su mišriuchoru atliks "Ma
tadorų chorą" iš Verdi operos 
"La Traviata" ir valsą iš Gou- 
nod operos "Faustas".

Scenos dekoratorius ir kon
certo apipavidalintojas, režisie
rius Petras Maželis. Kaikurios 
programos detalės dar paaiškės 
vėliau, nes yra idėjų ją dar paį
vairinti.

Čiurlioniečiai daro viską, kad 
savo gražiąja lietuviška daina pra 
skaidrinti visų nuotaikas. Iki ma
lonaus pasimatymo mūsų koncer
te - baliuje.

KOLPOKOV Arkadij, milicijos 
vyr. pareigūnas iš Kaniūkų km. 
Aluntos v.

BOBROV Aleksiej, milicijos 
pareigūnas iš Zarasų m.

POREDNIKAS, milicijos parei
gūnas iš Slinynės km. Imbrado v.

KAČERGINSKAS Abrom, mi- 
lic. iš Didžiasalio k. Salako v.

LEVIN, milic. iš Zarasų m. 
KANAPECKAS Antanas, milic. 

pareig. iš Zabičiūnų km. Anta
lieptės v.

LEVIN, darbininkų profsą
jungos politrukas iš Zarasų m.

MELINIS Antanas, Zarasų kom
partijos vadovybėj, iš Joknučių 
km., Antalieptės v.

NENĖNAS Norba, Salako vykd. 
komiteto pirm, iš Zabičiūnų km. 
Antalieptės v.

NENĖNAS, Antalieptės vykd. 
komit. pirmininkas, pirmojo bro
lis.

PUPEIKIS, Antazavės vykd. 
komit. pirmininkas iš Antazavės.

MALAŠINSKAS Jonas, Dusetų 
vykd. komit. pirm, iš Kavolių 
km. Dusetų v.

GRIGĖNAI, trys broliai, iš Ka
volių km. Dusetų v.

JUCIUS Antanas, iš Kavolių 
km. Dusetų v.

CIBULSKIAI iš Imbrado v.
PUPEIKIS Stasys, mokytojas iš 

Antazavės ir daugelis kitų.
(Bus daugiau)

miai paaugo, jau gerokas pusber
nis. Buvo nemažo ūgio. Įkyrėjo 
jam toks gyvenimas. Lyg kalėji
me. Kai kurie vaikėzai pabėgda
vo. Vienus pagavus, vėl grąžin
davo. Kiti ir likdavo laisvėje, 

Rugpiūčio mėn. atsirado {vai
rių daržovių ir vaisių daržuose. 
Turėjo viską dirbti. Buvo pato
gus laikas pagalvoti apie laisvę. 
Tik viena kliūtis — aukšta siena. 
Keletą savaičių vienas sau pla
navo. Draugams negi pasitikėsi.

Vieną sekmadieni pasitaikė 
proga. Vyresnieji užvaizdos buvo 
išėję, kiti šiaip sau išsiskirstę. 
Pradėjus temti, Tedy nutarė — 
dabar arba niekad. Reikia veikti. 
Su dideliu vargu persirito per 
sieną. Gerokai apsidraskė ran
kas ir drabužius. Nušokęs { vikš- 
res, {siklampojo { balą. Tai nie
kai, svarbu -- laisvas. Dabar jis 
mokėjo kalbą, pramokęs {vairių 
gudrybių. Jam dabar buvo žino
ma, kurioje pusėje NewYorkas. 
Tąja kryptimi ir patraukė, sku
bėdamas toliau nuo tos vietovės.

Buvo gerokai po pusnakčio, 
kai Tedy pailsęs ir ištroškęs, pri
ėjo kukurūzų lauką. Pagriovy at
sisėdo. Mažiau ir uodų buvo. 
Reikėjo galvoti kur eiti, ką veik
ti. Bijojo vėl pakliūti { auklėjimo 
namus, nors ten daug ir gero pa
tyrė.

Naktis tyki šilta. Aplink čirš
kė žiogai, mirguliavo švento Jo
no vabalėliai. Malonu ir jauku 
čia. Tedy susimąstė. Ilgai min
timis klaidžiojo. Kai prabudo 
saulė buvo pakilusi ir rytinis 
rūkas dengė apylinkę. Nuo ra
sos sudrėkę marškiniai vertė 
drebėti. Pasidarė lyg per šal
ta, bet jautėsi smagiai. Prisi
skynė nunokusių kukurūzų. Ne
buvo saldūs, bet alk{ numalšino.

BOLŠEVIKU SIAUTĖIIMAS ZARASUOSE |2) K. ŪBOMIS

PIRMOSIOS BOLŠEVIKU SMURTO AUKOS
Sovietams pradėjus šeiminin

kauti Zarasuose, Imbrado valsč. 
savo ūkyje apsigyveno iš tarnybos 
pasitraukęs Zarasų pasienio po
licijos rajono viršininkas Blažie- 
jus Vaičkus ■ Apylinkėje jis buvo 
visų gerbiamas, ypač jaunimo.su 
kuriuo mėgdavo praleisti liuos- 
laik{. Tai nepatiko komunistams 
ir nutarė j{ pašalinti iš gyvųjų 
tarpo.

Vietos komjaunuoliai surengė 
kaimo vakarėlj J kurj prievarta 
atsitempė Vaičkų su žmona. Vos 
tik muzikai užgrojus, kaip buvo 
sutarta, vienas rusas ištempė 
Vaičkuvienę šokti ir su ja visų 
akivaizdoje pradėjo nepadoriai 
elgtis. Vaičkaus nervai neišlai
kė ir šoko gelbėti žmonos, at
stumdamas rusą. Komjaunuo
liams to tik ir reikėjo. Jie puo
lė Vaičkų mušti.

Mirtinai sumuštas Vaičkus bu
vo nuvežtas ne { ligoninę, bet 
{ Utenos kalėjimą, kur ir mirė 
nuo žaizdų. Komjaunuoliai Gus
tavui paaiškino, kad jie {žeisti 
gynėsi ir už tai gavo pagirimą 
už parodytą narsumą su lietuviais 
"reakcionieriais".

PASLAPTINGA MIRTIS
Į Zarasų savivaldybę buvo at

keltas ką tik baigęs technikos mo
kyklą ukmergietis inž. K. Navad- 
ničėnas. Darbininkams skun
džiantis dėl blogos padėties, jis 
ne kartą juos užstojo, kas komu
nistiniam burmistrui Peleckui 
nepatiko, ir patarė nesikišti.

Vieną rytą Navadničėnas neatė
jo J darbą. Jo lavonas buvo ras
tas ežero pakrantėje, pusiau ap
semtas vandeny netoli tos vietos, 
kur jis gyveno.

Kad nekiltų kam {tarimas, kad 
buvp komunistų nužudytas, buvo 
paskelbta, kad jis girtas prigėrė.

Jo mirtis, kaip {prasta pas ko
munistus, buvo išnaudota propa
gandai. Karstas nudažytas raudo
nai ir apdengtas raudona vėliava, 
buvo iškilmingai palydėtas { ka
pines, neleidus tėvams laidoti su 
bažnytinėmis apeigomis.

Įstaigų tarnautojai buvo paleis
ti iš darbo. Į laidotuves suvarė 
visus rusus ir žydus, kiek tik bu
vo Zarasuose. Gaisrininkų or
kestras, dar neišmokęs groti bol
ševikinio laidotuvių maršo, grojo

gerai išmoktas dainas: "Jesli 
zavtra vaina... Vychodila na be- 
reg Katiuša... ir tri tankisti..."

Kapinėse komunistų vadai sakė 
smarkias kalbas, stengdamiesi 
dangų su žeme sumaišyti ir pa
rodyti, kad Navadničėnas buvo 
"reakcionierių" auka.

KITA AUKA
Dusetiškis Narnajuška, atlikęs 

karinę prievolę padavė prašymą 
ir buvo priimtas {miliciją. An
tazavės vykdomojo komiteto pir
mininku buvo Stasio Pupeikio tė
vas, senas komunistas iš Petra
pilio laikų, nepažinęs jokio gai
lesčio. Pradėjęs šeimininkauti 
Antazavėje, jis ėmė griauti vis
ką, kas buvo lietuviška. Pirmą
ja jo auka buvo Antazavės šaulių 
namai. Sunaikino biblioteką, lie
tuviškus paveikslus ir iš sienos 
išplėšė kap. Andriūno atminimo 
lentą.

Namajuška tai matydamas.sun- 
kiai pergyveno ir padavė pareiš
kimą atleisti iš tarnybos. Bet kai 
Guskov jam pagrasino, kad to
kiems gudragalviams, kaip jis, 
turjs kitą vietą, nusišovė. Š{ kar
tą komunistai nesirūpino laidotu
vėmis.

RAUDONOSIOS GURGUOLĖS
Zarasuose ūkininkai niekad ne

pasižymėjo turtingumu. Žemė 
buvo prasta. Bet komunistams tai 
buvo nesvarbu. Patikrinę knygo
se kiek kas turi žemės, reikala
vo tokios duoklės, kaip kitose 
apskrityse kur buvo gera žemė, 
o tie, kurie nesugebėjo surinkti iš 
savo smėlėtos žemės, buvo sodi
nami { kalėjimą, tardomi. Pra
džioj žmonės vieni kitiems gel
bėjo, bet vėliau pamatė, kad ko
munistų apetitui nėra galo.

Duoklių surinkimo reikalą 
tvarkė vietos rusai ir žydai. Rau
donoji gurguolė, kuri rinkdavo 
duokles, buvo papuošta šūkiais: 
"Žemė priklauso tam, kas ją dir
ba... Kas nedirba, tas nevalgo... 
Teisė Į poilsi... Teisė { moks
lą..."

Arkliai buvo apraišioti raudo
nais popiergaliais. Į gurguoles bū
davo suvaromi visi vietos ūkinin
kai ir muzikantai turėdavo groti 
komunistines melodijas.

Ir taip visais keliais, su ke-

liais maišais grūdų ar bulvių, nu
statytu laiku raudonosios gurguo
lės suvažiuodavo { Zarasus, kur 
miesto aikštėje buvo {rengta tri
būna ir iš jos komunistų vadai 
sakydavo kalbas. Suvežtąjį tur
tą tuoj iš sandėlių pasikraudavo 
rusų kariški sunkvežiamiai ir iš 
veždavo Daugpilio link...

KAS TIE ŠEIMININKAI?
Daugiausiai prisidėję prie lie

tuvių naikinimo Zarasuose,žmo
nių žudymo ir išvežimų, mano at
siminimu, yra šie asmenys:

GUSKOV - Gubanov -Gubaitis, 
atvykęs iš Maskvos NKVD ka
pitonas.

KOVSOV, KUNCIN Piotr irMA- 
JEVSKI, Gustavo pagelbininkai, 
atsiųsti iš Maskvos.

GORDON Elijas, Zarasų kom
partijos vadovybėj.

ARCHIPOV Filimon, advokatas 
iš Utenos.

PELECKIS Vincas, raudonasis 
Zarasų burmistas.

SIKAILOV Agafan, Zarasų mi
licijos vadas, kilęs iš Palivarko 
km.

PETROV, milicijos politrukas 
iš Zarasų m.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|Ei/ Of MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

& LOAN ASSN.
IMT Si. 49th Court, Cicero 50. III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 
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• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
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depresijas, panikas ir krizes.
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
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siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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KAS PARUOŠ MUMS
REZOLIUCIJĄ?

Pavartykite paskutiniųjų dviejų dešimtmečių mūsų spaudos kom
plektus. Ypatingai tuos spaudos puslapius, kurie atžymėti vasario 
mėnesio datomis. Ten rasite kardinolų, valstybių prezidentų, minis- 
terių, senatorių, generolų ir kokių tik norite tituluotų žmonių pavardes 
kurių žodžiai lyg patrankos verste vertėgeležinę uždangą. Atrodo, jau 
sekančiame vyriausybės posėdyje bus skelbiamas karas grobikams ir 
pavergėjams, o mes regėsime laisvę, kokios dar niekas pasaulyje ne
regėjo.

Štai, viename New Yorko žurnalų Kardinolas Spellman lyg šaukte 
šaukia:

-- ar milijonai mūsų sūnų kovojo ir kraują liejo tautoms 
išvaduoti iš vienos diktatorių grupės tik tam, kad išlaisvin
tuosius regėtų pavirstam kitų diktatorių grobiu? (GoodHouse- 
keeping žurnalas).

Ano meto JAV Statė Departmento Sekretorius Byrnes pareiškė 
esąs (sitikinęs, kad

-- Rytų Europos žmonės niekuomet nenurims, kols jiems 
nebus duota tiek pat ar net daugiau laisvės, negu jie pirmiau 
turėjo, ir kad jie niekuomet neprisitaikys prie sovietų gele
žinės uždangos, slopinančios jų laisvę... (Newsweek)

Būdingą, kad kaip tik anuo metu, kada dar JAV neturėjome savo 
didžiųjų veiksnių, o veikė, šalia pasiuntinybės,tik senųjų lietuvių 
ateivių organizacijos, amerikiečių spauda buvo užversta ne tik memo
randumų tekstais, bet svariais ir reikšmingais šio didelio krašto 
valstybės vyrų pareiškimais.

Bet kaž kur, kaž kas užsikirto. Gražūs žodžiai liko žodžiais. Pasi
keitė eilių eilės vyriausybių. Tiesa, Lietuvos juridinis status quo dar 
liko išlaikytas. Bet tas vienas sakinys

-- JAV vis dar nepripažįsta Baltijos valstybių inkorpora
vimo j Sov. Sąjungą —

lieka vienas iš brangiausiai kainuojančių mūsų išeivijai laimėjimų. 
Ir tai kainuoja vien tik karts nuo karto kukliai užklausiant — ar 
Tamstų, mylistos, tuo reikalu nuomonė dar nepasikeitė?

Palankių mums ir mūsų kraštui pareiškimų išgirsimeir vėl Vasa
rio 16-osios proga. Išgirsime, ramiai sėdėdami iškilmėms išpuošto
se salėse. Graudins mus žodžiai gubernatorių ir senatorių. Graudins 
mus ir mūsų liaudies dainos, mūsų himno žodžiai, plaukią iš nerimo 
suspaustų krūtinių. Po to vėl grįšime J kasdienybę, ramiai užvertę dar 
vieną pažadų lapą, užklodami juo kitus dvidešimt.

Grįšime iš iškilmių pasvajoti. Pasvajoti kartu su Aidų žurnalo veda
mojo autorium A.R. - D. Prisiminęs paskutinio vizito pas JAV prezi
dentą memorandumo juodraštj, kurio tekstas taip ir liko paslaptim, 
jis svajoja —

"Jaunas galingos Amerikos prezidentas turėjo pamatyti gyvos, jau
nos, bet pavergtos Lietuvos veidą, turėjo išgirsti jos desperatišką 
skundą, išsakytą gyvais, ne iš rašto skaitomais žodžiais, žodžiais, 
kurie ne tik tą vieną minutę nuskambėtų priėmimo salėj, bet dar'il
gai aidėtų prezidento ausyse ir po priėmimo".

"Kas paruoš mums rezoliuciją ... kuri nemažiau jaudintų žmonių 
širdis, negu Peterio Fechterio mirtis prie Berlyno sienos, negu rusų 
kolchozininkų iš Sibiro desperatiškas žygis Į Amerikos ambasadą 
Maskvoje, apie kur{ rašė viso pasaulio spauda?"

Kas geriausia tą rezoliuciją galėtų mums paruošti, jei ne šviežiau
sia atmintim ir šviežiausiais jausmais tebegyvenąs vienas iš Kubos 
pabėgėlių... (j.č.)

Connecticuto gubernatorius J. Dampsey Vasario 16 proga priėmė lietuvių bendruomenės delegaciją. 
Nuotraukoje: gub. J. Dampsey vidury su knyga ir šalia prel. J. Ambotas. Iš kairės stovi: Strazdas, A. 
Saulaitis, Šliogeris, V. Šaulys, Z. Dapkienė, K. Bagdonas, L. Šeštokaitis, dr. P. Vileišis, A. Gruzdys, 
kun. B, Benesevičius, Rygelis, A. Dragunevičius, dr. J. Gailiūnas ir A. Mitkus.

Kapstytis nuo seklumos reikia
pradėti dabar

Yra žmonių, gebančių be di
desnės {tampos tvardyti savo 
skausmus, ašaras, jausmus. 
Klausimus, kurię jiems iškyla, 
lengvai nubaido arba patys nuo 
jų pabėga. Negalo prie sienos pri 
remti,, tokie, pirštu gręždami 
kaktą, pasako: "Palauk, -- aš 
pagalvosiu apie ką turiugalvoti!"

Mokėti save žaboti "užkalbėji
mais", prilygsta vienuolio mal
dai, kuria ginamasi pykčio, ne
šit va rdymo, pagundos valandai 
artėjant.

Apie "užkalbėjimus", neišei
nančius toliau savojo daržo var
tų, gal nevertėtų ir užsiminti. 
Blogai, kada didesnis kolekty-.

St. Jaras

NEKASKIM DUOBES AMERIKAI

vynų, grybų ir kitokių komunisti
nių kraštų eksportinių gerybių. 
Vienas parduotuvės savininkų 
mane užtikrino, kad žmonės la-

bai perka tuos sovchozuosepaga
mintus marmeladus. Po pus
mečio radau pas ji tuos pačius 
stiklainius su marmeladu, tik 
daugiau sudulkėjusius. Ačiū cle- 
velandiečiams už susipratimą, o 
parduotuvės savininkams patar
tume atsikratyti nuo sovietinių 
prekių. Ar neužtenka, kad mus 
apiplėšia bolševikai artimie
siems tėviškėn siunčiant siunti
nius?

Būkime sąmoningi pirkėjai — 
pirkime tai, kas pagaminama šia
me krašte. Jei pasirenkame už
sieninę prekę, tai tik importuotą 
iš laisvųjų kraštų. Nepadėkime 
Nikitai.

J. Gerkėnas 
Cleveland

METINĖ AUKA LIETUVOS 
LAISVINIMUI

Iš spaudos žinome apie šiuo 
metu amerikiečių tarpe besi
reiškianti protestą prieš iš komu
nistinių kraštų importuotas pre
kes. New Yorko ir Los Angeles 
miestuose pirkėjams dalinami 
lapeliai su perspėjimais nepirk
ti komunistinių prekių.

Užsieninės prekės kažkodėl 
traukia pirkėjus. Gal tai yra sa
votiška egzotika? Taip buvo lais
voje Lietuvoje, ne kitaip yra ir 
šiame krašte. Tačiau šiuo metu, 
kada bedarbių skaičius šiame 
krašte nemažėja, reiktų gerai pa
galvoti ar verta remti komunis
tinių kraštų pramonę. Ar tuo mes 
nekertame šakos, ant kurios sė
dime.

Gana gražus šūkis -- savi pas 
savus. Ir mes pirkėjai be dide
lių raginimų perkame prekes pas 
lietuvius. Tačiau dabar gal reik
tų atkreipti mūsiškių prekybinin
kų dėmes} Į jų parduodamas pre
kes. Mes tikrai galime apsieiti 
be tų kumpių, zubrinės žolės,

Giliai atjausdamas skaudžią Lietuvos pa
dėtį, griežtai stovėdamas už jos išlaisvinimą 
ir atnaujindamas savo ryžtą aktyviai daly
vauti išlaisvinimo pastangose, deduos prie to 
ir savo auka. Neturėdamas galimybės daly
vauti Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjime, savo auką $................ siunčiu tiesiai
į Amerikos Lietuvių Tarybos centrą —

Lithuanian Amerięan Council, Ine. 
6818 So, Western Avė. 
Chicago 36, Illinois.

Vardas, pavardė

Adresas

vas, sambūris ar net jų vadai 
patenka "užkalbėjimų" voratink- 
lin; ir visai blogai, jei vadovas 
ar veiksnys kerėjimo monais sie
kia veikti visuomenę.

Toli pavyzdžio nesidairant, 
imu mūsų veiksni Vliką.

Stovėdamas visiškoje seklu
moje, metai iš metų posėdžiau
damas, balsuodamas, priimda
mas nutarimus, redaguodamas at
sišaukimus, rezoliucijas, skelb
damas tikėjimo išpažinimus, Vli
kas "užkalbėjo" save, ėmė pats 
tikėti ir visuomenę įtaigoti, gir
di, — žiūrėkit, mes plaukiame 
giliais vandenimis!

Ir taip slenka metai. Nuo sek
lumos nusiirti nėra drąsos nei jė
gų. į ženklus ir šauksmus, jog 
seklumoje stovėti pavojinga, van
duo kyla — gali nuplauti l srau
tą, pasigirsta atsakymas: jei no
rit mums padėti irtis, paduokit 
pareiškimą ir ateikit pas mus -- 
Vliko durys neužtrenktos.

Su šiais ir panašiais "užkal
bėjimais", atrodo, kad Vlikas ban
do pritildyti visuomenės balsus, 
užliūliuoti jos budrumą.

Ką reiškia Vliko viešai ir ne
viešai skelbiami kvietimai jung
tis, padėti bei prisidėti prie ta
riamos jo veiklos, būti vienin
gais, remti moraliai ir materia
liai vyr. Lietuvos laisvinimo 
veiksni? -- O gi ateiti ir atsi
stoti seklumoje, atsineštu var
du dengti Vliko negalavimus, sa
vanoriškai ar nesavanoriškai leis
tis užmauti apinasr} ir laukt ran
kos, kuri vadeles timptels...

"Flirtuodamas" su kitomis Lie- 
tuvos laisvinimo darbą dirban
čiomis grupėmis, sąjūdžiais, są
jungom, Vlikas turi ir kitą žo
dyną, kaip pav.: reikia tartis, pri- 
siderint, susitaikinti, susitarti.

Mano galva, tartis galima ta
da, kada partnerių nuomonės su
artėja. Bet ar {manoma susitar
ti, kai viena, susitariman einanti 
pusė turi nuomonę ir veiklos pla
ną, o kita aklą užsispyrimą?

Kaip prisiderint, jei vieni sto
ja už reformų reikalą Vlike,per
sitvarkymą, naujų, ištremtyje 
brendusių jėgų apjungimą ir Jjun • 
girną, o Vlikas gieda savo "do- 
re-mi" -- girdi, mūsuose viskas 
gerai, persitvarkymas nereika
lingas, kėdžių perstatymas pa
kenksiąs iš krašto išsineštam 
mandatui, Vliko tęstinumui.

Tokios rūšies "teologiškoji" 
Vliko kalba yra "pasigailėtinas" 
— vieno rašytojo žodžiais, -- 
"gromuliojimas maisto, kartu 
žalio ir sauso, kuris niekaip ne
siduoda virškinamas".

Maž visų kraštų politinės 
emigracijos masės, remdamos 
kovą prieš svetimo primestą oku
paciją bei prieš savuosius, jėga 
krašto valdymą pasiglemžusius 
uzurpatorius, yra turėjusios ir 
turi svarų žod{ savo vadams. Gi 
mūsų Vlikas nuo visuomenės ati
trūko!

Vieton jungęs politinę emigra
ciją, -- sau užnugari sutvirtinęs, 
Vlikas nuėjo karšintis, ALT iš
imtininku tapo.

Kaip ilgai karšatis tęsis, ko
kios yra ALT kantrybės ribos, 
sunku pasakyti. Politinė emigra
cija tuo nesidžiaugia. Ploti delnus 
neketina. Dirvos 13 Nr. V. Lašas 
teisingai pastebėjo, jog mūsų po
litikos vairuotojai eina užpakaly
je visuomenės ir neduoda jokio 
tono.

Pastaba taikli. Bet ir be veiks
nių tono, visuomenės protas, ne
kartą veiksnius aplenkęs ir už 
akių užbėgęs, jiems yra linga
vęs galva. Bet... veiksnių galvos 
dar vis galvoja apie ką joms rei
kėtų galvoti.

Galvosūkis yra didelis. Spren
dimą reikia daryti skubiai.

ALT sekretorius inž. Bartkus 
Dirvai suteiktame pasikalbėjime 
(Dirva, 13 Nr.), tarp ALT veiklą 
ryškinančių sakinių, netiesiogi
niai užsiminė ir Vliką. Jis pa
stebėjo "... principai ir dekla
racijos, kuriomis Vlikas vadovau
jasi, neatitinka dabartinių gyve
nimo sąlygų ir yra aukščiausias 
laikas Vlikui peržiūrėti savo už
sibrėžtus darbus ir struktūros

r

I

Didelės, visuomenėje svor| tu
rinčios partijos, kol negrėsta 
kraštui jokie pavojai, savo žai
dimus veda partijų klubuose Ir 
tribūnose. Bet kas mūsų Vitkui 
suteikė mandatą partinių nuobi
rų reikalėlius statyti aukščiau 
Lietuvos laisvės reikalų.

principus. Užsisenėjusi Vliko 
struktūra ir dažnai nerealūs dar
bai turi būti sumoderninti ir pri
taikyti dabartiniams laikams. Šie 
persitvarkymai būtini sutrauki
mui visų lietuviškųjų pajėgų".

Dėl reikalo Vlikui persitvar
kyti kalba ir kiti faktoriai. Pa
saulio politiniai klausimai kas
dien yra vis labiau užaštrinami. 
Juos sprendžiant, vienaip ar ki
taip gali būti kliudytas ir Pabal
tijo klausimas. Didžiosios pa
saulio galybės raukdamos seniai 
prairusias siūles, dėl mūsų ne- 
budrumo, nepakankamo smegenų 
tresto ar net pasikliaujant kieno 
nors Įtaiga, gali mus panaudoti 
siūlu svetimai adatai. Lenko My- 
kolaičiko ir kiti pavyzdžiai yra 
{spėjimo ženklai.

Šiandieninio Vliko sudėtyje jau 
yra nemažas nuošimtis lietuvių 
svetimšalių. Tai nėra gerai: kai 
kada svetimšaliai gali apsunkin
ti Vliko "judrumą". Esu linkęs 
tikėti, jog lietuvių svetimšalių 
{liejimas Vlikan, aptemdo pačias 
partijas ir tą, Vliko saugomą, 
"perlą" — iš krašto išsineštą 
mandatą bei tęstinumo sąvoką.

Man atrodo, jog Vlikui naudin
ga ir išganinga, jei jo nariai nė
ra susirišę jokia svetima pilie
tybe, tarnyba ar kitais įsiparei
gojimais kraštui, kurio svetingu
mu Vlikas, kaip Lietuvos laisvi
nimo veiksnys, naudojasi.

Savo sprendimuose bei nusi
statymuose visada ir visur Vli
kas privalo išlikti laisvas, sve
timo {taigų ar užmanymų neįvei
kiamas.

Kada vis garsiau ir plačiau 
sklinda balsai, jog Vlikui būti
na nusikapstyti nuo seklumos, per
sitvarkyti, naujom jėgom pasi
pildyti, atgimti, tai nėra šauki
mas dėl šaukimo, bet įspėjimas: 
atėjo aukščiausias metas, kad 
pats Vlikas patikrintų savo pra-
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• US WORLD NEWS REPORT 
RAŠO, KAD PREZIDENTAS KEN
NEDY ESĄS NUSTEBINTAS di
desniu amerikiečių susidomėji
mu rusų kareiviais Kuboje, nei 
jo projektų dėl mokesčių suma
žinimo.

* RAUD. KINU CHE VYKSTAN
TI KOVA dėl pirmavimo tarp Mao 
-tse-tungo ir Liu-Shao-chi. Ne
atsižvelgiant | Mao klaidas, pri- 
vedusias prie ūkinės suirutės, jo 
prestižas nėra smukęs. Tačiau, 
atrodo, kad Maskvos auklėtinis 
Liu turi pasekėjų Maskvos lini
jos išpažinėjų tarpe. Jis žino, 
kad kariuomenė nori rusiškų 
ginklų, o ekonomistai rusiškų 
prekių.

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią j kny
gos skaitytojus nepaprastu keliu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną 
puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio 
15 d. Ir niekur kitur, tik užsisakant per Dirvą.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □

(parašas)
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Laiškai iŠ Paryžiaus Algirdas J. Greimas

APIE BENDRAOARBIAVIMA SU LIETUVA
Gal tai ir nepatiks jums, mie

li skaitytojai, bet prisipažinsiu, 
kad kiekvieną kartą mane juokas 
ima, kai jūs ten Amerikoje kal
bate -- ir iš širdies, ir iš pilnų 
plaučių — apie bendradarbiavi
mą ar apie nebendradarbiavimą 
su Lietuva. Klausimas man atro
do taip blogai, neteisingai pasta
tytas, kad apie tai visai ir ne
vertėtų šnekėti, jeigu nuo jūsų 
šitokių diskusijų Lietuvoje daž
nam doram lietuviui — o jų daug, 
labai daug -- širdies neskaudė
tų.

Juokinga statyti klausimą, ar 
lietuvis turi bendradarbiauti su 
lietuviu. Su lietuviu, koks jis be
būtų, kur jis bebūtų, negalima 
"nebendradarbiauti". O bendra
darbiauti nieko kito nereiškia, 
kaip jj suprasti, o jei išgali ar 
išmanai — jam padėti.

O suprasti yra daug ko. Visų 
pirma, reikia suprasti, kad Lie
tuvos prijungimas prie Sovietų 
Rusijos, kad joje Įvestas komu
nistinis režimas yra iš aukšto 
ir iš šono primesti faktai. Rei
kia suprasti, kad nei Tarybinė 
Lietuvos respublika, nei joks lie
tuvis -- koks ištikimas ir nusi
pelnęs komunistas jis bebūtų -- 
absoliučiai jokios reikšmės ne
turi, jokios rolės nevaidina So
vietų Sąjungoje. Reikia suprasti, 
kad toje Sąjungoje Lietuva turi 
atskirą "nepatikimo" krašto sta
tusą, kuris visiems Lietuvoje 
gyvenantiems lietuviams yra aiš
kus dalykas.

(OU& C&rliale.)

Skulpt. Neizvestny kūrinys 
Berniukas su pelyte,kitas "ab
strakčios" skulptūros pavyzdys.

<1

•jC,.

Dail. Nikonov paveikslas Mūsų 
meno pavyzdys.

Maskvoje per ilgus metus iš
silaikė Stalino asmenybės kultas, 
po to atėjo atlydys, po jo vėl kiek 
užšalo ir vėl atsileido. Maskvoje 
vieni žmonės buvo apkaltinti sta
linizmu, atleisti iš pareigųar iš
tremti, kiti, kaip Pasternakas, 
ėmė užsienyje spausdinti neko
munistiškas knygas, dar kiti, kaip 
Evtušenko, ėmė miesto aikštėse 
deklamuoti eiles apie laisvę ir 
laimę. Ar Lietuvoje kas nors 
nuo to pasikeitė, ar žmonės dėl 
to nors sujudo, susijaudino? — 
Sniečkus ir Paleckis buvo stali
ninkai, dabar pasidarė cbruščio- 
vininkai, o rytoj bus X-ininkai: 
nei kas jų nuomonės klausiasi, 
nei jie ją kam nors gali pareikš
ti. Ir visa Lietuva tai puikiai ži
no. Kiek Stalino šalininkų buvo 
išmestų iš tarnybų, kiek lietu
viškų Evtušenkų garsiai prabilo 
Vilniaus ar Kauno gatvėse? Mask
voje šiandien kalbama apie Sibi
ro lagerus, apie nekaltų žmonių 
kančias ir mirtĮ. Jūs gal manote, 
kad tai liečia Lietuvą, kad ir Vil
niaus spauda greit ims rašyti apie 
Stalino Į Lietuvą 1941 m. atsiųs
tas NKVD divizijas, su misija 
trečdalĮ tautos išvežti Į Sibirą. 
Ne, Sovietų Sąjungos Įvykiai Lie
tuvos neliečia: Lietuva tai visai 
atskiras atvejis.

Tiesa, Lietuvoje šis tas pasi
keitė: sako, jau keli metai, kaip 
žmonės -- komunistai ir bepar- 
tiečiai — ramiai miega naktĮ, ne
bijodami areštų ir kratų. Miegoti, 
žinoma, labai svarbus dalykas. 
Bet nereikia manyti, kad išsi
miegojęs žmogus jau tuoj ir pa
šaukimą Į herojus pajus. O kad 
ir pajustų, tai ką jis galėtų -- ne 
padaryti, apie tai kalbos nėra -- 
bet paprasčiausiai: daryti? Vie- 
nintėlis lietuvių rūpestis -- tai, 
kad Chruščiovas tik per greitai 
nenumirtų, kad tik jo kas iš val
džios nepašalintų, kad naujas Sta
linas jo vietoje neatsisėstų.

Nežinau, ar visi lietuviai Ame
rikoje supranta, kokią reikšmę ir 
išmieras reikia duoti taip vadi
namai destalinizacijai Sovietų 
Sąjungoje. Man atbodo, kad žmo
nės pas jus per daug kraštutiniai 
galvoje: arba labai gerai, arba 
labai blogai. Norėčiau jums vie
ną pavyzd}, su iliustracijomis, 
duoti.

kasdieninis darbas "abstraktaus'

Prieš gerą mėnesĮ daug triukš
mo Maskvoje ir visame pasaulyje 
sukėlė Manieže suorganizuota 
sovietų dailininkų paroda, kurios 
metu supykęs Chruščiovas bai
siai išbarė taip vadinamuosius 
"abstrakčius" dailininkus ir su
niekino "modernųjį" meną. Žmo
nės pasiskaitę laikraščius ir sa
ko: aha, matai, Rusijoje jau lei
džiamas abstraktus menas! -- O 
kiti dar garsiau šaukia: matot, 
koks ten režimas: moderniškąjĮ 
meną valdžia kritikuoja ir iš nau
jo uždraus! -- O klysta ir Sovie
tų režimo draugai ir priešai. Jei 
nematėte, pasižiūrėkite, kas Ru
sijoje vadinama "abstrakčiu", 
"modernišku" menu. Sovietų pa
saulis -- uždaras pasaulis, ir vis
ką tenai reikia atskirais matais 
ir saikais mieruoti.

Bet paimkite dabar lietuvĮdai
lininką, patĮ Augustiną SavickĮ, 
pavyzdžiui, kuris, sako, toną Lie
tuvoje duoda, nurodydamas iki kol 
galima eiti, ir kur reikia sustoti. 
Tegu jis pasiskaito Chruščiovo, 
sustojusio prie Neizvestny skulp
tūros darbų parodoje, komen
tarus, o jūs jau Įsivaizduokite, 
kokias jis išvadas iš to gali pa
sidaryti. Cituosiu dabar gyvo liu
dininko atpasakojimą:

Chruščiovo užpultas, Neiz
vestny atsakė jam:

-- Jūs galite nemėgti mano 
darbų, drauge Chruščiovai, bet

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE GAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMĄ
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU
BARNETT PRANC. KONJAKAS
GERMAN BRENDY .....................
CANADIAN WHISKEY ...............
VODKA pilna kvorta......................
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) .............

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Patersone

Lietuvos Nepriklausomybės 45 
metų sukaktuvių minėjimas šiais 
metais Patersone Įvyks vasario 
24 d. Iš ryto 10 vai. 30 min. bus 
pamaldos lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje, 143 Montgomery PL, 
Paterson, N.J. Gi 3 vai. p.p. 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje, 
62 Lafayette str. (kampas Sum- 
mer str.) bus iškilmingas susi
rinkimas, kuriam numatyta ši 
programa: paskaitą skaitys inž. 
Vytautas Volertas, iš Riverside, 
N.J., meninę dalĮ išpildys solis
tė Irena Stankūnaitė iš Linden, 
N.J. ir deklamatorė Irena Veb- 
laitienė iš Elizabeth, NJ. Apie 
jas nereikia daug aiškinti: kas 
skaito lietuviškus laikraščius, ži

žymūs sovietiniai mokslininkai, 
kai, pavyzdžiui, Kapitsa ar Lan
dau, jais labai žavisi.

J tai Chruščiovas atrėžia:
-- Būk tikras, kad ne užtai 

mes gerbiame Kapitsą ar Landau.
Neizvestny nutilo, bet poetas 

Eugenijus Evtušenko šoka jam Į 
pagalbą:

-- Neizvestny sugrĮžo iš karo 
su keturiolika kulkų savo kūne. 
Aš tikiuosi, kad jis gyvens dar 
ilgai ir duos mums dar'daug ki
tų gražių darbų.

-- Patarlė sako, — atrėžia 
Churščiovas -- kad tiktai ka
pas pagydo kuprotą.

Bet Evtušenko nenusileidžia:
-- Tikiuosi, drauge Chruščio

vai, kad jau praėjo tie laikai, 
kur kapinės buvo skaitomos vie- 
nintėle gydymo priemone.

Ar tikrai jau galutinai praėjo 
tie laikai? -- paklaus savęs pa
siskaitęs ŠĮ pasikalbėjimą Augus
tinas Savickis. Nes vis dėlto, pa
sikalbėjimas labai jau primena 
katės žaidimą su pele.

Iš savo pusės, norėčiau pri
dėti: galima, žinoma, niekinti 
A. SavickĮ, sakyti, kad jis ko
munistas, politrukas, Lietuvos 
priešas. Bet galima ir supras
ti jj, kaip ir visus Lietuvos dai
lininkus, kuriuos, kaip čia man 
vienas pilietis pasakojo, ir taip 
jau oficialūs Maskvos menoatsto - 
vai "prancūzais" pravardžiuoja.

5th $4.98
5th $3.98
5th $3.98
.... $3.59 

5th $3.98

/

no, kaip gražiai juose buvo ra
šyta apie šias dvi jaunas meni
ninkes. Į minėjimą pakviesti ir 
prižadėjo dalyvauti Patersono 
miesto burmistras X. Graves, 
Jr. ir kongresmanas Ch. Joel- 
son. Miesto burmistras taip pat 
pažadėjo vasario 16 d. paskelb
ti Lietuvių Diena.

Po iškilmingo susirinkimo bus 
vaišės, Į kurias taip pat kviečia
mi atsilankyti visi Patersono ir 
apylinkės lietuviai. Norintieji 
vaišėse dalyvauti turi pranešti 
iki vasario 21 d. šventei ruošti 
komiteto iždininkui Antanui Gu
doniui, 2-25 33rd St., Fair Lawn 
N.J. telef. SW 7-5299 arba bet 
kuriam šventei rengti komiteto 
nariui. Jeigu iš šeimos vaišėse 
dalyvaus 2 asmenys, turės mo
kėti 5 dol.

Šventei rengti komitetą su
daro šie asmenys: garbės pirm, 
kun. kleb. Jonas Kinta, pirm. An
tanas Masionis, vicepirm. ir iž
dininkas Antanas Gudonis, sekre
torius Feliksas Misiūnas, narys 
meno reikalam Antanas Rugys, 
rezoliucijų sekretoriai -- Dara
ta Dutkutė ir Vaclovas Cižiū- 
nas, nariai -- Jonas Sprainaitis 
ir Marcelinas Senulis.

Įėjimas Į minėjimą laisvas ir 
nemokamas, bet salėje bus ren
kamos aukos Lietuvos laisvini
mo reikalam. Negalintieji dėl 
labai svarbių priežasčių minėji

-TELEPHONE-
Clevdand Crust
WHEN MONEY IS A MUŠT 

MA-1-1660

PHONE ABOUT LOANS 
DAY OR NIGHT

Che Cleveland Crust Company
72 Convenient, Complete Banks

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .........................................$2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas  5th $0.89,
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA ITAL. VERMOUTH 30 onz. $1,15
BORDEAUN pranc. vynas....................................5th $0.98

me dalyvauti, prašomi sato au
ką atsiųsti komiteto iždininkui 
Antanui Gudoniui aukščiau nu
rodytu adresu.

Šventei Rengti Komitetas

DIRVAI AUKOJO
Dr. K. Pautlenls, Cleveland 5.00
J. Graužinis, Chicago........4.00
K. Germanas, St. Charles .. 5.00
A. Bričkus, So. Boston...... 2.00
J. Gilys, Los Angeles..........4.00
T. Bartkus, Sarnla...............5.00
X, Elkhart...........................4.00
A. Bruškys, Chicago,........... 2.00
J. Cinkus, Chicago...............2.00
A. Matukas, Chicago.......... 1.00
F. Saukevičlus, Cleveland ... 1.00
J. Mikuckis, Baltimore........L 00
L. Lendraitis, So.Boston.... 2.00
J, Adomaitis, La Šalie,Q..... 2.00
E. Unger,Cleveland..............2.50
K. Sirvinskas, Cleveland..... 1.00
B. Bilvaišienė, Boston........2.00
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PINIGAI 1 USSR
PILNAI GA8ANTUPJA 
PRISTATOMA PER 2 SAV.
PRASYK PLATESNIU 

INFORMACIJŲ

GRAMERCY 
SHIITING Co., Ine. 
744 BROAD STREET 
NEWARK. NEW JERSEY 
LaHnluola ir pilnai bandyta

Tel. MU 9-0598

Dirvos konkurso premijuotasis romanas

(50)
— Tai gana, tro' ą reiktų taisyti, tėvai. Marės 

ligoninėn, vistiek, neleisim. Kad jai čia vietos- užtek
tų ...

Tie žodžiai man skamba, lyg mamos paskutinė 
valia. Aš ir vėl atsikvepiu lengviau: gerai, kad neiš
krausčiau mašinoj barškėjusių daiktų.

— Taisysim, o kaipgi. Reik antruosius langus ge
resnius nupirkt. O tai šalta žiemą, — kalba, planuoja 
ir tėvas.

Jie abu pasiryžę išleist kiek pinigų saviems pato
gumams. Ir Marę vis akcentuoja. Jai reikią poros 
kambarių, kad būtų laisviau: gal taip galvos jai ne- 
skaudėsią. į didįjį kambarį viršuje pastatysią tele
viziją.

Tėvas stukteli lazdele į grindis ir tvirtokai pasako:
— Gana vargom. Dabar galim ir pailsėt, kokį ma

lonumą sau leist. Senai vis galvojau nupirkt mamai 
televiziją...

Jis žiūri i tolimą kampą ir švpsosi. Ir jo akyse 
keisti žiburiukai: tartum ten žibėtų tolimos svajonės, 
dabar beišsipildančios.

— A, jau! Tu žadi ir žadi, bet vis nėra laiko, nei

pinigų, — lyg ir piktai atsiliepia mama, bet jos lūpos 
dedasi pusiau nustebimui, pusiau šypsenai. Ji paten
kinta. Ji dabar turi vilties prisižiūrėti tų mikimauzų 
ir juokdarių mažame ekrane, nuo kurių ios negalė
davai atitraukti, kai buvodavo pas mus Čikagoj ar 
pas kaimynus.

Aš nuleidžiu galvą. Man gėda. Man tikrai, nuošir
džiai gėda. Kaip aš nepagalvojau apie tai? Kaip iki 
šiol nesugebėjau padovanoti tėvams šį menkniekį, ku
rio jie, atrodo, seniai troško? Aš pats nemėgstu tele
vizijos. Aš nenorėjau, kad žmona pirktų, kad Gailė 
valandų valandas pražiopsotų, neturėdama laiko skai
tymui ... Bet ar man auklėti tėvus? Jiems malonu, 
poilsiaujant pasižiūrėti įvairių judančių menkniekių. 
Ar apie tai negalėjau anksčiau pagalvoti?

Ta mintimi susierzinęs, išeinu pasivaikščiot. Bir
želio pavakarė ilga, nelinkusi tamsėti. Svirpia sausose 
žolėse žiogeliai, ir jau pradeda rodytis švento Jono 
vabaliukai. Medžiai tylūs, laukai tylūs; tik tolumoje 
nušvilpia traukinio apsigarsinimas. Ten, mažoje stoty, 
išlips ir įlips žmonės, skubotai jiešką gerbūvio, vis 
veją ir nepasiveją laimę.

Einu labai pamažu ir tyliai, tarytum Į ką selinda
mas. širdis pritvinkusi nepasitenkinimo savimi ir ne
aprėpiamo ilgesio, šį momentą išblunka ir nesutari
mai su Danguole, ir gailestis vis la'iau pasiklystančios 
realybėj Marės, ir Gailės jaunuoliški pokštai ir pasku
tiniu metu kasdien didėjęs rūpestis dėl mamos svei
katos. Visa lyg ir pranyksta. Lieku vienas, apsuptas 
tuštumos ir ilgesio — iš tos tuštumos išsiveržti, kažką 
surasti. Mano kojos, lyg negyvos, dėlioja žingsnius. Aš

nežinau, kur einu. Esu lyg mumija, be nervų, be jus
lių ir jausmų. Birželio vakaras mane stingdo. Likęs 
tik — tarytum tolimas traukinio švilpuko aidaš — il
gesys. Ar tai jausmas? Na. Tai lyg pavojaus SOS, lyg 
instinktyvus rankų tiesimas į nematomą išsigelbėji
mą, ar desperatiškas šuolis iš nebūties i būtį. Į nebūtį 
dabar esu įkritęs.

Sutemsta einant laukais, švento Jono vabalėliai 
ima kas žingsnį spragsėti. Man atrodo, ir jie paklydę, 
kaip aš. Iš kažkur jie pakyla, šviesiai suspinksi ir pra
dingsta. Juos praryja tamsa, ir lyg nebuvę. ”Kaip 
žmogus”, garsiai galvoju. "Kaip pasauly pasiklydęs 
žmogus”. Ir vėl mąstau: aš dar nė nepakilau iš kažin- 
kur, kaip švento Jono vabaliukai, dar sušvisti neteko.

Peržvgiuoju skersai kelio ir, klupdamas ežiomis, 
atsidauždamas į akmenis, slenku laukais pirmyn. Nak
ties tylos zyzimas neramina; lyg kas šauktų tave, lyg 
turėtum skubėti ir dairytis, kažko labai reikalingo 
jieškodamas. Einu j tą šaukimą. Traukiu laukų kvapą, 
lyg bandydamas kuo užpildyti vidaus tuštumą.

Staiga lyg ir žinau, ko ilgiuosi, žmogaus! O, Die
ve! Jei Tu būtum dabar žmogumi! .Kiek daug Tau 
turėčiau pasakyti! Bet Tu man nesuvokiamas. Aš nebe
moku melstis, ir Tt! į mane neprakalbi. O gal Tavęs 
nėra? Gal aš ne Tavo malonėj, ne Tavy kvėpuoju ir 
gyvas esu? Juk taip nesiilgėčiau, būdamas Esmėje. 
Aš tuščias ir vienišas. Nei rašyti negaliu tokią valandą. 
O tokių valandų mano pilnos dienos.

šioj vietoj nutraukiame spausdinimą romano "Kelias Į kairę", 
kuris bus išleistas atskira knyga.
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AKIMIRKOS Bronys Raila

Svarbiausia anais metais
Kartais yra labai keblių atvejų. 

Vienas iš kebliausių būna toks, 
kada tave kas nors nuoširdžiai 
pagiria už mažai vertingą ar vi
sai nereikšmingą dalykėli, ir čia 
pat tave nupeikia už tai, kas bu
vo gal svarbiausia ir reikalingiau
sia. Kaip tada pasielgti, ką atsa
kyti?

Man taip nesenai atsitiko su 
Leono Sabaliūno laišku Dirvoje, 
kur jis atskleidė savo tegu dar 
ir liesus lūkesčius apie "šiokį 
toki" renesansą mūsų spaudoje. 
Man visada patinkančiame iro
nijos padaže jis nepagailėjo po
ros komplimentų, kaip laikraš
tininkui, atsikeliančiam iš nuo
smukio, o kelios praėjusių metų 
Dirvos akimirkos jam net pasi
rodė esančios to "šiokio tokio" 
renesanso prošvaistės.

Tai yra kilnus ir jaudinantis 
komplimentas, už kur} visi ma
no profesijos draugai nulenktu
me galvas slėpdami nekuklų pa
raudimą. Ką čia jau, ką čia jau, 
gerbiamasis, nieko čia ypatingo.

Bet Leono vertinimu tai buvęs 
mano nuopelnas. Ir prošvaistės! 
Tuo malonesnės ir net vertos 
viešu laišku Dirvoje atžymėti, 
kad, mat, su jomis aš pradin
gęs, kaip nuo seniau jam žino
mas "pikčiurna, neklaidingiau- 
sias žinys, generalinės linijos 
sargas, kryžkelėse užsibuvęs ke- 
liarodys, iškoneveikdavusis ne 
vieną, nepaisant lyties skir
tumo".

Ir Sabaliūnas dar pridėjo: "To
kio Railos turbūt jau nebėra. To
kio nė nereikėjo".

Su tūo ir patekau i keblybes. 
Ir beveik nebepajėgiu toliau ma
loniai delsti be būtino pasiaiš
kinimo.

Man labai gaila jums suteikti 
nemalonumo, brangusis Leonai, 
-- bet aš vis dar tebesu anas, 
tas senasis. Ir šiandien jau nebe 
vienas ar du, kaip buvome pra
ėjusių metų vasario mėnesi, bet 
dabar mūsų žymiai ir žymiai dau
giau. Net jei netikėtai ir pra
dingčiau, tai įpėdinių nereikės 
ieškoti.

Galėčiau tai pasakyti ir kiek 
spalvingesniais žodžiais, bet ne
noriu be reikalo gąsdinti ar žeis
ti jūsų švelnumą. Nes man tada 
reikėtų pasakyti, kad mūsų vie
šajame Amerikos lietuvių gyve-

Your
Savings EARN

• 813 EAST 185TH STREET
• 6235 ST. CLAIR AVENUE
• 25000 EUCLID AVENUE
• 26000 LAKE SHORE BLVD.

ST. CLAIR 
AVINGS 

Kaulai

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratorių . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar:
Calcinator/Caloric/Duramatic > Majestic/Martin/Sears- 
Kenmore/Warm Morning w the eastohio gas company

nime yra dalykų ir tebėra daly
kų, dėl kurių būti "pikčiurna" 
reikėtų jausti pareigą, ir net di
desnę, negu pernai. Ir man dėl 
to nėra malonu. Kas buvo tėvas 
ir lupo savo vaiką, tas žino, kad 
dažnai tokiu atveju daug didesnis 
skausmas būna ne lupamajam, bet 
lupančiajam.

O be to, yra ir rimtesnių da
lykų. Patikėkite, kad lietuvių tau
tos likimo vingiuose mes jau ne 
šiame, o praėjusiame šimtmety
je būtume galutinai pasimetę ir 
dingę, jeigu būtume visai netu
rėję "neklaidingųjų žynių". Ir 
"žyniumi" būti ne taip sunku... 
Visa eilė pagrindinių tautos iš
likimo ar jos laisvės iškovojimo 
klausimų nėra tokie painūs ir 
paslaptingi, kad būtų suprantami 
tik tiems, kurie yra baigę ar dar 
tebestudijuoja aukštuosius poli
tinius mokslus. Vokiečių okupa
cijos metu Lietuvoje buvau liu
dininkas, kaip beveik beraštė so
džiaus moterėlė ir nuo vieno li
gi kito miestelio kulniuojantis 
šlubas ubagas daug geriau supra
to mūsų uždavinius, suvSkė ir nu
jautė karo finalą ir numatė atei
ti, negu labai žymūs didžiųjų vals
tybių politikos vadai, akademikai 
ir žvaigždėti generolai.

Taip pat yra lietuvių tautos iš
likimo ir laisvės lūkesčių gene
ralinė linija, apie kurią nusivok
ti dera ne tik daktarams, bet ir 
liaudžiai. Net keista, kad liaudis 
kaikada geriau apie tai nusivokia 
už daktarus... Ir kadangi, kaip 
paprastai, ne tik susisiekimo rei-- 
kaluose, bet ir tautos kelionėse 
yra gausybė kryžkelių ir takelių 
be užrašų ar su klaidinančiais 
užrašais, tai keliarodžiai vi
siems buvo ir dar bus reikalingi.

Neturiu nė mažiausios preten
zijos būti iškaba -- užsibuvusia 
ar nauja, nes jų mes čia dar la
bai daug turime, ir tikiu, kad tu
rėsime. Jums, kaip jaunesnės ge
neracijos dalyviui, ypač Ameri
koje, tie generalinės lietuvių tau
tos laisvės linijos sargai ir kelia
rodžiai tarp kryžkelių, deja, dar 
labai ir labai reikalingi. Be jų 
greit pasimesite, žlugsite ir ding
site, kaip čia dingo jau tūkstan
čiai. O žinokite juk, kad liaudis 
laukia jus būti naujais keliaro- 
džiais. Gi jūs, tik pradėdamas 
gyventi, jau boditės tuo, kas yra 
mūsų tautos problemų esmė. O 
tai, kas jums pernai labiausia 
nepatiko, kaip tik yra mūsų tau
tos reikalų esmė.

O ką gi jūs mums ateityje pa- 
sakysitė, jeigu jau dabar sakote, 
kad viso to ”nė nereikėjo"?.. 
Jums atrodo, kad nereikia "kone
veikti", kai Lietuvos okupantu 
propaganda su savo nuogais bat- 
laižiais įsibrauna Į ligtol buvusi 
patriotini laikraštĮ? Arba kad 
reikia "paisyti lyties skirtumo”, 
kai pradedama puoselėti diversi
jos, nuodijimo, teršimo, mulkini
mo Įžūlūs, arogantiški,beveik idi 
jotiŠki metodai, kurie mūsų be- 
idėjinių ir beprincipinių sutemų 
valandomis vis dėlto duoda vai
sių?

Jei jūs visų tų ir daugelio kitų 
dalykų su lyties skirtumais nei 
matėte, nei suvokėte, nei supra
tote ir net neužuodėte, tai labai 
aišku, kad jums dar nėra nei lie
tuvių tautos žynių, nei keliaro- 
džių, nei generalinės laisvės lini
jos. Ir jei jumsniekodar nepasa

kė toks atviras ir net varpais 
skambinantis praėjusių metų bė
giojimas per kovos frontą, "ne
paisant lyties skirtumo", bėgio
jimas iš laisvo pasaulio pas mū
sų tautos pavergėją, pelenų ve
žiojimas ir gogoliškas mirusių 
sielų išpardavinėjimas, ir visa 
tai "kultūrinių santykių" ar net 
"krašto pažinimo" vardu, -- tai 
su jumis, Leonai, yra gana blo
gai, ir atleiskite, kad negaliu tuo 
tarpu atsilyginti geresniu kom
plimentu.

•
Praėjusiais metais buvo daug 

lygstamos ir nelygstamos vertės 
svarbių dalykų mūsų gyvenime. 
Bet svarbiausia buvo tai, kad prie
šas pradėjoatvirą kovą prieš mū
sų laisvės valią ir labai aiškiais 
keliarodžiais nužymėtą rezisten
cijos "generalinę liniją" ne tik 
teritorijoje, kurią jis yra jėga už
grobęs, bet jau ir mūsų pačių 
lauke, iš mūsų išsinuomotomis 
priemonėmis, mūsų visuomenės 
tarpe, su mūsų nuosavais dege
neratais ir keliolika apmulkintų 
ar dar tik mulkiais besidedančių 
tautiečių.

Tai be abejo buvo ryški, ir ge
ra, ir beveik vaisinga sustiprin
tos priešo veiklos pradžia. Jei šis 
užkrėtimas nebūtų išpjautas pra
džioje, apnuodijimas už dešimt
mečio bus daug stambesnis ir gal 
nepagydomas.

Praėjusieji metai parodė, kad 
"nepaisant lyties skirtumo", 
sveikesnieji tautiečiai laisvaja
me pasaulyje pradėjo vis dėlto 
po trupučiuką atskirti raudoną, 
rausvą ir kitas spalvas. Dauge
lis laikraščių, suvažiavimai 
kongresai savo suvokimą,atsiri
bojimą ar kovą paskelbė bent re
zoliucijomis. Tegu tos visos re
zoliucijos ir yra pats Slapiau
sias mūsų parakas, bet aiškus ir 
visuotinis gynimasis prasidėjo. 
Žinoma, taip laikantis šlapio pa
rako bendrybėmis ir tik tesigi- 
nant, nieko laimėti negalima. Bet 
tai nors uždelsia pralaimėjimą.

Pernai vasaryje, tad lygiai 
prieš metus, dėl to, kas man at
rodė jau tada svarbiausia,pareiš
kiau viešai per Dirvą savo nusi
stebėjimą ir susirūpinimą. Kiek 
vėliau su Stasiu Žymantu savo 
"prošvaistes" mudu pagrindėme 
šiokiais tokiais Įrodymais. Ir 
tada prasidėjo kovos už vietinę 
ar sovietinę kultūrą, už mūsų ar 
rusų interesus...

•

Bet, anot Leono Sabaliūno, to
kio manęs kaip tik”'nė nereikė
jo". Tik kai nustojau apie tai ra
šyti, prasidėjo "šioks toks re
nesansas". O prieš tai buvo tur
būt dekadansas, vadinasi, nuo
smukis?

Tad apie ką reikėtų rašyti?
Vėliausiame Metmenų žur

nalo numeryje (apie kurio vieną 
kitą idėją esu pasiruošęs plačiau 
pakalbėti) poetė Danguolė Mar
cinkutė vieną savo penkių dalių 
poemą užbaigia:

"Bet reikia rašyt, dangau, nes 
knygų lentynos turi būti pripil
dytos, nes formalino kvapas mai 
šosi su prakaitu ir vašku. Šuns 
smegenyse išgręžtos aštuonios 
skylės: Keturios dešinėj pusėj, 
Keturios kairėj pusėj. Skylės yra 
5.2 mm. diametro, o žmogus, ku-

ALTS Chicagos skyriaus nariai susirinkimo metu. V. Noreikos nuotrauka

V. Noreikos nuotrauka

Susirinkimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: skyr. ižd. E. Stankuvie 
nė, pirm. dr. S. Biežis ir sekr. B. Paplėnienė.

A. L. Tautinės S-gos Chi
cagos skyriaus naujoji val
dyba sušaukė pirmąjį sky-

ris nusišovė, teturi dvi simetriš
kas skyles, vieną dešinėj pusėj, 
vieną kairėj pusėj, virš smilki
nio. Šuo gyvas, ir tai turi būti 
užrašoma knygose"...

Šios gilios jaunosios kartos 
mintys ir reikšmingi simboliai 
buvo gaivus impulsas poetei ra
šyti ir pripildyti knygų lentyną. 
Tai be abejo taurus sumanymas. 
Bet kadangi šuns smegenyse yra 
išgręžtos aštuonios skylės - - ke
turios dešinėj pusėj ir keturios 
kairėj pusėj, -- tai aš esu nors 
gal nepagrĮstai, bet savotiškai 
Įsitikinęs, kad tas šuva nebėra 
gyvas. Jis pastipęs, jis dvokia 
blogiau už formalino ir prakaito 
kvapą. Ir vien to pastipusio šuns 
fakto užrašymas knygose, man 
rodos, nėra būtinas.

Jei ką rašyčiau šiais metais, 
tai geriau apie kitus, dar gyvus 
ir piktai tebeurzgiančius šunis. 
Pagaliau ir apie nusišovusius 
žmones su dviem simetriškom 
skylėm viršum smilkinio. Tokių 
fenomenų mes turime, ačiū Die
vui.

Nes, kaip toje pat poemojedan- 
giškai sako Danguolė, — "paka
ruoklio kojos užkliudo mėnuli”...

PHILADELPHIA

VASARIO 16 
MINĖJ IMAS

Iškilmingos pamaldos Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga 
Įvyks Šv. Andriejaus bažnyčioje 
vasario 17 d. 10 vai, 30 min. Pa
mokslą pasakys svečias kun. Dr. 
Širvaitis. Pamaldų metu solo gie
dos Šeštad. Mokyklos mokytoja O. 
Šalčiūnienė. Šeštad. M-os moki
niai dalyvauja organizuotai. Taip 
pat pakviestas organizuotai daly
vauti pamaldose ir visas Phila
delphijos jaunimas: ateitininkai, 
heolituanai ir vyčiai. Philadelphi
jos ir apylinkių lietuviai,gausiai 
dalyvaukime pamaldose, kad vi
si kartu jungtumės bendron mal- 
don už kenčiančią Tėvynę.

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ 

riaus narių susirinkimą š.
m. vasario mėn. 3 <1. Da
riaus-Girėno svetainėje.

Skyriaus pirmininkas Dr. 
St. Biežis atidarė susirinki
mą ir, pagerbus vėliavas, 
pristatė naują skyriaus Val
dybą. Skyriaus pirmininkas 
susirinkimui priminė, kad 
skyriaus naujoji valdyba 
yra nutarusi įnešti pakeiti
mų į susirinkimų tvarką.

Po oficialios atidarymo 
dalieszDr. Biežis išdėstė A. 
L. Tautinės S-gos veiklos 
galimybes ir kad ta veikla 
turėtų būti efektinga ir kul
tūringa. Dr. Biežis apgai
lestavo, kad iki šiol A. L. 
Tautinės S-gos veikla dau
giausiai ribodavosi tik pa
rengimais. Jo nuomone, 
Tautinė S-ga turėtų eiti į 
didesnio masto kultūrinius 
parengimus, kurie būtų 
naudingi plačiai visuomenei 
ir pačiai Tautinei S-gai. To
liau apibudino skyriaus val
dybos paruoštą veiklos pla
ną. Jis pateikė naujų pa
siūlymų skyriaus kasos 
tvarkyme ir atsiskaityme. 
Pasiūlyta padaryti suvaržy

Naujai Įstoję nariai Į ALTS Chicagos skyrių. Sėdi iš kairės: 
Daškevičienė, Braunienė-, Velbasienė. Stovi: Laurinavičius, PuniŠ- 
kienė, Strikienė ir Kašelionis. V. Noreikos nuotrauka

mų darant išlaidas, kad sky
riaus valdyba nedarytų di
desnių išlaidų, kaip $50.00 
be visuotinio skyriaus narių 
susirinkimo pritarimo.

Dėl patiekto veiklos pla
no buvo gyvų diskusijų, bet 
planas buvo priimtas su 
mažom pataisom.

Laike susirinkimo iškilo 
ir ALT reikalai. T. Blins- 
trubas ir Dr. A. Verbickas 
išryškino ALT reformų pa
dėtį ir pasidžiaugė, kad 
Tautinės S-gos pastangos 
nenuėjo veltui. Dabar ALT 
vyksta darnus darbas ir ti
kimasi, kad ALT greitu .lai
ku atsistos į tinkamas vė
žes.

Iškilus aųkų klausimui, 
Vasario 16 proga, buvo pri
eita nuomonės, kad aukąs 
apsprendžia patys aukoto
jai. Skyriaus valdyba iš 
skyriaus kasos paskirs ati
tinkamą auką ALT.

Per š' susirinkimą į sky
rių įstojo 8 nauji nariai, jų 
tarpe ir S. Kašelionis, Dir
vos novelės mecenatas.

Po gražiai praėjusio su
sirinkimo, pirmininkas Dr. 
Biežis visus pakvietė vai
šėms meninei programai 
pasiklausyti.

Skyriaus ponių pastango
mis buvo paruošta puikus 
vaišių stalas. Vyriausioji 
vaišių šeimininkė buvo Ste
fanija Rudokienė. Ji yra la
bai gabi šeimininkė ir lie
tuviškų valgių žinovė. Jai 
teko labai daug pasidarbuo
ti, paruošiant taip gražiai 
valgių stalą.

Skyriaus narė, aktorė Eg
lė Vilutienė atliko dailaus 
žodžio programą. Ji gražiais 
Mačernio žodžiais nukeldi- 
no susirinkusius j mūsų 
brangios Lietuvos laukus. 
Pabaigai dar paskaitė porą 
humoristinių dalykėlių.

Skyriaus valdyba dėkoja 
ponioms už vaišes. Eglei Vi- 
lutienei už atliktą progra
mą, Matučiams už nuotai
kingą muziką.

A. Janukaitis
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Svarstymai ir nuomonės

VIS TIK REIKALINGA RASTI IŠEITI
Sausio 30 d. Dirvos vedama

jame, "Kada galėtume aukštai iš
kelti nosis...", greta paminėjus 
kitas mūsų bėdas, iš kurių išei
čių ieškojimas graužia galvas, 
mano temai atitiko šis sakinys:

"Mes dar blaškomės kongre
suose ir fonduose, bendruomeni
niuose ir politiniuose reikaluose. 
Tik klausimas, kas neša atsako
mybę už tų problemų įsisenėji
mą? Ar straipsniai laikraščiuose 
padės padėčiai pataisyti? Vargu."

Drąsiai sakau: PADĖS. Plunks, 
na galingesnė už kardą, sakydavo 
senovėje. Dabar, nors plunksnos 
vietą užėmė rašomos mašinėlės, 
tie, kurie prie jų sėdi, lai tįk 
rimtai galvoja, išeit} suras.

Kalbu senosios išeivijos var
du — tos, kuri jau neilgai bebus 
talkininke mūsų gyveniman atė
jusiai naujai išeivijai.

Pradėjus apie 1875 metus čia 
suvažiuoti, iki I Pasaulinio Karo 
pradžios mūsų susidarė apie 
700,000; su čiagimiais skaičia- 
vom apie milijoną.

Likimas buvo mums skyręs gau
siai prisidėti prie istoriško dar
bo: Lietuvos išlaisvinimo.

Labai anksti mes jau buvom pa - 
sidalinę { tris sroves: katalikų, 
tautininkų, socialistų. Katalikų, 
skaitlingiausioje, srovėjeprisis- 
teigė {vairių padalinių: Kunigų 
Vienybė, Susivienijimas, Vargo
nininkų Sąjunga, jaunimo Vyčių 
organizacija, Moterų Sąjunga, ir 
dar daugiau, ko čia neišvardinu.

Pramatę, kad sunku susiklau
syti, veiklos suderinimui {steigė 
A. Liet. R. K. Federaciją. Ji vei
kia ir po šiai dienai.

Kodėl nepasinaudoti šiuo pa
vyzdžiu, jeigu nenorim mokytis 
iš žydų, kurie subendrinę savo 
fondus, lengvai atlieka didelius 
darbus. Mes norėdami nudirbti 
savo visuomeninius darbus, pri- 
steigėm organizacijųorganizaci- 
jas, fondų fondus, kurie turi lenk
tyniauti dėl aukų.

Tas verčia kai kuriuos galvoti 
apie išeitis padėties taisymui.

Ateityje spauda ir visuomenė 
privalo nusistatyti neleisti steig
ti nei naujų organizacijų nei dau
giau fondų, kurie tik uždės sun
kesnę naštą. Net naudingiausi su
manymai, jeigu verti vykdymo, 
gali sutilpti esančiose organiza
cijose, paremiami turimais fon
dais.

KAS PERDAUG—TAI PERDAUG

Naujai atvykusieji, daug ma
žesniu skaičium negu buvo ir yra 
dar senųjų (nors su didesniu dva
siniu pajėgumu), greta politiškų 
srovių, atsivežė visokiausius 
frontus, sąjūdžius ir kitas grupe
les ir griebėsi sau darbų, vietoje 
įsijungti, liečiant Lietuvos lais
vinimo klausimus, { ALT.

Įsteigė čia veik visas nepriklau
somoje Lietuvoje turėtas organi
zacijas, pilnu tikėjimu, kad vi-

CARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI I
VISUS KRAŠTUS
PRISTATOMA PER 3-4 SAV.
VILNAI GARANTUOTA 
PRAŠYKITE SĄRAŠŲ IR

KAINORAŠČIŲ.

GRAMERCY
SHll’PING Co.
118 E. 28TH STREET 
NEW YORK 16. N. Y.

Tel. MU 9-0598

Lupynos...

išnykę gaso incineratoriuje
Meskite deginamas atmatas į gaso incineratonų . . . pa
stogėje. Apžiūrėkite šiuos naujus, nerūkstančius, neužuo- 
džiamus modelius jau dabar:
Calcinator/Caloric/Duramatic i Majestic/ Martin/Sears- 
Kenmore/Warm Morning w the eastohio gas company

K. S. KARPIUS

suomenė privalo savo aukomis 
jas išlaikyti. (Trūksta dar tikvie 
nos -- Kauno Radiofono vedėjų- 
artistų Sąjungos ir jos reikalams 
organo.,.) Eikime toliau:

Štai, turiu rankose prisiųstus 
laiškus-raginimus (ir spauda pil
na atsišaukimų) aukoti plačius 
projektus skelbiančioms: Ameri
kos LietuviųTarybai,Bendruome
nei, BALFui, Nepriklausomybės 
Fondui, Lietuvių Fondui, Litu
anus žurnalui leisti, ir tt.

Knygų rašytojai, ir leidėjai, 
savu keliu šaukiasi - bara už ne- 
išpirkimą jų parašytų, išspaus
dintų knygų.

Prie to priskaitykim nuolatines 
sumas, reikalingas palaikymui 
savo idėjinės srovės, savo laik
raščio, prenumeravimui kelių ki
tų laikraščių ir žurnalų ir jiems 
aukų; Enciklopedijos prenume
ratai ir kartkartėmis nusipirkti 
knygai.

Toliau, ar besuskaičiuosi dole
rius vietinių organizacijų, para
pijos, lituanistinių mokyklų, 
skautų-skaučių ir Budžių; chorų 
ir solistų koncertų, vaidinimų; su
kaktuvinių vakarienių, vasarą 
rengiamų gegužinių parėmimui. 
Iš tų visų parengimų niekad ne
išeisi nepalikęs dešimtinės, ne
skaitant žmonai ir sau bilietų.

Ir tai dar ne viskas: toliau se
ka kaštai namo skolų, automobi
lio, namams reikmenų, gyvybės, 
namų ir automobilio apdraudų, 
sveikatos reikalai, vaikų { aukš
tesnius mokšlus leidimo kaštai, 
šeimos apsirengimo ir maisto 
kaštai...

Nors vidutiniška šeima to vis
ko iš savo uždarbio palaikyti ne
pajėgia, aukštieji vadai laiks nuo 
laiko spaudoje visuomenę plaka, 
lyg tą kuiną, už nepatraukimą per
krauto vežimo, vietoje ieškojus 
išeičių naštos palengvinimui. 
IŠEITIS — FONDŲ SĄRYŠIS

Ne visoms viršūnėms patinka 
mano siūlymas sutelkti aukų rin

PRO STIKLO LANGELĮ
Vėl prabėgo metai, metai, ku

rie nieko geresnio mums lietu
viams neatnešė. Gal net atvirkš
čiai, 1962 metai {nešė { mūsų 
tarpą nuomonių skirtumą dėl kul
tūrinio bendradarbiavimo su oku
puota Lietuva.

Nei prancūzams, nei olandams, 
nei kitiems nacių okupuotų kraš
tų piliečiams, gyvenantiems už
sieniuose, neateidavo {galvą pra
dėti viešai kultūrinius ar kitus 
santykius su savo kraštu, kol ten 
viešpatavo okupantas.

Keista, kad dabar su ne mažės- 
niu, tik dar gudresniu priešu 
norima bendradarbiauti, santy
kiauti, kultūrinius mainus daryti. 
Anot patarlės, kuprotą tik kars
tas pakeis. Taip ir su bolševi
kais. Joks su jais bendradarbia
vimas, kaip daugelis mano, jų tiks 
lų nepakeis. Kas parašyta "Kapi- 
tal", kaip prie nacių "MeinKamp 
fe", turi būti anksčiau ar vėliau 
Įvykdyta. Vien bolševikų žlugi
mas galės atnešti pasauliui pa
geidaujamą taiką, ramybę ir 
mums laisvę.

Bendradarbiavimo šūk{ iškėlė 
patys bolševikai. Pirmiau jie kvie
tė pabėgėlius gr{žti {tėvynę, ža

kimą po viena kepure ar pasto
ge. Visuomenė privalo tik jų iž
dus - fondus užpildyti ir tylėti. 
Jų manymu, organizacijų tai ne
liesk. Mums reikalingos jos vi
sos, visi fondai, su jųvaldybomis, 
jų suvažiavimais, organukų spaus 
dinimais.

Iki šiol, kiek žinoma, yra susi
tarimas dėl darbų pasiskirstymo 
tarp ALT, Bendruomenės ir 
BALFo. Tačiau laikas pagimdė jų 
daugiau.

Yra, betgi, ir pramatančių nau
dingumą bendro sąryšio ar fede
racijos aukų rinkimui ir išskirs
tymui. Kadangi bendrinių organi
zacijų ir fondų susijungimas ne
lengva pravesti, nors aukų rinki
mas privalėtų būti subendrintas.

Subendrinus pinigų rinkimą ir 
susitarus dėl biudžetų, pinigus 
gautų iš plačiai kontroliuojamo 
fondo. Užtektų leisti vienas bend
ras organas visų jų apyskaitoms 
paskelbti ir kitus reikalus aptar
ti.

Spauda mieliau talpintų iš vieno 
šaltinio gaunamus aukotojų sąra
šus. Lituanus, žymiai pagerintas, 
galėtų būti visų remiamas žurna
las amerikiečių visuomenei pa
siekti.

Pagaliau, metiniai ar dvime- 
tiniai suvažiavimai, valdybų rin
kimai, galėtų būti pravesti KON
GRESO pavadinimu, su puikiau
siais chorų ir solistų koncertais. 
(Kongresu galima vadinti tik vi
sos tautos ar visos mūsų išeivi
jos bendrą suvažiavimą, ne ko
kios vienos grupės sugalvotą su
sirinkimą.)

Kongresą surengiant Washing- 
tone, susidarytų proga pareikšti 
gilus lietuvių balsas Lietuvos 
reikalais. Ateitų pasakyti kalbą 
jei ne prezidentas, tai nors vice
prezidentas. Apie sąskrydžius, 
rengtus Washingtone, gerų pamo
kų jau turime, pasinaudokim.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

dėdami dovanoti bausmes (!) ir 
duoti jiems rojų Lietuvoj. Jie ge
rai suprato, kad pabėgėlių nuola
tinis priminimas pasauliui apie 
Lietuvos okupavimą neleidžia už
miršti padarytus bolševikų nusi
kaltimus. Bet pamačius, kad 
jiems nepavyks sugundyti pabė
gėlius grjžti namo kol ten yra 
okupantas, bolševikai išgalvojo 
naują šūk{, kaip tik šūk{ bendra
darbiauti. Stengdamasi sudary
ti {spūd{, kad Lietuvoj yra vis
kas tvarkoj, kad gyvenimas eina 
normalia vaga, jie pradėjo kvies, 
ti pabėgėlius užmegzti ryšius su 
savo tautiečiais tėvynėj, prade
dant nuo kultūrinių mainų. Kai- 
kurie naivėliai, nesuprasdami, 
kad tai yra tik pakeitimas tak
tikos, pasidavė tiems kursty
mams ir pradėjo su okupantu kal
bėtis ,nes be okupanto žinios ir 
leidimo lietuviai nieko padaryti 
negali. Todėl toks bendradarbia
vimas Lietuvai jokios naudos ne
atneša, tik patenkina bolševikų 
norus ir padeda plėstis bolševiz
mo virusui.

»*♦
Dažnai susirinkimuose, pasi

kalbėjimuose, spaudoje dejuojam

ŽVAIDŽDĖTOJI piinnir VIENINTELE PASAULYJE 
e v e l y n bUnnlC PRIJAUKINTA LIŪTŲ PATELĖ

REZERVUOJANT BILIETUS SKAMBINTI: MA 1-8300

dėl mūsų jaunimo nutautėjimo, 
dėl jo nesidomėjimo lietuvių rei
kalais. Turim pripažinti, kad nu- 
tautėjimas sparčiai vyksta, bet ir 
ne be to, kad nebūtų ir gražaus 
lietuviško, patriotiniai nusiteiku
sio jaunimo, gerai kalbančio ir 
rašančio lietuviškai. Tok{ jau
nimą dar turim, ir turim j{ to
dėl, kad tėvai norėjo, kad jis 
toks būtų. Jeigu gi tėvams ne
rūpi, kad jų vaikai liktų lietu
viais, tai jie ir ištautėja. Ang
lijoj lietuvių sodyboj po jaunimo 
sąskrydžio, pereitą vasarą vie
na iš jaunų dalyvių. Cha Dauno- 
raitė, kuri kalba ir rašo lietu
viškai, buvo nustebusi, kad sąs
krydy lietuvis su lietuviu negalė
jo susikalbėti lietuviškai. Ji su
sijaudinus parašė "Europos Lie
tuvyje" straipsn}, kuriame vie
šai apkaltino tėvus: "jei norima, 
kad jaunimas nenutaustų", rašo 
ji, "pirmiausia reikalinga orga
nizuoti sąskrydžius ir kursus tė
vams, kad jie {sisąmonintų,jog 
pareiga yra tėvų išmokyti vai
kus kalbėti lietuviškai".

Deja, ne tik tėvai yra kalti, 
kad vaikai nekalba ir nesidomi 
lietuviškais reikalais. Organi
zacijos skundžiasi, kad neturi 
prieauglio. Bet ar jos daro ką 
nors, kad pritrauktų jaunimą prie 
visuomeninio darbo? Jaunuolis, 
baigęs mokslą JAV aiškinosi, kad 
norėjo ir mėgino prisidėti prie 
kokios nors organizacijos, bet 
kiekvienoj iš jų sutiko žmones, 
užsidariusius savo partijos kiau
te, kuriems ne jų partijos lietu
vis buvo lyg svetimas. Jaunuolis 
jokiai partijai nepriklausė ir to
dėl prie jokios organizacijos ne
pritapo.

Ir tikrai,po 22 metų žiaurių oku 
pacijų ir sunkių pergyvenimų,dar 
ir dabar negalim atsipalaiduoti 
nuo partinių antipatijų ir nepajė
giam objektyviai prisiminti Ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mo, kuriame buvo tiek daug gra
žių ir kilnių momentų. Savo už
sispyrime užmirštam, kad jauni
mui partijos nerūpi, jaunimą ga
li patraukti prie Lietuvos ir prie 
darbo už jos laisvę tik kilnūs ir 
didvyriški pavyzdžiai, o ne Su
valkų riaušių su pagieža aprašy
mai (Sėja), partizanų kovų suba- 
nalizavimas (Tėv. Sargas),{vai
rių pletkų ir teismų bylų prisi
minimai (memuaruose) ir pan. 
Tas viskas ne tik nesukelia jau
nime entuziazmo bei noro priklau
syti lietuvių tautai,o atvirkščiai, 
atstumia ji nuo Lietuvos ir nuo 
pačių lietuvių.

»*»
Netaktingas ir nereikalingas da

lykas taip pat buvo prelato Kru-

ŽMOGUI ŠVENČIAUSI DALYKAI 
- GIMTOJI KALBA IR TEISĖ

J onas

Nepaslaptis, kad pas mus pil
nutinio visuomeninio, kultūrinio 
ir tautiško susipratimo srityse 
spragų pasitaiko. Dar atsiran
da ir tokių, kuriuos Motina Tė
vynė pagimdė ir maitino, bet 
kurie atsidūrę svetur, žvarbių 
svetimų vėjų atšaldyti, ligi šiol 
negali tautiškai sušilti.

Jei dabar panašių dalykų pa
sitaiko, tai ką kalbėti apie pra
ėjusius dešimtmečius. Tas ne
geroves suprato ir supranta kiek’ 
vienas lietuvis. Visiems aišku, 
kad nutautėjusi tauta yra sulaužy
ta tauta. Tokia tauta negali suda
ryti stipraus pagrindo jos egzis
tencijai, nes nėra stipriausio ele- 
mento — tautinio charakterio. 
"Šalia tikėjimo", -- rašo J. V, 
Siwers, -- "švenčiausi žmogui 
dalykai yra gimtoji kalba ir tei
sė. Jie sudaro tą šventą trejy- 
bę, kuri kovoja kartu laimi ar
ba žūva". Taigi atitautinimodar- 
bas buvo ir yra vienas svarbiau
sių mūsų uždavinių.

ISTORIJA GYVENIMO 
MOKYTOJA

Jaunesnieji nesistebėkim, kad 
senesnieji kartkartėmis primena 
mums lietuvių tautos erškėčių 
kelius. Tos ekskursijos { pra
eit} darytinos ne tam, kad mū
sų dvasią prislėgtų, bet tam, 
kad ugdytumėm savyje atsparu
mą ir neleistumėm istorijai pa
sikartoti. Istorija yra gyveni
mo mokytoja, — sako Cicero
nas. Nežinoti istorijos, -- sako 
-- yra tas pats kas visuomet 

pavičiaus paskelbimas Tėvynės 
Sarge, 1962 metų 2 Nr., prieš 
dešimts metų mirusio rašytojo ir 
diplomato Jurgio Savickio laiškų. 
Šitie Savickio laiškai nebuvo 
skirti spaudai. Kažin, ar pats au
torius, jei jis būtų dar gyvas, 
leistų juos skelbti, jau vien dėl 
tų negražių pletkų apie dar gy
vus kolegas, kuriuos kaip jis 
pats prisipažindvo, labai mylė
jo.

Kodėl prel. Krupavičiui pasi- 
norėjo dabar tą juodą Vliko lai- 
kotarpj priminti? Nejaugi prela
tas vėl norėtų nusistovėjusius 
vandenis sudrumsti?

(mt)

Miškinis
vaiku pasilikti. Jei šitaip, tai 
ką kalbėti apie savo tautos pra
eities nežinojimą. Tautų istori
jos vadovėliuose yra pažymėta, 
kad Lietuva atgavo nepriklauso
mybę amžiaus pradžioje, o kai 
kurios jau suskubo Lietuvą pa
laidoti ir atiduoti ją Rusijos so
vietams. Tai ir viskas. O kas 
Lietuvoj {vyko pirmaisiais ne
priklausomybės dešimtmęčials 
ir Lietuvos pavergimo metais, 
to visai neužsimenama. Tatai 
gal bus {domu žinoti tik plačiau 
studijuojantiems istoriją moks
lo žmonėms.

Bet reikia žinoti, kad istori
jos pagimdytoms vertybėms ne
gali būti vienodo masto, kaip kad 
medžiaginėms.

Kas bendrajai istorijai maž- 
mena, tas atskiroms tautoms ga
li turėti neįkainuojamos vertės. 
Mūsų tautai 22 metų nepriklau
somo gyvenimo laikotarpis dau
giau reiškia, nei didieji istori
jos amžiai, kurie bent tiesiogi
niai imant, mums nieko gero ne
davė. Gi tas 22 metų istorijos 
trupinys yra viskas, nes juo mes 
gyvenom, jame kūrėm ir džiau
gėmės, jis mums žadėjo būsi
mus amžius.

LIETUVOS ATVADAVIMAS
Lietuvos atvadavimas yra vie

nas iš didžiausių ir svarbiausių 
mūsų siekimų. Lietuvos vadavi
mo idėja — kiekvieno lietuvio-- 
didžioji idėja. Dirbti Lietuvos at
vadavimui — kiekvieno lietuvio 
garbinga, kilni ir šventa parei
ga. Kelias sunkus ir vargingas. 
Jis labai panašus {tą kelią, ku
riuo mūsų tautai teko žengti { 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Anais laikais, lietuviams, 
rusų pavergtiems, sunku buvo sva
joti apie savo tautos laisvę. Ta
čiau jie ne tik svajojo, bet ir ko
vojo dėl laisvės su galingąja ru
sų imperija. Tai buvo ne gink
lų, bet idėjų kova. Nors šiandien 
Lietuvos pavergėjas irmūsųtau- 
tos laisvės slopintojas yra galin
gas ir klastingas, bet mes būkim 
tvirtai įsitikinę savo laimėjimu. 
Smurtas, klastos ir kitokios suk
tos galybės dažnai pasauly trium
fuoja, bet jų istorinis viešpata
vimas paprastai esti neilgas. 
Lietuvių tauta, siekdama lais
vės pasirinko kuklų, bet gajų ir 
stiprų ginklą -- teisybę ir tei
sę. Tvirtai tikėkim, kad su tuo
ginklu, anksčiau ar vėliau, kovą 
laimėsim.

DIRVOJĘ GAUNAMOS
— ir galima užsisakyti paš

tu — šios knygos:

Gen. V. Nagius - Nagevi
čius, gyvenimo ir darbų 
apžvalga ......................$6.00

Stasys Santvaras — 
Aukos Taurė — autoriaus 
penktoji lyrikos knyga $2.50

Alg. Gustaitis — Lietu
va — Europos nugalėtoja 
.....................................  $2.50
Lithuania Trough

The Ages ................$3.50
Crosses, V. Ramono

romano vertimas . .$4.00 
Leave Your Tears

in Moscovv ............... $3.95
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* DR. V. L. RAMANAUSKAS 
vyks j New Yorką, dalyvauti Liet. 
Nepriklausomybės Talkos suva
žiavime vasario 23 d.

Chicagos Vyčių choras su vadovu muz. Faustu Strolia atvyksta { Clevelandą ir išpildys meninę pro
gramą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjime vasario 17 d. Naujosios parapijos salėje, 18022 
Neff Rd. Minėjime dalyvauja visos organizacijos su vėliavomis. Salėje vietos numeruotos. Pakvietimus 
galima dar įsigyti prie įėjimo, arba iš anksto rezervuoti vietą, telefonu per L. Leknicką 371-5940. Visi 
Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami Šiame minėjime gausiai dalyvauti. Pradžia 4 v. p.p.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
* PRANAS PRAČKYS, aktyvus 

ir paslaugus daugelio Clevelando 
organizacijų veikime, ypatingą 
atsidėjimą rodąs BALF ir Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmimui, kurį 
laiką sunegalavęs, vasario 13 d. 
buvo paguldytas j Huron Road li
goninę, kur jo sveikata rūpinasi 
Dr. VI. Ramanauskas.

JUOZAS AUDĖNAS, buvęs Ne
priklausomos Lietuvos žemės 
ūkio ministeris, dabar Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, atvyksta 
į Clevelandą ir pasakys pagrindi
nę kalbą Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo minėjime vasa
rio 17 d. 4 v. p.p. lietuvių nau
josios parapijos salėje, 18022 
Neff Rd.

* "GATVĖS VAIKAS". LB I 
Apylinkė rengiasi parodyti Cle- 
velandui įdomią trijų veiksmų 
dramą Gatvės vaikas. Vaidins iš 
Chicagos atvykę Liet. Scenos Dar
buotojų Sąjungos artistai, šešta
dienio vakare, kovo 16, Šv. Jur
gio parapijos salėje. Bilietai jau 

platinami, po $2,50, $2.00 ir 
$1.50. Kadangi jau bus gavėnios 
metas, šokių nebus, veiks tik bu
fetas.

Į Apylinkės rengiamos Geno
cido parodos (sekmadienį, kovo 
10, Šv. Jurgio parapijos salėje) 
programos platesnis pranešimas 
bus patiektas Dirvoje kituose nu
meriuose. Parodą atveš Dr. Jo
nas Paukštelis iš East Chicago.

Šiuo laiku I Apylinkė renka iš 
savo narių tautinio solidarumo 
įnašus, tuo tikslu išsiuntinėta 
laiškai. Apylinkės valdyba taip 
pat rengiasi metiniam susirin
kimui.

* LANKĖSI FLORIDOJE. Dr. 
William M. Lyon su žmona, Dr. 
Aldona, buvo nuvažiavę Į Flori
dą, Hallandale, prie Miami 
Beach, aplankyti Aldonos tėvus 
daktarą ir ponią Tamošaičius. 
Tamošaičių sūnus Vytautas jau 
lanko Miami universitetą.

* PADĖKA. Sėkmingai praėjus 
tradiciniam Lietuvos nepriklau
somybės paminėjimui vasario 9 

d., noriu išreikšti širdingą pa
dėką Korp! Neo-Lithuania kor- 
porantams už išpildymą patrio
tiniais motyvais programos; re- 
žisoriui Petrui Maželiui už jo 
atliktą programos dalį; Aldonai 
Augustinavičienei už tokią ins
piruojančią kalbą; Jaunučiui Nas 
vyčiui už jo sumanų programos 
pravedimą, ALTS skyriaus val
dybos nariams, parengimų vedė 
jui Karoliui Morkūnui už suor
ganizuotą svečiams maistą,iž
dininkui V. Blinstrubui už ap
rūpinimą svečių vaišėmis, poniai 
Stuogienei už rūpestingą šeimi
ninkavimą vakarėlyje ir už jos 
kartu su kitomis, padovanotą 
skaniai paruoštą maistą. Prie 
vaišių pasisekimo prisidėjo: 
Rastenienė, Karpienė, Čiuber- 
kienė, Morkūnienė, Staškūnienė, 
Pračkienė, Orintienė, Palubins- 
kienė, Maslauskienė. Ačiū vi
soms.

K.S. Karpius, 
ALTS 12 skyriaus pirm.

KUN. J. GRIGONIO pagerbi- 
mo-susipažinimo pietų metu bus 
meninė programa. Ją išpildys 
Clevelando vyrų oktetas, vadov. 
Ryto Babicko, solistas Julius Ka
zėnas, akompanuojant Reg. Bra- 
zaitienei ir Ingrida Stasaitė.

Pietūs rengiami vasario 24 d. 
2 vai. p.p. Naujosios parapijos 
salėje.

Lietuvių visuomenė kviečiama 
dalyvauti.

SIMPATINGAS MINĖJIMAS

Tradicinis ALT S-gos Cleve
lando skyriaus Vasario 16 d. 
minėjimas, pernai pradėtas reng
ti jungtinėmis su vietos neolitu- 
anais jėgomis, ir šiemet praėjo 
pavyzdingai kultūringo minėjimo 
rėmuose.

Jaukiose Čiurlionio Ansamblio 
patalpose susirinkę ALT S-gos 
nariai su šeimomis, svečiais ir 
gražus būrys jaunimo su dideliu 
įsijautimu sekė trumpa, bet įs
pūdingą Korp! Neo-Lithuania vai 
dybos pravestą iškilmingą įžan
gą, kurios metu į seniores buvo 
pakelta Dalia Bružaitė.

Programinę iškilmių dalį pra
vedė inž. Jaunutis P. Nasvytis, 
pirmučiausia pristatęs ir pakvie
tęs tarti žodį ALT S-gos sky
riaus pirmininką K.S. Karpių. 

Tik sauja pelenų -- tai viskas, kas lieka iš atmatų krūvos, turint Trumpu, bet labai taikliu žodžiu 
nerūkstantį ir nedvokiantį gazinį incineratorių, kurį čia demonstruo- K. S. Karpius išreiškė senosios 
ja maloni Pat Weitzel iš East Ohio GasCo. namų apyvokos skyriaus, lietuvių išeivijos kartos ilgesį

dar kartą išgyventi Lietuvos lais • 
vės prošvaistę.

Pagrindinė iškilmių kalbėtoja 
Aldona Augustinavičienė nebe
reikalinga komplimentų. Savo gy
vu, pavyzdžiais nupintu žodžiu, 
ji puikiai sugeba verpti praei
ties giją Į uždavinius, kurių įgy
vendinimo laukia tėvynė tiek iš 
vyresnės, tiek iš jaunesnės kar
tos. Idealizmui įžiebti ji nenau
doja retoriką, bet gyvus pavyz
džius, juos pritaikydama šių die
nų gyvenimui .taikant juos tiek 
mūsų kultūrinei tiek ir visuome
ninei veiklai. A, Augustinavičie
nė sunkiai pamainoma kultūrin
gų minėjimų programos užpildy
me.

Neolituanai, jau ne šiandien 
pasižymėję susidomėjimu lietu
vių literatūra, jos dailiuoju žo
džiu, išėjo trumpa, deklamacine 
programa, kurioje pasirodė A. 
Gasparaitis, R. Sakalas, Stanke
vičius, Dalia ir Rūta Mackevi
čiūtės ir Birutė Augustinavičiū- 
tė. Kai kurios deklamacijos buvo 
lydimos smuiko garsų.

Programos pabaigai rėžis. 
Petras Maželis su giliu įsijauti
mu perskaitė savo laiku Vinco 
Rastenio parašytą Vasario 16 d. 
proga straipsnį "Veiksmas" ir 
monologą iš Grušo "Tėvas”.

Svečiai ilgai nesiskirstė, da
lindamiesi vakaro įspūdžiais, vai 
šindamiesi ALT S-gos ponių sko
ningai paruoštomis vaišėmis.

Tokių minėjimų, tokių progų 
kultūringai praleisti laisvalaikio 
popietę, Clevelando visuomenė 
ir laukia.

VISAIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į 

atstovę

PAULINA 
MOZURAITIS BENHETT 

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr. 

CLEVELAND 24

Visais namų, automobilių 
jr kitais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

Mūsų ”REAL ESTATE” 
įstaiga yra narys ”NORTH- 
WEST MULTIPLE LIST- 
ING SERVICE”.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

Išnuomojamas butas 
1195 East 80 gatvė. Penki 
dideli švarūs kambariai 
priekyje — 55 dol. Telefo
nas: IV 1-6369. (17-19)

PRIVALO PARDUOTI!!!
3 miegamų mūrinis bun- 

galow, rūsys, papildomas 
šeimai kambarys, 1 Vį gara
žo.

RE 1-9470

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI

PRENUMERATĄ

HOUSE FOR SALE

FAIRFAX, ST. ANN’S
Colonial, 4 bedrooms, I U baths, fam- 
ily room, newly decofatcd, movė in 
$1200 down, $140 monthly pays alk 
ALSO 4 bedroom bungalow in won- 
derful condition, a burgain $20,900. 
Chuck Murphy evea. YE 2-4272.

THE KENNY CO.
Realtors FA 1-1111

REAL ESTATE

APARTMENT BUYS
EUCLID HEICHTS:
Beautiful 7 suilcr, 6 room a euch, 6 
garages, no vacuncies, over $10,000 
annual income.

EAST CLEVELAND:
18 suites, to settle an estate, $85,000.

CEDAR LEE AREA:
Almost new 19 suites, 19 guragea, 
individual utilities.

WEST SIDE:
Clifton Blv’d. area, new 10 suites, 
price $109,000.

SERVICE REALTY
LI 1-1965 449-1121

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

JN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST r,h ST

HELP WANTED MALĖ

MECHANIC
Immediate opening for well- 
rccommended married man 
able to perform fleet main- 
tenance. Truck overhaul ex- 
perience helpful. Continued 
company grovvth insures 
steady income with advanc- 
ement opportunities.

Apply Personnel 
Department

United Parcel 
Service Ine.

4901 Lakeside Avė.
.{I9o 20. 21)

HELP VVANTED FEMALE

REGISTERED

NURSES

7-3 3-11 11-7

Positions available in Medical 
Surgical, Obstetrics and Nurs- 
ery Division. Mušt be Ohio 
registered or eligible for recip- 
rocity. Starting salary com- 
mensurate with experiencc. 
Excellent fringe benefits.

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road
Cleveland 6, Ohio

SW 5-5000, Ext. 205
(18, 19, 20)

PRACTICAL
NURSES
LICENSED

7-3 3-11 11-7
Positions available in Nursing 
Division. Mušt be Ohio :egis- 
tered or eligible for reciprocity. 
Starting salary commensurate 
with experience. Excellent fringe 
benefits. Shift differential.

Doctor’s Hospital
12345 Cedar Road
Cleveland 6, Ohio

SW 5-5000, Ext. 205
(20)

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND
REMODELING LOANS

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

KONCERTAS- ALIUS
Šeštadienį, vasario 23 d., 7:30 vai. vak.

v

Sv. Jurgio parapijos salėje.

Gėlės visoms progoms —• vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30 - 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvėj —. 431-6339 Cleveland 3, Ohio

JAKUBS & SON
PROGRAMOJE: Čiurlionio Ansamblio vyrų ir mišrus chorai vad. muz. A 1 f o n s o M i k u 1 s k i o su so
liste A 1 d o n a S t e m p u ž i e n e ir šokėja ..Terese S t a s a i t e - S h a s e r .

Baliaus metu įvyks dovanų paskirstymas. Gros Neolithuanų orkestras.

Vietas rezervuoti prašom iš anksto pas A. Penkauską tel. SW 5-7079, VI. Plečkaitį tel. 681-3674 ir Dirvoje.

Visu savo rėmėjų ir bičiulių nuoširdžiai laukia
L. T. M. Čiurlionio Ansamblis

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 SI.
EN 1-1763 KE 1*7770



DIRVA
Nr. 19 1963 m. vasario 15 d.

KAS IR KUR?
• Dirvos skelbiamajam 

novelės konkursui 
pirmoji kregždė — KU-KA 
slapivarde pasirašyta no
velė.

Novelėms prisiųsti termi
nas baigiasi kovo mėn. 15 d.

Novelės siųstinos Dirvos 
adresu: 69"7 Sunerior Avė., 
Cleveland 3, Ohio, pažymint 
"Novelės konkursas".

• Vasario 16-os akto sig
natarui, prof. Stepui Kai
riui Remti Komitetas pri
mena mūsų visuomenei jos 
kiek pamirštą opų reikalą ir 
toliau ekonominiai remti 
mūsų Nepriklauso m y b ė s 
Akto signatarą. Didžiai mū
sų tautai pasidarbavęs ir 
nusipelnęs veteranas, dėl li
gos tapęs invalidu — be 
kojos, ir toliau aktyviai da
lyvauja savo plunksna mū
sų išsilaisvinimo ir išlikimo 
kovoje. Palaikykime jo 
brangią gyvybę. Aukas, ge
riausiai čekiais, siųskite ad
resu : S. Dirmantas, 4241 S. 
Maplewood Avė., Chicago 
32, Illinois.

* LIET. ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDĖJAS JUOZAS KAPOČIUS 
vasario 12 d. išvyksta į P. Ame
riką enciklopedijos reikalais. Pir
miausia sustos Urugvajuje ir da
lyvaus ten rengiamame P. Ame
rikos lietuvių kultūros kongrese. 
Po to aplankys Braziliją, Argen
tiną, Kolumbiją ir kt. P. Ameri
kos valstybes, kur gyvena dau
giau lietuvių. J Bostoną gr{š po
2-3 savaičių.

* ADV. JULIUS SMETONA- iš 
Clevelando ir Antąnas Kareiva iš 
Chicagos, atsiliepdami {Lietuvių 
Bendruomenės paskelbtą finansi
nį vajų, vieni iš pirmųjų atsiun
tė aukas JAV LB Centro Valdy
bai.

* DR. B. POŠKUI IR DR. A. 
RAZMAI, Lietuvių Fondo Tary
bos nariams apsilankius ''Chi
cago District Internal Revenue" 
buvo gautas pranešimas, kad vi
sos L. Fondo aukotojų aukos iki 
1963 metų yra atleidžiamos nuo 
mokesčių (tax exempt) 1962 me
tams.

* VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI mū
sų valstybės nepriklausomybės 
atgavimo paskelbimo diena. Dar 
ir šiais metais ši tautai brangi 
šventė bus minima liūdesio ir

L. T. S. Korp. Neo-Lithuania Vyr. Valdybos 
pirmininkui

inž. VACLOVUI MAŽEIKAI, 
jo šeimai ir artimiesiems, brangiai motutei Lie
tuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

Philadelphijos Neo-lithuanąi

PADĖKA

TRAGIŠKAI ŽUVUS

A. A.

VINCUI ŠVARCUI,
nuoširdžiai dėkojame šv. Jurgio bažnyčios gerb. 
kunigams už gedulingas pamaldas bažnvčioje ir 
religines apeigas kapinėse ir muz. Alf. Mikulskiui 
už grojimą violenčele pamaldų metu.

Taip pat gili mūsų padėka priklauso gimi
nėms. draugams ir pažįstamiems, aukojusiems šv. 
Mišioms už velionies sielą, papuošusients karstą 
gėlėmis, pareiškusiems žodžiu ar raštu užuojautą 
ir palydėjusiems velionį į amžiną poilsio vietą.

žmona Regina švarcienė, sūnus ir duktė, 
motina, brolis Jonas Švarcas ir sesuo 

Antanina Gelažienė ir jų šeimos.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS TALKOS TA
RYBOS SUVAŽIAVIMO 

VIETA

Besi rengiantiems daly
vauti Lietuvos Nepriklauso
mybės Talkos Tarybos su
važiavime pranešama, kad 
suvažiavimas įvyks vasario 
23 dieną (pradžia 10 vai.), 
New Yorke, pabaltiečių būs
tinėje (Free Baltic Home), 
131 East 70 St. 
(Artimi a u s i a požeminio 
traukinio stotis — IRT, 
Lexington line, 68 St., lo- 
cal).

Posėdžių pabaiga numa
toma apie 6 v. v. Suvažia
vimo dalyviai turės progą 
apsilankyti ALT Sąjungos 
rengiamama Užgavėnių va
kare, kuris Įvyks FESTI- 
VAL (V. Steponio) resto
rane, 40 East 26 St., 7 v. v. 
(Prie tos pačios požemio 
traukinio linijos, stotis 28 
St., local).

skausmo ženkle. Prisimindami 
žuvusius kovoje už Lietuvos lais
vę, kenčiančią ir kovojančią sa
vo tautą, prisidėkime prie tos 
kovos, būkime talkininkais ir skir
kime aukas tautinės gyvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbu paremti.

Visas aukas prašome siųsti 
JAV LB Centro Valdybos iždi
ninkui: Zigmas Dailidka 5921 So. 
Fairfield Avė., Chicago 29, III.

* NEW YORKO VYRŲ OKTE
TAS su dideliu pasisekimu dai
navo keletą partizaniškų ir ka
riškų dainų Lietuvos Partizano 
pagerbimo minėjime, kuris {vy
ko vasario 10 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne.

• Prezidento Ant. Smeto
nos monografiją užsiprenu
meravo: per Dirvą: Povilas 
Narbutas — Montrealis, Ca- 
nada, Pranas Turūta — 
Grand Rapids, Mich. Per E. 
Balcerį: Balys Pakštas — 
Chicago, III. Per M. Karašą: 
Ant. česonis — Baltimore, 
Md., Morkus Šimkus — Bal
timore, Md. Per Karašą iš 
anksčiau monografiją užsi
prenumeravo: VI. Bačaus- 
kas, K. Pažemėnas, P. Ra- 
čiukaitis ir V. Velžys — vi
si iš Baltimorės, Md. Per A. 
K rausą, Australijoje — V. 
Šliogeris, Belmore, Austra- 
Jia.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas jaunimui, ruoštas Lietuvių Studentų S-gos Chicagos skyriaus ir 
talkininkaujant visoms akademinėms organizacijoms {vyko vasario 10 d.,Chicagoje, Jaunimo Centre. Sis 
minėjimas išskirtinas iš eilės anksčiau ruoštų jaunimo minėjimų, kadangi jame atsilankė senatorius Paul 
H. Douglas ir kongre'so narys Puchinski. Abu svečiai pasakytose kalbose iškėlė didelę tautybės išlaikymo 
vertę ir nurodė begalinę svarbą svetimu kalbų žinojimo. Jų kalbos buvo skatinimas išlikti nepalaužiamais 
kovotojais už laisvę ir raginimas gilinti bei turtinti lietuvių kalbos žinojimą, kuri kiekvienam jaunam lie
tuviui turi būti privalomai žinoma. Minėjime dar trumpai kalbėjo Liet. gen. konsulas Dr. P. Daužvardis 
ir A. Kaulėnas. Senatorių susirinkusiems pristatė V. Adamkavičius. Minėjimą sklandžiai pravedė Vito- 
lis Litvinas. Meninę dalį išpildė sol. N. Linkevičiūtė, Viltis Vaičiūnaitė, R. Stakauskas, Balis Pakštas ir 
Jaunimo Centro Studentų Ansamblis, vadovaujamas L. Braždienės. Meninę dalį pravedė Audronė Garbe- 
nytė. Minėjimas sutraukė 400 dalyvių. Nuotraukoje šen. Paul H. Douglas, R. Puchinski, gen. konsul. dr. 
P. Daužvardis ir V. Adamkavičius su ansamblietėmis -- studentėmis. A. Gulbinsko nuotrauka

Jaunimo Centro Studentų Ansamblis su vadove L. Braždiene (de
šinėje), išpildęs dalį meninės programos jaunimo ruoštame Vasa
rio 16 minėjime Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka

LIETUVIŠKOS MUZIKOS KONCERTAS CHICAGOJE
Koncertas, kuriam buvo ruoš

tasi visu kruopštumu ir nuošir
dumu, praėjo sekmadienj su di- 
derliu pasisekimu. Vyresniosios 
giedrininkės jau kelinti metai iš 
eilės ruošia Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimus mo - 
terims. Šiemet, vadovaujant 
energingai pirmininkei Elenai 
Juknevičienei, buvo ryžtasi pa
gerbti Vasario 16-ją lietuviškos 
muzikos koncertu. Jaunimo Cent
ro didžioji salė buvo pripildyta 
ir žiūrovai su didžiausiu atydu- 
mu ir nuoširdumu sekė taip mie
lą lietuviškos muzikos, dainos, 
bei literatūros vakarą.

Pianistė B. Smetonienė - 
Nasvytyė, solistės R. Mastienė,
D. Kučėnienė, akompanuojant G. 
Aleksiūnaitei - Mitchell ir dai
liojo žodžio interpretatorė B. 
Pūkelevičiūtė patiekė aukšto me
ninio lygio programą. Pastaro
sios "Rauda" pritariant kank
lėms, kur lietuvis partizanas ly
dimas amžinybėn, ne vienam iš
spaudė ašarą.

Pagarba giedrininkėms už su
manymą ir ryžtą surengti tol<{ 
{vairų ir vertingą koncertą. Taip 
pat malonu pastebėti, kad visuo
menė savo gausiu atsilankymu 
Įvertino pastangas, suprato va
karo tikslą ir šiltai priėmė kiek
vieną menininką.

Po koncerto, programos daly
vės su svečiais ir rūpestingom 
rengėjom, prie skoningai paruoš
tų stalų, vaišinosi ir dalinosi pa
sisekusio vakaro {spūdžiais.

B. P.

* ČIURLIONIEČIAI KONCER
TUOS CHICAGOJE kovo 2 d., šeš
tadienį, atlikdami naujai paruoš
tą, chicagiškiams dar negirdėtą 
programą. Kadangi jau praėjo 
beveik dveji metai nuo paskutinio 
čiurlioniečių pasirodymo Chica
goje, tai ateinančiu koncertu jau
čiamas didelis susidomėjimas. 
Bilietai iš anksto {sigyjami Mar
giniuose (2511 W. 69 St.), Daino
je (3321 So. Halsted St.) ir Štan- 
genbergų krautuvėje, tiurlionie- 
čius kviečia ir koncertą ruošia 
Dainavos Jaunimo Stovyklos Glo 
bos Komietetas.

LIETUVIŲ RESPUBLIKONŲ 
SUSIRINKIMAS

Amerikos lietuvių atstovavi
mas šio krašto politikoje neeg- , 

zistuoja. Neturėjome ir neturime 
nei vieno lietuvio legislatūroje. 
O vistiek esame namaža tautinė 
grupė. Laikas yra apsispręsti: 
ar norime turėti balsą šio krašto 
politikoje ar tenkinsimės tik ki
tų mums numetamais trupiniais.

Šiuo reikalu šaukiamas lietu
vių respublikonų susirinkimas, 
kuriame spręsime savo ateities 
planus. Ta pačia proga bus susi
pažinta su lietuvių apgyventoje 
vietovėje kandidatuojančių Į Chi
cagos Miesto Tarybos narius — 
Aldermanus John J. Lanigan.

Susirinkimas įvyks vasario 19 
d. 8 vai. vakare Jaunimo Centre, 
203 kambaryje. Susirinkimą ruo
šia Amerikos Lietuvių Respubli
konų Illinois Lyga, Ine., kuriai 
pirmininkauja dr. Steponas Bie
žis.

(rm)

PAGERBS DR. S. BIEŽIZ
Chicagos Skautininkų Ramovė 

š.m. kovo mėn. 16 d. (šeštadieni) 
8 vai. vakaro,JaunimoCentrosa
lėje, rengia Dr. St. Biežio visuo
meninės veiklos 50 metų sukak
ties minėjimą. Tuo norima pa
gerbti Dr. St. Biežj, kaip didelį 
Lietuvių Skautų rėmėją i r Chica
gos Lietuvių Skautams Remti 
Draugijos pirmininką.

Chicagos Skautininkų Ramovės 
Valdyba

* JAV LB CENTRO VALDY
BA vasario 16 d. proga išleido 

specialų biuleteni anglų kalba, 
skirtą amerikiečių spaudai. Biu
letenis išsiuntinėtas apylinkių val
dyboms, kurios j{ persiunčia sa
vo vietovės amerikiečių laikraš
čiams. Šiuo būdu informuoti ame
rikiečių spaudą Centro Valdyba 
pradėjo praėjusiais metais bir
želio įvykių proga. Dalis laik
raščių biuletenio medžiaga pa
sinaudojo.

UŽGAVĖNIŲ 
BLYNŲ BALIUS

• L. T. Akad. Sambūris 
Chicagoje vasario mėn. 23 
d.. B. Pakšto svetainėje, 
2801 W. 38 gt. rengia tra
dicinį Užgavėnių blynų ba
lių. Svečiai bus vaišinami 
balių šeimininkių gamintais

1963.VII.7 d.

ANTROJI J AT IR KANADOS 
LIETUVIU

TAUTINIU

ŠOKIU ŠVENTĖ
ČIKAGOJE 

f/M«rvtafwul AmpAitkMtre, S. a itni Strttl)

Bilietai gaunami:

Cicero delikatesų krautuvė, 1425 So. 49th Avė.
J. Karvelis, 3322 So. Halsted St.
Marginiai, 2511 W. 69th St.
Royal Blue maisto krautuvė, 4359 So. Campbell Avė.
Visos JAV ir Kanados L.B. apyl.

Paltu: V. Grėbliūnas, 6941 So. Washtenaw Avė., 
Chicago 29, 111.

Bilietų kainos: 2, 3, 4, 5, 6 dol.

NEOLITHUANŲ ŽINIAI

1. Neolithuanų vasaros 
stovykla šiais metais įvyks 
nūo rugpiūčio mėn. 24 d. iki 
rugsėjo 2 d. Linkų vasar
vietėje Christiana Lodge, 
E d w a r dsburg, Michigan. 
Organizuoja ir praveda Chi
cagos neolithuanai. Prane
šame iš anksto, kad norin
tieji vykti į stovyklą turėtų 
pakankamai laiko atitinka
mai sutvarkyti atostogas 
bei vasaros darbus,

2. Korporacijos suvažia
vimas, kuriame bus renka
mi centriniai organai, įvyks 
šių metų lapkričio mėn. 9-10 
dienomis Chicagoje. Korp, 
padaliniai kitose vietovėse 
prašomi lapkričio 9 d. pa
likti laisvą ir kuo gausiau
siai dalyvauti suvažiavime, 
o korp. šventes pas save 
ruošti kitomis datomis.

Vyriausioji Valdybą

užkandžiais ir Užgavėnių 
blynais bei kava be atskiro 
mokesčio, šokių muziką pa
tieks B. Pakšto orkestras. 
Veiks gėrimų bufetas. Sta
liukai galima užsisakyti iki 
vasario 21 d. pas fil. J. že
maitį — 7056 So. Campbell 
Avė. (įėjimas iš 71 g-vės) 
nuo 7-9 vai. vakaro, telef. 
HE 6-2231.

Įėjimas 4 dol., studentams 
3 dol.

Pradžia 8 vai. vakaro. 
Kolegos neolithuanai ir L. 
T. Akad. Sambūrio nariai 
su bičiuliais kviečiami į šį 
pobūvį atsilankyti. (15-21)

* "IŠLIKIMUI IR LAISVEI" to
kiu šūkiu JAV LB Centro Val
dyba pradėjo finansinĮ vajų su
telkti lėšas tautinės gyvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo 
darbams. Visos aukos siunčia
mos Centro Valdybos iždininko 
adresu: Zigmas Dailidka 5921 
So. Fairfield Avė., Chicago 29, 
Illinois.
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