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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MASKVOS BYLA
IR MES

MASKVOJE KALĖJIMU BUVO NUBAUSTI KE
TURI LITERATAI, KURIŲ BYLA RYŠKIAI NU
ŠVIEČIA ESAMĄ PADĖTI IR PAVOJUS, KU
RIE GRESIA PASTANGOM ĮSIGYTI KIEK 
DAUGIAU LAISVĖS Iš ‘BENDRADARBIAVI

MO’ AKCIJOS.

---------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS _________

Kada nors istorikai 
tur būt ginčysis, kur ir 
kada prasidėjo viešas 
bruzdėjimas prieš per 
50 metų susidariusią 
tvarką Sovietų Sąjungo
je. Dabar atrodo, kad 
pradžia tam buvo pada
ryta 1962 metų žiemą 
prie Majakovskio pa
minklo Maskvoje. Ten 
susirinkęs būrelis ilga
plaukių barzdotų poetų 
deklamavo savo eilė
raščius ir reikalavo: 
"Tiesos ir Teisingu
mo".

Toji demonstracija, 
jei tą susibūrimą gali
ma pavadinti tuo vardu, 
sukėlė mišrius jausmus 
praeivių ir net ją išvai
kiusių milicininkų tar
pe. Praeiviai šaipėsi! 
"Tam turbūt motina per 
mažai davė diržų" — bu
vo girdėti jų tarpe, ovie 
nas sujaudintas tvarkos 
dabotojas net pasiūlė sa

IŠ VISO PASAULIO

• NOBELIO PREMIJOS lau
reatas dr. Forsmanas, vokie
čiu kilmės gydytojas, gyvenąs 
Paryžiuje, pareiškė, jog kai ku
rie gydytojai perdaug skubą 
reklamuotis kol kas dar moks
liškai nepateisinamomis šir
džių persodinimo operacijomis. 
Kalifornijoje {vykdytos operaci
jos pacientas Kasperak Šiomis 
dienomis mirė. Dar laikosi vie
nas pacientas P. Afrikos ligoni
nėje. Dr. Forsmanas Įspėja šių 
bandymų nepaversti mados daly, 
ku.

• SOV. S-GOS ambasadorius 
prie JTO Fedorenko atšauktas Į 
Maskvą ir jo vieton paskirus 
buv. ambasadorium Londone J. 
Malik.

• VIETNAME VYKSTA pa
aštrėjusios kovos. S. Vietnamo 
kariniams daliniams smarkiai 
puolant JAV ir P. Vietnamo ka
rines bazes prie neutraliosios 
zonos, Gen. VVestmoreland siun • 
čia pastiprinimus, reikalauja 
intensyvesnių bombardavimų.

Atrodo, kad Hanoi siekia bet 
kokia kaina Įžymesnio karinio 
laimėjimo, vis tebesklindant kal
boms apie galimas taikos dery
bas su JAV.

• PARAMA NETURTINGIE
SIEMS pasidarė labai stam
baus masto ir didelių piniginių 
sumų operacija. Vien Ctiio vals
tijoje Įvairiems projektams ne 
turtingiesiems padėti ir sušelp
ti nuo 1965 m. išleista 148,8 mil. 
dol. Iš tos sumos tebetęsiami 
kai kurie paramos projektai ir 
planai. įvairių planų ir pro
jektų, pavadintų Įvairiausiais 
vardais, yra visas pustuzinis. 
Kai kurie tų projektų buvo pa
sirodę neįgyvendinamais, nors 
pats jų "suprojekuvimas" kai
navo ne mažai pinigų.

• BIZANTIŠKŲ APEIGŲ KA 
TALIKŲ bažnyčios galva ar
ki vysk. Nicholas T. Elko pa
reiškė, kad Romoje ruošiami 
misionieriai, numatyti siųsti
Į Sov. S-gą, turėsią išeiti — 
Marksizmo kursą. Ta proga 
taip pat pasiųsus pakvietimas 
rusų ortodoksų seminaristams 
atvykti Į Romą studijoms. 

vo rublį, kad vienas il
gaplaukių nueitų į kir
pyklą.

Taip prasidėjo sąjū
dis, kuris šiandien pa
čių sovietų teismo 
sprendimu sudaro pavo
jų sovietinei santvar
kai. Gatvėje demonstra^ 
ei jų nebuvo girdėti, ta
čiau privačiai jau daug 
kas nebijojo kolektyviai 
pasvajoti apie kiek dau
giau laisvės bent kultūri
niame gyvenime. Savai
me aišku, kad tai neli
ko paslaptimi saugumo 
įstaigom, kurios nutarė 
pereiti priešpuolin.

1966 metais buvo po 7 
metus nubausti rašyto
jai Ziniavskis ir Danie- 
lis. Tai taip paveikė 
Maskvos literatus, kad 
tie pasidarė atsargesni. 
Svetlana Alelujeva tuo
jau pat sunaikino savo 
vėlesnės knygos "20 laiš
kų vienam draugui" ori
ginalą.

Tačiau tos bylos at
garsiai užsienyje sovie
tams buvo labai nemalo
nūs ir savaime aišku, 
kad saugumo organai la1 
bai norėjo nubausti tuos, 
kurie tą bylą išgarsino. 
Iš tikro buvo ir daugiau 
panašių bylų, tačiau apie 
jas užsienis tiek pat ži
nojo, kiek apie zuikius, 
miške pakliuvusius į vil
kų nasrus. Taip bent 
’Der Spiegei’ teigimu, 
sovietų poetas Jesenin- 
Volpin pareiškė vienam 
užsieniečiui Maskvoje.

Ziniavskio ir Danielio 
bylos protokolo nuora
šus Sovietų Sąjungos 
’prezidentui’ Podgorny 
ir užsienio komunistams 
pasiuntė nelegalaus laik
raščio 'Feniksas’ leidė
jas Aleksandras Gincbur- 
gas. Sakyti, kad 'Fenik
sas’ yra nelegalus būtų 
kiek klaidinga, nes jame 
nurodyta redaktoriaus 
ne tik pavardė, bet ir jo 
buto adresas bei telefo
no numeris, tačiau jis 
spausdinamas rašomąja 
mašinėle, nes spaustuvė
je gali būti spausdinami 
tik valdžios pagirti raš
tai. Rašyti mašinėle nie
kam nėra draudžiama ir 
tokiu būdu 'Feniksas’ ga
lėjo ir toliau eiti. Pir
mas jo numeris pasirodė 
1961 metais.

Bijodami triukšmo ir 
pasipiktinimo sovietai 
nenorėjo daugiau viešų 
bylų, bet stengėsi paveik
ti per savo oficia
lią spaudą. Pavyzdžiui 
’Komsomolskaja Prav- 
da', rašydama apie bū- 
riavimąsi prie Majakovs
kio paminklo, drožė: "Po
etiški šungrybiai labai 
gerai žino, kad iš bron
zos išlietas Mojakovskis 
negalės nulipt nuo savo

pjedestalo ir įspirti 
jiems į užpakalį".

Tačiau ko negalėjo pa
daryti bronzinis Maja- 
kovskis, padarė saugu
mo agentai 'pasipiktinu
sios tautos' vardu. Be
veik visi rašytojai, kiek 
drįsę pasišiaušti prieš 
tvarką, gavo mušti. Vla
dimiras Dudincevas, kny
gos 'Žmogus negyvena 
vien duona'autorius, bu
vo sužeistas automobi
lio katastrofoje. Ant jo 
automobilio iš karto už
važiavo net du sunkve
žimiai, kurių šoferiai 
niekados nebuvo susekti. 
Vėliau jis buvo išmestas 
iš važiuojančio autobu
so.

Kai tų priemonių neuž
teko, vėl griebtasi ofici
alaus persekiojimo. Pra
eitų metų sausio 18 d. bu
vo suimtas 1966 metų 
'Fenikso' laidos redakto
rius Juri Galanskov. Per 
kratą iš jo buto buvo pa
imtas... Vakarų Vokieti
jos konstitucijos egzemp
liorius. Kai po kelių die
nų prieš tą areštą buvo 
suruošta maža demons
tracija Puškino aikštė
je, buvo suimti dar keli 
asmenys, jų tarpe Fenik
so leidėjas Gincburgas. 
31 metų lyrikas Vladi- 
ras Bukovskis ir prade
dąs poetas Evgeniji Kuš- 
nev. Bukovskis spalio 
1 dieną slaptame teismo 
posėdyje buvo nubaustas 
trim metais kalėjimo 'už 
taikai grasančios de
monstracijos' suorgani
zavimą. Teismo posėdy 
je Bukovskis laikėsi la
bai drąsiai ir pacitavo 
sovietų konstitucijos 
straipsnį, kuriame sa
koma: "Sutinkant su dir
bančiųjų interesais ir tu 
rint tikslo sustiprinti so
cialistinę santvarką S.S. 
S.R. piliečiam garantuo
jama: ... gatvių eisenų 
ir demonstracijų lais
vė".

"Kam tas straipsnis- 
buvo įtrauktas?" — klau
sė teisme Bukovskis. 
"Ar tik gegužės 1 d. ir

DIRVOS DOVANŲ 

LAIMĖTOJAI
Sausio 20, po ALT S- 

gos Clevelando Skyriaus 
metinio narių susirinki' 
mo K.S. Karpiau s namuo
se, buvo įvykdytas dova
nų paskirstymas Dirvos 
rėmėjams.

Paskirstymas vyko 
burtų keliu, laimėtojų pa
vardes pakaitomis iš- 

lapkričio 7 d. demonstra
cijom?"

Savo paskutinį žodį, 
daug kartų teismo pirmi
ninko ir prokuroro per
trauktas, Bukovskis bai
gė:

"Mūsų byloje nėra jo
kio nusikaltimo. Aš ne
sigailiu ruošęs demons
traciją. Aš randu, kad ji 
pasiekė savo tikslą, ir 
kai aš vėl būsiu laisvas, 
aš vėl organizuosiu de
monstracijas, griežtai 
laikydamasis visų įstaty
mų reikalavimų kaip iki 
šiol".

(Nukelta į 2 psl.) 

traukiant Br. Pročkie- 
nei ir K.S. Karpiui.

Laimėtojais buvo šie 
Dirvos rėmėjai:

V. UŽPURVIS, iš Wind- 
sor, Conn., laimėjęs K. 
Pociaus padovanotą akor
deoną.

V. ŠARKA, iš Omahos, 
Nebr., laimėjęs savaitę 
atostogų Tabor Farmoj, 
inž. V. Adamkavičiaus 
dovana.

♦ VYT. P. JANULAI
TIS, iš Chicagos, laimė • 
jęs dil. J. Paukštienės 
dovanotą paveikslą.

Metines Dirvos prenu
meratas laimėjo: J. Re
kašius, Detroit; J. Ra- 
das, Livonia, Mich.; H. 
Bankaitis, Fairview 
Park, Ohio.

Knygas laimėjo: Pr. 
Turūta, K. Daugvydas ir 
Pr. Sideravičius, — po 
O.Noremo Timeless Li
thuania.

Stp. Nasvytis, St. 
Bliudnikas ir Sof. Ado • 
maitienė — po Abelkio 
Atlaidų Pavėsy;

Alb. S. Trečiokas, Pr.

VIRŠUJE: Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrius savo piniginiu Įnašu 
daugiausiai Dirvą parėmęs (1 
Vilties D-ją yra Įnešęs net 1938 
dolerius), ateity žada paramą 
dar labiau išplėsti. Ilgametis 
skyriaus veikėjas K.S, Karpius 
už nuopelnus tautinei srovei, 
praeitą šeštadienĮ, sausio 20 d. 
skyriaus susirinkime buvo iš
rinktas garbės pirmininku. Ta
me pat susirinkime buvo išrink
ta ir naujoji skyriaus valdyba, 
kuri kitos dienos posėdy pasi
skirstė pareigomis ir svarstė 
kaip suaktyvinti skyriaus veiklą. 
Nuotraukoje naujoji skyriaus 
valdyba su garbės pirmininku. 
Sėdi iš kairės: sekretorius Ka
zimieras Karalis, pirmininkas 
inž. Jaunutis Nasvytis, garbės 
pirm. K.S. Karpius, Iždininkas 
Vladas Blinstrubas. Stovi: vi
cepirm. Vytautas Gedgaudas ir 
valdybos nariai Vytautas Stuo- 
gis ir Vincas Benokraitis.

Damijonaitis, K. Balai- 
šis — po A. Rūtos Ke
lias į Kairę ir

VI. Vasikauskas, St. 
Mackevičius ir S.C. Dou 
van — po B. Armonie- 
nės — Palik Ašaras 
Maskvoje.

Tuo užbaigus 1967 m. 
Dirvos dovanų paskirs
tymą, sveikiname laimė 
tojus, dėkojame mece
natams ir visiems rė
mėjams.
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Nuomones ir pastabos

TVIRTOVĖS BE VĖLIAVŲ

Nežinau, kas yra išra
dėjas čia mūsų kelionės 
lietuviškose stotelėse ir 
stotyse kelti gyvenamo 
krašto ir savo tautinę vė
liavą į vieną stiebą. Ne
žinau, ar tas išradimas 
jau "užpatentuotas”, ar 
tik bandymas. Spaudoje 
dėl to reiškinio nesu pa. 
stebėjusi jokio žodžio. 
Neturiu nė vėliavos var-

Maskvos byla 
ir mes...

(Atkelta iš 1 psl.)
Tos bylos protokolą 

užsienio komunistų laik
raščiai gavo tik dabar iš 
fiziko Povilo Litvinovo, 
kurio senelis Maksim bu
vo pagarsėjęs Sovietų Są
jungos užsienio reikalų 
ministeris. ’Copyright’ 
teisę įsigijo The New 
York Times News Ser
vice.

Byla prieš patį Ginc- 
burgą tačiau buvo atidė
liojama, kol pagaliau šį 
mėnesį po 5 dienų posė • 
džiavimo teismas paskel
bė sprendimą: Gincbur- 
gas nubaustas 5 metais 
priverčiamo darbo sto
vyklos. Kitas kaltinama
sis Galanskovas — 7 me
tus, trečias Dobrovols
kis, kuris teisme paliu
dijo, kad kaltinamieji tu
rėjo ryšį su rusų emi
grantais Vakarų Vokie
tijoje — 2 metus ir ma
šininkė Vera Laškova, 
kuri perrašinėjo 'Fenik
są’ — vienus metus.

Jdomu, kad kaltina
miesiems buvo primes
tas bendradarbiavimas 
su Frankfurte esančiu 
’Narodno-Trudovoi So- 
juz’ emigrantų organi
zacija. Atrodo, kad by
la ir buvo atidedama tol, 
kol buvo surastas tas 
'kabliukas*. Mat visas 
tas sąjūdis iki šiol veikė 
sovietinio patriotizmo 
vardu.

"Aš myliu savo tėvy
nę — rašė pačiam prem
jerui Kosyginui Ginc- 
burgas — ir aš neno
riu, kad jos prestižui 
pakenktų nekontroliuo - 
jama saugumo veikla. Aš 
myliu sovietų literatū
rą ir nenoriu, kad dar du 
jos poetai eitų kirsti me
džių sargybinių lydi
mi”...

Kad tą taurų jausmą 
sukompromituotų, kalti
namiesiems buvo pri
mestas pats didžiausias 
nusikaltimas: ryšiai su 
užsieniu!

Atrodo, kad aukščiau
sias laikas, kad iš to pa
sidarytų išvadas ir mū
sų 'bendradarbiavimo’ 
mėgėjai, kurie aiškina
si jo siekią ne savo sa
vanaudiškų interesų nau
dai, bet kaip naują lais
vės kovos išraišką. Ir be 
jų Sovietų Sąjungoje gy
veną atskiria kas gera 
ir kas bloga. Kiek dėl 
tokių nereikalingų ’kon. 
taktų’ jau nukentėjo mū
sų tautiečių, mes kol kas 
tiek pat žinome, kiek — 
kalbant su Jesininu — 
apie vilkų miške pagau
tus zuikius. Maskvos by*. 
la parodė, kad saugu
mas nesnaudžia, nors 
kontrarevoliucija kol 
kas pasireiškė tik retes
niu lankymusi pas kirpė
jus...

L. J. VAIČIŪNIENĖ 

tojimo apeigų statuto. Nu
sibodus laukti autorite
tingo balso, anot tos dai
nos, prabilsiu kaip mo
ku, nors iš to, kas maty
ta ir tebematoma. Pra
bilti dar pabudina 1967 
m. VIII. 12 d. Drauge 
"Ateitininkų Sendraugių 
stovykla” straipsnio at
pasakotos dr. J. Pikū- 
no paskaitos toks skyre
lis: "Prof. Pikūnas pa
geidavo, kad skautai veik 
tų dvigubai - trigubai 
daugiau, tada ir ateiti
ninkams būtų iššūkis ir 
priešingai, nes šios dvi 
organizacijos turi savo 
tiksluose daug ką bend
ro ir daug gali viena ki
tą papildyti”.

Tai šviesa ir tiesa 
spindinti mintis, taiky
tina ne tik šiom dviem 
organizacijom, bet atski
riems asmenims, šei
moms, tautoms, žmoni
jai.

Šias dvi organizacijas, 
ypač stovyklavimą, su jo 
turiniu ir išraiška,yra 
lyginęs kun. A. Saulai- 
tis, tautinio auklėjimo 
priemone pabrėžęs tarp- 
tautiniškumą. Aš čia tuo 
tarpu užkliūsiu už tau
tiškumo, tautos vėlia
vos kėlimo būdo, kurio 
jis daiktiškai nepaminė
jo.

Tautų, taigi ir mūsų 
tautos laisvės išreiški
mas yra tautos vėliava, 
(nekalbant apie tautos 
himną), išsiskleidusi iš 
tautos gelmių. Ji yra vie^ 
nodai aukščiau visų val
dančių partijų, jo kovų 
dėl valdžios, ji neliečia

Viena dėžė ... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to, kad ir da- 
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame* 
r ikon iškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

DIRVA

nė pasaulėžiūrinių skir
tumų. Ji yra visiems 
lygus tautos žemiško
sios tėvynės regimas 
ženklas, nelyginant lyg 
tautinis sakramentas, vi
sų telkinių šūkių bendra 
išraiška. Vėliavos, įsi
rašiusios šūkį Tėvynei, 
tarnauja tautos vėliavai.

Visos tautinės vėlia
vos, reikšdamos tautų 
laisvę, yra erdvėje — 
vietoje šalia viena kitos 
ir eina atskiru savo taku 
nepriklausomai nuo to, 
kada jos savo vėliavas iš
kėlė ir įstojo į tautų ei
lę. Eina, pasidairyda- 
mos iššūkio kitų, šalia 
einančių tautų ir pačios 
kitas iššaukdamos. Jei- 
tu tauta stipresnės gink
luotos jėgos pavergta, 
mūsų atveju, o jos trem
tiniai vėliavai leidžia 
svetur šalia kitų vėliavų 
tam tikrose vietose ir 
laiku kilti, kiekviena tau
ta, pati save suvokianti, 
tą leidimą išnaudoja šim
tu procentų. Kad vėlia
va ir himnas yra tautų 
laisvės nepriklausomy
bės regimieji ženklai, 
įrodo ir pavergėjai, už- 
drausdami buvusioms ne
priklausomoms tautoms 
giedoti himną ir kelti 
vėliavą. Kova dėl vėlia
vos laisvės yra sinoni
mas kovos dėl tautos lais
vės.

Jeigu vėliavos yra ly
giateisės tautų laisvės 
emblemos, tai ir varto
jimas, kėlimas simboliš
kas: vienos į vieną stie
bą — simbolizuojant at
skirą vietą šalia viena 
kitos ir laisvą kelią verž
tis į aukštį.

Daiktiškai "konkre
čiai” atsiliepiant į iš
šūkį, atsimintina, jog vie
nos tautinės vėliavos kė
limo į vieną stiebą laikė
si skautai-ės nepriklau
somoje Lietuvoje, prade - 
dant dieninėmis iškylo
mis ir baigiant ilgesnė
mis stovyklomis, savo 
rankomis įsirengtomis 
tam kartui. Laikėsi, bū
dami pakeliavingi, iki 
sustojimo svečiose ša
lyse, laikosi, bent iki 
šiol, čia. Kas yra buvęs 
jų stovyklose, ypač nuo
latinėje Rako padovanoto
je, matė prie vartų ir 
bendroje vėliavų pakėli
mo aikštėje mažiausiai 
du stiebu — krašto vė
liavai ir savajai. O pa- 
stovyklėse po vieną stie 
bą tik savajai.

Atsimenu, 1938 m. Tau* 
tinėje stovykloje Pane
munėje visų dalyvavusių 
tautų vėliavų aikštėje at
skiruose stiebuose iš
keltas vėliavas ir įspū
dingas apeigas. Sritinės, 
rajoninės, bendroje sto
vykloje stovyklėlės buvo 
įrengtos pagal sričių sa
vybes, savo kiemuose 
turėjo po vieną stiebą sa
vajai vėliavai ir po atski
rą tos tautybės vėliavai, 
kurios skautės į tą rajo
ną buvo paskirtos.

1948 m. Vokietijoje, 
Mitenvvalde, Tautinės 
stovyklos bendroje vė
liavų aikštėje buvo 4-ri 
stiebai: pasiprašė kar
tu pastovyklauti po būre
lį latvių ir, rodos, vo
kiečių skaučių.

1958 m. Tautinėje sto
vykloje taip pat. Ne ki
taip bus ir šiais metais 
jau ketvirtoje sukaktu
vinėje stovykloje ir sto
vyklose.

To paties vėliavų kė
limo būdo skautai lai
kosi ir tarptautinėse sto- 

liepsna daryto skonis

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

vykiose, "Jamborėse”. 
1967 m. Skautų Aido 7 
nr. 153 pusi. "Lietuviai 
Tarptautinėje Jamborė- 
je" vėliavų aikštėje su
skaičiau 24 stiebus su 
iškeltomis vėliavomis. 
Jų viename pažinau ir 
mūsų tautinę vėliavą. 
Ten stovyklavę lietuviai 
skautai siuntė visiems 
sveikinimus iš po savo 
vėliavos ir visų kitų. Ar 
būtų patikę mums, jei 
toje stovykloje mūsų vė
liava būtų buvusi paka
binta po kuria kita, nors 
ir stovyklaujamo krašto 
vėliava? O ta kuri kita 
kažin ar norėtų tokios 
priekabės?!

Atskirai tautines vėlia
vas kelti būdas nėra skau
tų išradimas, "privile
gija": jie tik neišsiski
ria iš savo tautos ir vi
suotinės tvarkos. Po vie
ną vėliavą į vieną stie
bą būdavo keliama ir vi
sose tremties, vadinamo
se DP, stovyklose, viso
se trijose "zonose". O 
tos zonos buvo prižiūri
mos trijų didelių valsty
bių — viena iš jų Ameri
kos. LE XIV-tame "Vė
liavos pakėlimo iškil
mės Lehrtės lietuvių sto
vykloje" matome foto 
nuotraukoje vėliavas ke
liamas į atskirus stie
bus.

Chicagoje "pikninka- 
vietėse", daržuose ma
tau prie tiltelių "estra
dų" šalimis po kilpą įs
tatyti abiem vėliavom. 
(Ar visose — tikrai ne
žinau).

Tėvų Jėzuitų bažnyt
kaimyje — po stiebą ša
limis paminklo ir salė
je šalimis scenos.

Lietuvių šventovėse, 
kuriose laikomos vėlia
vos, jos stovi atskiruo
se laikytuvuose.

Žinau ir keletą kuk
lučių lietuvių namelių, 
kurių kiemelių išgatvi- 
niuose kampuose stovi 
po stiebą, o per įpras
tines šventes viename 
iškeltą krašto vėliavą, 
kitame mūsiškę.

Jei lietuvių pavyz
džiai, keliantiems į vie
ną stiebą kelias vėlia
vas, būtų per silpnas 
iššūkis, pasižiūrėkime į 
gyvenamo krašto pavyz
džius. 1967 m. VIII mė
nesio vieną dieną mačiau 
pačiame Marąuette par
ke Chicagos Apygardos 
"distrikto" pradžios mo
kyklų dienos iškylą. Jo
je į eilėmis sustatytus 
stiebus buvo iškelta vis 
po vieną vėliavą. Toji 
iškyla VI. Ramojaus pa
minėta "Drauge".

Bus trumpiau paminė
jus, jog aš jokio kraš
to žemėje nesu mačiusi 
ir dabar nematau nei tau
tinių, nei bažnytinių vė
liavų, kelių viename stie
be kur nors stovinčių. 
Nesu mačiusi nė jokioje 
eisenoje — nei bažnyti
nėje, nei tautinėje, nei 
valstybinėje, nei Paverg
tųjų tautų demonstraci
nėje prie vieno stiebo

1968 m. sausio 24 d.

nešamų po kelias vėlia
vas!!!

Mačiau, ir tebematau 
štai kur: šiame krašte 
lietuvių kai kuriose nuo
latinėse, ateičiai rengia
mose ar įrengtose, de
šimtis šimtus tūkstan
čių kaštavusiose, kaip 
jos pačios skelbiasi, sto- 
vyklavietėse, sodybose, 
bažnytkaimiuose "kom
paktinėse hundurėlėse".

Pirmiausia, toje pa
čioje Dainavos stovyk
lavietėje, kurioje prof. 
Pikūnas paminėjo anąjį 
iššūkį, apie kurią "Drau
go" 1967 metų V.24 ra
šo "Lietuvybės tvirtovę 
bekuriant" su poantraš- 
te: "Reikėtų palikti įro
dymą, kad dirbame jau
najai kartai". O dėsty
me pabrėžia: "Dainava 
lietuviškų organizacijų 
yra labai pageidaujama, 
ir jau 1968 metų vasarą 
yra užimta daugumoje" 
(tur būt, norėta pasaky
ti daugiausia) "tų pačių 
organizacijų, kaip ir šį
met".

Pasižiūrėkime tik į tų 
metų vasaros foto nuo
traukas "Drauge" VIII. 
5 d. ir "Dirvoje" VIII. 
2 d. Po jomis parašas: 
"Dainavoje mergaičių 
stovykloje vėliavos pakė
limas". Mergaitės tem
pia paskui viena kitą vie
na virvele pamautas į 
vieną stiebą dvi vėlia
vas. "Aidų" 967 m. 9 
nr., skirtame lietu
viams mokytojams pa
gerbti, matome mokyto
jus, keliančius dvi vėlia
vas į vieną stiebą... Po 
nuotraukos parašas: 
"Mokytojų studijų savai
tės dalyviai vėliavos pa- 
kėlime (vėliavos mano 
pabraukta).

Antra, Putname, lie
tuvaičių seserų kaimely
je, kur kun. Yla pastatė 
Lietuvos karaliaus Min
daugo vardo pilį, kai da
bar džiaugiamasi, kad 
baigtas moderniškas pas
tatas, visi žino, tik vie
nas aikštėje stiebas, 
1967.VII.19 d. "Dirvoje" 
liudijanti foto nuotrauka, 
kad stovyklautojos mer
gaitės kelia dvi vėlia
vas į vieną stiebą. Po 
nuotraukos parašas: 
"Putname prasidėjo mer
gaičių stovykla... Vėlia
vos pakėlimas".

Trečia, 1967.IX.13 d. 
"Dirvoje" fotonuotrauka 
"Vaizdai iš korp. Neo- 
Lithuania stovyklos Rex 
Terrace. Viršuje vėlia
vos pakėlimas". Kelia
mos dvi vėliavos į vieną 
stiebą.

Ketvirta, lietuvių pran
ciškonų lietuviško sti
liaus dvarelyje, kur vei
kia ir lietuvių kilmės 
berniukams aukštesnio
ji mokykla, kieme vie
nas stiebas (šalia kito ne
matyti, nebent būtų kur 
toliau).

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS atsta
tymo penkiasdešimt me
tų sukakties proga 
kreipiuos į Jus, brangūs 
broliai ir sesės paverg
toje tėvynėje ir laisva
jame pasaulyje, Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, visų lais
vų lietuvių politinės va
dovybės vardu. Šią su
kaktį minime su giliu 
liūdesiu širdyse, nes 
Lietuva vėl neša sunkią 
okupanto priespaudą, o 
nemaža tautos dalis yra 
atskirta nuo savo tėvy
nės. Nežiūrint to, visi 
mes šia proga ryžta
mės daryti visa, kad Lie
tuva vėl ko greičiau at
gautų valstybinę nepri- 
lausomybę, o mūsų tauta 
galėtų laisvai ir meke
no nevaržoma vykdyti sa
vo istorinę paskirtį. Į 
ateitį žvelgiame su vil
timi, nes lietuvių tauta 
istorijos eigoje įrodė, 
kad ji pajėgi kūrybingai 
tvarkyti savo valstybinį 
bei ūkinį gyvenimą ir 
verta dalyvauti kultūrin
gų tautų bendruomenė
je.

Daugiau kaip prieš 700 
metų lietuviu tauta, kara
liaus Mindaugo vadovau
jama, sukūrė stiprią ir 
pažangią valstybę, ano 
meto tarptautinės bend
ruomenės pilnai pripa
žintą. Ir tik po ilgų, šimt
mečius trukusių kovų, 
plėšrių kaimynų ji buvo 
parblokšta ir pavergta. 
Tačiau, nebodama sveti
mųjų priespaudos, ji . 
kurstė laisvės kibirkš
tis, kol 1918 metais Va
sario 16 Aktu ji vėl pa
siskelbė grįžtanti į ne
priklausomų valstybių 
šeimą, ir savanoriai tą 
Lietuvos Tarybos nuo
sprendį patvirtino savo 
gyvybės aukomis.

Nepriklausomos Lie
tuvos kultūrinį ir ūkinį 
suklestėjimą 1940 me
tais Sovietų Rusija vėl 
klastingai nutraukė, ne
paisydama savo tarptau
tinių įsipareigojimų. 
Gausios partizanų aukos 
Lietuvai laisvės nesugrą
žino, bet jų heroiški žy
giai liko kaip neišdildo
mas liudijimas, kad lie
tuvių tauta savo laisvę 
brangina labiau, nei vi
sa kita. Partizanų pali
kimas ir Lietuvos vals
tybės nemari idėja įkve
pia kiekvieną lietuvį, 
kur jis bebūtų, kovoti 
iki laimėjimo ir pilnuti
nės nepriklausomybės 
atstatymo.

Prieš 50 metų, nors 
— daugiau kaip po šimt
mečio vergijos — buvo
me silpni, bejėgiai, o

The Lithuanian Newapaper 
Eatabliahed 1915

mūsų laisvės siekimas 
kitiems buvo svetimas 
ir nesuprantamas, Lie 
tuvos nepriklausomybė 
buvo atstatyta. O šian
dien lietuvių tauta yra pa
siekusi tokio kultūrinio 
lygio, kuriame jokios vi
lionės, jokios prievartos 
priemonės jos laisvės 
troškimo nebeuž slo
pins. Ji gerai supranta, 
kad tik savoje, nepri
klausomoje valstybėje ji 
gali pilnai išplėtoti savo 
tautinę individualybę ir 
atsiekti aukščiausios 
dvasinės ir medžiaginės 
gerovės. Valstybinė są
monė lietuvių tautoje jo
kiais apgaulingais įtiki
nėjimais nebe sunaikina
ma.

Suskaldyta Europa lau
kia politinio sprendimo; 
kuris neišvengiamai at
eis. Tada ir Lietuvos 
laisvės klausimas iš
kils. Dabartinės jos ver
gijos laikinumą geriau
siai liudija daugelio vals 
tybių vyriausybių pil
nas Lietuvos nepriklau
somybės de jure pripa
žinimo palaikymas ir 
Lietuvos diplomatinių 
atstovybių respektavi- 
mas. Visame pasaulyje 
tautų veržimasis į lais
vę ir nepriklausomą gy
venimą eina nesulaiko
ma banga. O ir sovieti
nėj imperijoj, mūsų dai
niaus žodžiais tariant, 
nesunku nujausti pavasa
rio eismą Karpatų kal
nais. Bolševizmo paverg 
tųjų tautų dvasinis prie
vartavimas ir nuolati
niai medžiaginiai nepri
tekliai prieš žmogaus 
prigimties įstatymus 
sukurtą imperiją veda į 
neišvengiamą sugriuvi
mą. Jaunosios sovieti
nės kartos nerimas ne
nuslopinamai prasiver
žia ir atidžiai sekamas 
laisvame paaulyje. Ra
šytojų ir intelektualų drą 
sūs maištavimai prieš 
dvasinės prievartos sis
temą yra geriausia sėk
la, iš kurios išaugs vi
sų komunizmo pavergtų
jų tautų, o kartu ir Lie
tuvos laisvė.

Brangūs lietuviai pa
vergtoje tėvynėje! Su pa
sigėrėjimu sekame vi
sas Jūsų pastangas ir lai
mėjimus lietuviškosios 
kultūros kūryboje. Su už 
uojauta stebime Jūsų 
tvirtą ir nepalūžtančią 
laikyseną dvasinio prie
vartavimo, tautinio ir re 
liginio persekiojimo, me 
džiaginio ir moralinio te 
roro sąlygose. Mes pasi
tikime, kad Jūs, kaip 
ąžuolai drūti, išliksite 
ten, prie Nemunėlio ir 
sulauksite Lietuvai už-

MUMS RAŠO

JUNGTINIŲ FINANSŲ FONPO REIKALU
Šių metų sausio mėne

sio 7-tą dieną Clevelan
de įvykusiame Lietuvių 
Bendruomenės susirinki
me buvo išrinktas Jung
tinio Finansų Fondo ko
mitetas Clevelandui, su
sidedantis iš: dr. A. But
kaus, F. Eidimto, S. Knis 
tautienės, inž. J. Nasvy- 
čio ir A. Puškoriūtės.

Labai džiugu, kad yra 
žmonių prisidedančių 
prie finansų organiza
vimo šių metų Lietuvos 
nepriklausomybės propa
gandinei veiklai remti. 
Visiems aišku, kad pi
nigai bus labai reikalin
gi tai propagandai ves
ti ir reikia tikėtis, kad 
lietuviška visuomenė 
bus duosni.

Visuomenės entuziaz
mas remti kokią nors 
idėją atsiranda tada, kai 
ta idėja yra patraukli, 
konkreti ir vykdoma vie - 
ningo vieneto. Šio komi
teto darbą sunkina viena 
aplinkybė, būtent, kad jis 
nereprezentuoja visų mū
sų visuomenėje esančių 
veiklesnių vienetų.

Clevelando apylinkės 
Jungtinis Finansų Fon
do komitetas buvo suor
ganizuotas Lietuvių 
Bendruomenės susirin
kimo metu. Taigiatrody- 

tekėsiančios nepriklau
somybės aušros. Jūsų 
broliškas susipratimas 
ir tvirtas lietuviškas ryž
tas Jums padės išlikti ir 
nepalūžti.

Iki Lietuva vėl atgaus 
nepriklausomybę, visi 
lietuviai, tiek pavergtoje 
tėvynėje, tiek laisvame 
pasaulyje siekime inte
lektualinių aukštumų ir 
tobuliausių kultūrinių lai' 
mėjimų, nes juo aukš
čiau tose srityse iškil
sime, juo lengviau bus 
numesti okupanto jungą 
ir atgauti garbingą vie
tą laisvųjų tautų šeimo
je.

Lietuvių išeivija, Vy
riausio Lietuvos' Išlais
vinimo Komiteto vado
vaujama, daro visa, kad 
laisvės valanda išmuš
tų Lietuvai ko greičiau
siai. šios didžiosios su
kakties proga 1968 me
tus paskelbėme Lietu
vos Laisvės Kovos Me 
tais ir pasiryžome su
stiprinti pastangas at
statyto Vasario Šešio
liktosios Akto galiai. Ti
kime, kad Aukščiausias 
laimins mūsų ryžtą ir 
žygius, o Jus, okupaci
nės priespaudos slegia
mus, sustiprins ir pri
artins Lietuvai laisvės 
aušrą.

Tegyvuoja laisva ir 
nepriklausoma Lietuva!

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($10.000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

. Mokamas už vienų metų taupv- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.
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tų, kad tai yra legalus vie
netas vieningam darbui 
dirbti, bet deja, taip nė
ra. Bendruomenės val
dybų sušauktas susirinki
mas dar nėra juridinis 
vienetas, galintis atsto
vauti visas mūsų lietuviš
kos visuomenės grupes. 
Gal būt ateityje Bendruo
menė pasidarys panašiu 
vienetu, bet šiuo metu ji 
tokiu vienetu nėra. Yra 
gerų ir susipratusių lie
tuvių, kurie formaliai ne
priklauso Lietuvių Bend
ruomenei; yra ir tokių, 
kurie nepritaria Bend
ruomenės veiklai; yra ir 
da? tokių, kurie priklau
so tik senesnės kartos su
kurtom organizacijom ir 
į Bendruomenę žiūri su. 
nepasitikėjimu. Mūsų di
džiausias politinis orga
nizacinis vienetas ALT 
irgi ne visiškai pritaria 
šiai tik ką suorganizuo
tai grupei ir aš manau, 
kad jis tam turi pagrin
do.

ALT atstovauja mūsų 
organizacinį bei politinį 
gyvenimą. Jis daug pri
sidėjo ir prisideda prie 
mūsų politinės veiklos 
vystymo, ypač Washing- 
tono politikų sluoksniuo
se. ALT atstovauja pa
tyrę ir užgrūdinti mūsų 
politinių grupių veikėjai. 
Mes negalime ignoruoti 
ALT organizacijos, nes 
ignoruodami ALT igno
ruosime visą mūsų lie
tuviško veikimo struktū
rą, kadangi ALT yra su
darytas iš deleguotų at
stovų, reprezentuojan
čių mūsų visuomeninė
je veikloje dalyvaujan
čias organizacijas. Be 
ALT pritarimo mūsų po
litinė akcija susilpnėtų. 
Todėl ALT aktyvus daly
vavimas šių metų Lietu
vos Nepriklausomybės 
propagandoje bei finansų 
telkime yra būtinas. 
Gi komiteto pasivadini- 
mas Jungtiniu Finansų 
Fondu jam dar neduoda 
teisės keisti nusistovė
jusių parengimų tvarką 
bei valdyti visus fi
nansus.

Kiekvienas aukojantis 
lietuvis prieš aukoda
mas norėtų žinoti, kam, 
kur ir kaip jo aukoti pi
nigai bus naudojami. Ne
turint Jungtinio Finansų 
Fondo konkretaus veiki
mo plano sunku numaty
ti kur tie pinigai nueis. 
Reikia manyti, kad Jung 
tinio Finansų Fondo ko
miteto veiklos plane bus 
numatyta remti ne tik 
politinė, bet ir kultūri
nė mūsų gyvenimo veik
la. Kultūrinės veiklos 
rėmimas gali būti komp
likuotas reikalas. Auko

tojų dauguma nėra nei 
modernistai nei ekstre
mistai, todėl fondo ko
mitetas turėtų vadovau
tis daugumos nuomone, o 
ne paskirų agresyvių 
žmonių ambicijom.

Beverly Shores Lietuvių Klubo valdyba. Sėdi iš kairės: ižd, J. Ei
gelis, vicepirm. Danguolė Bartkuvienė, sekr. D. Noreikienėir pirm, 
inž. Visvaldas Masiulis.

Beverly Shores lietuviu Klubas 
pradeda sukaktuvinius motus

Beverly Shores Lietuvių 
Klubas nariais neskaitlin
gas, tačiau šaukia susirin
kimus kartą per mėnesį, o 
vasario 16 proga ruošia mi
nėjimus. Vienais metais tą 
šventę atšvenčia savo tar
pe, o sekančiais minėjimą 
ruošia amerikiečių visuo
menei. Prieš du metus į to
kį minėjimą atsilankė ir pa
sakė kalbą kongresmanas 
C. Halleck.

Klubo naują valdybą su
daro: pirm. — inž. V. Ma
siulis, vicepirm. — Danguo
lė Bartkuvienė, sekr. — 
Dana Noreikienė ir ižd. — 
J. Eigelis. Savo pirmame 
sausio mėn. susirinkime 
klubas nutarė 50 m. nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktį atžymėti ypatingu 
būdu. Nutarimus tuoj pra
dėjo vykdyti, paskirdami 
100 dol. Gary lituanistinės 
mokyklos išlaikymui. Tai
pogi sukakties proga padvi
gubino savo nario įnašą 
Lietuvių Fondui.

Viešą minėjimą klubas 
rengia vasario 25 d. miesto 
mokyklos salėje ir jį taiko 
amerikiečių visuomenei su
pažindinti su lietuvių tau
tos istorija, kultūra ir da
bartinės okupuotos Lietu
vos padėtimi. Pagrindinis 
kalbėtojas bus senatorius 
Birch Bayh. Antru kalbė
toju pakviestas Tautinės 
S-gos ir ALT veikėjas inž. 
E. Bartkus. Koncertinę da
lį atliks sol. St. Baras ir 
komp. D. Lapinskas. Pa
kviesta ir tautinių šokių 
grupė. Ten pat vyks ir lie
tuvių tautodailės paroda.

Klubo pastangomis mies
to taryba nutarė vienintelį 
miesto parką pavadinti Li- 
tuanicos vardu ir atitinka
mos iškilmės įvyks tą pačią 
dieną, vadovaujant senato-

Manau, nesuklysiu da
rydamas išvadą, kad mū
sų visuomenės daugu
mai rūpi ne kuris fon
das ir kiek pinigų su
rinks, bet kiek mūsų 
veiksniai pajėgs Lietu
vos nepriklausomybės 
reikalą pastumti pir
myn. Gi tokiam darbui 
vienybė ir patirtis yra 
labai reikalingos.

riui Bayh. Klubas jau gavo 
miesto sutikimą Lituanicos 
parke pastatyti paminklą 
N e p riklausomybės sukak
čiai paminėti, kurio projek
tą gamina dail. Bakis To
ronte. Klubo nariai šį pa
minklą statys savo jėgomis.

Minėjimui ruošti sudary- 
tos įvairios komisijos, ku
rias koordinuoja Danguolė 
Bartkuvienė. Vietinės radi
jo stotys duos lietuvišką 
muziką visą savaitę prieš 
minėjimą, spaudos komisi
ja tariasi su vietiniais laik
raščiais dėl atitinkamo pa
minėjimo ir juos aprūpina 
medžiaga apie Lietuvą.

Beverly Shores miestelis 
randasi Indianoj ant Michi
gano ežero kranto ir yra 
populiari vasarvietė. Lietu
vių čia gyvena tik keliolika 
šeimų, beveik visi priklauso 
lietuvių klubui. Klubas ga
li būti pavyzdžiu daugeliui, 
kaip gerais norais galima 
atlikti ir didelius darbus.

Klubietis

PHILADELPHIA

• ALT Sąjungos Phila
delphijos skyrius š. m. va
sario mėn. 4 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Banke šaukia me
tinį narių susirinkimą. Dar
botvarkėje svarbūs klausi
mai: apyskaitos priėmimas, 
valdybos rinkimai ir kt. Po 
susirinkimo 6 vai. vaišės. 
Skyriaus nariai prašomi bū
tinai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Sovietijos
Sov. S-gos ir Kinijos pa

sienyje vyksta susidūrimai, 
bet dar nenaudojama gink
lų. Kai kurios kiniečių pro-

PENSININKŲ 
_ KAMPELIS _
SOCIALINĖ GLOBA IR 

PENSIJOS
1968 m. sausio 2 įsigalio

jęs naujas socialinės globos 
įstatymas atsineša su sa
vim ir 13 nuoš. pensijų pa
kėlimą.

Socialinės Glubos įstai
gos elektroniniai kompiute
riai jau pradėjo skaičiuoti 
visų 23,700,000 Amerikos 
pensininkų pensijas, tą dar
bą numačius baigti kovo 
mėn.

Gaunantieji pensiją ne
privalo rūpintis padidėjusių 
čekių gavimu. Jie bus iš
siunčiami automatiškai.

Pirmieji "padidėję” če
kiai turėtų pasiekti savo 
savininkus kovo 2.

Kai kuriems pensinin
kams pakėlimas išeis dides
nis nei 13 nuoš. Minimalio
ji 44 dol. pensija pakelta iki 
55 dol.

Pensijų vidurkis vien
gungiams, siekęs 86 dol., 
pakeltas iki 98 dol.,: gi ve
dusiai porai iš 145 dol. iki 
165 dol. Našlės pensija iš 
75 dol. pakelta iki 86 dol.

Maždaug 3 iš 10 besinau
dojančių socialinės globos 
pašalpomis turi mažiau nei 
65 metus. Daugelis jų miru
sių tėvų vaikai.

Daugeliui dar nežinoma, 
kad socialinės draudos įsta
tymas (Sočiai Security) ap
ima daug platesnę šalpos 
sritį, ne vien tik pensinin
kus. Tai kartu apdrauda, 
išmokama vaikams šeimą 
išlaikančiam nariui mirus 
ar nustojus darbingumo.

Socialinės globos fondas, 
aprūpinąs našlaičius, siekia 
940 bil. dol.

Iki šiol didžiausia suma, 
išmokama vienai šeimai pa
gal soc. globos įstatymą sie
kė 322.40 į mėnesį. Dabar 
gi toji suma pakilo iki 
434.40 dol.

- Kinijos pasienyje
vokacijos nestokoja ir hu
moro.

Neseniai ”Wall Street 
Journal” bendradarbis ap
rašė savotišką kiniečių su 
rusais susitikimą. Esą, vie
ną kartą keturi kiniečių 
karininkai vyko automobi
liu per sieną einančiu tiltu. 
Rusų kariai pasitiko, užtie
sė savo kūnais ir neleido ki
niečiams pravažiuoti. Gink
lų nenaudojo. Kiniečiai su
grįžę atgal, pririšę prie sa
vo ”dži£o” alyva išteptų 
skudurų ir vėl važiuoja per 
tiltą. Rusai su švariomis 
uniformomis vėl juos pasi
tinka. Kiniečiai, pasitrynę 
su "džipu”, ištepę rusų ka
rių uniformas sugrįžę į sa
vo teritoriją ir dingsta.

Iki šiol tokie įvykiai ne
iššaukę karštesnių susidū
rimų. Tačiau abu kraštai 
masiniai traukią savo kari
nius dalinius prie 4000 my
lių ilgumo sienos. Kiniečiai 
vietos gyventojus — mon
golus, pasienyje pakeičia 
kiniečiais. Pagal Kinijos už
sienio reikalų ministerio 
Chen Yi pareiškimą nesusi
pratimų nuo 1960-1966 me
tų buvę per 5000. Maskvos 
spauda taip pat sumini net 
5000 susidūrimų vien tik 
tik 1966 metais.

Kiniečių šaltiniais, rusai 
esą pritraukę 13 divizijų ir 
nuolat vykdą manevrus. 
Britų duomenimis, kiniečiai 
turį pasieny 50-160 divizi
jų. Skirtumas esąs toks, 
kad rusų kariuomenė ge
riau ginkluota negu kinie
čių. Kiniečiai tvirtina, kad 
rusai pagrobę 600,000 kv. 
mylių Kinijos ploto.

Kiniečius erziną net ru
sų apsirengimas. Kartą Pe
kino spauda komentavusi 
Maskvos madų parodą: "Ka
da šie riebuiliai ir patogūs 
komunistai, apsivilkę itališ
ko stiliaus togomis, sriūb
čiojo martini ir svirdulinė- 
ja pagal amerikonišką džia
zą, — ar galima galvoti 
apie išvadavimą kovotojų 
Pietų Vietnamo džiunglėse?” 
Pekinas sako, jog Rusijoje 
reikia kitos 1917 metų re
voliucijos, kad "būtų nu
šluoti visi mansteriai” su 
jų keistais kaklaraiščiais ir 
juokingais pantalonais.

Vieni kitus kaltina pasi
rengimu puolimui. Kartą

Kazakstano sostinėje Alma 
Ata vienas rusų inteligen
tas užklausęs amerikietį: 
Jūs kalbėjotės Hong Konge 
su Kinijos ekspertais, ar 
tiesa, kad Pekinas ir Bon- 
na sudarė ašį prieš mus ?

Tokia kombinacija tikrai 
sovietus paklupdytų ant ke
lių. Maskvoje esą kalbama, 
kad anglai ir amerikiečiai 
talki ninkaują kiniečiams 
pasigaminti vandenilio bom
bą. Yra ir priešingų kalbų. 
Esą amerikiečiai kalbasi 
su rusais prieš kiniečius.

Kartą Mao Tse-Tungas 
japonų korespondentui pa
sakęs, jog prieš 100 metų 
nuo Baikalo ežero teritorija 
tapusi Rusijos dalimi, įskai
tant Vladivostoką, Kaba- 
rovską, Kamčatką ir kitas 
vietoves. Tačiau kiniečiai 
vis dar nepareiškę preten
zijų į tas sritis.

Geltonojo slibino judėji
mas sovietams kelia rimtą 
rūpestį, taip kaip rusiško
jo imperializmo baimė sle
gia Europą. Kas iš viso to 
bus, dar neaiškų, bet kinie
čiams rūpi Sibiro turtai ir 
plotai. f am)

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
ĮUOSTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ ■

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

WASHIN«TONO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS VEIKIA

Gundis Vaitkus ir Julė Mogenytė puošia Kalėdų eglutę.

Su pora išimčių, visų lie
tuviškų šeimų vaikai lanko 
Washingtono šeštadieninę 
lituanistinę mokyklą, ku
rioje mokslas einamas pa
gal LB nustatytą progra
mą. Be to, nuo praeito ru
dens įsisteigė greta ir miš
rių šeimų vaikams lituanis-

Andy Keen nuotrauka 
tinė mokykla. Joje vaikai 
mokomi lietuviškai kalbėti, 
dainuoti. Lietuvos istorija, 
geografija, papročiai aiški
nami anglų kalboje. Su nuo
stabiu noru lanko jie tas 
pamokas, ruošdamiesi pa
tekti į tikrąją lituanistinę 
mokyklą. Ar tai yra nuo

pelnas tėvų, mokytojų, vai
kų ar susidariusios nuotai
kos?

šiose mokyklose dirba 
jaunos Amerikoje baigusios 
mokslus mokytojos: Rūta 
Penkiūnienė, Gražina Ya- 
makawa, Gražina čėsnaitė, 
Aldona Kindurienė, Giedra 
Jakutienė.

Šių dviejų mokyklų pa
stangomis buvo suruošta 
Kalėdų eglutė, apie kurią 
rašė didysis Washingtono 
dienraštis ”The Washing- 
ton Post” ir savaitraštis 
”The County News”. Laik
raščiai pastebėjo, kad šven
tės metu programa buvo iš
pildyta gimtąja lietuvių 
kalba ir vaikai buvo pasi
puošę spalvingais tautiniais 
drabužiais, o nepaprasti 
šiaudiniai Kalėdų eglutės 
papuošimai padaryti pačių 
mokyklos mokinių. ”The 
County News” įdėjo ir šią 
nuotrauką, leisdamas ją pa
naudoti lietuvių spaudoje. 
Po nuotrauka prieraše pa
žymėta, kad prasidėjus II 
Pasauliniam karui Lietuva 
buvo Sovietų Rusijos oku
puota. Fotografo Andy 
Keen nuotraukoje prie Ka
lėdų eglutės yra Gundis 
Vaitkus ir Julė Mogenytė.

Mokyklos išsilaiko iš tė
vų mokesčio už vaikus, pa
jamų gautų iš Kalėdų eglu
tės ir mokslo metų užbaigi
mo gegužinės bei aukų, ku
rių stambiausia, kaip ir ki
tais metais buvo Washing- 
tono Lietuvių Moterų Klu
bo šimtinė įteikta per jo 
pirmininkę Bronę Tautvi- 
lienę.

Be šių dviejų lituanisti
nių mokyklų, Washingtone 
veikia darželis.

G. K.

k

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos

(10)
— Tu turi geras akis, o ar g31i pamatyti, kas bus ateityje? — 

nusijuokė Šventaragis. — Nesvarbu turėti geras akis, reikia turė
ti dievą dovaną...

-- Žinau, žinau, — vėl nekantriai atsimojo Kunotas.
Matydamas, kad kalba ;i erzina, šventa r a gis pa kreipė kitur link. 

Patylėjęs jis lyg tarp kitko pastebėjo:
— Ar šiaip, ar taip, o tu, senoli, | Kernavę joti negalėsi.
— Kodėl? — jis pikui per šal( pažiurėjo | savo sūnėną.
— Tu gi visą laiką koneveiki Mindaugą...
— O kas man uždraus jĮ koneveikti nujojus ( Kernavę? Paso

dinęs mane j savo urybą ar pakišęs man kokią bobšę, jis galvoja 
man burną užčiaupsiąs! Aš ne toks kledaras, kaip jis mano. Padys- 
nyje manęs niekas neklauso, o kai aš ten prasižiosiu...

— Jis uu auksą siūlo, o tu užantyje akmeni gniaužai, -- per
traukė jj švenuragis. — Tik pagalvok, senoli, ar tai būtą išmintin
ga ir atsargu? Tu pats man ne kartą sakei, kad Mindaugas savo prie
šą neglosto. Tu gali purkštautičia,Padysnyje,bet jei tu imsi purkš- 
uuti Kernavėje, gali jo didelę rūstybę užsitraukti ant savo žilos gal
vos.

— Tai ką, kiaušinis ims vištą mokyti! — rūsčiai urė Kunotas 
ir užsiklrtęs nutilo.

Šventaragis irgi nieko nebesakė. Jie nusileido paupin ir kuri lai
ką žingsniavo takeliu tylėdaimi. Abu upės krantai buvo tirštai ap- 
garmėję medžiais ir krūmais. Saulė leidosi vakarop. Nuo vandens 
dvelkė gaivi vėsa. Klupus upės, girios glūdumoje, prourplais 
suklykdavo kažkoks paukštis, karuis ataidėdavo tolimas tauro mau
rojimas, o čia pat, pakrantėmis šiulveno srauni upės tėkmė. Besi
artinančio vakaro šešėliuose daikuis upės paviršius atrodė juodas 
ir blizgėjo kaip užlieus dervos.

Jiems pastojo kelią nuo pakriūtės nuslinkusi milžiniška drebu
lė ir kaip ilga išsitiesusi skersai tėkmės. Tik prie kairiosios pa
krantės buvo likęs mažas urpelis laiveliams praplaukti. Susto
ję jie žiūrėjo Į skarotą vėjovartą, kurios dar lapotos šakos, tar
tum skenduolio rankos, tebekilo j padangę, o apačioje nugrumzdu- 
sios l vandeni, o gal ir l upės dugno maurą (strigusios, jau buvo 
buvo nuogos, srovės nulaižytos.

Tada Šventaragis vėl prabilo:
— Aš nenoriu tavęs mokyti, senoli: tu ilgiau už mane gyvenai, 

daugiau matei ir patyrei, o aš dar jaunas ir daug ko nepermanau, 
aš tik norėjau uu priminti, kas gali uu nutikti, jei tu stosi Min
daugui skersai kelio. O jei tu manai, kad man būtą nė motais, kas 
uu nutiks, ui labai klysti. Tu esi mano senolis, mūsą gyslomis te
ka tas pats Sugintą kraujas, mes maknojame po tą pat( padysnio 
mol( ir gėrėme iš tą pačią paversmiu Jei tu užsitarnautum Min
daugo rūstybę, aš turėčiau tave gelbėti ir, tur būt, pats žūčiau: ki
tokios išeities man nebūtą. Šiandien aš pamačiau Kernavės vieš
patį Pirmąkart, ir aš nenoriu uu šunuodegiauti: man pasirodė, kad 
jis nori Lietuvai gera, kad jis verus būti, kaip tu sakai, kunigą ku
nigu, tik vėl gi jei man reikėtą stoti už uve ar už ji,.aš nesvyruo
damas stočiau už uve.

Senasis kunigis nusisuko { šalj ir tylėdamas atsisėdo ant vėjo- 
vartos. švenuragis liko stovėti ir kalbėjo toliau:

— Tu niekini Tvirbuto pranašystes, o aš ją neniekinu. Ar pra
našas urp kitą dalyką neištarė ir šiąžodžią: "Tas drąsuolis iš mei
lės savo genčiai ups jos priešu, ir gentis paniekins j|"?

— Tu atsimeni? — labai nustebo Kunous.
— Jei nori, aš galiu uu visą pranašystę pakartoti nuo pradžios 

iki galo, — nusišypsojo Šventaragis ir, nelaukdamas paraginamas, 
pradėjo: "Genties Gyvatos Dvasia, plazdanti šio aukuro Amžinosios 
Ugnies pavidalu"...

— Palauk, palauk, — ji pertraukė Kunous, — kaip tu gali ulp 
viską atsiminti?

— Nežinau, ką aš išgirstu, ui ir susidedu viską ( savo galvą, 
kaip l dėžę.

— Nuosubu, nuosubu, — žiūrėjo j savo sūnėną Kunotas, lyg 
pirmąkart j{ matydamas.

— Jei, anot Tvirbuto, Mindaugas nori apsiskelbti vienvaldžiu 
Lietuvos valdovu iš meilės savo genčiai, jam daug kas atleistina...

— Iš meilės savo genčiai! — piktai nusijuokė Kunous. — Tas 
garbėtroška, valdžiotroška, užsispyręs savimyla uikstosi viską pa
siglemžti ir savo širdyje tik juokiasi iš tokią jo liaupsintoją, kaip 
tu ir Tvirbuus.

Šventaragio paširdžiuose ėmė tvinksėti Jpykis prieš senolio už
sispyrimą, neatlaidumą ir, kaip jis sauvlenas galvojo, siauraprotys- 
tę, ir jis atsakė jam kiek pakeltu balsu:

— Ne tik aš ir Tvirbutas, bet ir daug kas šiandien taip galvoja. 
Pažiūrėk, senoli, j tą drebulę ant kurios tu sėdi. JI virto skersai 
upės, bet ar Dysna nustojo tekėjusi? Ne, ji teka ir toliau, ir niekas 
negali jos užtvenkti. Dabar dar u epušė guli, o ateis pavasaris, 
ledą luiui ją sutriuškins, srovė nuneš jos atplėšąs, ir ji dings kaip 
nebuvusi. Ar ne taip nūn atsitinka su tūlais rikiais, kurie spyriuo- 
jasi su Mindaugu? Aš dar jaunas ir nepatyręs, aš nežinau nei kaip, 
nei kas, tik aš jaučiu, kad mūsą šalyje gimsta kažkas nauja, kad 
brėkšta nauja aušra. Tavo, plaštakos didelės ir rankos tvirtos, bet

ar tu, senoli, gali savo plaštakomis uždengti brokštančią aušrą?
Kunous žiūrėjo J kalbanti savo sūnėną ir prieš savo norą gė

rėjosi tuo išlakiu, petingu jaunuoliu. Jam paširdžius užliejo pasi
didžiavimas, kad ta atžala ištryško iš seno Suginto kamieno. Sunku 
jam buvo sutikti su jo samprotavimais, ir us jo paskutinis klausi
mas praskambėjo jo ausiai juokingai — kas gi gali plašuka uždeng
ti brėkštančią aušrą? Jis sakosi esąs dar jaunas ir nepatyręs, o kai 
ba kaip šventyklos išminčius. Juk jis ten nuolat ir landžioja... Jam 
skundėsi Sugintas ir Eglė, kad jie nesuprantą savo jaunylio, bet kas 
j( supranta? Kai pažiūri 1 jo dideles, mėlynas, Šaltas akis, tai, ro
dos, pažiūri l tankyną: kokios laumės žino, kas ten slypi? ►

— Tas perkūno išpera iš Kernavės visiems snarglaižoms ma
kaules sumaišė, — pratarė Kunotas nebe piktai. — Jei nežinočiau, 
kad tu mano sūnaus ir Eglės vaikas, imčiau galvoti, kad tu nulip
dytas iš to paties molio, kaip ir tavo Mindaugas. O gal tu toks ir 
esi, koks čia Perkūnas supaisios? Ne, aš negaliu skūsti, — pridūrė 
jis patylėjęs, — visi kiti Suginto vaikai eina kas sau, o tu kažkodėl 
manęs nesišalini. Senam ir vienišam šernui, kaip aš, anot Mindau
go, ui nemenka paguoda.

-- Aš mėgstu senus ąžuolus, senoli, — nusišypsojo švenura
gis ir paskum paklausė: — Jei tu josiKernavėn, ar mane pasiimsi?

-- Kaip gi, kaip gi, jei Mindaugas apžios mano galvą, kas mane 
ištrauks iš jo nasrą --nusikvatojo senas kunigas. — Juk man reikės 
ten patarėjo ir sargo! Tu visus vedžioji už nosies, aš nesakau, kad > 
tu nori vedžioti, bet vlstiek vedžioji. Ir kartais tą (varai mane l 
dideli Pasiutimą, o žinai kodėl? O gi todėl, kad tu, kaip geras šau
lys, vis savo liežuviu pauikai (taikini, —jis pažiūrėjo l savo sflnė-* 
ną su tėviška meile. — Grįžkime f stovyklą, — jis atsistojo, — gal 
uvo tėvas grižo iš Dleveltos. Pasiklausykime, ką jis ten girdėjo.

Viskas buvo paruošta sueigai. Vienas ugniakuras kūrenosi ret- 
melės pakraštyje, ir po visą stovyklą skleidėsi gomur j erzinąs, ska
nus ant iešmą kepamos šernienos kvapas; aplink kitą dideli ugniaku
rą jau buvo sustatyti suolai ir kėdės svečiams. Kuniglenė Eglė, Mir 
ga bei rikią pačios su dukterimis darbavosi maisto palapinėje, dė- 
liodamos ant medinlą padėklą šaltus užkandžius, jei kas norės. Mi
daus ir alaus statinaitės, kaip nusipenėję apvalūs paršiukai, jau 
dribsojo paguldyti ant kryžoką čia pat prie laužo.

Gr(žę stovyklon, Kunotas ir Šventaragis persiskyrė. Senasis ku-"* 
nigas nuėjo prie statinaičių, o Šventaragis prisijungė prie Manto ir 
šilinio, kurie sėdėjo prie ugniakuro. Eikutis čia pat atsisėdęs drožė 
plonus, smailius iešmus šernienai pasmeigti.

— Kaip uvo šonas, Manui? — pasiteiravo švenuragis.
— Kol sėdžiu, nieko, bet kai pajudu, tai duria, kaip Eikučio 

iešmai, — šyptelėjo jis Eikučio link. — Tas prakeikus bernas 
man visą šventę sugadino. Turiu čia dabar su bobom trintis.

— Juk tu mėgsti sijono draugystę, -- neiškentė nevamptelė
jęs šilinis. .v (Bus daugiau)
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
•” Kur gi toji svajonių 

šalis?” Klausia keturi ke
liauninkai. Kur ji ir kaip 
sunku ją surasti, matysite 
šeštadienį, sausio 27 ir sek
madienį, sausio 28.

Antano Rūko veikalą 
”Keturi keliauninkai” to
mis dienomis šv. Jurgio 
parapijos salėje stato "Vai
dilos” teatras. Pastatymas 
iš rėžis. Petro Maželio pa
reikalavo be galo daug dar
bo ir pastangų, bet jis jau 
dabar džiaugiasi galėjęs su
burti tokį gražų būrį jauni
mo ir paruošti vaidinimui.

5 paveikslų veikale be 
vaidintojų bus ir šokėjų, 
muzikos, gražių dekoracijų 
ir — daug malonumo ste
bint mūsų jaunimą ne tik 
vaidinant, bet ir gražiai lie
tuviškai kalbant.

šeštadienio ir sekmadie
nio spektakliams bilietai 
gaunami Dirvoje kasdien 
iki 5 vai. vak. Galima užsi
sakyti ir skambinant telef. 
431-6344.

• Jonas Pažemis su šeima 
persikėlė gyventi į-Willoug- 
by, Ohio. Jo naujas adre
sas dabar yra toks: 5224 
Stravvberry Lane, Willough- 
by, Ohio 44094. Telefonas: 
946-8998.

• Verdi ”Requiem” bus 
išpildoma Clevelando Or
kestro koncertų programo
je vasario 1 ir 3 dienomis, 
Severance salėje. Solo par
tijas atliks sopranas Gab- 
riella Tucci, mezzo-soprano 
Janet Baker, tenoras Pier- 
re Duval ir bosas Martti 
Talvela. Jau pats solistų 
kvartetas rodo į aukštą kon
certo lygį, nekalbant apie 
paties orkestro ir choro 
meninį lygį.

Bilietai gaunami Seve
rance Hali kasoje.

• Tautinių Kultūrinių 
Darželių Federacija savo 
susirinkime sausio 18 d. nu
tarė pravesti šiems metams 
valdybos rinkimus. Jos įves
dinimui balandžio mėnesį 
bus rengiama vakarienė.

Ši kultūrinė organizacija 
turi apie $20,000 fondą, ku
rio nuošimčiais padengia ei
namuosius reikalus. Pas
kiausia dovana $5,000 dar
želių federacijai buvo gau
ta iš garsios senos Cleve
lando Hanna turtuolių šei
mos fondacijos.

Darželių federacijoje ak
tyviai veikia lietuvių, estų, 
latvių ir suomių darželių 
grupės. (kskj

• šv. Jurgio parapijai rei
kalingas sargas-džen i torius. 
Prašoma kreiptis j kleboni
ją-

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone. 
Teirajutis telef.: 431-2497.

PARENGIMAI
L CLEVELANDE _

SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos 
teatro pa Su tyma s A. Rūko "Ke
turi Keliauninkai".
VASARIO 10 D. Ateitininkų ba

lius šv. Jurgio parapijos salėje.

VASARIO 11 D. §v. Kazimie
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos, naujos parapijos salė
je mini Lietuvos Nepriklausomy 
bės 50 metų sukaktį. įėjimas 
laisvas.

VASARIO 18 D. Lietuvos 
Valstybės Atstatymo 50 Metų 
Sukakties Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras Sv. Jurgio para
pijos salėje.

K. S. Karpius - ALT S-gos Clevelando
skyriaus garbes pirmininkas

Ilgamečio tautinės 
srovės veikėjo, buv. Dir
vos redaktoriaus ir ALT 
S-gos skyriaus pirmi
ninko K.S. Karpiaus na
muose sausio 20 įvykęs 
ALTS-gos Clevelando 
skyriaus narių metinis 
susirinkimas, Vilties d- 
jos pirm. A. Laikūno 
siūlymu, vienbalsiai nu
tarė K.S. Karpių išrink
ti skyriaus garbės pir
mininku. Visiems gerai 
žinoma jo veikla, — per 
50 metų jis veikė spau
doje ir organizacijų vado
vybėse, visą laiką buvo 
ta tautinės srovės ašim, 
aplink kurią sukosi, augo 
ir bujojo tautinė idėja, 
jos darbai. K.S. Karpius 
šiltais žodžiais padėko
jo už jam suteiktą gar
bę ir pasižadėjo toliau 
tęsti savo pamėgtą vi
suomeninį darbą tauti
nės srovės ir lietuvių 
tautos labui.

Atidaręs susirinkimą, 
jam pirmininkauti K.S. 
Karpius pakvietė dr. VI. 
Ramanauską, o sekre
toriauti J. Rastenį.

Susirinkimas priėmė 
ir patvirtino K. Kara
liaus pertiektą praeito 
susirinkimo protokolą, 
valdybos pirm. K. S. 
Karpiaus, iždininko VI. 
Blinstrubo, revizijos ko
misijos pirm. St. Ma
čio pranešim-s.

Skyriaus narių pasi
sakymuose išryškėjo pa
grindinė mintis, jog nau
jai išrinktoji valdyba tu
rėtų imtis iniciatyvos pa 
gyvinti skyriaus veiklą

KOVO 2 D. ALT S-gos Cle- 
vlenado skyriaus tradicinis Va 
sario 16 minėjimas. Bus įdo
mi paskalų ir koncertinė da
lis.

KOVO 9 D. Koncertas Nau
jos parapijos salėje. Progra
mą atlieka sol. Daiva Mongir- 
daitė. Rengia šv. Kazimiero 
lit. mokyklos tėvų komitetas.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė.
BALANDŽIO 20 D. Vysk. 

M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga Ir Aukuro an
samblio koncerus.

GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland 
-Sheraton viešbutyje.

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės 
koncerus Slovėnų salėje.

jon įtraukiant ne tik dau - 
giau jaunimo, bet žadi
nant ir vyresniųjų sąži

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

'S BASEMENTŠI

S PIRKITE MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45; PIRMAI). IR KETVIRTAD. IKI 9 V. V.; SKYRIUOSE 
KASDIEN 9:30 IKI 9:30

NAUDOKITE EAGLE STAMPS KAIP PINIGUS MAY KRAUTUVĖJE

Specialus žinomų "Morgan Jonės 
100% Acrylic "Softaire” Thermal
anklodžiu pirkinys

labai

Morgan Jonės thermal antklodės su nylono kraštais. Skal
biamos ir šiltos. Gaunamos rusvos, ružavos, mėlynos, 
auksinės, žalios ir baltos spalvos. Visos 
minkštos.

iškilos ir

66x90 viengubos 
jei be trukumu, 6.99

80”x90” dvigubos ar queen, 
jei be trukumu,9.99, 5.99

Dvigubos 
lovos komplektas 49.99

Viešbučio tipo dryžuoti su spy
ruoklinis matracai su pritaikyta 
spyruoklių dėže. Apmušti skal
biamo vinylio medžiaga. Kojos 
ir atramos. Dryžuotos medvilnės 
antvalkalas. Sureguliuotos plie
no spyruoklės medvilnės me
džiaga.

NEREIKIA ĮMOKĖJIMO 
patogios išmokėjimo sųlygos

BASEMENT DO.MESTICS — VISOS 7 KRAUTI VĖS, SHEFFIELD ĮSKAITANT

CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO 50 METINĖMS ATŽYMĖTI

stato
ANTANO RŪKO 5 VEIKSMŲ VAIDINIMĄ

KETURI KELIAUNINKAI
Režisūra, dekoracijos, choreografija ir kostiumai 

PETRO MAŽELIO.
Laikas: šeštadienį,: sausio mėn. 27 d.,: 7 vai. vakaro 

sekmadienį, sausio mėn. 28 d., 4 vai. po pietų.
Vieta: šv. Jurgio parapijos salė. Bilietai gaunami DIRVOJE

nę, kviečiant juos akty
viau reikštis organizaci
jos darbuose. Tuo reika
lu numatyta šaukti atski
ras susirinkimas, kur bū
tų skirta daugiau laiko 
skyriaus veiklos klausi
mams nagrinėti.

Dr. VI. Ramanauskui 
padarius trumpą prane
šimą LN F anglų kalba 
leidžiamos knygos rei
kalu, nutarta iš skyriaus 
kasos skirti 100 dol. Sky

rius taip pat kasmet pi
nigais remia abi Cleve
lando mokyklas ir Vasa
rio 16 gimnaziją. Be to, 
skyrius yra stambiau
sias savo įnašu Vilties 
d-jai.

Iždas gi papildomas 
ne vien narių mokesčiais, 
bet ir sėkmingai suruo- 
šiamais vakarais, kurių 
didelė dalis pelno atiten
ka Dirvai.

1968 m. kadencijai į 

valdybą buvo išrinkti V. 
Benokraitis, V. Blins- 
trubas, V. Gedgaudas, K. 
Karalis, J.P. Nasvytis 
ir Vyt. Stuogis. [revizi
jos komisiją A. Garmus, 
St. Mačys ir F. Mackus.

Skyriaus nariai po su
sirinkimo dar ilgokai 
dalinosi Clevelando lie
tuvių visuomeninio gy
venimo nuotaikomis, vai
šinami skyriui nuošir
džiai talkinančių ponių.

lovų JJJ99



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Chicagos lietuviai prieš didįjį
bandymą jurgis jankaitis

MIRĖ KIPRAS 
PETRAUSKAS

Sausio 17 d., 83 m. 
amžiaus sulaukęs mirė 
Lietuvos operos solis
tas - veteranas Kipras 
Petrauskas.

• Piet. Kalifornijos ALT 
skyrius, kuriam pirminin
kauja Jonas činga, išleido 
atsišaukimą anglų kalba, 
kuriuo apeliuojama į ameri
kiečių visuomenę atkreipti 
dėmesj į Lietuvos klausimą.

Atsišaukime trumpai iš
dėstomi tie svarbūs Lietu
vos istorijos bruožai, kurie 
privedė prie nepriklausomo 
gyvenimo Vasario 16 aktu. 
Ta proga pažymėtina, jog 
ir Sov. S-ga 1920 m. pasira
šė su Lietuva sutartį, ku
rioje atsisakoma nuo bet 
kokių teisinių ar teritorinių 
pretenzijų į Lietuvą.

1940 m. Lietuvą vėl oku
pavus, Sov. S-ga vykdo ge
nocidą, persekioja religiją, 
o tauta ryžtingai tęsia re
zistenciją, nežiūrint, kad 
dėl to žuvo tūkstančiai lais
vės kovotojų.

Pasaulis negali būti ra
mus, žinant, kad lietuvių 
tautai atimtos pagrindinės 
teisės ir žmogaus laisvės.

• Aloyzas Jančys, Ro- 
chesterio lietuvių kolonijos 
veikėjas ir aktyvus tauti
nės srovės narys, papildė 
savo įnašą Vilties draugi
jai atsiunčiant dar 25 dol. 
Neužilgo jis jau įsirikiuos 
į Vilties šimtininkų eiles.

Malonu, kad ir be specia
laus vajaus Dirvos rėmėjai 
— Vilties draugijos nariai 
atsiliepia į spaudos vargus 
ir savo įnašais stipriai pri
sideda prie tų sunkumų 
nugalėjimo.

ALT S-gos East Chicagos 
skyrius neseniai savo meti
niame susirinkime paskyrė 
Vilčiai 400 dol., tuo pasiek
dami savo įnašu tūkstanti
nę. Tai ypatingai gražus 
pavyzdys visiems ALT Są
jungos skyriams ir jų na
riams. Jiems priklauso šilta 
ir nuoširdi Dirvos leidėjų 
ir redakcijos padėka.

AUKOS DIRVAI

A. IsdOnis, Cahokia ........ 4.00
J. Aukštikalnis, Brooklyn 2.00 
J. Rasys, Cambridge .....  5.00
A. Davidonis, Phila.......... 5.00
A. Barančiukas, Chicago 2.00 
A. Pimpė, Chicago ........ 7.00
P. Petrauskas, Chicago .. 1.00 
V. Jonikas, Brooklyn .....  2.00
V. Kalvaitis, Cleveland .. 1.00
J. Guobys, Providence ... 1.00
V. Gudaitis, Chicago ........ 2.00
E. Rėklys, Warren......... 1.00
K. Germanas, St. Charles 2,00
S, Liaukus, Monroe ....... 2.00
P. Lickus, Chicago ........ 1.00
J. Švarcas, Cleveland ... 5.00
K. Trečiokas, Newark .. 5.00
M. LoPresto, Ann Arbor 2.00 
G. Juškėnas, Cleveland .. 2.00 
J. Sniečkus, Cleveland ... 2.00 
A. Senikas, Rock Hill..... 2.00
J, Jasinskas, Cteean City 5.00
J. Montvila, Chicago .....  4.00
K. Šeputa, Detroit ..........  2.00
M, Dausa, Schomberg .... 2.00 
P. Didelis, Phila.............  2.00
F. Juras, Cleveland ....... 2.00
J. Venckus, Providence .. 1.00

A. Jonaitis, Cleveland .... 2.00 
J. Namikas, Chicago ......  1.00
A. Abakanavičius,

Little Falls ...........  1.00
M. Židonis, New Haven ... 3.00 
O. Navasaitis, Detroit ... 2.00 
A. Tamošaitis, Kingston 10.00

NEW YORK

MADŲ PARODA
Penktoji madų paroda 

New Yorke rengiama šių 
metų kovo mėn. 24 die
ną, 2 vai. p.p. puošnioje 
Le Cordon Bleu salėje. 
Parodos tikslas šiais me
tais yra paremti New 
Yorko Kutūros Židi
nio Jaunimo Namus. Ren
gimo komitetą sudaro: 
R. Alinskienė, I. Dičpi- 
nigaitienė, F. Ignaitienė, 
A. Kazickienė, J. Kiau- 
nienė, R. Kudžmienė, A. 
Sabalienė, N. Ulėnienė, 
M. Varrtienė ir J. Vyty- 
vienė.

CHICAGO

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp! 
Neo-Lithuania Chicagoje, 
rengia š. m. vasario mėn. 
24 d. Užgavėnių blynų va
karą Balio Pakšto salėje 
(2801 W. 38). Svečiai bus 
vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir 
įvairiais skanėstais. Įėji
mas su vakariene 5 doleriai, 
studentams — 3 doleriai, 
šokiams grieš pilno sąstato 
Balio Pakšto vadovaujamas 
orkestras. Pradžia 8 vai. va
karo. Užsakymus priima 
dr. Antanas Kalvaitis (6801 
So. Washtenaw Avė. Telef.: 
PR 6-8425) staliukai: po 4, 
8 ir 10 asmenų.

LTA Sambūrio Valdyba

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Prieš trisdešimt metų 
Lietuvoje, diplomuota ag
ronome, vėliau Sibiro trem
tinė Janina Urbonavičiūtė, 
Lietuvos žurnalistų S-gos 
paskelbtame konkurse lai
mėjo 100 litų premiją už su
kurtą šūkį: ”Laukinis žmo
gus spaudos neskaito”.

Stebėdamas ir pasekda
mas tą premijuotą šūkį š. 
m. sausio mėn. 21 d. AL 
T-bos Chicago skyriaus po- 
sėdynežinomas autorius pa
leido sąmojų: "Tik Lietuvos 
priešai jos laisvės kovų did
vyrių negerbia”.

Tame posėdyje 28 galvos 
įvairiais būdais ir priemo
nėm laužė savo mintis kaip 
geriau atžymėti Lietuvos 
laisvės 50 metų jubiliejinę 
sukaktį. Visi to posėdžio 
dalyviai priėjo prie vienin
gos išvados, kad 1968 m. 
vasario mėn. 18 dieną, 3 
vai. p. p., Civic operos rū
muose neliktų ne vienos vie
tos tuščios.

Nejaugi Chicagoje iš 
100.000 lietuvių ir lietuvių 
kilmės žmonių neatsiras 
3500 asmenų, kurie tą die
ną savo atsilankymu nepa
gerbtų Lietuvos laisvės ko-

Laisvės Kovos Metai sku
biai rieda pirmyn. Artėja 
patys didieji įvykiai — iš
kilmingi Vasario 16-tos — 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 50 metų sukak
ties minėjimai. Sukaktis 
reikšminga, istorinė ir už
dedanti kiekvienam lietu
viui, esančiam laisvajame 
pasaulyje, tam tikrą atsa
komybę ir įsipareigojimų.

Savaime, visoje Ameri
koje ir kituose laisvojo pa
saulio kraštuose šią sukak
tį minės ALT, Lietuvių 
B e n druomenės padaliniai, 
įvairios organizacijos ir 
mokyklos. Minėjimų bus iš
tisa grandis. Tokiuose mi
nėjimuose turime išgyven
ti Lietuvos praeitį, giliai 
susimąstyti ties dabartine 
Lietuvos tragedija ir plačiu 
mostu pasiryžti tokiems 
darbams, kurie nesibaigtų 
rezoliucijų suredagavimu.

Vienu iš didingiausių įvy
kių laikytinas Chicagos 
Lietuvių Tarybos ruošia
mas jubiliejinių metų mi
nėjimas, įvykstąs vasario 
18 d. miesto centre, Civic 
Operos rūmuose. Tai ne ei
linis įvykis ar pasikartojan
tis minėjimas.

votojų šviesaus ir didvyriš
ko atminimo.

AL T-bos Chicago sky
rius šventai tiki, kad tą die
ną į "Kovotojų” kantatą 
visi bilietai bus išparduoti. 
Ir Chicagoje ir jo apylin
kėse gyvenantieji lietuviai 
parodys savo kilnius patrio
tinius jausmus, kad jie sa
vo kritusius brolius dėl tau
tos laisvės gerbia ir myli 
ne tik žodžiais, bet ir veiks
mingais darbais. (ia) 

(Sk.)

BALUČIO ATMINIMO
AKADEMIIA
Maloniai kviečiame vįsas 

lietuvių organizacijas, stu
dentus su spalvomis, daly
vauti B. K. Balučio atmini
mui ruošiamoje Akademi
joje, kuri įvyks 1968 m. va
sario 4 d. (sekmadienį), 3 
vai. po pietų Jaunimo Cent
ro didžiojoje salėje,: 5620 
S. Claremont Avė., Chica
go, 111.

Mišios bus laikomos 2 
vai. p. p. Jėzuitų bažnyčio
je. Prašome visas organiza
cijas dalyvauti su vėliavo
mis. Mišioms renkasi 1 vai. 
p. p. Apie organizacijų da
lyvavimą prašome pranešti 
K. Cicėnui, 4004 S. Talman 
Avė., telefonas 254-0270 
iki 1968 m. sausio 31 d.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausia Valdyba 

Rengėjai (4-10)

Tarybos žmonės gerai ap
mąstė, kad tokia proga 
mums, lietuviams, reikia 
pasirodyti ir amerikiečiams 
kaip kovojančios dėl savo 
tėvynės laisvės tautos gy
va dalimi. Operos rūmai pa
sirinkta tam, kad vienu 
kartu sutelkus 3500 žmonių 
ir kad toks jau pats žygis 
stebintų amerikiečius. Taip 
pat manoma, kad šventėje 
dalyvaus visa eilė iškilių 
amerikiečių. Visa tai, žino
ma, turi ir didelę dalį rizi
kos. Tokią auditoriją pripil
dyti reikia iš lietuvių pusės 
ryžto ir pasiaukojimo. Da
bar nebesvarstykime klau
simo, kur būtų geriau to
kią šventę ruošti, bet mąs
tykime, kuo kas galime 
prie tos šventės sėkmingu
mo prisidėti.

Chicagos Lietuvių Tary
bos pirmininkas Julius Pa- 
kalka, visada tylus ir kuk
lus, šiuo atveju pasirodė 
vertas ypatingo dėmesio 
vyras. Jis pirmas šios šven
tės paruošimui sudėjo savo 
asmeniškas stambias au
kas. Jo pastangomis, pagal 
poeto Stasio Santvaro žo
džius, muz. J. Gaidelis su
kūrė didingą kantatą "Ko
votojai”. Tai kūrinys, ku
riuo bus pagerbti visi am
žių sąvartoje už Lietuvos 
laisvę kritę Kovotojai.

Kantatą "Kovotojai” iš
pildys "Dainavos - ansamb
lis, talkinant įvairių chorų 
choristams. Muz. Petras Ar- 
monas su dainininkais pra
leidžia daug nemigo naktų, 
beruošdami šį kūrinį. "Ko
votojus” palydės Lyric sim
foninis orkestras. Kantato-

HELP VVANTEI) MALĖ

MECHANICAL 
ENGINEERS

White Truck Div., While Motor 
Corp. a Cleveland manufacturer of 
heavy duty trucks, has immediate 
openings for graduate mechanical 
engineers with 2 to 5 years experi- 
ence preferrably in automotive in- 
dustry. Unlimited advancement op- 
portunities. Expensive company paid 
benefits. Excellent starting salaries.

Send detailed resume to:
MR. M. MORRIS
P. O. BOX 4747

CLEVELAND, OHIO 44101
Or call: (216) 431-2000 ext. 615

WHITE TRUCK DIV. 
WHITE MOTOR CORP.
An Equ.il Opportunity Employer 

(10-12)

WANTED 
MACHINE REPA1RMEN 

JOURNEYMEN ONLY 
Need men for mainter.ance of heavy 
tool machines, also need machine 
repairmen with numerical control 
electrical experience.

Plenty of Overtime 
REPUBLIC DIF. «< TOOL CO. 

45094 Van Born, 
Wayne, Mich.

313 - - 721-7800

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

ŠV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI AUŠROS 
VARTŲ ŠV. MARIJOS — GAILESTINGUMO MOTINOS 

KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI.
KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, JEIGU LAIKU 

SURINKSIME LĖŠAS.
VISI LIETUVIAI, NE TIK SUAUGĘ, BET IR VAIKAI 
PRISIDĖKIME SAVO AUKA PRIE ŠIO MŪSŲ TAUTOS 

KANKINIŲ PAMINKLO.
Aukoms adresas: 

LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 
2701 W. 68 St., Chicago, III. 60629

Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių 
(tax deductible).

je turėsime malonios pro
gos gėrėtis solistais: Dana 
Stankaityte, Arnoldu Vo- 
ketaičiu ir Antanu Pavasa
riu.

Matome, kaip rūpestingai 
šventei ruošiasi mūsų me
nininkai ir pati Taryba. Tad 
kuo gi mes galėtume prie 
šventės sėkmingumo prisi
dėti?

Tą dieną neturime su- 
abėjoti šaukiančiai parei
gai, neturime pasilikti sa
vųjų rūpesčių klane, bet pa
kilti visiems į vieną ir reik
šmingą žygj — į Jubilieji
nį minėjimą, kuriame visi 
drauge nulenksime galvas 
KOVOTOJAMS už Lietuvos 
laisvę ir pasiryžime tęsėti 
savo pažadą: "Ir aš dirbsiu 
Tau, manoji gimtoji žemė, 
manoji Lietuva, kol Tu būsi 
laisva."

Dabar planuokime savo 
kasdieninius rūpesčius taip, 
kad vasario 18 dieną jie 
mus atpalaiduotų ir kad vi
si Chicagos keliai visus lie
tuvius suvestų į didžiąją 
Tautos šventę.

NEPAMIRŠKIT 
REGISTRUOTIS

Neturintieji JAV piliety
bės sausio mėnesį turi įteik
ti paštui savo gyvenamos 
vietos adresą, užpildant nu
statytos formos kortelę, 
kuri gaunama kiekvienam 
pašte,

To nepadariusiems nu
matyta bauda. Todėl ne 
Amerikos piliečiai, gyveną 
šiame krašte, nepamirškit 
registruotis.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph f. Gribauikat 
Executive Secretary

0N INVESTMENTS 
Unitj of $100 00 
Dividend Checki 
Mailed Ūuarterly

ON BONUS SAVINGS
Unitą of $1,000.00

For 3 Yeorg 
Dividendą Paid

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 40450

Phone (Are* Code 312) 6S44330
HOURS-. Mon. M; Teet, Thwr»., Fri. 9 5; 5tt. 91; Wed. Ooaed 

Sevlefa lo By Tb lOflb Of Tb MoeHt Wltt From Tie lot.

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLINIO RAŠINIO 

KONKURSAS

Kaip anksčiau buvo skelb
ta ir dabar Korp! Neo-Li
thuania primena, paskuti
nis terminas neolithuanų 
stovyklinio rašinio konkur
sui skirtiems rašiniams 
įteikti yra š. m. kovo 31 d. 
Konkurse gali dalyvauti 
korporantai, stovyklavę pra
ėjusią vasarą. Rankraštis 
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji 
turi liesti Korp! Neo-Lithu- 
ania stovyklos programą.

Trys geriausi rašiniai bus 
premijuojami: I prem. 50 
dol., II — 25 dol. ir III — 
15 dol.

Konkursiniai rašiniai iki 
nustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi
ninko Algio Modesto adre
su: 6456 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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