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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JOHNSONO METAI?
ATRODO, KAD ŠIE 1968 METAI BUS L. B. 
JOHNSONO METAIS, KURIEMS BAIGIANTIS 
JIS BUS PERRINKTAS PREZIDENTU, NORS 
IR BE DIDESNIO ENTUZIAZMO—TAIP BENT 

SPĖJAMA METAMS PRASIDEDANT.

----------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------------
Jei pereitų metų vi

duryje atrodė, kad pre
zidentas Johnsonas ga
lėtų pralaimėti kiekvie
nam respublikonų kan
didatui — taip bent tei
gė kai kurie viešosios 
nuomonės tyrinėtojai — 
šiuo metu jo galimybės 
laikomos tiek pasitai

IŠ VISO PASAULIO

• Pueblo, š. korėjiečių pa
grobtas JAV kąro laivas, 
JAV spaudoje sukėlė ginčų, 
eilę klausimu, į kuriuos ne
randama atsakymo. Pir
miausia klausiama, kodėl 
laivo kapitonui pranešant 
apie laivo okupavimą nebu
vo suteikta aviacijos ir lai
vyno pagalba, kodėl laivas 
savo misijai buvo pasiųstas 
be reikiamos apsaugos ir 
kodėl skelbiama, kad įgula 
būsianti paleista, sulaikant 
tik patį laivą? Gen. štabas 
ir Valst. Departamentas 
kaltinami dėl nesuderinimo 
tuo reikalu žinių ir komu
nikatų.

• Clark Clifford, naujai 
pakviestas JAV Gynybos 
Sekretorius, vietoj atsista
tydinusio McNamaros, Se
nato ginklavimo komisijoje 
pareiškė, kad jis priešinsis 
bet kurioms pastangoms ap
riboti ar sustabdyti š. Viet
namo bombardavimą, kol 
Hanoi laikysis savo ”karin- 
gų užmačių”. Jis gynė tų 
bombardavimų reikšmę ka
riniu atžvilgiu, be to, kai 
kuriais ginklavimosi ir ka
rinės politikos klausimais 
labai skyrėsi nuo savo pirm- 
takūno,

• Prezidento Johnsono 
įsakymas pašaukti akty- 
vion tarnybon dalį atsargos 
karių, daugiausia iš aviaci
jos dalinių, reiškia stiprų 
ramstį ieškant taikios išei
ties iš Korėjos konflikto 
diplomatinių derybų keliu. 
Tuo tarpu š. Korėjos komu
nistai skelbia griežtus ir 
karingus reikalavimus "nu
bausti įsibrovėlius”. Prez. 
Johnsono reikalavimu, pa
dėčiai svarstyti sausio 26 
susirinko JTO Saugumo Ta
ryba. P. Korėjoje tuo tar
pu jau žuvo du amerikiečių 
kariai gaudant iš š. Korėjos 
infiltruotus atentatininkus.

• Tiršta migla ir debesų 
sluoksniai kliudo JAV avia
cijai pagelbėti smarkiai 
puolamoms bazėms. P. Viet
name. Prie demilitarizuoto
sios zonos ir Laoso pasieny
je sukoncentruotos stam
bios š. Vietnamo karių pa
jėgos siekia užimti pagrin
dines bazes prieš įsigalio- 
jant Tet — Vietnamo nau
jų metų — laikinoms pa
liauboms. Spaudoje spėlio
jama, jog š. Vietnamo kraš
to apsaugos ministeris gen. 
Gap siekiąs ryškios perga
lės P. Vietnamo šiaurinėje 
dalyje, kad užėmus geras 
strategines pozicijas prieš 
prasidedant taikos dery
boms. Kiti gi vėl tvirtina, 
kad jokių derybų nebus iki 
rudens, laukiant JAV pre
zidento rinkimų. 

siusiomis, kad rinki
mus jis turėtų laimėti. 
Iš dalies dėlto, kad buv. 
Alabamos gubernato - 
riaus Wallace kandida
tūra respublikonų kan
didatui atims dalį balsų 
iš taip vadinamos deši
niosios pusės, iš dalies 
todėl, kad daugumas ame
rikiečių pradeda tikėti, 
jog, Johsonas nepaisant 
visų jo trūkumų, susida
riusioje būklėje padarė 
galimai teisingiausią 
sprendimą.

Tunu tačiau paste
bėti, kad iki rinkimų dar 
toloka, gyvenimas nesto
vi vietoje ir viskas dar 
gali atsitikti. Pagaliau 
ir visi tie, kurių nuo
monėmis remiuos, nė
ra neklaidingi.

Kaip toli nuomonės ski
riasi galima gerai pai
liustruoti dviejų kolum- 
nistų prezidento kalbos 
Kongresui įvertinimu, 
tilpusiu viename ir tame 
pačiame laikraštyje. Vie
nas (Roscoe Drummond) 
teigė, kad toji kalba ma
žai turėjusi bendro su 
ateinančiais rinkimais 
(proved to be remarkab- 
ly free from the usual 
election-year politics). 
Kita (Mary McGrory)tei' 
gia visai ką kitą: "It 
was an election-year 
speech addressed to 
middle-aged voter"...

Šiek tiek tiesos turi 
abu, lygiai kaip jos yra 
ir trečio (Joseph Also- 
po) teigime, kad prezi
dento prestižas krašte 
buvo jau pakilęs jam dar 
prieš užlipant į kalbėto
jo paaukštinimą Atstovų 
Rūmuose. Toji kalba, 
anot Alsopo, galėjusi pre
zidentui padėti, nes buvu
si politiškai gudriai suda
ryta, tačiau pagrindinė 
priežastis, kodėl prezi
dento prestižas pakilo 
buvusi toji, kad jo opo
nentai netenka pritari
mo. Vietnamo karo kri
tikai pertempė savo siū
lą, jie buvę ’too shrill, 
too vicious and too vio- 
lent’. Be to, norėčiau pri
dėti, jie nepasiūlė ko
kios priimtinos alterna
tyvos, išskyrus visišką 
kapituliaciją, kurios tie
siogiai nedrįsta pasiūly
ti nei senatorius Full- 
brightas.

Prezidentas apsižiūrė
jo, aiškina Mary Mc 
Grory, kad rinkikų dau
guma yra pavargusi ne 
nuo paties karo, bet nuo 
triukšmingų protestų 
prieš jį, kad jie ne tiek 
rūpinasi santykiais tarp 
rasių, kiek bijo riaušių. 
Sprendžiant iš preziden
tui sukeltų ovacijų po to, 
kai jis pasisakė už tvar
kos išlaikymą ir įstaty
mų gerbimą, atrodo, kad 
su rinkikųpažiūromis su. 
tinka ir įstatymų leidė
jai.

Jei tie sumetimai iš 
tikro privestų prie pre
zidento Johnsono per-

VIRŠUJE: Dr. Algirdas Bud- 
reckis ir Teresė Gečienė vieną 
valandą užtrukusioje radijo pro
gramoje supažindina angliškai 
kalbančią visuomenę su Lietu
vos problema. Dešinėje progra
mos pravedėjas JackMcKinney.

K. čikoto nuotrauka

PAVYZDYS KITOMS VIETOVĖMS

Philadelphijos lietuviai sėkmingai pradėjo 

Lietuvos Laisvės Kovos Metus
Džiugu prisiminti, kad 

Jubiliejinių metų minėjimui 
P h i 1 a d e lphijoje pradėta 
ruoštis jau 1967 m. Kas ma
loniausia, kad šiam minėji
mui vadovauja komitetas, 
susidedąs iš jaunų, čia mok
slus baigusių jaunuolių. Jų 
jau daug kas padaryta, nors 
dar tik metų pradžia. Lie
tuvos garsinimas bus tęsia
mas, ne tik Jubiliejiniais 
metais, bet kol Lietuva ne
atsieks laisvės. Tegu nelau
kia okupantas, kad vyres
niesiems pasitraukus, jau
nimas nesidomės tautos li
kimu. Philadelphijoje, Ben 
druomenės iniciatyva, su
darytas Jubiliejinių metų 
komitetas, susidedąs iš Phi- 

rinkimo, iš akių būtų iš
leisti kiti didesni reika
lai. Anotlondoniškio Eco- 
nomist, kuris laikomas 
vienu geriausiai infor
muotų pasaulio spaudos 
organų, šių metų rinki
mai turėtų būti patys 
reikšmingiausi po 1940 
metų. Tada amerikiečiai 
trečią kartą perrinkda
mi prezidentu Frankliną 
Rooseveltą davė jam lais
vas rankas santykiuose 
su Hitleriu. Jei Johnso
nas laimės, jis turės to
kias pat laisvas rankas 
veikimui Azijoje, kaip 
kad Rooseveltą s gavo 
1940 metais Europoje.

Anot Economist poli
tinės situacijos anali
zuotojų, ne rasinė prob
lema daugiau rūpesčių

(Nukelta į 2 psl.) 

ladelphijos ir Pietinės N. J. 
apylinkių atstovų. Be to su
darytas ir Jubiliejinių me
tų Garbės komitetas, kurio-- 
pirmininku yra kardinolas 
Kroli. Į Garbės komitetą 
įeina daug žymių amerikie
čių, kaip miesto majoras J. 
Tate, televizijos žinių ko
mentatorius J. Facenda ir 
kt. Iš lietuvių: min. J. Ra
jeckas, Ch. čeledinas. St. 
blankas, prel. V. Martusevi- 
čius ir kt. Visam minėjimo 
organizavimui vadovauja A. 
Gečys. Sudarytos 4 komisi
jos. Organizacinė komisija 
— pirm. J. Gaila. Organiza
cinė komisija pravedą Va
sario 16 d. minėjimą. Minė
jimas Philadelphijoje vyks
ta Vasario mėn. 11d. Minė
jimas pradedamas 11 vai. 
pamaldomis šv. Petro ka
tedroje, Pamaldose daly
vaus ir kardinolas Kroli. 
Mišias laikys prel. V. Mar- 
tusevičius. Giedos Vilties 
choras ir dainininkė D. 
Stankūnaitė. Pamaldos ka
tedroje vyksta įprastu Ame 
rikos katalikams, kurių pa
prastai susirenka keli tūks
tančiai, metu, tai gal Phi
ladelphijos lietuviai pirmą 
kartą pasirodys katedroje 
su Lietuvai skirtu pamoks
lu ir lietuviškomis giesmė
mis. Iškilmingas minėjimas 
3 vai. p. p. vyksta Drexel 
Instituto salėje (32 and 
Chasnut). Pagrindiniu kal
bėtoju bus Lietuvių Fondo 
pirmininkas dr. A. Razma. 
Iš amerikiečių — kongres- 
manas R. Shveiker. Meni
nėje dalyje pasirodys Vil
ties choras ir dain. D. Stan
kūnaitė.

Antroji Jubiliejinių me
tų komiteto komisija yra 

Finansų komisija — pirm. 
J. Ardys. Finansų komisija 
rūpinasi lėšų sutelkimu Ju
biliejiniams metams pra
vesti. Jau yra surinkta virš 
3,200 dol. Lėšos skiriamos 
propogandai apie Lietuvą 
per televiziją, radiją, žur
nalus ir laikraščius. Lėšų 
telkimas bus tęsiamas ir to
liau. Lėšos veiksniams (A. 
L. T. ir kt.) bus renkamos 
šiemet tik minėjimo metu 
Drexel Instituto patalpose. 
Tikimasi, kad ir anksčiau 
aukojusieji bus duosnūs su 
aukomis ir laisvinimo rei
kalams, nes šiemet — Ju
biliejiniais metais visi tu
rime pasitempti ir paremti 
Lietuvos laisvės kovą.

Trečioji — Kultūrinė ko
misija organizuoja anglų 
kalba knygų apie Lietuvą 
parodą. Miesto biblioteko
je (19 and Vainest). Paro-

PARUOŠĖ MEMORANDUMĄ
Sausio 17 d. Vliko valdy

ba patvirtino laisvojo pa
saulio vyriausybėms įteikti 
numatyto memoran durno 
tekstą. Politinės Lietuvių 
Konferencijos (Washingto- 
ne, 1967 m. spalio 21-22 d.) 
nutarimu, tai bus bendras 
Lietuvos Diplomatijos Tar
nybos ir Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto me
morandumas. Lydimuosius 
laiškus (anglų, ispanų, pra n 
cūzų ar vokiečių kalba ra
šomus) pasirašys L. Dipl. 
šefas min. S. Lozoraitis ir 
Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas. Jie bus adresuo
jami vyriausybių galvoms. 
Rengiamas atitinkamas me- 

da atidaryta sausio 22 d. 
ir tęsis iki kovo 31 d. Bib
lioteka atdara šiokadieniais 
nuo 9-9 vai. šeštad. nuo 9-5 
vai. Sekmad. nuo 2-5 vai. 
Knygų įsigijimui, kurios 
turi būti padovanotos bib
liotekai, po 150 dol. paau
kojo dr. A. Šmulkštys ir D. 
Brauklys. šalia knygų ang
lų kalba, bus suruošta ir at
rinktų lietuviškų knygų 
(dalis Liet. Encikl. ir kt.) 
ir tautodailės paroda. Paro
dos bibliotekoje organizavi
mu rūpinasi S. Jurskytė. 
Taip pat lietuviškais kūri
niais bus papuoštas Phila
delphijos National Bank 
langas. Kultūrinės komisi
jos pirmininkas yra G. Sur- 
dėnas.

(Nukelta į 2 psl.) 

rhorandumo kopijų kiekis 
skleisti tarp įvairių kraštų 
parlamentarų, spaudos at
stovų ir kitų įtakingų vi
su o m enininkų. Vyriausy
bėms memorandumą įteiks 
Lietuvos diplomatinės at
stovybės, o kraštuose, kur 
jų nėra, — Vliko atstovy
bės arba Lietuvių Bendruo
menės ar atitinkamų orga
nizacijų vadovybės. Valsty
bių, kuriose lietuvių nėra, 
vyriausybėms memorandu
mas bus siunčiamas kitais 
atitinkamais keliais. Memo
randumo kopijoms visuo
menėse skleisti kviečiamos 
į talką lietuvių organizaci
jos. ši talka vykdytina ne 
tik sukaktuvinį vasario mė
nesį, bet ir per ištisus 1968 
Lietuvos Laisvės Kovos Me
tus.

Vliko valdyba parengė 
pavyzdį Vasario 16 minėji
muose priimti numatomoms 
r e z o 1 i ucijoms. Pavyzdys 
siuntinėjamas minėj i m u s 
r e n g iančioms organizaci
joms, kaip pagalbinė prie
monė, pasinaudotina rengė
jų nuožiūra.

Netrukus bus parengti ir 
projektai peticijų laisvųjų 
valstybių galvoms Lietuvos 
nepriklausomybės reikalu. 
Tas peticijas pasirašyti nu
matyta kviesti įžymius ati
tinkamų kraštų asmenis — 
gubernatorius, aukštuosius 
dvasininkus, mokslininkus, 
kultūrininkus, publicistus ir 
kt. Suorganizuoti tokias pe
ticijas bus vienas iš svar
biųjų šiais metais lietu
viams laisvėje atliktinų už
davinių. (ELTA)



Nr. 12 — 2.

PHILADELPHIJOS LIETUVIU ŽINIOS
(Atkelta iš 1 psl.)

Ketvirtoji — Informaci
jos komisija — pirm. G. Mi
ronas. Informacinė komisi
ja jau pasireiškė su 3 pa
sirodymais (gintaras, tauti
niai drabužiai ir Kūčios) 
per televizijos kanalą 10. 
Numatoma ir daugiau, ne 
tik per 10 kanalą, bet ir ki
tus, apie velykinius papro
čius, lietuviškas vestuves ir 
kt. Taip pat jau buvo pra- 
nešimų-pasikalbėjimų apie 
Lietuvą per radiją ir jų bus 
vasario 2 d., 10 vai. vak. 
Banga 950. Jų bus ir dau-

JOHNSONO 
METAI?

(Atkelta iš 1 psl.) 
sukelia respublikonams, 
ypač turint galvoje Wal- 
lace kandidatūrą. Vietna
mo klausimu amerikie
čių pažiūros nuo praei
tų metų vidurio gerokai 
pasikeitusios prezidento 
naudai. Skaičiuojama, 
kad gruodžio mėn. tik 
24% pritartų bombarda
vimo sustabdymui, o 58% 
laikosi pažiūros, kad ge
riausias būdas baigti ka
rą yra įrodyti komunis
tams, kad jie negali lai
mėti. Amerikoje įsigalin
ti pažiūra, kad karas 
Vietname nevyksta dėl 
Saigono vyriasybės iš
laikymo, bet dėl Ameri
kos vietos Azijoje.

Jei toji pažiūra išsi
laikytų iki rinkimų, o tą 
pažiūrą stiprina komu- 
.įistų aktyvumas ne tik 
Vietname ir jo kaimyni
nėse šalyse, bet ir pas
kutinieji incidentai Korė
joje (amerikiečių žvalgy
bos laivo pagrobimas at
viroje jūroje), Johnso- 
nas daugumai amerikie
čių atrodytų buvęs visai 
teisus ir priimtinas kaip 
vadas. Mat, Johnsonas 
iki šiol pasirodė esąs 
labai geras parlamen
tarinis politikas, kas rei
kalauja visai kitokių pri
valumų, negu vien kan
didatui į prezidentus vi
suotiniuose rinkimuo
se. Pirmuoju atveju dir
bama su kitais parlamen
tarais, paprastai jau įgu
dusiais politikais, linku
siais į derybas ir kom
promisus, tuo tarpu iš 
kandidato į prezidentus 
reikalaujama daugiau va' 
do ypatybių, kuris aiš
kiai pasako ko nori ir ko 
kaip sieks. DėltoJohnso- 
nui dažnai buvo norima 
tikėti tiek pat, kiek var
totų automobilių parda
vėjui. įsigalinti pažiūra, 
kad jis visdėlto padarė 
teisingus sprendimus, 
padėjo jo prestižo pakė-?- 
Ii m ui. Čia, žinoma, dar 
lieka sąlyga "jei”... bet 
apie tai kalbėti turėsim 
progos dar beveik 10 mė - 
nėšių,
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Prie vaišių stalo... Vyt. Maželio nuotrauka

giau. Jau ruošiama ir bus 
straipsnių vietos laikraš
čiuose: Philadelphia Inqui- 
rer, Bulletin, Daily News ir 
kt. Taip pat bus kolumnis- 
tų straipsnių ir žurnaluose.

Visa Vasario 16 d, minė
jimo užbaiga ruošiama 
bendru pabaltiečių pasiro
dymu Sheraton Hotel kovo 
9 d. čia bus ne tik vaišina
masi, bet bus visų trijų mi- 
nisterių spaudos konferen
cija su televizijos, radijo ir 
spaudos atstovais. Banketo 
metu bus visų trijų tauty
bių meniniai pasirodymai. 
Bankete sutiko dalyvauti 
daugelis žymiu amerikiečių.

P. M.

RADIJO BANGOMIS 
APIE LIETUVĄ

Gruodžio 28 buvo pra
laužti pirmieji ledai sie
kiant radijo bangomis pa
garsinti Lietuvos vardą 
amerikiečių visuomenėje.

Jack McKinney ”Night 
Talk’’ radijo programos, 
perduodamos per žinomiau
sią Philadelphijos stotį 
WCAU (CBS) dalyviais bu
vo iš New Yorko atvykęs 
VLIKo narys dr. A. Bud- 
reckis ir Philadelphijos — 
Pietinės New Jersey Jubi
liejinių Metų komiteto in
formacinės komisijos narė 
Teresė Gečienė. Vieną va
landą užtrukusioje pasikal
bėjimo forma perduotoje 
programoje klausytojai bu
vo vykusiai supažindinti su 
Lietuvos praeitimi, kalba, 
nepriklausomybės laikotar
piu, sauvališku Sovietų Są
jungos Lietuvos užgrobimu, 
tragikomiškais ''rinkimais”, 
šiuo metu vykdoma rusifi
kacija, ir, liečiant jubilieji
nius metus, su planais Phi
ladelphijos apylinkėse įspū
dingai paminėti jubiliejinę 

Vasario 16 gimnazijos mokytoja Motgabienė rankdarbių pamo
koje. Kun. J. Dėdino nuotrauka

sukaktį. Mūsų programos 
dalyvių pasireiškimą šioje 
diskusinėje programoje ten 
ka vertinti teigiamai, nors 
dėl laiko stokos genocido 
klausimo jiems ir neteko 
plačiau panagrinėti. Pačios 
programos sėkmingumą įro 
dė faktas, jog po valandos 
pertraukos stotis pačią pro
gramą vėl pertransliavo. 
Taip pat susilaukta paskam- 
binimų su klausimais ir ko
mentarais į radijo stotį tuoj 
po programos ir sekančios 
dienos "Night Talk” pro
gramos metu, kurie buvo 
pertransliuoti "atviro mik
rofono” programos dalyse 
radijo bangomis.

Tenka džiaugtis geru mū
sų jaunosios kartos atsto
vų dr. A. Budreckio ir T. 
Gečienės Lietuvos reikalo 
pristatymu.

Jubiliejinių Metų Komi
tetas artimoje ateityje yra 
pramatęs radijo bangomis 
amerikiečių visuomenei per 
duoti sekančias programas: 

Vasario 2 d.,: nuo 10-11 
vai. vak. radijo stotis 
WPEN (banga 950 AM) 
"Frank Ford Show" pro
gramos metu perduos vie
nos valandos pasikalbėjimą 
su iš Hillside, N. J. atvyk
siančiu mūsų žymiu veikė
ju, Seton Hali Universiteto 
profesorium dr. Jokūbu Stu- 
ku. Diskusijų tema — da
bartinė padėtis Lietuvoje.

Vasario 10 d., 10 vai. ry
to radijo stotis WFLN 
(banga 900 AM ir 95.7 FM) 
perduos pusės valandos pro
gramą "Music of Lithua
nia". Kiekvienas lietuviš
kos muzikos kūrinys bus 
palydėtas atitinkamais ko
mentarais.

Kovo 4 d., nuo 8-9 vai. 
vak. radijo stotis WFIN 
(banga 102.1 FM) perduos 

lietuviškos muzikos progra
mą su specialiu įvadu apie 
minimą sukaktį ir atitinka
mais komentarais.

Visos aukščiau suminėtos 
programos buvo išrūpintos 
T. Gečienei tarpininkaujant. 
WFIL ir WFLN programų 
paruošime jai talkininkau
ja amerikietis Temple uni
versiteto instruktorius Mi- 
chael Bear (yra vedęs lietu
vaitę Marytę čikotaitę), ir 
savo patarimais dr. K. Os
trauskas.

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 
šiarrie krašte, nepamirškit 
registruotis.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

HELP WANTEI) MALĖ

ENGINEER
PRODUCTION ENGINEER

Gas discharge tube and vacuum tube 
production. J to 5 years experience 
in production engineering of glass to 
metai and/or ceramic to metai elec- 
tron tubes desirable. Complete res- 
ponsibility for products. cost reduc- 
tions and coordination wth sales and 
Q. A. Two long range programs ni- 
volving new commercial end ūse dev- 
icep utilizing ceramic to metai and 
glass to metai sealing techniques on 
automatic equipment have been 
atarted.
Aggressive men with ideas and abili
ty can grow to group leader and 
higher as Severai other products will 
be programmed onto this šame equip- 
ment. Company growth rate in ex- 
cess of 30'J annually and division 
growth has been almost a factor of 
3 in 26 months, wilh another factor 
of 2 forgeted for the next 2 years. 
B. S. in E. E.; I. E., M. F., or Physics 
preferred. Salary open. Write or call: 

SIGNALITE, INC.
1933 HI.CK AVI.. NEPTŪNE, N. J. 

(201) 775-2490
(12-16)

VINGIO PARKAS BUVO 
IŠGELBĖTAS

Nacių okupacijos metu 
vokiečių buvo užsimota Vin
gio parko medžius panau
doti geležinkelių bėgių sker
siniams ruošti. Dabar vėl 
Elta skelbia, kaip tas par
kas norima sunaikinti.

Vokiečių okupacijos me
tu Vilniaus miesto lietuviš
koji administracija, sužino
jusi apie nacių kėslus išnai
kinti šį gražų parką ir mies
to puošmeną, kreipėsi į oku
pacinę valdžią (Gebietsko- 
misarą) Kaune, plačiai ir 
drąsiai motyvuojant, kodėl 

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS .........................:............$2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ............$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................$4.00
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS) .............$3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ

LITERATŪROS METRAŠTIS —
kietais viršeliais...............   $3.75

Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuvišku dainų rinkinys ............................$2.00

J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
J. švaistas — DANGUS DEBESYSE ........................$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ....................$4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) ........................$6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .................................................. $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA $4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ...................................$6.00
R. Rasa — MEILĖ TRIKAMPYJE $3.00
Ant. Ramūnas — Iš SUTEMŲ į AUŠRĄ ............... $6.00
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN

RECEIPES .................  $2.00
Visa eilė kitų poezijos, beletristikos ir prisiminimų 

knygų.
Teiraukitės Dirvoje Jums reikalingų knygų ir plokš

telių reikalu.
Užsakant knygas, prie kainos prašome prijungti 25 c. 

pašto išlaidoms.
Rašykite;

DIRVA,
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 14103

parko išnaikinimas būtų di
dele žala ne tik Vilniaus 
miestui ir jo gyventojams, 
bet ir karo prieš komunis
tus vedimo tikslams, prieš 
save nuteikiant stambaus 
miesto ir valstybės sostinės 
gyventojus.

Į memorandumą buvo at
sižvelgta ir Vingio parkas 
buvo išgelbėtas nuo iškirti
mo, kam jau buvo pasi
ruošta vokiečių miškų ir 
parkų priežiūros organams.

Atrodo, kad šiuo metu 
okupantui nerodomas dides
nis pasipriešinimas išsau
gojant Vilniaus pagrindinį 
parką ir miesto plaučius.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deila E. Jakubs & VViIliam 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
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UŽDARBIS IR

PAREIGOS
JAV statistikos biuras, remdamasis savo 

kruopščiais duomenimis, priėjo išvados, jog aukš
tasis' mokslas yra geriausia "investicija”, kokią 
jaunas žmogus gali esamose sąlygose turėti. Pa
vyzdžiui, 22 ir 65 m. amžiaus laikotarpyje žmo
gus su pradžios mokyklos ”diplomu" gali tikėtis 
uždirbti viso (per savo gyvenimą) $445.000. Ke
turi metai gimnazijos mokslo tą amžiaus uždarbį 
pakelia ligi $623.000. Gi su aukštosios mokyklos 
diplomu, įsigytu keturių ar daugiau metų bėgyje, 
uždarbis ligi pensijos amžiaus siekia — virš mili
jono dolerių.

Uždarbių lygis seniai jau naudojamas propa
gandai, kad jaunimas siektų aukštojo mokslo, bet 
tai dar toli gražu nepasako visos istorijos.

Matot, šiandien reikalaujama ne tik diplomo, 
bet ir platesnių sugebėjimų. Visi lyg vienas, pra
monės ir prekybos vadovai sako ir net įspėja, kad 
atsakinguose postuose šiandien atsidūrę, privalo 
dalyvauti ir kartu nusimanyti įvairiausiuosvisuome, 
niniuose reikaluose, privalo parodyti iniciatyvos pa- 
gelbstint spręsti vis labiau besikomplikuojančias 
socialines, ekonomines ir visuomenines proble
mas.

Blogai, kada kolegijos ar universiteto diplo
mas naudojamas tik medžiaga uždarbių statisti
kai ir ”leidimu” išnaudoti mažiau nusimanančių 
žmonių naivumą ar geraširdiškumą. Tikrai išsi
mokslinusio ir išauklėto žmogaus horizontai ap
jungia ne tik jo įmonėje turimas pareigas, bet ir 
krašto politikos reikalus, ūkinį gerbūvį ir visa tai, 
kas padeda žmogui esamoje visuomenėje tobulė
ti, jungtis į bendro gėrio siekių įgyvendinimą, į tau
tinių idealų iškėlimą.

Tik tokiu būdu iškyla asmenybės, vertos sa
vojo milijono dolerių statistikos lentelėse.

Žinoma, kad buvo ir bus šaltų, siaurų savos 
srities specialistų, kurie žino tik savo viršininko 
pasakytą uždavinį, o visas kitas atliekamas lai
kas yra jo, o ne kieno kito. Šitoji aplinkybė išug
do žmones be nugarkaulio, be apsisprendimo, be 
sąmojaus, be naudos visuomenei. Jie žino tik lai
ką, sunaudotą uždarbiui pakelti. Tokie žmonės su
daro visuomenės mechaniškąją dalį, kurioje nė
ra nei dvasios, nei iniciatyvos, nei idėjų, nei kū
rybos.

Todėl kiekvienoje visuomenės dalyje, net Ame
rikos pramonės ir prekybos plačiuose ir beveik ne
išsemiamuose plotuose, iškeliami tie žmogaus pri
valumai, kurie neštų naudą visuomeniškiems rei
kalams.

Pažvelgus į mūsų — lietuviškąją — visuo
menę, tokia galvosena ir moralinė paspirtis duo
tų daug toje vis augančioje visuomenės dalyje, ku
ri subrendo esamo krašto švietimo ir auklėjimo są
lygose. Toji visuomenės dalis uždarbio atžvilgiu 
jau dabar rodo didelius skaičius, tik stinga inerci
jos organizaciniam ir visuomeniniam darbui. Kai 
reikia pagelbos, iš ten išplaukiančioji iniciatyva 
kuriam nors uždaviniui įgyvendinti vis nukreipia
ma į tuos "biedniokus”, kurie paskutinį savo sutau
pą grašį jau išleido ”iniciatorių” išmokslinimui ir 
jų pajamų padidinimui mokslą baigus.

Turtingi ar neturtingi, bet visi esame dosnūs 
bendram reikalui. Tik vis dažniau pasigirsta bal
sų, klausiančių: O kur gi tie mūsų visi alumnai, ku
rie patys nei žurnalo Lituanus nebegali išleisti be 
platesnės savųjų tėvų ir dėdžių paramos?

Kur gi? Būtų irgi įdomi statistika.

rašo

NE LAIŠKAIS
Su įdomumu perskaičiau 

sausio 26 Dirvoje tilpusį 
Detroito LB Kultūros sky
riaus kvietimą "į didžiąją

The Lithuanian Newspaper 
Eatabliahed 1915

talką”. Detroitiškiai, matyt, 
atsižvelgdami į raginimus 
Vasario 16 proga visur pa
sirodyti radijo ir televizijos 
programose, rado reikalo 
kreiptis į populiariu L. 
Welk ir E, Sullivan televi
zijos programų vedėjus. 
Vieno įstaiga Hollywoode, 
kito — Nevv Yorke.

Čia ir kyla klausimas, ar 
detroitiškiai ne per toli nu
važiavo. Jie nieko nesako 
apie pastangas kokias nors 
programas paliesti pačiame 
Detroite, o ragina kreiptis 
ten, kur savo iniciatyvą ga
lėtų ir turėtų parodyti tvir
tos Los Angeles ir New 
Yorko organizacijos. Be to. 

turbūt daugelis gerai su
pranta, jog Lawrence Welk 
ir Ed Sullivan programos 
paruošiamas jau labai anks
ti. Ar nebus tik šaukštai po 
pietų.

Vasario 16 proga, ypatin
gai šiais metais, kalbama 
apie tas radijo ir televizijos 
programas, kuriose keliami 
politiniai klausimai, o ne 
apie tas, kur išpildomi cir
ko pokštai ar šokamos pol
kutės. Todėl ne vien inicia
tyvos ir naujų idėjų kupi
niems detroitiškiams, bet ir 
kitų miestų lietuvių organi
zacijų veikėjams turėtų rū
pėti rimtas Lietuvos reika
lo pristatymas.

Abejoju, ar detroitiškių 
siūlymas susilauks teigia
mo atgarsio.

J. Penkiūnas

ATSIBODUSIOS KALBOS 
APIE LIETUVIŠKĄ 

DIKTATŪRĄ
Prisirankiojęs visokių iš

traukų ir citatų, V. Trumpa 
paskelbė Metmenų 14-me 
numeryje straipsnelį "Lie
tuviškoji kairė istorinėje 
perspektyvoje”. Tai jo šios 
vasaros paskaita santarie- 
čiams Bačiūno farmoje. Ka
dangi jis nenurodo šaltinių, 
tai nėra galimybės patik
rinti, kiek tos citatos yra 
teisingos. Pagal jas išeitų, 
kad ir Tumas - Vaižgantas 
buvo beveik komunistas ... 
Tačiau ne tas yra keisčiau
sia. Iššaukiantis yra vienas 
sakinys pačioje straipsnio 
pradžioje, p. 32: "O pati 
tauta, į kurios vienybės 
jausmus buvo apeliuojama 
ištisą trylika metų, buvo 
taip suskilusi, kad (net bai
su pasakyti!) ne vienas gal
vojo, kažin kas baisiau, ar 
svetimoji okupacija, ar to
limesnė iki kaulų smegenų 
nusibodusi diktąrūra” (taip 
atspausdinta!).

Nepatenkintų ir atskilu
sių visur ir visados netrūk
sta. štai čia Amerikoje vi
sokių laisvių yra daugiau, 
negu reikia, o vistiek atsi
randa tokių, kurie visa 
gerkle šaukia, kad nėra lais
vės ir reikia viską sunai
kinti, dirba bolševizmo įsi
galėjimui, kuris visoms 
laisvėms padaro galą. Nėra 
ko piktintis Lietuvos pra
eitimi, kai čia pat valdan
čioje demokratų partijoje 
matome didelį suskilimą. 
Pagaliau, argi V. Trumpa 
mano, kad dabar Lietuvoje, 
po dvidešimt su viršum me
tų bolševikinės "demokra
tijos”, nėra nepatenkintų? 
Jei tik atidarytų sieną, tai 
kiek iš ten bėglių atsiras
tų. Ar mes nežinome, kiek 
milijonų pabėgo iš rytinės 
Vokietijos ir kam prisirei
kė Berlyne net kinietišką 
mūro sieną pastatyti? Ir 
vistiek žmonės bėga, rizi
kuodami gyvybe, daugelis 
žūva. Iš "diktatūrinės” Lie
tuvos bėgo tik saujelė "žy- 
gininkų” ir jų tarpe V. 
Trumpos nebuvo. Todėl la
bai keista skaityti V. Trum
pos dejavimą apie "iki kau
lų smegenų nusibodusią 
diktatūrą” ir labai norisi 
paklausti, ar ir V. Trumpa 
priklauso prie tų, kuriems 
taip jau buvo bloga ir taip 
jau baisiai buvo įkyrėjęs 
laisvos Lietuvos gyvenimas.

A t s i verskime Lietuvių 
Enciklopedijos 31 tomo 532 
psl. Ten V. Trumpos biogra
fijoje rašoma, kad 1940 m. 
jis buvo Lietuvos Aido (tai
gi "diktatūrinio” oficiozo!) 
korespondentu Belgijoje. Be 
to, jis berods buvo gavęs 
valdžios stipendiją užsienio 
studijoms. Nemaža tų sti
pendijų buvo duodama. Vie
ni stipendininkai parsivežė 
diplomus ir daktaratus, o 
kiti tik davė uždirbti Pary
žiaus ar Vienos smuklėms. 
Aišku, buvo padaryta klai
dų skirstant stipendijas. 
Grįžtant prie V. Trumpos 
biografijos, tai ten pat skai
tome, kad jis Lietuvoje bu
vo vyr. asistentu universi-

Jauna lietuvaitė Janina Mathews, solistės Lionės Juodytės 7 metų amžiaus dukrelė nuo praeitų me
tų pabaigos sėkmingai vaidina Broadway teatre "Curley McDimple" veikale pagrindinę rolę. Nuotrau
koje iš kairės aktoriai: B. Peters, P. Cahill ir Janina Mathews. Vyt. Maželio nuotrauka

SPAUDA IR BENDRYBĖS

Tėviškės žiburių sausio 
11 vedamasis, kalbąs apie 
laikraštinę rašančiojo kul
tūrą, teko girdėti, daug 
kam patiko. Dirva to veda
mojo mintimis pritardama 
net persispausdino reikš- 
mingesniasias jo vietas. Pr. 
G. labai vaizdžiai ir pa
traukliai atskleidė "žodynė
lį", kurį, kaip rašo, naudo
ja "kai kuri (lietuviška) 
spauda".

Už rašinį Pr. G. verta pa
ploti, bet kodėl gi vengiama 
rašinį pilnai užbaigti ir ne- 
išsisukinėjant bendrybėmis 
išvardinti tą "kai kurią 
spaudą”. Parašyta daug tei
sybės, sprendžiami aktua
lūs klausimai, tačiau stoka 
šiek tiek tikslesnės infor
macijos rašinį savotiškai 
numenkina.

Pas mus, o ypač "kai ku
rioje spaudoje" labai tan
kiai rašoma apie visokius 
negerus, negarbingus ar net 
nusikalstamuosius įvykius, 
duodami tikslūs tų įvykių 
aprašymai, tačiau pradeda
ma su štai kokia informa
cija: "vienoje kolonijoje”, 
"vienas žmogus", "žinomas 
veikėjas", "gausus rašyto
jas" ir t.t. ir t.t.

Reikia spręsti, kad rašąs 
nori atskleisti faktus, ta
čiau kartu savyje turi ir 
baimės jausmą. Baisu jam 
net ir miesto ar kokio nors 
laikraščio vardą paminėti. 
Tokių bendrinio pobūdžio 
faktų ar įvykių skleidimas 
gali kartais nevienam su
kelti abejonių: |gal tokio 
žmogaus iš viso nebuvo, o 
gal nėra ir tokio lietuviško 
laikraščio?! Jei jau ką nors 
mėginama informuoti, tai 
kodėl tik viena puse bur
nos? Jei jau ką rašai, tai 
taip rašyk, kad visi kiti su
prastų.

Rapolas Daukša neperse- 
nai Dirvoje aprašė apie 
"vieną kunigą”, kuris gyve
no "viename” Pennsylvani- 

tete. Ir kuo jis Lietuvai ir 
lietuviams atsimoka? Visi 
jo straipsneliai yra perdėm 
neigiami, kiekvieną lietu
višką pastangą čia išeivijo
je jis stengiasi suniekinti. 
Štai tame pačiame Metme
nų numeryje jis recenzuoja 
tris naujus lituanistinius 
veikalus, žinoma, kad vis
kas negerai. O peržiūrėjęs 
katalogus ir bibliografijas, 
nerandi jokios paties V. 
Trumpos išleistos knygos, 
ar knygeliūkštės.

Dr. J. B.

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 9, spausdi

nant V. šarkos laišką, pa
daryta korektūros klaida, 
vietoj St. Baipšys, surink
ta St. Baikšys,

St. Baipšio ir V. šarkos 
atsiprašome.

V. ŠARKA 

jos mieste ir lyg tai nu
skriaudė "vieną" lietuvių 
suorganizuotą fondą. Tą jo 
rašinį parodžiau "vienam 
dideliam tam tikros ideolo
gijos veikėjui". Patikėsite 
ar ne, bet tas žmogus Ra
polo Daukšos pateiktiems 
faktams nepatikėjo. Atsa
kymas buvo: "Negali būti! 
Išgalvoti faktai!"

Išvada labai aiški: nepil
nai patiekti įvykiai, kur nė
ra vardų, pavardžių, vietų 
ir datų tėra daugelio galvo
jimu asmeniški, gal net pra
manyti, išvedžiojimai.

Dažnai rašome, kad 
mums reiktų pavyzdį imtis 
iš amerikiečių spaudos. Ko
dėl gi neimame? Amerikie
čių spauda nerašo, kad 
"viename" Illinois mieste, 
"vienas" senatorius ar koks 
nors aukštas administraci
jos tarnautojas gavo "do
vanų" 100,000 dol. vertės. 
Atvirkščiai, labai smulkiai 
minimi kaip tas žmogelis 
gavo, kur gavo ir iš ko gavo. 
Be to, net aprašo ką jis 
žmonai nupirko. Amerikie
čių spauda nevisada ir la
bai akademiškai aprašo ir 
įvairius to pagauto vargše
lio pomėgius bei žygdar
bius. Ir tai ne pati geltono
ji, o pati rimčiausia ir bal
čiausia.

Jauniesiems mūsų skai
tytojams reikia dar pabrėž
ti, kad amerikietiškoji spau
da ne visus įvykius ir fak
tus palieka pačiam skaity
tojui "pergalvoti". Tiesa, 
mūsų vadinamasis jaunimas 
lietuviškai spaudai kartais 
prikaišioja, kad ji perdaug 
prigrūsta nuomonėmis ir 

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI 
IR KITI IŠDIRBINIAI.

Įvairios kitos importuotos 
dovanos!

Visa tai galite įsigyti DIRVOS 
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

senų žmonių vertinimais. 
Tokių vertinimų ir nuomo
nių reiškinių pilna ameri
kiečių spauda. Aš esu lin
kęs galvoti, kad didelė mū
sų jaunimo dalis jokių laik
raščių iš viso neskaito, o 
paliesta labai nevykusiai 
mėgina teisintis, kad "ame
rikiečių laikraščiai geresni 
ir įdomesni". Galų gale, 
amerikiečių laikraščius už
pildo pasaulinio masto agen
tūros, profesiniai pasiruošę 
žurnalistų kadrai, gi mūsų 
"kai kuri spauda" išsilaiko 
vos gimnazijas baigusiais 
lietuvių kalbą trejetukais 
įvairių fabrikų bei įstaigų 
tarnautojais, kurie vos va
karais laisvalaikius spau
dai paaukoja.

Iš labiausiai akademiškų 
nusiteikimų sąrašo reiktų 
paimti žurnalą "Metme
nys". Tai mūsų "jaunimo" 
žodis. O tačiau kaip ten no
rima kitų galvojimą sunie
kinti, o savo iškelti. V. Ras
tenis kartą tame žurnale 
džiaugėsi atradęs "trečiąją 
jėgą”. Bet kai ta trečioji 
jėga su jos pirmininkais ir 
antrininkais prikrėtė viso
kių nerimtų politinių špo
selių, "trečioji jėga" taip 
visuomenės akyse susmuko, 
kad atsidūrė pačioje pasku
tinėje vietoje. Veltui V. 
Trumpa džiaugiasi Metme
nyse lyg tai su santarie- 
čiais ir šviesiečiais revoliu
ciją sukėlęs. Grįžtančios ži
nios per kanadietiškus ir 
amerikiečius koresponden
tus (ypač apie krepšinin
kus) visai ką kitą liudija. 
O ir patys rimtieji šviesos- 
Santaros žmonės pradeda 
nuo neišmintingų savo ko
legų žygių atsikratinėti. 
Faktai visuomenei žinomi. 
Ir tai vis dėka galvojančios 
lietuviškos spaudos.



I

Nr. 12 — 4

AKIMIRKOS BRONYS RAILA

LAISVĖ LEGENDOMS!
Kiekvienas pervers - 

mas yra pavojingas, jau
dinantis,ir paskui malo
nus laimėtojams, o la
bai nesmagus, biaurus 
ir smerktinas nuverstie
siems. 1926 m. gruo
džio 17 d. perversme 
būdinga tai, kad visi 
tos tragikomedijos da
lyviai sakėsi ir tebesi- 
sako turėję vieną bend
rą tikslą - "Lietuvos 
išgelbėjimą".

Perversmą vykdžiusi 
karininkų grupė ir tau
tininkai (voldemarinin- 
kai ir smetonininkai) į- 
sakmiai tvirtino, jog 
tuo gelbėjo Lietuvą nuo 

Sniego pūgos slidininkų nesulaiko namuose...
Vyt. Maželio nuotrauka

anarchijos ir komuniz
mo grėsmės. Nuverstie 
ji socialdemokratai ir 
liaudininkai, aišku,teigė 
ir tebeteigia, kad per
versmas buvo nusikalti
mas (konstitucijos su
laužymas ir teisėtos vy
riausybės nušalinimas), 
kad krašte nebuvo per 
didelės suirutės ir 
jokios komunizmo grės
mės. O jei jų vyriausy
bė pučistams nesiprieši
no, tai tik dėlto, jog no
rėjo išgelbėti Lietuvą 
nuo pilietinio karo ir 
nedraugingų kaimynų 
įsikišimo. Krikščionys 
demokratai perversmą

DIRVA

aktyviai palaikė, rėmė 
naujosios vyriausybės 
sudarymą ir ją sveiki
no, Smetoną prezidentu 
seime išrinko, irgi tuo 
pačiu tikslu - "vardan 
tos Lietuvos" gelbėjimo 
nuo vidaus ir užsienio 
pavojų.

Taigi, visi trys veiks
niai turėjo savanorišką 
ar neišvengiamą bendrą 
tikslą, gražų ir kilnų — 
išgelbėti Lietuvą. Lai
kas parodė, kad šis vi
suotinis "pasiaukoji
mas" vis dėlto apsimo
kėjo :Lietuva buvo išgel
bėta dar keturiolikai me - 
tų.

Bet pažiūros į per
versmo padarinius įvai
ravo ir kūlvertomis kei
tėsi. Ypač painiai teko 
narpliotis iš valdžios 
vėliau išmestiems krikš. 
demokratams, ir jų ka
zuistika ligšiol pasiliko 
pati įdomiausia.

Vartau krikščionių de
mokratų partijos oficio
zo "Tėvynės Sargo" pra
ėjusių metų nr. 1/28, 
kur gruodžio 17 pervers
mo problema vėl iš nau
jo akseliuojama.

Naują vertybių per si
jojimą šį kartą čia at
lieka Dr. Domas Jasai
tis, geresnių laikų mie
las pažįstamas, malo
nus ir inteligentingas 
žmogus, visuomet įdo
mus svečias, dar vai- 
šingesnis šeimininkas. 
Kas nesigėrėjom jo per
nai spaudoje paskelbtais 
plačiais atsiminimais 
apie jubiliejinę ateitinin
kų konferenciją Palan
goje prieš 40 metų,kada 
jie jau buvo susipykę su 
perversmininkų tauti - 
ninkiška vyriausybe! Ne 
nuostabu, kad negalėjo 
prabėgti pro daktaro a- 
kis ir tas mūsų vyriau
siajai generacijai vis be 
galo ... aktualus klausi-
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Vyt. Maželio nuotrauka

mas: kas yra atsakingas 
už perversmą, kas la
biausiai "nusikalto"? 
Mat, daugeliui pervers
mas vis atrodo nusikal
timas, kurio kaltininkai 
dar nebuvo nubausti, ir 
apie kurį rašydami at
siminimų autoriai pri
mygtinai įrodinėja, jog 
patys nesą nusikaltę.

Daktaras Jasaitis, sa
vo studijoje peržvelgda
mas daugiausia antiper- 
versmininkų liudijimus, 
dar kartą diagnozuoja 
anų laikų Lietuvos plau
čius, džiovos grėsmę ir 
užsikosėjimus. Jis ran
da, kad pacientas prieš 
tai prie krikščioniškos 
valdžios buvo tarpus ir 
sveikas, tik kairiesiems 
atėjus pradėjo sirgu - 
liuoti ir buvęs reikalin
gas gydymo. Bet kai pa
sišovę tautos chirurgai 
griebėsi darbo, atsitiko 
taip, kaip nekartą būna 
medicinoje: — operaci
ja (perversmas) puikiai 
pavyko, bet ligonis (lie
tuviška demokratija^ 
mirė ... Panašiai, kaip 
dabar su pirmaisiais 
širdžių persodinimais.

Po viso to, daktaras 
sumini įvairius liudiji
mus, net ir pats patikė
damas, kad kas jau kas, 
bet krikščionys demo

kratai toje byloje tai ne
buvę kalti. Jie buVę ne 
už, bet prieš perversmą. 
Tokie jų atsakingi poli
tikai, kaip buvę finansų 
ministrai Dr. P. Karve
lis, V. Petrulis (lyg ty
čia vėliau turėjęs ne
malonių ekonominio po
būdžio bylų ...) ir pats 
partijos pirmininkas 
kun. M. Krupavičius rim
tai įspėję kairiųjų vy
riausybę, kad ruošiamas 
perversmas ir reikia 
kas nors daryti. O vy
riausybė nepajudino pirš
to, pavojum netikėjo, sa
kė viską žinanti, nes vi
si žvirbliai apie tai ant 
stogų čirška. Na, o jei 
visi jau žinojo, tai ko 
buvo vertas tas įspėji
mas, — nebent pėdoms 
sumėtyti?

Galiausiai Dr. Jasai
tis pritardamas išdėsto 
moderniausią "M. Kru
pavičiaus doktriną" apie 
perversmą. Pagal ją, 
krikšč. demokratų parti
ja perversmo nesumanė) 
nerėmė, nedalyvavo ir 
už ji neatsakinga. Iš 
anksto sužinoję, jie in
formavo apie perversmo 
pavojų kairiųjų vyriausy
bę. Visa atsakomybė už 
perversmą tenka tauti
ninkams ir daliai kari
ninkijos. Taip pat ir 

kairiųjų vyriausybei, 
kuri nesiėmė priemonių 
perversmui išvengti.

Teorija sklandi, aiški 
ir beveik per graži, 
kad tučtuojau patikėtum!

♦♦♦

Plačiau nesigilinant į 
tas legendas, tuo tarpu 
gal būtų įdomiau sumi
nėti Dr. D. J. nuomonę, 
esą, tautininkai buvę 
"mažiausiai išprusę" 
partijų bendradarbiavi
mo mene. Jie, būdami 
tuomet negausi partija, 
taip troškę paimti į sa
vo rankas krašto val
džią, jog pasirinkę 
jiems vienintelį prieina
mą būdą — perversmą...

Buvusi gyvenimo tik
rovė keltų abejonių. Ar 
valdė tik vieni tautinin
kai, ar jie tik vieni tau
tą engė? Tautininkų vy
riausybė sugebėjo gana 
sklandžiai bendradar
biauti su daugybe įžy
mių opozijos veikėjų 
valdžips postuose, švie
timo įstaigose ir eko
nominėse organizacijo
se, o bėdai ištikus šiaip 
taip ir su opozicijos mi
nistrais vyriausybėje. 
Tačiau perversmo moty
vų aiškinimas vien val
džios godumu be abejo, 

(Nukelta į 5 psl.)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
— Ištrauka iš XIII amž. kronikos —

(12) Tiek pats Suginąs, tiek jo rikiai bent dalinai galvojo 
panašiai kaip Kanus: niekas negeidė naujo viešpaties ant savo gal
vos, niekam nebuvo malonus valdžios susiaurinimas, žodžiu, niekam 
nebuvo pakeliui Mindago peršamos naujovės, bet gi, kita vertus, 
sveikai galvojant, buvo aišku, kad spyriuotis su Mindaugo galybe 
būtų tikra savižudybė. Iš visų Mindaugo kalbų Sugintu! susidarė la
bai aiškus (spūdis, kad Padysnio šalį jis nori prijungti prie savo 
žemių, bet kad jis tų savo kėslų vykdyti neskuba, taip sakant, neli
pa ant kulnų. Tačiau jei Kanus, jo rikis, kaip nors išsišoktų, tuo
met Mindaugui būtų gera proga įsikišti su ginkluou jėga, ir tuo at
veju Padysnio šalis ir jis pats, jos valdovas, galėtų suslaukti kur 
kas sunkesnės Kernavės valdovo letenos, kaip kad jis pats buvo ke
tinęs.

Ir tai dar buvo ne viskas. Pikčiausia buvo ui, kad jo tėvas, se
nasis kunigas Kunotas, taip pat nekenčia Mindaugo, kaip ir Kantas. 
Kilus ginkluotam susirėmimui, jis gali (sivelti šalia Kanto su gink
lu rankoje prieš Mindaugą. Kaip tuo atveju turėtų pasielgti jis, Ku- 
noto sūnus? Jei jis paremtų savo tėvą, tai turėtų kovoti prieš Mindau 
gą, o jei paremtų Mindaugą, turėtų kovoti prieš savo tėvą. Jei jis 
imtų maišuuti prieš Mindaugą, šis, be abejo, nusiaubtų Padysnį ir 
j| pati su visa šeima, grečiausia, sunaikintų. Suginus iš pavyzdžių 
žinojo, kad Minda ūgis maištininkų nemėgsta ir su pasipriešinusiais 
jam gaivalais ilgai rankų nesiterlioja. Vėl gi kaip jis dr(stų pakelti 
ranką prieš savo tėvą?...

— Mes galime pasirinkti vieną kelią iš trijų,-- pagaliau po il
go tylėjimo prabilo Suginus. — Mes galime pasakyti -- taip! 
Tuomet mes pasiduodame, kaip avinai, guldomi ant aukuro. Galop 
mes galime uždelsti ir su Mindaugu derėtis. Niekas mums padų 
nesvilina, mes galime palaukti. Tik reikia turėti kantrybės. Ge
ruoju mes galime daugiau laimėti, kaip kad piktuoju. Brolių krau
jo praliejimo nenorime mes, nenori ir Mindaugas.

— Palaukit! — nekantriai mostelėjo Kanus — Ko gi mes su
lauksime? Kol jis dar didesnius ragus užsiaugins?

Tuomet atsiliepė vidutinio amžiaus Gluosnakalnio rikis Minio- 
us, tur|s rimtą balsą sueigose gal ne tiek dėl savo turto, kiek dėl 
sveikos nuovokos.

— Kas užaugino Mindaugui nagus, mes nežinome, — dėstė jis 
ramiai. — Gal jo tėvas Rimgaudas, gal jo brolis Daugsprungas, o

gal jie abu, nes Mindaugas paveldėjo iš jų didelius turtus, plačias 
valdas ir didelę galią, atseit, pasidarė galingiausias visoje Lietu
voje. Priešintis jam mes negalime, o galop ar veru? Žinoma, kam 
neberimsta galva ant pečių, us tesispyriuoja su juo, tik aš nepa
vadinčiau to drąsuolio dideliu išminčiumi.

— Ir aš nepavadinčiau dideliu gudragalviu to, kurs pats kiša 
galvą ( Mindaugo kilpą, — atkirto Kantas. — Nuo kada tu pasida
rei toks aršus Mindaugo pakalikas? Pirma toks nebuvai,

— Aš joks Mindaugo pakalikas, — išdidžiai atsakė Miniotas,
— aš Padysnio šalies rikis, kunigo Suginto pavaldinys. O jei nori 
žinoti, nuo kada aš pasidariau Mindaugo šalininkas, tai tau pasaky
siu, kad nuo šiandien, kai išgirdau jo žodj šventovės atvade ir ypa
čiai kai pasiklausiau jo kalbos pas Dieveltą, Jo žodžiai man giliai įs
trigo galvon.

— Tai ko dar lauki? Pulk jam ( glėb| ir atiduok savo valdas; 
juk tu jo artimiausias kaimynas, — piktai nusijuokė Kantas.

— Mes visi esame prisiekę ištikimybę kunigui Sugintui, ir aš 
vienas jos nelaužysiu, o darysiu taip, kaip visi nutarsime arba 
kaip nutars mūsų viešpats Sugintas, -- atsakė Miniotas su dideliu 
savigarbos pajautimu. — Tau, Kantai, nėra ko širsti, nes gi pats 
gerai žinai, kaip išmanus vyras, kad skersvėjų nuo Kernavės savo 
dumplėmis neatptlsi: per silpnas esi...

— Žinoma, žinoma, sunku atpūsti, juoba kad tie skersvėjai ne
ša ir sidabrinius pinigėlius, — Kantas pašaipiai pažiūrėjo | Minio
tą.

Staiga aplink ungiakurą stojosi tyla. Miniotas iš lengvėlio atsi
stojo ir, prisiartinęs prie Kanto, valdydamasis tarė:

-- Ar tu tvirtini, kad Mindaugas papirko mane savo sidabru?
— Girdėjau žmones kalbant, jog jis papylęs sidabro Tvirbu- 

tui, kad jis gerai jam pranašautų....
— Aš nekalbu apie Tvirbutą, aš kalbu apie save: atsakyk ko 

klausiamas.
— Ko čia dabar prisikabinai, kaip pirtyje vantos lapas prie 

užpakalio...
— Atsakyk, ko klausia Miniotas, — atsiliepė kitoje ugniakuro 

pusėje sėdĮs kunigas Sugintas.
-- Aš sakau, ką girdėjau iš žmonių, ko jūs norite iš manęs?

— irzliai atsimojo Kantas išsisukinėdamas, bet gi Sugintas nepri
klausė prie tų vyrų, kuriuos būtų galima lengvai išmušti iš vėžių. 
Jis paklausė kietai ir valdingai:

— Paskutinę kartą klausiu: ar tu tvirtini, kad Miniotas už si
dabrą susimokė su Mindaugu prieš mus?

Iš gėdos niekas nedrjso pakelti akių ( Kantą, nes visiems buvo 
labai gerai žinomos Minioto pilietinės dorybės ir sąžiningumas. Vi
si rikiai laukė Kanto atsakymo, susmeigę akis | ungiakurą. Pri
remtas prie sienos, jis nekantriai irzėjo savo vietoje ir po ilgo 
tylėjimo pramurmėjo:

— Netvirtinu...

— Ir atšauksi savo šmeižtą prieš Miniotą? — vėl paklausė 
Sugintas.

— Atšauksiu, jei taip nori...
Jtampa atslūgo, ir Miniotas vėl atsisėdo | savo vietą, bet kal

bėti niekas nekalbėjo. Tuomet Kantas atsistojo, peržvelgė visus su 
paneka ir išėjo iš sueigos, iššaukiančiai iškėlęs galvą. J| išlydėjo 
kunigas Kunotas, kuris sėdėdamas nuošaliai ant griaumedžio, atsi
dėjęs iš tolo sekė, kas dėjosi prie ugniakuro.

Paskui Kantą išsekė ir jo žmona, abu sūnūs -- Arvydas ir Tau
ras — ir duktė Rasa. Nežymiai paskui juos iš stovyklos išslinko ir 
Šventaragis.

Baigdamas sueigą, Sugintas liepė savo rikiams šventei pasi
baigus tučtuojau keliauti namo ir būti pasirengusiems visam kam, 
kitaip sakant, ginkluotas pajėgas laikyti parengtyje. Jis ir pats ke
tino kitą dieną nedelsdamas iškeliauti.

*«*

Kai Sugintas vėlai nakt| gr|žo | savo pa lapinę, Eglė jau buvo at
sigulusi, bet dar nemiegojo. Palapinė buvo erdvi. Viename kampe 
vietoje lovos buvo priklota aukšta žvėrenų krūva. Ant aukšto triko
jo degė (kištas dervinis deglas. Eglė palaukė kol vyras nusirengs, ir 
kai jis atsigulė šalia jos, paklausė:

-- Ką tau pasakė Mindaugas?
-- Jis man pasakė taip: kelkis | Kernavę, aš tave paskirsiu ( 

savo Valstybės Tarybą, ir, be to, tu būsi mano lobyno vyriausias 
tvarkovas: man reikia rimtų ir sąžiningų žmonių.

-- Tu būtum didelis viešpats ten, — nusišypsojo ji.
-- Tik tas viešpats ant savo galvos turėtų dar didesni viešpa

tį, — nusijuokė ir Sugintas.
— Ką tu jam atsakei?
— Nieko, kol kas nieko, jis manęs nespyrė: sako pagalvok.
— Jei mes išsikeltume | Kernavę, kas liktų tavo vietoje Pa- 

dysnyje? -- pamąsčiusi paklausė Eglė.
— Kas liktų? Tur būt, Svarnas, kas gi daugiau?
-- Ar Mindaugas sutiks, kad Svarnas liktų? Gal jis norės Pa- 

dysnyje pasodinti savo parinktą vietininką? Ir kažin, ar Svarnas 
norės valdyti Mindaugo vardu? Gal jis norės kraustytis su mumis Į 
Kernavę ir stoti | Mindaugo kariauną?

— Iš kur aš žinau, kas ko norės ir ko nenorės? — vėl nusijuo
kė Sugintas. — Tik man neaišku, kodėl Mindaugas nenorėtų pavesti 
Svarnui valdyti Padysn|, jei mūsų žemes prisijungtų prie savųjų 
taikiu būdu? O vėl gi, vienaipar kitaipviskas apsivers, Įpėdinių Pa- 
dysniui netrūks: jei nenorės Svarnas, bus Dovilas, jei nenorės Do- 
vilas, bus Beržas. Viskas galėtų pakrypti | negerą pusę, jei mes su 
Mindaugu susipyktume, bet aš kivirčytis su juo nesirengiu.

-- O kodėl Kantas išėjo i§ sueigos? — pažiūrėjo Eglė | savo 
vyrą Įtariai.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 4 psl.) 
yra populiarus,tik labai 
jau nekilnus ir pusėtinai 
primityvus. Tiesą sa
kant, man beveik nelauk
tas iš lapų tokio huma
nisto, kaip Dr. D. Ja
saitis. Čia juk buvo an
gažuoti didesni dalykai, 
kad juos būtų galima taip 
pigiai "paaiškinti". Kam 
tada karininkai pervers
mą įvykdę, šalies valdy
mą tuojau atidavė Sme
tonai, užuot patys šokę 
prie lovio?

Galima nepritarti tau
tinei ideologijai, bet 
bergždžia neigti, kad jos 
nebuvo ir kad daugelis 
mūsų tautiečių jos netu
rėjo, o tik "troško val
džią į savo rankas paim
ti". Nuo daug seniau ar 
netiek seniai prieš per
versmą A. Smetona, 
Vaižgantas, adv. L. No
reika, prof. Iz. Tamošai
tis, kartais prof. A. Vol
demaras, iš. rašytojų, 
pvz., Petras Vaičiūnas, 
pagaliau didysis Mairo
nis ir net Vincas Krėvė, 
(metai prieš persmą iš
rinktas Tautininkų Są
jungos pirmininku),-iš 
tribūnų literatūros ku
riniais ar dažniausia per 
spaudą buvo paruošę ir 
pakankamai rimtą poli
tinę ideologiją ir idėji
nes platformos nuotaiką 
— už tautiškumą, už 
"tautinę vienybę", prieš 
"seimokratiją"... Be to
kių nuotaikų ir ilgo pa
rengimo kažin ar per
versmas būtų galėjęs į- 
vykti ir taip sklandžiai 
pavykti.

Beje, prie Dr. D. Ja
saičio straipsnio "Tėvy
nės Sargo" redakcija į- 
rašo gana įdomią pasta
bą. Ji pareiškia neatsto
vaujanti pažiūrai, kad 
"jokiu atveju piliečiai 
neturi teisės jėga paša
linti demokratiniu būdu 
sudarytos vyriausybės"! 
Demokratija nesanti vie
nintelė tautų valdymosi 
forma. Netgi esama to
kių "bendrųjų principų", 
kada piliečiai turi teisę 
jėga pakeisti teisėtą vy
riausybę! Redakcija pa
geidautų objektyvaus ty
rinėjimo, kiek gruodžio 
17 perversmas buvo "tei
sėtas ar neteisėtas". Ir 
dar prideda nenaują tie
są, kad mes "ligi šiol 
neturime nešališko 
mokslinio to klausimo 
tyrinėjimo, kurio dabar 
pagrįstai pasigendama".

Reiškia, žurnalo redak
cija dar nesutinka Dr. 
D. Jasaičio, prel. M. 
Krupavičiaus ir kitų 
memuaristų perversmo 
tyrinėtojų bei aiškintojų 
išvadas laikyti moksliš
komis ir nešališkomis. 
Atsargesnio ir toliau už 
partijos gardą prama
tantis yra naujasis "Tė
vynės Sargo" redak
torius St. Dzikas ...

♦♦♦

Deja, maža vilčių da
bar sulaukti nešališko 
tyrinėjimo. Nebent dar 
už poros dešimtmečių, 
kai visi perversmo lai
mėtojai ir pralaimėtojai 
bei jų advokatai perkels 
nebaigtą teisėtumo ar 
neteisėtumo bylą į Pra
amžiaus teismą kitame 
pasaulyje.

Ot čia ir man širdį 
susopa, nors dėl tada 
per jauno amžiaus ne
dalyvavusiam pervers-

Klalpėdos sukilimo dalyvį Amerikos lietuvi Antaną Ivaškevičių aplankius. Dešinėje j.s. M, Mano mal
tis. Gintaro Čepo nuotrauka

Amerikos lietuvis Klaipėdos 
sukilimo dalyvis

Sausio 15 sukako 45 me
tai nuo Klaipėdos prijungi
mo prie Lietuvos. Lietuvių 
spauda tremtyje j tą reikš
mingą šventę atsinešė labai 
šaltai. Vienas kitas laikraš
tis prasitarė per pusę lūpų. 
DIRVA savo Nr. 5 įsidėjo 
dr. V. Didžio ilgesnį straip
snį.

Lietuvių Jūrų Skautija 
jaučia, kad toji diena tamp
riai siejasi su organizaciją

me, nei norinčiam šian
dien būti tos bylos teisė
ju. Bet kai jau visi, kol 
dar gyvi, straipsniuose 
ir memuaruose skuba 
skųstis, kaip jie ir visa 
Lietuva nuo "tautininkų 
perversmo" nukentėjo ir 
kiek prezidentas Smeto
na paskui pridaręs nu
sikaltimų, tai ir man 
neišeina iš galvos vie
nas iš jo dideliausių, 
nes neatitaisomų nusikal
timų.

Gruodžio perversmo 
toliausioji kilmė, prie
žastys, aplinkybės, tiks
lai, eiga, įvykdymas ir 
pasėkos turėjo būti daug 
ankščiau ne laikraščių 
straipsneliais ir propa
gandiniais šūkiais, bet 
nuodugniai ir dokumen
tuotai atliktos. Tam 
prezidentas turėjo pasi
rūpinti įsteigti specialų 
institutą mūsų valstybės 
bėgamajai istorijai už
fiksuoti: kol visa dar 
šilta, kol dalyviai ir tie
sioginiai liudininkai dar 
buvo gyvi, kai tam buvo 
palankios visos kitos są
lygos. Institutui surin
kus pilną medžiagą ir 
dokumentaciją, galimas 
dalykas, jų mikrofilmus 
jei ne originalus, būtų 
buvę galima laiku išga
benti užsienin.

Be abejo, tada nebūtų 
tiek laisvės perversmo 
"tyrinėtojams" ir jų le
gendoms. Fantaziją ir 
minčių skraidybą varžy
tų faktai, konkretūs da
viniai, liudijimai, įvykių 
eigos tikslumas ir tt. O 
dabar — kiekvienas gali 
suokti, kaip nori, ir kaip 
tik jam labiau patinka.

Savo ilgoje tautos ir 
valstybės kelionėje mes 
dar niekada nenorėjom, 
nesugebėjom ir gal net 
nesupratom, kad savo 
istoriją reikia atidžiai 
rašyti patiems, ne tik 
apie tai, kas buvo kadai
se, bet ir kas buvo va
kar ir kas yra dabar. 

veikla. Klaipėdoje prasidėjo 
didysis jūrinis judėjimas, 
Klaipėdoje jūra pasiėmė 
pirmąsiąs skautų aukas: 
Šidlauską, Jasiukaitį, Amu- 
levičių, Garmų, Lechavi- 
čių ... ir įprastino jų mirtį. 
Todėl sausio mėn. 15 d. Jū
rų Skautų Vienetų prasmin
gai švenčiama, rengiamos 
akedemijos ir Klaipėdos 
mugės.

Bostone šiais metais Ne
muno Tuntas buvo suren
gęs mugę, joje išstatė Sta
sės ir Povilo Jančiauskų la
bai vertingą gintaro paro
dą, lietuviškas juostas, ta
kelius, kaklaraiščius ir pui
kius odinius albumus. Mu
gėje buvo tradicinės ba- 
ronkos, riestainiai, medus, 
loterija. Skautai išstatė sa
vo įsikūrimo dokumentus, 
budžiai šaudyklą.

Gaila, kad labai negausiai 
ji rado pritarimo visuome
nės tarpe, net ir skautų tė
vai nerado reikalo apsilan
kyti ir drauge su jaunimu 
išgyventi reikšmingas va
landas. Vadovų ir tėvų yra 
kalbama, kad reikia puose
lėti lietuviškas tradicijas, 
gausiai jas švęsti, tačiau, 
praktika parodė, kad tė
vams bei visuomenei daug 
mažiau rūpi tradicijų pa
laikymas, kaip pačiam jau
nimui. šventėje jutosi aiški 
nuoskauda ir apvilimas taip 
skautų, taip ir tarpe vado
vų. Į šventę atsilankė 80 
metų Jonas Tuinyla, gerai 
žinomas Bostone buvęs jau
nimo vadas ir didelis pa
triotas, Enciklopedijos lei
dėjas J. Kapočius, skautų 
kapelionas kun. Janiūnas, 
kuris visada aplanko savo 
globojamąjį vienetą, Balfo 
pirm. A. Andriulionis ir ki
ti jaunimą mylintieji lietu
viai.

Jurgis Jurėnas laimėji
mams paaukojo dovanų už 
58, o kitiems skautiškiems 
minėjimams už 100 dolerių 
daiktinių dovanų. J. pask. 
Jančiauskas virš 10, kiti au
kotojai buvo L. Lendraitis, 
Utenis, Bajerčius, Ulevičie

Bostono jūrų skautai Klaipėdos atvadavimo sukakčiai paminėti 
sueigoje, pagerbiant žuvusiuosius. P. Pliksnio nuotrauka

nė ir eilė kitų aukotojų. 
Skautų pastangos buvo pa
remtos būrelio patriotų, sa
vosios jūros mylėtojų, ku
rie įvairiai stengėsi užpil
dyti susidariusią tuštumą 
ir gausiai atvėrė jaunimui 
ne tik savo širdį, bet ir pi
nigines. Tenka apgailėti, 
kad neatvyko atstovas iš 
Klaipėdos Šiaulių Būrio, 
kuris kitą dieną iškilmingai 
šventė Klaipėdos atvadavi
mą ir buvo gausiai parem
tas jūrų skautų ir jų vado
vų. Jūrų skautai remdami 
"Vanagaičio” Šiaulių Būrį, 
atsisakė sekmadienį vykti 
rikiuotėje į bažnyčią ir su 
vėliavomis dalyvauti baž
nyčioje, kaip kad kitais me
tais darydavo. Tik vieny
bėje tautos galybė!

Kitą dieną skautų vado
vai aplankė už Bostono gy
venantį Anthony Ivas-Ivaš- 
kevičių, kuris 1922 m. bū
damas Amerikos piliečiu 
atsilankęs Lietuvoje daly
vavo Klaipėdos vadavime ir 
gausiai finansiniai parėmė 
sukilimo eigą.

Šiandieną A. Ivui 81 me
tai. Jau sunkiai vaikšto, bet 
gerai atrodantis. Bostono 
Jūrų Skautai jam įteikė lie
tuvišką vėliavą ir sidabrinę 
jūrų straigės kiautą. Didy
sis kovotojas susijaudino 
iki ašarų. Buvo malonu ma
tyti jo skaistų veidą ir di
delį nuoširdumą ir meilę 
Lietuvai. Per visą pasako
jimą neišgirdome jokio 
skundo.

Šiuo metu Ivas rašo kny
gą: "Sapnai ir jų reikšmė” 
ir yra pakilioje dvasioje. 
J. pask. G. Čepas šį svarbų 
momentą įamžino savo fil
mu. Praleidę valandžiukę 
prisiminimuose su pakilia 
nuotaika apleidome vienin
telį amerikietį, kuris grū
mėsi dėl Klaipėdos laisvės 
ir laisvosios jūros. Senukas 
visiems savo bendramin
čiams siunčia linkėjimus.

J. sktn. Myk. Manomaitis

KUR KŪRĖJAS DAUGIAU 
NUKENČIA?

— Istoriniai pasikeitimai 
Lietuvoje 1940 metais, Tė
vynės karas ir hitlerinė 
okupacija, pokario metų su
dėtingumai buvo didelis iš
bandymas ne vienam inteli
gentui, kurio sąmonę dau
giau ar mažiau veikė senoji 
pasaulėžiūra, — rašė V. 
Reimeris, rašytojas ir LI
TERATŪROS IR MENO 
r e d a k torius, pagarbinda
mas — dar tik 50 metų am
žiau sukakties proga — poe
tą Eugenijų Matuzevičių.

V. Reimeris liudija, kad:
— Eug. Matuzevičiui, 

kaip poetui ir žmogui, tuo 
laikotarpiu irgi teko sau 
pačiam atsakyti į daugelį 
iškilusių klausimų.

Ir čia pat atestuoja, kad:
— Gal ir ne iš karto, bet 

jis į juos atsakė teisingai. 
Ne vieną jo bendraamžį li
teratą epochos vėjai išbloš- 
kė iš gimtosios žemės, iš 
savo liaudies tarpo. O be jų 
net ir didžiausio talento 
kūrėjas nukenčia.

Tad nebe piktumu, o 
užuojauta valdžios patikė
tinis redaktorius užsimena 
apie svetur pasitraukusius 
Lietuvos rašytojus. Tik ne
siryžta ištarti tikrojo var
do tos priežasties, dėl ko 
jie pasitraukė. Esą, "epo
chos vėjai išbloškė”. Tikra
sis tų "epochos vėjų" var
das juk — rudiška kariau
na ir pridurmui su ja Lie

tuvon įsibrovusios teroristi
nės čekistų gaujos.

Reimeris, kalb ėdamas 
apie didelius išbandymus, 
kuriuos teko pergyventi ir 
tėvynėj likusiems kūrė
jams, bent puse lūpų pripa
žįsta, kad talentas nuken
čia ne tik be tėvynės, bet ir 
be laisvės. Tą jis patvirti
no savo pagarbinimų bei 
linkėjimų gale pakartoda
mas paties E. Matuzevi- 
Čiaus deklaraciją apie išeitį, 
kurią jis pasirinko, likęs 
tėvynėj be laisvės: "Lai
mingas aš, kad blykstelia 
dainoj tikroji kibirkštis, 
maža dalelė tos di
džios ugnies, kuria gyvena 
Tėvynė mano”....

O pasitenkinimas tik "ki
birkšties blykstelėjimu" 
dar neatsako į klausimą, ar 
kūrėjo talentas labiau nu
kenčia laisvėj be tėvynės, 
ar tėvynėj be laisvės.

(ELTA)

HELI’ WANTED MALĖ

TRAILER MECHANICS 
& BODY BUILDERS

Vacation & hospitalization benefits. 
Union acale.

APPLY 

TRAILMOBILE 
4111 CENTRAL DETROIT, MICH. 

An Equa] Opportunity Employer 
(12-14)
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Ledo kalnai prie Niagaros krioklio Vyt. Maželio nuotrauka

CHRUŠČIOVAS 
PAKVIESTAS Į 
LIETUVIŠKAS 

VESTUVES
Toronto Daily Star sau

sio 13 įsidėjo Janinos Tu- 
mosaitės nuotrauką ir ap
rašymą, kaip ši jauna lie
tuvaitė, ruošdamosi ištekė
ti už Tomo Leono iš Chi
cagos, per Sov. S-gos amba
sadą Ottawoje pakvietė 
Chruščiovą į vestuvių puo
tą.

L a i k r a štiš atpasakoja 
įvykį, kaip chicagiškiai Le
onai, Chruščiovui lankan
tis Amerikoje, paprašė iš
leisti jų vaikus, sūnų ir 
dukrą iš okup. Lietuvos.

Duktė vėliau grįžo atgal 
į Lietuvą, o sūnus Tomas 
čia baigė mokslus.

Aiškindama, kodėl jai ki
lo tokia mintis, J. Tumosai- 
tė laikraštyje aiškina: ”Be 
jo (Chruščiovo) pagalbos 
Tomo čia nebūtų ir nebūtų

Janina Tumosaitė, pakvietusi
Chruščiovą J savo vestuves.

kalbės, kad esame proko- 
munistai, bet dabar tai ne
besvarbu ką jie galvos”.

Janina nei negalvojanti, 
kad Chruščiovas atvyktų į 
Toronte ruošiamas vestu
ves, bet tikimasi jo atsaky
mo į kvietimą.

Į vestuves Toronto Prisi
kėlimo bažnyčioje, kurios 
įvyks vasario 3 jau pakvies
ta 300 svečių iš Kanados, 
JAV ir Vokietijos.

mano sužadėtiniu. Jei 
Chruščiovas buvo toks ge
ras, kodėl to nepripažinti ir 
neatsidėkoti, žmonės gal ir

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PENSININKU 
_ KAMPELIS _ 
MEDICARE PAŠALPOS
Įsigaliojus Medicare įsta

tymui 1966 m. liepos 1 d., 
vyresnio ar peifsijų amžiaus 
žmonės turėjo dvi galimy
bes kaip apsimokėti jų gy
dytojų sąskaitas. Pirmoji 
reikalavo gydytojo sutiki
mo reikalauti 80% užmo
kesčio iš Medicare, užpil
dant paprastą vieno pusla
pio blanką, antroji gi sakė, 
kad ligonis pats užsimokė
tų gydytojo sąskaitą, o po 
to reikalautų pinigų iš me
dicare, su gydytojo ir be jo 
pažymėjimų.

Pirmųjų pusantrų metų 
bėgyje apie pusę tų sąskai
tų atėjo iš gydytojų. Toji 
sistema Sočiai Security 
įstaigos arti 1.3 bil. dol. 
tuo būdu buvo išmokėta vy
resnio amžiaus žmonių gy
dymo sąskaitoms apmokėti. 
Dalis gi ligonių liko pinigi
niuose sunkumuose, skoli
nantis pinigus ar naudojant 
sutaupąs tol, kol ateis iš 
Medicare pašalpa.

Kongresas tą tvarką pa
keitė ta prasme, kad dabar 
reikia įteikti tik smulkiau 
išdėstyta gydytojo ar ligo
ninės sąskaita, žinoma, pa
likta teisė ir gydytojams 
tas sąskaitas pristatinėti,

KAIP VERTINAMI MeNAMAROS 
PARŠAI

”Twin Circle — The Na- 
tional Catholic Press” Dan 
Lyons, S. J. rašo, kad dalis 
kongresmanų ir dauguma 
spaudos labai gerai įverti
nę gynybos sekretorių Ro- 
bert S. McNamarą, kai bu
vę paskelbta, kad jis pasi
traukia iš pareigų. Savo pa
reigose jis buvęs labai sa
vistovus, kaip nei vienas 
sekretorius anksčiau.

bet jų apmokėjimas žymiai 
suprastintas tuo, kad prie 
sąskaitų nebereikia buvusių 
priedų. Nuo 1968 m. sausio 
1 įsigaliojusiu metodu, gy
dytojai sutinka su "priim
tinu atlyginimu”, kad sąs
kaitos dėl smulkių forma
lumų nebeužsivilkintų. Tuo 
būdu gydytojams lieka 80% 
atlyginimo, kai pacientas 
lieka atsakingas už likusius 
20%, plius 50 dol., įmokė
tinų, jei sąskaitos viršyja 
tą sumą. Visos procedūros 
palengvinimui, gydytojai 
privalėtų užpildyti Part II 
standartinėj formoj.

Kaip ir anksčiau, Medi
care apmoka į metus 4 iš 
kiekvienų 5 dolerių gydymo 
išlaidų, apmokėjus pirmuo
sius 50 dol.

vasario 16 gimnazijos mokinės Irena Klevinskaitė ir Oriana 
Marčinskaitė laisvalaikio metu. Kun. J. Dėdino nuotrauka

P. žlčKUS

Dan Lyons klausia ir nu
rodo kaip reikėtų vertinti 
tuos šešerius metus, ku
riuose McNamara buvęs vi
sagalintis. Pirmiausia, Ame
rika išvengusi karo su ko
munistais ne dėl McNama- 
ros, o todėl, kad turėjusi 
absoliutinę persvarą atomi
niuose ginkluose. Ta per
svara ir stabilizavusi padėtį 
tarp didžiųjų jėgų. Ameri
ka esanti taikos ieškotoja, 
todėl jos arsenalai nepavo
jingi. Rusija turėjusi apsi
riboti tik mažais sukilimais, 
o nesimetusi į didesnę avan
tiūrą, nes bijojusi Ameri
kos keršto. Gen. Thomas 
S. Power, buvęs Amerikos 
strateginės oro komandos 
viršininkas, pareiškęs, kad 
ta Amerikos persvara bu
vusi tik iki McNamaros atė
jimo, o jam atėjus mažėju
si.

Amerikos jėga buvusi ba- 
zuojama vandenilio bombo
mis, B-52 ir B-58 Strategi
niais bombonešiais, Thor, 
Jupiter, Atlas, Titan, Mi- 
nutmen ir Polaris balistinė
mis raketomis, kurios bu
vusios pagamintos ar užsa
kytos prieš 1961 metus, 
reiškia, prieš McNamaros 
atėjimą. Jam užėmus gyny
bos sekretoriaus postą, bu
vę sunaikinta (scrapped) 
apie 2000 bombonešių, kaip 
pasenę, o nebuvę padaryti 
papildymai geresniais. Avi
acija norėjusi pakeitimo, 
bet McNamara neleidęs. Jo 
vadovavime Amerikos ap
saugai sunaikintos Thor, 
Jupiter, Atlas ir Titan ra
ketos, panaikintos strategi
nės oro bazės Afrikoj, Ispa
nijoj ir Anglijoj. Tie pavyz
džiai nekalbą už McNama
rą.

Prieš du metu ”New York 
Times” bendradarbis Han- 
son Baldvvin rašęs, kad mū
sų karinio pajėgumo stab
džiu esąs McNamara ir jo 
gynybos tyrimų ir planavi
mo direktorius dr. Harold 
Brown. Po to paskelbimo 
McNamara dr. Browną pa

skyręs aviacijos sekreto
rium.

Amerika savo kariniu pa
jėgumu privalanti stabdyti 
agresiją, jeigu tokia būtų 
pradėta. Agresorius turįs 
žinoti, kad jis bus sunai
kintas, jeigu pradės agresi
ją. O taip jau nesą. Prieš 
kelis metus Paul Nitze pa
sakęs, kad keršto idėja 
esanti neracionali. Po to pa
sakymo jis buvęs paskirtas 
laivyno sekretorium.

McNamarai valdant gy
nybos departamentą Ame
rikos pirmumas atominėj 
srity buvęs sustabdytas. 
Rusija pasigaminusi 100 
megatonų pajėgumo bom
bas, o Amerikos 95% esą 
tik vieno megatono stipru
mo. Prieš pasirašant ato
minių bandymų uždraudi
mo sutartį su rusais, jung
tinis Amerikos karinių pa
jėgų štabas liudijęs, kad so
vietai jau pralenkę Ameri
ką. Sutartis buvusi pasira
šyta ir Amerika pasilikusi 
Il-je vietoje. Aviacijos šta
bo viršininkas generolas 
Curtis LeMay raginęs ga
minti 100 megatonų bom
bas, bet McNamara palei
dęs jį atsargon ir neleidęs 
tų bombų gaminti.

Rusija jau padariusi ap
sigynimo sistemą nuo rake
tų užpuolimo ir sutvarkiusi 
civilinę apsaugą. McNama
ra tuo reikalu nieko nepa
daręs. Prieš pustrečių me
tų generolas Arthur Trude 
sakęs, kad Amerika yra 
šiandien pasauly didžiausia 
nuoga kolonija prieš atomi
nę agresiją. Gen. Power 
baiminasi, kad greitu laiku 
Maskva ir Pekinas galės 
panaudoti atominius gink
lus, žinodami Amerikos ne
pajėgumą ir nepasiruošimą.

Taigi, ir taip yra vertina
mas McNamaros sekreto- 
riavimas.

• John W. Gardner, JAV 
vyriausybės švietimo, svei
katos ir soc. apsaugos se
kretorius, a t s i s tatydino. 
Trumpu laiku tai jau ant
ras atsistatydinimas iš 
Johnsono kabineto. J. W. 
Gardnerio vietai pakaitalas 
dar nenumatytas.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joteph F. Grlbavtkat 
Eiecutive Secretary

ON INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Checkt 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
Unite of $1,000.00 

For 3 Teori 
Dividende Peld 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49fh Court
CICERO, ILLINOIS • 6O65O

Phone (Arei Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. 94; Tuee., Thur*. Fri. 9 5; Sat. 91; Wed. Ooied

Sovioflt fa By The 10H Of The Monfh WIH f«rn Arom The l.f.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

RETA PROGA 
įsigykite papiginta kaina 
šias knygas:

PALIK AŠARAS 
MASKVOJE

B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie^ 
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS | KAIRĘ
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.

KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
I

R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo | 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00, 
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų 
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.

______________IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias Į Kairę, Timeless Lithuania ir 
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Pavardė ir vardas............................................................

Adresas ............................................................................

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol. 
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.
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DĖKOJA Už PARAMĄ

ALT S-gos Clevelando 
skyrius, kuris kas metai 
skiria po $10 Vasario 16-tos 
gimnazijos mokinių parė
mimui, už praėjusių Kalėdų 
proga pasiųstą dovaną ga
vo tokį laiškutį:

Per poną St. Nasvytį mes 
gavome iš jūsų pinigų. Už 
tai mes jums širdingai dė
kojame. Loreta Subočiūtė 
yra šeštoje klasėje, o Nijo
lė žutautaitė penktoje. Ni
jolė yra 14 metų, o aš, Lo
reta, 16. Mes esame labai 
laimingos, kad galime šioje 
gimnazijoje mokytis ir iš
mokti lietuvių kalbą, ypač 
daug apie Lietuvos istoriją 
galime sužinoti. Mes daly
vaujame tautinių šokių 
grupėje, esame skautės, aš 
dar ir ateitininkė ... Daug 
linkėjimų ir dar kartą ačiū 
už jūsų dovaną.

Loreta ir Nijolė

• Lietuvos kariuomenės 
savanoriai-kūrėjai, gyveną 
Clevelando mieste ir jo apy
linkėje, prašomi skubiai 
pranešti savo vardus, pa
vardes ir adresus "Tėvynės 
Garsų” Radijo valandos ve
dėjui Juozui Stempužiui te
lefonu 382-9269, po darbo 
valandų.

F

MECHANICAL 
ENG1NEERS

White Truck Div., White Motor 
Corp. a Cleveland manufacturer of 
heavy dūly trucke, ha* immediate 
openingi for graduate mechanical 
engineeri wilh 2 to 5 years experi- 
ence preferrably in automotive in- 
duatry. Unlimited advancement op
portunities. Espenaive company paid 
benefits. Exceilent starting aalaries.

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 Equal Opportunity Employer 
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DIRVA,
6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 
U. S. A.

Prašau siųsti Dirvą L metams (VĮ metų) šiuo adresu

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., % metu 
7 dol.

Kai lauke šalta, malonu žaisti kambary... Vyt. Maželio nuotrauka

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

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

EQUIPMENT 
INSPECTOR

Marathon Oll Companv'i Detroit Ro- 
flnerv a*»lr« on InsMctor wlth J to 
4 vears exp*rl«nc« In chemicol orp- 

induUrv. Technlcal educotion Is 
on atsėt. Excellent benefits and pro- 
motional opportunity. Send retume 
of exoerlence, edurotlon, personai 
data and salary reaulrements to:

MARATHON OIL CO.
Employoe Relatlons Dept.

Detroit? M°cAioarn°a<i7

An Eaual Opportunity Employer
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I PARENGIMAI 
L CLEVELANDE

VASARIO 10 D. Ateitininkų ba
lius Sv. 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 
Sukaluies Minėjimas. Rengia 
ALT Clevelando skyrius.

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

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

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa

tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių 
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos, bfeapsunkinknne 
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių 
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame-
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat 
Amerikoje...

DETROIT
» $LA 352 kuopos susi

rinkime, kuris įvyksta va
sario 4 d., 12 vai. Lietuvių 
Namuose bus paminėta ir 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo 50 sukakties Va
sario 16, Susirinkime bus 
prisiminti ir pagerbti žuvu
sieji dėl Lietuvos laisvės.

Trumpą kalbą pasakys 
LžS Detroito sk. pirminin
kas Alfonsas ^žiedas. V. 
Bliudžiūtė padeklamuos ke
leto eilėraščių. Ir pabaigoje 
vaišės. Kavutė ir pyragai
čiai.

• Lietuvių Namų Drau
gija savo metiniame susi
rinkime sausio 21 d. išsi
rinko šiems metams naują 
valdybą: pirmininkas dr. 
Vytautas Mileris, vicepir
mininkas Jonas Atkočaitis, 
finansų sekretorius Juozas 
Racevičius, sekretorius Ge
novaitė Viskantienė ir iždi
ninkas Antanas Sukauskas.

• Šarūno Mingėlos ir Re
ginos Grigaitytės vestuvės 
įvyksta šv. Antano bažny
čioje vasario 17 d. Abu jau
navedžiai yra aktyvūs skau
tai ir priklauso Lietuvių 
Studentų Sąjungai.

• LŽS Detroito skyrius 
vasario 14 metiniame susi
rinkime išsirinko šiems me
tams naują skyriaus valdy
bą: pirmininkas Alfonsas

Kaziuko Mugė.
20 D. Vysk. 

Lit. Mokyklos

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.
BALANDŽIO 

M, Valančiaus 
metinis balius.

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

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 
koncertas Slovėnų salėje.

Vasario 16 gimnazijos mokytoja E. Tamošaitienė, vadovaujanti 
tautinių šokių grupei, su viena šokėjų Kristina Žutautaitė.

Kun. Dėdino nuotrauka

Žiedas, sekretorius Petras 
Taruta ir iždininkas Anta
nas Grinius,

Į revizijos komisiją iš
rinkta: Vytautas Kutkus, 
Jonas Gaižutis ir Stasys 
Garliauskas.

• Visuomenininko ir žur
nalisto Petro Januškos bro
lis prekybininkas Jurgis 
Januška mirė sausio 7 d. ir 
palaidotas sausio 13 d. Win- 
nipego visų šventų kapinė
se, Kanadoje. (ag)

NEW HAVEN

• LB apylinkės valdyba 
ir kitų organizacijų atsto
vai buvo susirinkę posėdžiui 
aptarti Vasario 16 minėji
mui. Gaila, nevisi kviestieji 
galėjo atvykti. Minėjimas 
daromas vasario 25 dieną. 
Pradedamas pamaldomis 10 
vai. 30 min. ir tęsiamas pa
rapijos salėje po piet 3 vai. 
Kalbės R. Kezys iš New 
Yorko. Būs trumpa meninė 
programa ir vaišės. Nutar
ta prašyti miesto burmist
rą, Vasario 16 dieną pa
skelbti New Haveno lietu
vių diena ir iškelti Lietuvos 
vėliavą prie miesto rotušės. 
Daryti žygių, vietiniam 
dienraštyj patalpinti straip
snį ta proga. Ruošiamasi 
minėjimą padaryti neeilinį 
ir prašoma moralinės ir ma
terialinės paramos iš visų 
New Haveno lietuvių.

• Matulaičio Namų sta
tymui remti komitetas bu
vo suruošęs kavutę-įkurtu- 
ves didžiojoj parapijos sa
lėj, gruodžio 10 d., 3 vai. p. 
p. Nors oras buvo labai gra
žus, ir jokių kitų lietuviš
kų pramogų nebuvo — žmo
nių prisirinko labai mažai.

Popietę atidarė komiteto 
pirmininkas Z. Merkevičius. 
Centro valdybos narys A. 
Gruzdys, taip pat, kalbėjo 
trumpai. Kiek ilgėliau kal
bėjo seselė Paulė. Filmą iš 
Matulaičio Namų statybos, 
stovyklų ir dabartinių sene
lių namų (šv. Juozapo vi
los) rodė seselė Viktorija. 
Meninę programą išpildė ir
gi seselės, padainuodamos 
keletą dainų-giesmių.

Po programos, visi, buvo 
pavaišinti kava ir pyragais 
nemokamai. Vėliau kai ku
rie šnekučiavosi, o kiti su
sėdę ratu, seselės Jurgitos 

vadovaujami, išdainavo dai
nų daineles ir Kalėdų gies
mes. Didelė padėka klebo
nui už leidimą nemokamai 
pasinaudoti sale ir skelbimą 
bažnyčioje.

• A.A. Elenos Ramanaus
kienės prisiminimui suruoš
tuose pietuose, gruodžio 17 
dieną, buvo paminėta ir A. 
Ramanausko seserėno tėv. 
Pijaus šarpnicko, O. F. M. 
penkiolikos metų kunigys
tė. Tėvas Pijus yra žemai
tis, Kretingos pranciškonų 
gimnazijos auklėtinis, dva- 
sinėn semenarijon įstojęs 
Vokietijoj, kunigu įšventin
tas JAV, 1952 metais gruo
džio 20 dieną, Kennebunk- 
port’e, Maine. Gražiai kal
ba, dar gražiau parašo, 
mėgsta ir domisi geologija 
ir astronomija. ”Mano di
džiausia padėka motinai ir 
dėdei Ramanauskui už tai 
kuo aš esu šiandien”, pasa
kė tėvas šarpickas.

• L. R. K. Mot. s-gos 33 
kuopa, suruošė bendras Kū
čias parapijos salėje gruo
džio 23 d. Dalyvavo per 90 
asmenų. Daug čia gimusių 
trečios kartos, jau lietuviš
kai nebemokančių ir net 
jaunimo.

MUSŲ MIRUSIEJI
Gruodžio 23 d. mirė Mi

kalina Novickienė, Vlado ir 
Stasiaus motina. Gruodžio 
25 d. mirė Juozas Pilvelis. 
Nevedęs ir paskutinius try- 
liką metų išbuvęs senelių 
poilsio namuose. Jo sesuo 
Pilvelytė - Voketaitienė yra 
mūsų garsiojo dainininko 
Arnoldo Voketaičio motina. 
Gruodžio 26 d. mirė Ona 
Parzych - Meižytė. Paskuti
niu laiku gyveno Ansonijoj. 
Paliko daug giminių, tarp 
jų ir sesui Rožė Kisielienė 
uoli mūsų parapijos ir or
ganizacijų veikėja.

Paulina žemliauskienė, 
prieš dešimtį mėnesių atva
žiavus iš Lietuvos, šiomis 
dienomis gavo žinią, kad 
ten miręs jos jauniausias 
brolis, o pereitą vasarą, pa
laidojo jauniausią sūnų iš 
darbo grįžtantį, negro mir
tinai primuštą. (ai)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų). 

Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dąl.

Parašas ....................................... .....................

Adresas ................................ ............................................



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Jadvyga Matulaitienė 
tautinių šokių mokytoja 
lankėsi Chicagoje ir kartu 
su susirinkusiais Chicagoje 
ir apylinkėse gyvenančiais 
tautinių šokių ratelių vado
vais peržvelgė šventės re
pertuaro numatytus šokius.

J. Matulaitienė vadovau
ja III-sios tautinių šokių 
šventės meninės programos 
paruošimui ir rūpinasi tin
kamu programos išpildymu.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Regina Kučienė, Vytautas 
Kadžius, Jonas Paštukas 
tautinių šokių šventei reng
ti komiteto nariai; Bruno 
G. Shotas, Bronė Jameikie- 
nė, Leokadija Braždienė ir 
muz. Jonas Zdanius Lietu
vių Tautinių šokių Institu
to nariai sausio 13-14 die
nomis dalyvavo J. Matulai
tienės atvykimo proga su
kviestuosiuose pasitarimuo
se su Chicagos tautinių šo
kių ratelių vadovais.

J. Matulaitienė stengsis 
aplankyti visas didesniasias 
lietuvių kolonijas ir su tau
tinių šokių ratelių vadovais 
išsiaiškinti šventės progra
mos klausimus.

• Skulptorius Juozas Ba- 
kis Beverly Shores lietuvių 
prašomas, sutiko sukurti 
didžiulį monumentą, kuris 

CHICAGOS LIETUVIŠKAJAI
VISUOMENEI PRANEŠIMAS

L.S.T. KORPORACIJA NEO-LITHUANIA 
š. M. VASARIO 4 D. CHICAGOJE RENGIA

BRONIAUS KAZIO BALUČIO, 
šios Korporacijos Garbės Nario, didžio lietuvio, po
litiko, visuomenininko ir publicisto, b. Lietuvos Pa
siuntinio ir Įgalioto Ministerio JAValstybėms, o pa
staruoju metu D. Britanijai, minėjimą-atsisveiki- 
nimą.
Minėjimo programa:

2 vai, p. p. Tėvų Jėzuitų koplyčioje gedulingos
pamaldos. Laike pamaldų giedos solistė N. 
Linkevičiūtė.

3 vai. p. p. Jaunimo Namų didž. salėje minėji
mo valanda. Apie Velionį B. K. Balutį kal
bės redaktorius L. šimutis, Gen. konsulas 
dr. P. Daužvardis ir prof. A. Augustinavi- 
čienė;
Meninę programą atliks: solistė D. Stan
kaitytė, solistas S. Baras ir aktorė Z. Keva- 
laitytė-Visockienė.

Chicagos lietuviškoji visuomenė maloniai kvie
čiama šiame B. K. Balučio minėjime dalyvauti. At
skiri pakvietimai nesiuntinėjami.

LST Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

A. A.
Mielam bičiuliui

MARTYNUI VAMBUTUI
mirus, žmoną ponią EMILIJĄ, sūnų EDMUNDĄ 
ir jo šeimą, bei kitus velionio artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Irena, Petras. Romana Vėbrai

bus pastatytas miesto par
ke. Paminklo tikslas atžy
mėti Laisvės Kovos Metų 
jubiliejų. Vietos Lietuvių 
Klubas daro pastangas pa
vadinti parką ”Lituanica” 
vardu.

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.

Jie rūpinosi Balfo rinkliavos Chicagoje ir apylinkėse sėkmingu pravedimu. Sėdi iš kairės: kun. A. 
Trakis, Elgino Balfo pirm. O, Vaičekonienė, dir. D. Bobelienė, kun. dr. F. Gureckas. Stovi: dir. ir 
Brightono Pk. pirm. F. Sereičikas, dir. inž. J. Stankus, dir. K. Repšys, dir. ir Chicagos apskr. valdy
bos pirm. A. Gintneris, dr. V. Šimkus. Nuotraukoje trūksta trijų direktorių: J. Talalos, A. Daukienės 
ir dr. R. Sidrio. V. Noreikos nuotrauka

• Sol. Arnoldas VoketaL 
tis pakviestas dainuoti kan
tatoj "Kovotojai”, susipa
žinęs su ja pranešė, kad iš
pildymas esąs sunkus, bet 
pati kantata jį labai sudo
minusi. Jis davė savo suti
kimą atvykti, ir vasario 18 
d., 3 vai. p. p. Civic Operos 
rūmuose dalyvauja kanta
tos išpildyme.

• Programa Civic Operos
rūmuose, vasario 18 dieną, 
prasidės be vėlavimo, punk
tualiai 3 vai. p. p., nes su
tartimis yra apribotas lai
kas orkestrui ir salei. Pra
šome iš anksto įsigyti bilie
tus "Marginiuose” (2511 
W. 69 St.). Ręzervuotis lai
ko automašinų pridavimui 
(būna eilės), rūbinei, pro
gramos susipažinimui ir kt. 
Po 3 vai. vargiai bebus ga
lima salėn įeiti. O perkant 
bilietus prie langelio, be
veik pusė kainos nukristų į 
svetimas rankas. Vieta — 
360 W. Madison St. ir Wac- 
ker Dr. (Sk.)

• 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

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 Y A 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

WASHINGTON

STOKIME I RĖMĖJŲ 
BŪRELĮ

Nuo 1959 metų pabaigos 
\Vashingtone veikia Vasa
rio 16 gimnazijai Vokieti
joj remti būrelis, kuriam 
visą laiką priklausė apie 30 
narių. Daugumas jų yra na
riais nuo pat būrelio atsi
radimo pradžios. Dalis kei
čiasi, nes vieni išeina į pen
siją, kiti visai išvažiuoja iš 
šios apylinkės. Jų vietoj 

įstoja kiti. Tuo būdu sten
giamasi išlaikyti tą patį pa
stovų skaičių. 30 narių vi
soje Washingtono apylinkė
je tai nėra daug, turint gal
voj, kad dirbančiųjų joje 
yra apie šimtą. Per 8 me
tus būrelis gimnazijai jau 
sudėjo apie 3,000 dolerių. 
Gimnazijai tai didelė para
ma, o jos rėmėjams vienas 
doleris per mėnesį nėra per 
sunki našta.

Pastaruoju metu būrelis 
vėl kiek sumažėjo. Todėl 
būrelio vadovai prašo visus 
apylinkės gyventojus prisi
dėti prie šio gimnazijos rė
mėjų būrelio išlaikymo; 
ypač tuos, kuriems teko pa
tiems mokytis pokario me
tais Vokietijoj. Tada visos 
lietuviškos mokyklos gau
davo paramos iš Amerikos, 
o dabar liko tik viena, ir ją 
visiems Amerikos lietu
viams išlaikyti būtų nesun
ku. Neleiskim jai skursti. 
Būtų labai gražu, kad kiek
vienas dirbantysis ar bent 
kiekviena šeima būtų Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjai.

Šie sukaktuviniai metai 
yra labai gera proga įsi
jungti į rėmėjų būrį įr 
tiems, kurie dar jam nepri
klauso. Kaip informuoja da
bartiniai būrelio vadovai 
(L. Dambriūnas, E. Kačins
kienė, J. Vaičiulaitienė), vi
sos surinktos aukos gimna
zijai siunčiamos per Balfą 
ir dėl to kiekvienas ąukoto-

Matematikos mokytojas Antanas Veršelis su Vasario 16 gimna
zijos mokiniais. Kun. J. Dėdino nuotrauka

BOSTON

GRAFITAS BOSTONO 
KULTŪRINIAME 
SUBATVAKARY

Nauji metai — nauji rū
pesčiai. Ir kultūrinių su- 
batvakarių rengėjams Bos
tone jų nestinga. Pažvelgę 
į savo parengimus iš vieno 
ir kito šono, jie apsispren
dė tarti: "Lietuvos laisvės 
kovų metus ryžtamės pra
dėti naujomis viltimis — 
bandysim daugiau laiko 
skirti jaunoms lietuvių 
mokslo ir meno pajėgoms”.

Sausio 20 d. vakare, ALT
S-gos namuose, įvyko pir
masis šių metų kultūrinis 
s u b a tvakaris. Parengimo 
prelegentas mechanikos inž. 
Eugenijus U ž p u r v i s 
skaitė paskaitą tema: "Mo
dernus pritaikymas grafi
to produktų”. Paskaita bu
vo pailiustruota grafito ga
minių pavyzdžiais, buvo tik
rai įdomi, patraukliai skai
toma, o toliau nuo grafito 
stovintiems ir nemenkas 
naujų žinių pluoštas, 

jas gali jas nurašyti nuo 
valstybinių mokesčių. Visi 
aukotojai metų gale gauna 
Balfo vardu pakvitavimus,

Dėl informacijų skambin
ti tel. WA 7-5871 arba RE
6-9552. (ab)

Grafitas, kaip žinom, sa
vo kilme yra anglis, iš ku
rios dabar tiek nuostabių 
gaminių pagaminama. Gry
nas grafitas, gaminamas 
žemu spaudimu ir aukšta 
temperatūra, mūsų dienom 
yra beveik trigubai bran
gesnis už auksą. Jis yra pui
kus izoliatorius, vartojamas 
raketų ir atominių povan
deninių laivų statyboj. 
Pvz., tos raketos, kurios 
skrenda apie žemės rutulį 
astronautų vairuojamos, jei 
neturėtų saugiai izoliuotų 
"nosių”, susidūrusios su 
žemės atmosfera, be abejo
nės, užsidegtų ir nebegrįž
tų. Pasirodo, grafitas šiam 
reikalui yra patikima me
džiaga, pajėgianti ”nesu- 
šilti” net didžiai aukštoj 
temperatūroj. Inž. Eug. Už- 
purvis parodė ne tik tam
siai pilko, bet ir balto gra
fito, kuris yra dar bran
gesnis.

Kai kalba dalyko žinovas 
— klausytojui nėr kada 
nuobodžiauti. Dalyko žino
vas yra ir inž. Eug. Užpur- 
vis, savo kilme klaipėdietis. 
Tai neramių laikų, bėgimų 
ir trėmimų meto žmogus. 
Jis prasitarė, kad įvairiose 
pakelėse jam teko lankyti 
15 mokyklų, kuriose daly
kai buvo dėstomi lietuvių, 
vokiečių ir anglų kalbomis. 
Gimnaziją ir universitetą 
baigė JAV, Hartforde, 
Conn., 1958 m. gaudamas 
mechanikos i n ž i n ieriaus 
laipsnį.

Jau keleri metai, kai inž. 
Eug. Užpurvis su šeima gy
vena ir dirba Lowely, Mass., 
Union Carbide Korporaci
joj, Aukštos temperatūros 
gaminių d e p a r t a mente, 
kaip produkcijos menedže
ris.

Kultūrinių subatvakarių 
rengėjai inž. Eug. Užpur- 
viui dėkoja už įdomiai pa
rengtą paskaitą. Klausyto
jų buvo apypilnė salaitė, o 
tai yra irgi paguodžiantis 
ženklas. Kitas kult, subat- 
vakaris bus rengiamas ALT 
S-gos namuose vasario 17 
d. vak. ir bus skirtas Lietu
vos laisvės kovų metams.

ft. St.)

KAIP KOMUNISTAI 
NORI MUS SUNAIKINTI

Sausio 21 d. buvo meti
nis N. Anglijos Baltų Drau
gijos narių susirinkimas, 
kuriam vadovavo valdybos 
pirm. inž. V. Izbickas. Ja
me buvo priimta valdybos 
veiklos apyskaita, išrinkta 
šių metų vadovybė, kurią 
sudaro po 7 asmenis iš kiek
vienos tautybės. Lietuvių 
valdyboj yra šie asmenys: 
Irena Veitienė, Ona Ivaš- 
kienė, Vytautas Izbickas, 
Česlovas Mickūnas, Liongi
nas švelnis ir Vytautas 
žiaugra. Septintasis narys 
bus vėliau pasiūlytas.

Administracijos reikalus 
atlikus, Vliko narys dr. Al
girdas Budreckis kalbėjo 
apie tai, kaip komunistai 
stengiasi sukompromituoti 
mūsų politinius veiksnius, 
suskaldyti išeiviją, kad už
sieny nebebūtų kam kelti 
Lietuvos laisvės reikalavi
mo.

Meninėje programoje čia 
pirmą kartą pasirodė jauna 
dainininkė Violeta Balčiū
nienė. Ji turi tikrai gražų 
sopraną. Jai akomponavo 
Allan Huszti.

Pabaigai visi dalyviai bu
vo pavaišinti.

• Rasa ir Romas Veitai 
Bostone džiaugiasi susilau
kę dukrelės.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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