UA

DIRVA

VTjL

V

j

J.b li»

------------------ THE LITHUANIAN NATIONAL NEVVSPAPER

Lietuvos Laisvės Kovos Metai
Lili.

Kovas — March 18, 1968

IŠ

----------

Šioje vietoje aš jau nuomonės, kad komunis
minėjau savo įspūdį iš tinis blokas nėra viena
pirmojo viešo senato už lytis. Tačiau į klausimą
sienio reikalų komisijos kuri gi komunistinė vals
posėdžio, kuris buvo su tybė pagal savo išgales
šauktas išklausyti admi nepadeda šiauriniam
nistracijos prašymo pa Vietnamui, Rusk turėjo
skirti 2,5 bilijonus do pripažinti, kad tokios nė
lerių užsienio pagalbai. ra. Žodžiu, skilimas
Tas posėdis, kaip buvo skilimu, o kai reikia ame
iš anksto tikėtasi ir net rikiečius mušti -vienybė _
planuota, virto diskusi didžiausia!
Dar aiškiau tuo klau
jomis Vietnamo politi
simu
pasisakė senato
kos klausimu. Turint gal
voje, kad jos buvo trans rius Dodd, kuris aiški
liuojamos per televizi no, kad amerikiečių pla
ją ir radiją, suprantama, čioje visuomenėje tik to
kad kiekvienas paskiras dėl ir yra toks skilimas
senatorius norėjo pasi ir nerimas dėl karo, kad
naudoti puikia proga pa administracija nedrįsta
sirodyti savo rinkikams aiškiai pasakyti, jog tas
ir net visai tautai iš ge karas yra dalis tarptau
riausios pusės ir pabrėžk tinio komunistinio sąjū
ti savo neklaidingumą džio veiklos. Senatorius
nuo pat tos bylos pra ten pat pabrėžė kalbąs
džios. Vienintėlis, kuris mažumos vardu. Ir tai
atrodo neturėjo tokio labai liūdnas faktas.
Atrodo, kad tuo atve
tikslo, buvo pats Valsty
bės Sekretorius Dean ju, jei komunistinio pa
Rusk arba ... bent taip vojaus iš tikro nebūtų,
atrodė. Kiekvienu atve jį reiktų išgalvoti, nes
ju, jis neišnaudojo tos tik toks pavojus verčia
progos savo tikėjimo tautas ieškoti geresnio
propagandai, kaip kad ga gyvenimo būdo ir kovoti
už savo idealus. Lygiai
lėjo.
Tokioje
situacijoje kaip komunistai turi
respublikonų senatorius nuolat linksniuoti kapita
Kari Mundt buvo privers listinius ‘karo kurstyto
tas labai iškalbingai pa jus”, kad pateisintų sa
cituoti Rusko ankstyves vo itin žiaurią drausmę.
nius pareiškimus ir pa
Kaip eilinis viešo sena
klausti, ar jis dabar yra
to
posėdžio sekėjas aš la
tokios nuomonės. Rusk
bai
džiaugiuos senatorių
patvirtino. Mundto tiks
Mundt
bei Dodd pareiš
las buvo išgauti iš sek
kimais
ir klausimais.
retoriaus sutikimą, kad
Sekretorius
Dean Rusk,
Vietnamo konfliktas nė kaip paprastai
palieka
ra lokalinis reikalas, bet
gerą
įspūdį,
tačiau
į ko
turi kaž ką bendro su tarp
vą
linkusiam
pasaulyje
tautiniu
komunistiniu
sąjūdžiu. Ir jei taip, kam jis daugiau primena fi
JAV vistiek stengiasi losofą, kuris nenutrau
palaikyti geriausius san kia savo galvojimo proce
tykius su Sovietų Sąjun so net tada kai užsidega
ga ir net padėti jai page jo paties lova.
Gyvenimo tikrenybei
rinti savo techniką, kas
daugiau
atitiko senato
pagaliau išeina į naudą
riaus
Symingtono
pasiūSiaurės Vietnamui?
(Nukelta į 2 psl.)
Sekretorius Rusk yra

Vasario 16 Gimnazijos mergaičių grupė šoka "Blezdingėlę"

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO
SUKAKTIES MINĖJIMAS VOKIETIJOJE
Vokietijos
lietuviai
stengiasi galimai įspū
dingiau paminėti jubilie
jinę Vasario 16—ją. Per
visas PLB apylinkes
nubangavo atskirų minė
jimų eilė: Vasario 16
gimnazija, Muenchen,
Memmingen, Schwetzingen,
Kaiserslautern,
Koeln, Darmstadt, Hannover, Hamburg — tai da
lis vietovių, kuriose vy
ko rūpestingai paruošti
minėjimai, pradedant pa
čia vasario 16 ir tęsiant
iki sekančio savaitgalio.
Kovo 2 d. PLB Vokieti
jos Krašto Valdyba su
kvietė lietuvius ir sve
čius į centrinį minėjimą
vykstantį Mannheime. Sa
lė, talpinanti 500, buvo
perpildyta.
Programa buvo tur
tinga, gerai paruošta ir
gražiai išdėstyta. Jau pa
ti pradžia nuteikė iškil
mingai, kai muzikai ai
dint į salę buvo įneštos
vėliavos — Lietuvos, Vo
kietijos, skautų ir atei
tininkų. Pradžios mal
das sukalbėjo evangelikų
atstovas Fricas Skėrys
ir katalikų kunigas Jonas
Riaubūnas. Sekė čelo su
pianinu, Hendelio sonata
G-moll, atlikta motinos
ir sūnaus Kaethe ir Joachim Buettner. Po PLB
Vokietijos Kr. Valdybos
pirmininko inž. Jono K.
Valiūno žodžio, kuriame

tp

— Gero apetito!...
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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VALSTYBĖS SEKRETORIUS DEAN RUSK AP
KLAUSINĖJAMAS SENATO UŽSIENIO REIKA
LŲ KOMISIJOS VIEŠUOSE POSĖDŽIUOSE DA
VĖ PROGOS JAM IR PASKIRIEMS SENATO
RIAMS IŠKELTI VIETNAMO TEMOS ĮVAI
RIAUSIAS VARIJACIJAS. — SĄLYGA PA
LIAUBOM.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Telephon*: 431-6344

6907 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103
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VISO PASAULIO

• ĮSIBĖGĖJĘ aukso supirkė
jai buvo bebaigią išgraibyti Lon
dono aukso rinką, kai staiga,
JAV vyriausybei pareikalavus,
Londono aukso ir kitų vertybių
birža buvo vienai dienai uždary
ta. A ukso supirkinėjimą s s ūda r ė
didelį pavojų auksu padengtos va
liutos kraštams. Valiutos apsau
gojimo reikalams skubiai šau
kiama konferencija Washingtone.
• SENAT. ROBERT F. KEN
NEDY pareiškė negalįs remti
prez. Johnsono kandidatūros per
rinkimui ir kad jis artimiausiu
laiku paskelbsiąs savo apsi
sprendimą dalyvauti ar ne Ore
gono ir Californijos pirminiuo
se rinkimuose.
• KANDIDATAS į prezidentus
R. Nixon pareiškė, jog artėjan
čiuose rinkimuose demokratų
balsai susiskaldys tarp kelių kan
didatų, gi respublikonai išeis Į
rinkimus vieningi, kartu pa
traukiant milijonus nepriklauso
mų demokratų balsų.
• KROKUVOS UNIVERSITE
TO studentai atsisako lankyti
paskaitas protestuodami prieš
spaudą, atsisakiusią talpinti jų
demonstracijų ir protestų mo
tyvus. O lenkų spauda teberašo,
jog studentų neramumai buvę
sukurstyti sionistų.
Krokuvos Jogailos vardo uni
versiteto auditorijos kelinta die
na vėdinamos nuo policijos pa
leistų ašarinių dujų.
• ČEKOSLOVAKIJOS krašto
apsaugos viceministras gen.
Vladimir Janko nusižudė prieš
prasidedant tardymui dėl gen.
Sejna pabėgimo.
Gen. V. Janko taip pat kalti
namas prisidėjęs prie karinio
perversmo organizavimo, kad iš
gelbėti Novotny režimą.
Novotny susilaukia vis ar
šesnių reikalavimų atsistaty
dinti, o jo pritarėjų skaičius ma
žėja, iš savo posto pasitraukus
'konservatyviam' komunistui,
Slovakijos "parlamento" pirm.
M. Chudikui.

buvo pasveikinti susi Pav., Kanados lietuvių
rinkusieji, sekė paskai jaunimas net apie 90%
ta ir meniškoji dalis. Pa lankąs aukštąsias mo
baigoje, Vasario 16 gim kyklas. Paskaitą prof.
nazijos moksleiviams Ivinskis baigė vilties ku
esant scenoje, aštunto pinais žodžiais: Tikime
kas Arūnas Packevičius į laisvą Lietuvą laisvų
perskaitė
pareiškimą Europos tautų tarpe.Kal
Laisvojo pasaulio ir pa bėjo didžiąją dalimi vo
vergtiesiems
lietu kiškai, nes salėje buvo ne
viams, buvo išklausy maža vokiečių ir kitų tau
tas Vokietijos himnas ir tybių svečių. Šalia Repagiedotas Lietuvos. Ta gierungsdirektor Mock,
da, vėl muzikai palydint, atstovavusio Baden
Išneštos vėliavos ir mi Wuerttembergo Krašto
nėjimas baigtas. Vien iš vyriausybę, buvo latvių,
optiškos pusės žiūrint lenkų ir vengrų atstovai.
buvo tikrai pasigėrėtinų
MENIŠKOJI DALIS
vaizdų.
Solistė Janina LiustiPASKAITA
PRAGOJĘ įvykęs studentų
kaitė,
atvykusi iš Toron ir • jaunų
darbininkų mitingas
Prof. dr. Zenonas to j sudainavo
4 lietuvių davė progos komunistų kalbėto
Ivinskis, dėstąs istori kompozitorių dainas
ją V. Vokietijos sostinės operų arijas. Vasarioir164 jams aštriai pasmerkti "seną
gvardiją" ir jos žiaurius suBonnos universitete Rai gimnazijos choras, mu ją
linistinius metodus persekio
bėjo apie senąją Lietu zikos mokytojui Kaziui jant kitaip galvojančius. Vie
vos istoriją, bet plačiau Motgabiui susirgus, di šai buvo kaltinamas preziden
nagrinėjo nepriklauso
tas A. Novotny. Susirinkime bu
riguojamas svečio Valte vo
reikalaujama atidėti rinki
mos Lietuvos atstatymo rio
išpildė taip mus, kad juose nebesikartotų
aplinkybes. Lygindamas pat Banaičio,
4 liaudies dainas. "komiškosios operos" būdai —
ano meto valstybių nusi
Vasario
16 gimnazijos vieno kandidato sąrašu praves
statymą Lietuvos atžvil tautinių šokių
šokėjai, ti savo žmones.
giu su šių dienų lenkty vadovaujami mok.
Žodžio laisvė,
buvo dek
Eli
niavimu pripažinti nau zos Tamošaitienės buvo
laruota "geriausia tikros demo
jąsias valstybėles, pro suskirstyti įtris grupes. kratijos garantija".
Kompartijos prezidiumo na
fesorius turėjo konsta Mažieji
sušoko
"Suktinį
”
rys
Josef Smrkovsfy kvietė jau
tuoti, kad tada buvę žy ir "Kalvelį", mergaitės
nimą būti "radikalesniu ir remiai sunkiau. Pripaži
"Kepurinę" ir Blez voliucionieriškesniu". Kartu jis
nimą teko iškovoti dali —
dingėlę",
Tamošai skatino kontroliuoti savo veiks
mis. Palietęs valstybės tienės buvokuri
naujai per mus ir elgesį artimiausiomis
atsikūrimo pradžią, pa tvarkyta, mišrioji
dienomis. "Mūsų
didžių kritiškomis
uždavinys daryti viską, kad nie
skaitininkas perėjo į ne jų grupė sužavėjo publi
priklausomybė s neteki ką trenksmingu "Malū kas neatsitiktų mūsų šaliai. Nie
kas vestų į pražūtį."
mą. Tuo laiku, kai vokie nu" ir pirmą kartą pa kas,
Iš visko atrodo, kad ryškios
čių kariuomenė žygiavo statytu "Klumpakoju". reformos, numatomos Čekoslo
Paryžiuje per Triumfo
stud. M. Landas. vakijoje, stengiamasi pravesti
vartus, į Lietuvą įžengė Grojo
anksto neužrūstinant Krem
Publika
buvo dėkinga iš
liaus ir satelitinių kaimynų, kad
rusų kareiviai, pasaulio tiek dainininkams,
tiek nepasikartotų 1956 m. įvykiai
beveik nepastebėti. Da šokėjams. Širdingai plo
bar lietuviai išgyvena ad jo Liustikaitei, ovacijas Vengrijoje.
ventą, t.y., laukimo lai
• LENKŲ STUDENTŲ de
Tamošaitienei, ne monstracijos,
prasidėję Varšu
kotarpį. Belaukdami jie kėlė
nė svečio - di voje, išsiplėtė į 8 universitetų
ieško draugų ir jų ran užmiršo
miestus, reiškiant solidarumą
da. JAV ir šiemet svei rigento Banaičio.
Varšuvos studentams ir protes
kino Vasario 16-sios PASITARIMAS VASA tuojant prieš valdiškosios spau
proga Lietuvos atstovą, RIO 16 GIMNAZIJOS dos melą aprašant demonstra
kurį pripažįsta pilnatei REIKALAIS
cijų priežastis. O viskas prasi
dėjo žiūrovams pareiškus didės •
siu Nepriklausomos Lie
entuziazmą klausantis Adomo
tuvos tęsėju. V. Vokieti
Kr. Valdyba jau iš -nį
jos vyriausybė net ma anksto tai pačiai dienai Mickevičiaus dramos, kurioje
keli rusams nepalankūs iš
terialiai remia lietuvių buvo sukvietusi Kr. Ta buvo
sireiškimai. Toji drama buvo
tautiniai kultūrines pas rybos narius ir eilę ki uždrausta toliau rodyti.
tangas, kurių ryškiau tų veikėjų posėdžiui,ku
Studentų
nepasitenkinimas
sioji apraiška yra Vasa ris įvyko minėjimui pa spauda kilo dėl to, kad toji vi
rio 16 gimnazija. Lauki sibaigus ten pat Mannhei są kaltę norėjo suversti zionistams - žydams ir chuliganams.
mo laikotarpis išnaudo
me. Pagrindinė tema — Trys
aukšti Varšuvos vyriausy
jamas kūrybai. Su minė planuojamasis gimnazi bės pareigūnai,
kad žy
tina Lietuvių Enciklope jos laikytojo keitimas. dų kilmės, buvo spėjama
pašalinti iš tar
dija. Lietuvių jaunimas
nybų, kaltinant kad jųvaikaidaELl lyvavę demonstracijose.
veržiasi į mokslus.
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KIM PHILBY
'šimtmečio šnipas’no)
1963 metų sausio 23
d. Beirute siautė baisi
audra. Philby šeima tai
dienai buvo pakviesta
vakarienei pas pirmąjį
britų ambasados sekre
torių Glen Balfour-Paul
kuris, žinoma, nieko ne
žinojo apie Philby pri
sipažinimą SIS tardyto
jams, kad jis esąs sovie
tų saugumo tarnybos —
GBK — karininkas. Jau
buvo gerokai po pietų,
kai Philby užsidėjo liet
paltį ir pasakė savo žmo
nai, kad greitai grįšiąs.
Po kiek laiko Philby pa
telefonavo namo ir pra
nešė, kad kiek pasivė
linsiąs ir ateisiąs sta
čiai pas Balfour-Paul.
Philby tačiau nepasiro
dė ir jo žmona Eleono
ra grįžo namo viena po
vidurnakčio. Iš čia ji pa
skambino britų ambasa
dos saugumo šefui, kuris
patarė palaukti iki sekan
čio ryto. Eleonora gero
kai nervinosi dėl jo svei
katos stovio ir stačiai
nežinojo ką manyti. Iš
ryto buvo painformuo
ta Libanono policija.
Dabar mes žinome,
jog Philby tada buvo su
sirūpinęs, kad britai ar
amerikiečiai gali jį pa
grobti ir paprašė sovietų
pagalbos. Sausio 23 d.
audra davė jam gerą pro
gą pabėgti.
Nepraėjus nė 24 valan
dom Eleonora gavo jo

VIETNAMO
TEMA
• ••

(Atkelta iš 1 psl.)
lymas sustabdyti vienpu
siškai karo veiksmus pagrąsinant, jei tuo pavyz
džiu tuojau pat nepasek
tų komunistai, duoti
jiems, t. y. šiauriniam
Vietnamui, be jokių ’pardonų'. Juk, Korėjos ka
re galų gale susitarta
dėl paliaubų, kai komu
nistai neviešai buvo įs
pėti, kad naujai išrink
tas prezidentu Eisenho
weris priešingu atveju
bus priverstas griebtis
visų priemonių, įskai
tant ir atominių bombų.
Ar prezidentas Johnsonas gali tai padaryti ir
jam... bus patikėta?
Viena aišku, kad Jung
tinės Amerikos Valsty
bės
pirmiausiai turi,
įrodyti savo sugebėjimą
susidoroti su naujo tipo
teroro karu, tik tada ga
lima tikėtis paliaubų, ku
rios būtų priimtinos. Ar
senato diskusijos prisi
dėjo prie tokio suprati
mo padidėjimo milijonų
amerikiečių tarpe, ar
ne — parodys tik atei
tis.

plrmą laišką:
"Nesirūpink, greit vis
kas susitvarkys. Pasa
kyk kolegom, kurie rū
pinasi mano likimu,kad
išvažiavau didesnėn ke
lionėn po visą sritį”.
Žmona tai ir padarė,
ir iš savo vyro gavo ke
letą kitų laiškų. Vasario
4 d. laiškas skambėjo:
"Mano mylimoji,
aš turėjau Tau anks
čiau parašyti — dėl to
turiu sąžinės graužimą
— ypač kad Beiruto spau
doje prisiskaičiau viso
kių nesąmonių apie sa
vo 'dingimą'. Kaip ma
tai, aš dar egzistuoju ir
jei kas mane nervuoja,
tai tik tas, kad gerokai
sustorėjau ir galėsiu
Tau nebepatikti. Kiek
vienu atveju galiu Tave
užtikrinti, kad neturiu
noro dingti iš Tavo gyve
nimo.
Aš pats sau priekaiš
tauju dėl tokio staigaus
pasitraukimo.
Smulk
menas apie savo planus
aš Tau greitai pranešiu.
Taigi, galvą aukštyn.
Duok visom mano drau
gėm bučkį mano vardu ir
sveikink kitą gyvą inven
torių, žmogišką ir ne
žmogišką.
Viso gero, Brangio
ji, Tavo Kim",
Kaip Philby pabėgo iš
Libanono, dar ir dabar
nėra aišku. Galimas da
lykas, kad jis su padirb
tu pasu buvo priimtas į
sovietų laivą Beiruto
uoste.
Kaip iš tikro buvo,
Philby vėliau Eleonorai
nepasakojo ir Maskvoje.
Jis tik sakė, kad turė
jęs ilgesnį kelią eiti pės
čias ir ta proga sunešio
jęs porą batų.
Bet tuo laiku — Bei
rute — Eleonora dar ne
žinojo, kad Philby buvo
sovietų šnipas, nors ir
buvo ambasados saugu
mo skyriaus gerokai
klausinėjama. Eleonora
tik tada tai nujautė, kai
saugumo šefas vieną sy
kį ją iškilmingu tonu pa
klausė: "Ar Jums dar ne
aišku kad jūsų vyras bu
vo kažkas specialaus?"
Balandžio m. vidury
je prie Eleonoros durų
pasigirdo skambutis. Jai
atidarius kaž koks ara
bas padavė didelį voką
ir skubiai pasišalino.
Eleonora paėmė laišką
ir kaž kokio saugumo ins
tinkto vedama užsidarė
saugiausioje vietoje —
vonioje. Ten ji perskaitė
trijų puslapių Kimo laiš
ką, rašytą mašinėle, ta
čiau jam įprastu elegan
tišku stiliumi. Jis ir da
bar aiškiai nepasakė,
kas ir kur esąs, tačiau
prašė laišką perskaičius
tuojau jį sudeginti. Kar

tu su laišku Kimas at
siuntė 2.000 dolerių. Už
tuos pinigus Eleonora tu.
rėjo nupirkti lėktuvo bi
lietus į Londoną, tačiau
iš tikro ji turėjo pasi
ruošti kelionėn į Pra
hą. Kartu jis nurodė, kad
bėdos atveju ji turėtų nu
braižyti kreida kryžių
ant mūro sienos, skirian
čios kiemą nuo užpakali
nės gatvelės. Kartu jis
pranešė, kad Eleonorą
aplankysiąs jo draugas.
Išvykimo problemą pa
sunkino faktas, kad Phil
by vyriausias sūnus ne
turėjo paso, bet buvo pri
rašytas į tėvo pasą. Bri
tai sutiko išduoti jam at
skirą pasą, tačiau su są
lyga, kad Eleonora tie
siog grįžtų į Londoną.
Nežinodama ką dary
ti, Eleonora naktį išbrai
žė Kimo nurodytą kry
žių, tačiau jokių rezul
tatų iš to nebuvo.
Eleonora pasiruošė ke
lionėn į Londoną, bet sa
vaitę prieš numatytą iš
vykimą ją aplankė sto
rokas blondinas, kuris
kalbėjo gerai angliškai.
Eleonora jį tuojau atpa
žino. Tai buvo prieš kiek
laiko Beirute rezidavęs
Rytų Vokietijos telegra
mų agentūros korespon.
dentas. Tautybės jis bu
vo rusas, o ne vokietis.
Svečias siūlė jai tuo
jau su juo važiuoti pas
Kimą ir siūlė paimti bet
kokią sumą pinigų. Ele
onora atsisakė ai Skin
damasi, kad Harry — ant
rosios Philby žmonos
sūnų — ji turi grąžinti
Anglijon. Svečias išėjo.
Eleonora tuojau pa
skambino
ambasados
saugumo šefui, kuris tuo
jau atvažiavo su visu
pluoštu fotografijų, Vienoje jų buvo ir tas svečias.
(Bus daugiau)
HELP WANTED MALĖ
MACHINISTS
Growinu manufact urer of electrical
product* ha* operiing for fully qualifird machinint with intereM in training for position
Tool or Die Makrr.
Small company atmosphrrv with lnru<*
company benefitj*.
Apply m person or call Mrs. Boolh
for appotnlment.

ANCHOR ELECTRIC
N

\n

BFDFORD & STARK STS
MANCHF.STF.R. N. H.
603
621-5728
l.<|uiil Opportunity I .mployrr
(26*32)

VVANTED
IST CLASS

DIEMAKERS
Prool <>( 4 yra r* rxperirncr. Working
SK hours a wrek. Top r.itrs $4.90 per
hour to start.
ALL F RINGI S.

WELLES DIE &
ENGINEERING CO.
12855 Burt R<l„ Detroit, Mich.
I MPLOYMI NT OI IK I OPI N I ROM
10 A M. TO 10 P. M
DAILY
WCCI.PT SŪNIJA Y
(30-34)

Brooklyno Maironio lituanistinės mokyklos mokiniams surengtame Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo sukakties minėjime kalba mokyklos vedėjas A. Sa muši s.
R, Kisieliaus nuotrauka

VASARIO 16
KOLUMBIJOJE
Medellino Liet. Bendruo
menės Valdyba Lietuvių
Centre iškilmingai paminė
jo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį.
Minėjimas pradėtas vasa
rio 15 d. radijo valandėlė
ispanų kalba. Buvo duota
apžvalga iš 1940 metų apie
Lietuvos pagrobimą.
Vasario 17 d., 8 vai. va
karo, buvo lietuviška pro
grama skirta lietuviams.
Gal pirmą kartą Medelline
pasirodė jaunimas savo ini
ciatyva, pritariant LB Val
dybai, suruošęs programą.
Montaže pasirodė partiza
nai ir tautiniai šokiai.
Vasario 18 d., 10 vai. Lie
tuvių Koplyčioj iškilmingos
pamaldos, dalyvaujant ar
kivyskupui T. B. Salazarui.
Po pamaldų sugiedotas
Lietuvos himnas.
Salėje vyko oficialioji
dalis, kurią paruošė dr. V.
Gaurišas.
Lietuviška programa kolumbiečiams nebuvo numa
tyta, bet jaunimui įspūdin
gai pasirodžius LB Valdy
bos pageidavimu buvo pa
kartota.
Dainos ir šokiai labai pa
tiko publikai. Vyskupas vi
są laiką sekė programą, plo
jo ir iki galo pasiliko.
Medellino jaunimas pa
teisino LB Valdybos sudė
tas viltis dalyvaujant Pa
saulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese 1966 m. Chicago
je.
Tas jaunimas nebesustos
vietoje, varys pradėtą dar
bą, nors pradžia buvo sun
ki.
Medellino LB Valdyba dė
koja Rasai šernaitytei, J.
Birutei Kazlauskaitei, Kups
čiui, Tadui Kazlauskui ir ki
tiems talkininkams.
LB Valdyba yra numa
čiusi sudaryti Lietuvių Fon
do Vajaus Komitetą.
U A\11 D I XPI Rll xc i.u
DIEMAKERS A MACHINISTS
Dav work. Steady work l<»r qualified
men. Frilltfe benelit-.
Wl RNI R TOOL. a XII G CO.
12326 [.. McNichoU Rd.
l. Mich.
526 6022

IŠ KITOS PUSĖS
Po ilgesnės pertraukos perskaičiau Aidų — pa
gal anglišką paaiškinimą ’cultural magazine’ — š.
m. sausio m. Nr. Pradžioje straipsnis apie Anta
ną Maceiną, po to paties Maceinos straipsnis. Kaip
per amžių amžius. Nestebėtina, kad taip besikartojant, redakcija pametė išleistų numerių skaičių.
43 puslapyje rašoma, kad bendrinė numeracija ne
buvusi tiksli — dabartinis numeris esąs jau 219 iš
eilės.
Tai gana impozantiškas skaičius turint galvoje
išeivijos sąlygas. Liesokas kultūrinis gyvenimas ne
leidžia tikėtis ir įspūdingo 'kultūros žurnalo’. Daug
jame atspausdintos medžiagos daugiau tiktų dažniau
išeinantiems laikraščiams. Bet ne apie tai čia norė
jau kalbėti. Norėjau pasidalinti tik įspūdžiais apie
patį paskutinį to Nr. rašinį.
Turiu prisipažinti, kad buvau nustebintas Aidų
pobūdžio žurnale nė iš šio, nė iš to, radęs pasisa
kymą apie 'Lyčių fiziologijos studiją'. Rašoma apie
ginekologo W.H. Masters ir psichologės V.E. Johnson knygą ’Human Sexual Response’. Kaip to rašinio
autorius Dr. Romualdas Kriaučiūnas pastebi įžan
goje: "Vien Amerikoje metų bėgyje pasirodo tūks
tančiai mokslinių studijų bei veikalų”. Jas ar juos
apibūdinti ar specialiai atžymėti nėra "Aidų” užda
vinys, jie, mano nuomone, turėtų tik pastebėti tai,
kas daugiau ar mažiau yra susiję su lietuviškais
reikalais.
Tuo nenoriu pasakyti, kad lytiniai klausimai nė
ra svarbūs lietuviams,kaip ir visom kitom tautom,
bet tik tai, kad toks išsiskyrimas vienos studijos iš
visų kitų pasirodančių mokslinių veikalų man užda
vė mįslę. Ar jau trūksta kiek daugiau 'lituanistinės'
medžiagos, ar čia turėta galvoje pradėti 'naują li
niją' ar veiklą, ko gero pasibaigsiančią lietuviško
'Playboy' išleidimu?
Straipsnis parašytas saliamoniškai. Pavyzdžiui: "Nors knyga yra apie lytinį aktą, ji nėra lytiška kasdieninės vartosenos prasme”. Kokia gi
knyga gali būti lytiška kasdienės vartosenos prasme?
Galiu įsivaizduoti, kad senieji katalikų 'Židi
nio' ar 'Naujosios Romuvos' skaitytojau buvo tik
rai nustebinti perskaito Aiduose: "Lytinėje srity
je per eilę metų yra sukurta įvairių mitų, kurių
bent dalį Masters ir Johnson knyga turėtų išblašky
ti”. Nesu ultra-patriotas, bet man rodosi, dauge
lis straipsnyje iškeltų ir čia necituotinų faktų buvo
žinoma be jokių mokslinių studijų giliausiam Lietu
vos kaime...
Kaip ten būtų, jei tas straipsnis Aiduose pasi
rodė atsitiktinai, ką darysi, jei sąmoningai, kad pra
dėjus tais klausimais kokį 'dialogą' -- pradžia —
reikia konstatuoti — buvo nevykusi. Žinoma, žiū
rint iš kitos pusės...
(vm)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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BENDRADARBIAVIMU

rios mums jauniems ne grūdinto patyrimo rei
paprastai reikia. Reikia kia, ypatingai žinant, kad
ir mus suprasti, kad mes jauni žmonės visais lai
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
jau
svetimų kultūrų už kais naujų idėjų ieškojo
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00 Dirva išeina;
auginti
ir gimtosios že ir su užsidegimu nauje
tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
mės
žaliasis
kilimas bu- nybėm pasidavė. Viena
liepos ir rugpjūčio mėnesiais.
vo ištrauktas mums iš iš naujų idėjų yra per
Redaguoja:
Jonas čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas
Švenčiant Korp! Neo- po kojų. Tik dėka tėvų, šamasis kolektyvinis
Lithuania 45 metų su tremties lietuviškos mo bendradarbiavimas, bet
kaktį, Vyriausios Val kyklos, organizacijų, įga ar gali Lietuvos okupan
dybos vardu sveikinu su vome tą gana lankstų lie tas mums ką gero linkė
sirinkusius, linkėdamas tuvišką nugarkaulį, ku- ti, jūs patys suprasti tai
ir toliau džiaugtis, di
džiuotis lietuvybės idė
ja* gyventi ir dirbti Lie
tuvos Laisvei. Šios su
Tuo klausimu kalbant nesame vieni. Tą pačią kakties proga kviečiu vi
problemą išgyvena ir kitos tautinės grupės emi sus Neo-Lithuania na
gracijoje, ypatingai tos, kurių kilmės kraštai komu rius dirbti mūsų ideolo
nistų okupuoti. Tarp okupuotų ir neokupuotų vals gijai, laikytis Korpora
tybių emigrantų skirtumas gal tik tas, kad neo cijos įstatų ir "Pro
šūkis tebus
kupuotųjų valstybių emigracija greičiau nutausta, Patria"
mums
visiems
kasdieni
jųjų tarpe oficialiąja jau yra anglų kalba. Pagaliau,
nė
malda.
jų daugumą sudaro ne politiniai emigrantai, o
O naujai pasiryžusius
’duoniniai’ anot Algirdo J. Kasiulaičio (žiūr. Ai
eiti
Neo-Lithuania keliu
dai 2 nr.). Kai 'duoniniams’ emigrantams neberū
pi jų apleisto kilmės krašto politinė padėtis, poli sveikinu ir linkiu ištver
tiniams emigrantams gi uždėta sunki ir atsakinga mės. Nelengvą duodat
pareiga išlaisvinti savo valstybę iš okupacijos jun priesaiką, nelengvas ir
go ir kartu dar išlaikyti gyvą tautinę sąmonę emi kelias jūsų laukia. Jau
per dešimtį metų nuo kor
gracijoje.
Šitų uždavinių siekiant labai suprantama ir poracijos atkūrimo išei
žmoniška, kai vienas kitas suranda ir labai greitų vijoje, per Neo-Lithua
bei paprastų išeičių. Bet tose išeityse užmiršta nia eiles perėjo daug jau
mas labai svarbus momentas — būtent, kad nuo oku nimo. Bet tik maža dalis
pacijos daugiausia kenčia krašte likusi tauta, atsi pasiliko dirbti lietuvių
dūrusi tiesioginėse okupanto replėse. Kančia iššau tautos gerovei ir Lietu
kia pasipriešinimą, tik bėda, kad mes to pasiprie vos laisvei. O kuriems
šinimo būdo ir pobūdžio nemokame, nesugebame, o atrodė, kad bus sunku
šiais lietuviškais keliais
kartais net nesistengiame suprasti.
eiti,
pasitraukė lengves
Čia ir prasideda ne tik diskusijos, bet ir įsiniais
vandenėliais pakasimas savo "kovos už savo principus" apkasuo
se. To klausimo jautrumą suprasdami kitų tautų plaukyti.
Korporacija savo na
emigrantai neskuba su staigiomis ir kraštutinė
riams
duoda įvairių pro
mis išvadomis. Pvz., latvių tautinė taryba Kana
Algis Modestavičius, Korp! Neo-Lithuania Vyr. valdybos pirmi
gų
pasireikšti,
jaunimui
doje kovo mėn. seime tuo klausimu nedaro toli
ninkas.
yra
labai
plati
lietuviška
einančių išvadų, o tik "paveda valdybai ieškoti ke
lių tokių kultūrinių ryšių išvystymui, kurie atitik dirva savo asmenybei
tų laisvės siekimų interesams, paneigiant okupan ieškoti ir dvasinio turto ris neretai mums jau galit. Kad tie naujieji vė
to jėga diktuojamus vienpusiškus santykius". Ta pasisemti, bei draugišku niems sulinksta ir lie jai nedrumstų mūsų lie
proga pasmerkiami visi tie apsilankymai į Lat mą išvystyti. Mes džiau kam lietuvybei kuproti. tuviškos vienybės, jūs
Būdamas korporaci vyresnieji korporacijos
viją, kurie išeina iš asmeniško giminių aplanky giamės jūsų atėjimu į
joj
apie dešimt metų, filisteriai, visuomet ra
korporaciją
ir
tikimės,
mo ir "žmoniškumo jausmų ribos".
esu
pastebėjęs,
kad jau site žodį, kelią, patari
kad
nebūsit
iš
tų,
ku

Na, ir Čia vėl galimi įvairūs komentarai. Juos
nimas
labai
uoliai,
nuo mą, ir vėl galėsime pri
riems
lietuviški
reikalai
aplenkiant, būtų galima sustoti prie tų ryšių, kurie
širdžiai
su
pilnu
atsi-i
eiti gerų išvadų ir na
būtų
persunkūs.
Esam
veda į dabartinius labai rimtus įvykius Čekoslova
dėjimu,
dirba
ideologi

šaus darbo ir neliks mū
tikri,
kad
Neo-Lithuakijoje, bet ir čia susidursime su visai kita "politi
ne platforma", kita tarptautine situacija ir kitokia nijai pasiskyrę rasite ko nį darbą jeigu šalia jau sų okupantui ko džiaug
tis, jo norai išardyti mū
tų ryšių vystymosi eiga. Čekai tuo klausimu vie tikėjotės ir ieškojot. Sėk čia stiprią filisterų
sų vienybę bus nepasi
ranką.
Ir
kada
atsidu

mės
jums!
šai nesipeša, į tai žiūrėdami, kaip į valstybiškai
sekę. Korporacija Neoriama
kryžkelėje,
ta
ran

Šios
dienos
proga
no

subrendusių ir sugebančių politinę lygsvarą išlaiky
Lithuania turi eiti su
ka
pasuka
į
tinkamą
ir
rėčiau
kreiptis
į
jus,
ti žmonių reikalą.
visais
veiksniais, laiky
reikiamą
kryptį
ir
tada
mieli
filisteriai.
Jūs
Plačiau "bendradarbiavimo" klausimu pasisa
kęs Aidų žurnalas, dabar pasirodžiusioje vasario esat korporacijai Kudir darbas bei kova už ge tis jų nustatytos linijos
mėnesio laidoje (2 nr.) tuo reikalu jau kalba, kad kos tilto stulpai. Nevie resnę mūsų tautos atei ir siekti Lietuvos Nepri
"santykių su tėvyne klausimas yra ne teoriškai pai nas iš jūsų įrodėte lietu tį eina pirmyn. Todėl klausomybės.
nus, o tik praktiškai jautrus", todėl ir siūlo — vybę koncentracijos sto mieli filisteriai, dalin
Visi gerai žinom, kad
"kiek galint mažiau jį viešai spaudoje 'kulti* " ir vyklose, kalėjimų rūsyj kite savo stiprybę jau ir taip yra sunki bet ko
kiek galint blaiviau juo rūpintis". Nes gi, anot Ai — priešui mušant ir kan nesniems, ir vieningai, kia mūsų veikla. Didžiau
dų apžvalgininko, — "emocinis draskymasis galuti kinant. Ir nė vienas iš ranka - rankon eikime sias uždavinys tai iš
nai būtų naudingas.tik okupantui, laukiančiam, kad jūsų lietuvybei nepalūžot "Pro Patria" keliu visi laikyti lietuvybę, o ji
bendrą kovojimą už Lietuvos laisvępaverstume sa tremties kelyj. Ir išeivi kartu, visi iš vien. Ypa slysta, kaip ledas iš
vitarpio riejimusi. Todėl paskutinė veiksnių kon joj likot stiprūs laisvės tingai dabar, juk nėra rankų. Sunku jau rasti
ferencija Washingtone labai pagrįstai įspėjo ir prieš siekime, nebaugina jūsų paslaptis, kad mūsų lie mūsų jaunimo tarpe, ku
destruktyvų 'patriotinį ekstremizmą*. Aišku, kad lietuviškieji darbai, ne tuvišką gyvenimą Lietu ris gražiai galėtų kal
reikia tautinės drausmės, vykdant kovą už Lietu skaičiuojate jūs nei lai vos okupantas negalėda bėti lietuviškai, galėtų
vio laisvę. Tačiau yra nesusipratimas jos laužymą ko nei jėgų, kuriuos ski mas, lyg rakšties pa spaudoj bendradarbiauti
įžiūrėti ir ten, kur jo iš tikro nėra, (pvz., lietuvių riate savo tautai. Kur kęsti, stengiasi įvai ir panašiai. Čia yra pats
tik pasidairysi, visur jū riais gudriais būdais, didžiausias mūsų užda
liaudies meno parodos surengime).’’
Pasikalbėjimą šiuo klausimu baigiant, turime sų pilna — vis jūs tame melu ir apgaule išardy vinys, kurį ir vieningai
pripažinti, kad svarbu ne tik rimtį ir lygsva ą sa lietuviškam sūkury. Pil ti vienybę, susilpninti ko- dirbant, dar bus sunku
vo tarpe išlaikyti, bet kartu ir nesuteikti medžia nu glėbiu nešat lietuviš vą už Lietuvos Nepriklau tinkamų rezultatų pasiek
gos priešui, kuris piršto nepajudinęs, mato mūsų ką turtą. Todėl ir drįstu somybę, vietoj to siūlant ti. Filisteris daktaras
pačių rankomis skaldomą tautinę vienybę, nuodi kreiptis į jus — prašy naujas idėjas. Štai, kur, Puzinas sako: "Pagrin
damas tos pagalbos, ku mieli filisteriai, jūsų už- dinis mūsų išeivijos taujančią visuomeninio darbo atmosferą.
tinės gyvybės šaltinis
yra jaunoji karta". Mes
neolituanai nešam didelę
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
atsakomybę už jaunimo
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
ugdymą, — įtą atsakomy
bę reikia žiūrėti pagrin
Mokamas už vienu metu taupy
Metinis dividendas mokamas už
dinai, o ne paviršutiniš
mo lakštus nuo išdavimo datos
indėlius taupymo knygutėse.
kai kaip kam patinka.
($10.000.00 ar daugiau. įdedant po
Reikia žiūrėti, kad per
$1,000.00)
korporacijos
langus
šviestų jaunimui tauti
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS
nis, idėjinis spindulys.
Neo-Lithuania turi būti
išeivijos jaunimui lyg
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
antroji tėvynė, tik visų
mūsų iki vieno pareiga
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
tą Neo-Lithunia remti,
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thuraday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
išlaikyti tinkamam lygyj
ir pilnumoj siekti jos
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President
aukštos
ideologijos.

Algio Modesto,
Korp! Neo-Lithua
nia Vyr. Valdybos
pirm, žodis New
Yorko metinėj šven
tėj.

'BENDRADARBIAVIMO”
KLAUSIMU PASIKALBANT

PLANINGAS TAUPYMAS
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Baigdamas, kviečiu vi
sus Neo-Lithuania na
rius, tiek vyresnius tiek
jaunesnius,
vieningai
jungtis į darbą mūsų Pro
Patria kelyje, išlaikyti
vienybės idėją visame
lietuviškam judėjime, vi
somis jėgomis stiprinti
ir ugdyti tautinę patrio
tinę sąmonę.

NEO-LITHUANIA
ŠVENTE
NEW YORKE
Š.m. kovo 8 d., International Hotel salėje, įvy
ko Korp! Neo-Lithuania
metinė sueiga, kurios
metu iškilmingą prie
saiką davė šeši juniorai
Kęstutis Staškevičius,
Matas Milukas, Rimas
Jurgėla, Rimas Likto
rius, Algis Šimukonis ir
Tomas Aleksandravi
čius.
Iškilmingoj
sueigoj
dalyvavo ir žodį tarė
Korp! Neo-Lithuania Vy
riausios Valdybos pir
mininkas Algis Modes
tas iš Chicagos. Suei
gai vadovavo New Yor
ko padalinio pirm. Ri
mas Giedraitis, kuris
tarp kitko kalbėjo:
"Ar mes čia ateinam
iš karštos meilės mūsų
tėvynei? Ar mes atei
nam dėl to, kad mūsų tau
tybė įpareigojo mus? Ar
mes ateinam, kad vyras
ar žmona prašė ateiti.
Tur būt visi šitie moty
vai šiandien buvo panau
doti.
Bet kaip su tais, ku
rie nusivylę minėjimais
ir susirinkimais sėdi na
mie ir "vačina televizo
rių". Ar juos galime kal
tinti, nes kai ateina, ma
ža ką naujo išgirsta. Ar
mes čia svarstom Lie
tuvos išlaisvinimo prob
lemas? Ar ieškom naujų
kelių savo tėvynės išlais
vinimui, ar skelbiam
amerikiečiams apie ko
munizmą, kuris nužudė
20 milijonų europiečių?
Ar mes dirbam, kaip
stipriai susiorganizavę
lietuviai, ar kaip šimtas
mažų grupelių bėginėda
mi galvas pametę? Kat
ras iš mūsų pakėlė bal
są prieš lietuvišką tin
gumą? Mes negalim dau
giau dėl smulkmenų skal
dytis. Turim visi susi
kaupti, pažvelgti į mūsų
neprasmingą gyvenimą
ir pasižadėti sau siekti
lietuviško ugdymo. Ar
mes tą tautiškumą laiky
sim užpečky ar norim
veržtis į amerikiečių tar
pą ir veikti visomis jė
gomis Lietuvos naudai ir
garbei.
Turim
nepamiršti,
kad gyvenam Amerikoje
ir galim lengvai ištirp
ti jos gyvenimo katile.
Turim palaikyti tautiš
kumą jaunimo tarpe, nes
tik dabartiniai studentai
galės pašalinti komu
nizmo marą ir išlaikyti
Lietuvos kultūrą. Neolithuanijoj ateityje nebus
vietos tiems, kurie ran
kas sudėję sėdi nerūpėstingai stebėdami lietuvių
tautos naikinimą".
Filisterių
Sąjungos
pirmininkas Antanas Dir
žys trumpai nušvietė
Korp! Neo-Lithuaniagar.
bės filisterio, neseniai
Londone mirusio min.
B. Balučio asmenybę, o
dr. B. Nemickas tarė
(Nukelta į 4 psl.)
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SUSIKRIMTIMO PABAIGA
Gindamas savo knygą, glorifikuodamas rusiš
kos okupacijos tobulumus Lietuvoje, aukštindamas
savo poziciją, kaip'artimai bendraujantis su savo
tauta”, "žengiantis vienu keliu su savo tauta”, net
"dirbantis pagal išgales savo tautos laimei ir jos
šviesiai ateičiai", - draugas J. Baltušis, aišku, tu
ri nurodyti, kad aš, kaip ir tūkstančiai kitų "mano
padėties" lietuvių, esame buvę nepalyginamai didėsni nusikaltėliai, nes padėję naciams ne tik išžudy
ti šimtus tūkstančių Lietuvos gyventojų per praė
jusį karą, bet ir patį jos vardą panaikinti.
Turėčiau pridėti, kad tos rūšies argumentai
Baltušio pasisakymuose man labiausiai patiko. Jų
ilgai laukiau nesulaukdamas,vis būdavau nepaten
kintas ir susikrimtęs, kad sovietinio okupanto kvislingai mane taip mažai tevertino, gailėjosi duoti
progos su naciais pabaliavoti ir neleido bent dešim
ties nieko nekaltų Lietuvos gyventojų nužudyti.
Dabar Baltušis ir man pripažino šiek tiek nuo
pelnų, juoda ant balto istoriškai enkavedistiniu sti
liumi ir dvasia užtvirtindamas mano juodus darbus.
Abipusis bendradarbiavimas

Negalėjau perdaug skųstis, kad Lietuvos kom
partijos viršūnės, agitpropas ir sovietinės litera
tūros istorijos mokslininkai per tuos 25 metus ma
ne būtų visiškai pamiršę ar ignoravę. Prisiminda
vo retkarčiais tai politikų prakalbose, tai ypač ra
šeivų straipsniuose, humoro žurnalo "Šluotos" ka
rikatūrose, sovietinių literatų ir enkavedistų atsi
minimų knygose, monografijose, Zymanas nepašykštėdavo "Tiesoje" reikalui ištikus šiokio ar ki
tokio atkirčio, paminėdavo ir dar vis pamini "Per
galės" žurnalas ir net keliais atvejais storoji so
vietinė "Lietuvių Literatūros Istorija".
Už visa tai reikia padėkoti, ir tat parodo, kad
mūsų bendradarbiavimas niekada nebuvo galutinai
nutrūkęs ir, svarbiausia, - jis nebuvo tik vienaša
liškas. Ne, jis buvo pusėtinai išbalansuotas sveiku
abišališkumo principu. Duodavau ir gaudavau; jie
man duodavo ir taip pat gaudavo.
Bet visa tai būdavo daugiau tik kažkaip teore
tiška, abstraktiška, nevaizdinga, neryšku, nekonkretu. Kas iš to, kad pavadindavo kartais atgyvena
ar atmata, žvalgybininku ar užsienio imperialistų
šnipu, reakciniu nacionalistu, arba kaip Baltušis
savo kelionių knygoje - "vienu aktyviausiu reakci
nio lagerio žurnalistu ir aršiausiu Tarybų Lietuvos
priešu". Titulai puošnūs ir garbingi, bet tai vis per
daug bendrinės ir pilkos, per dažnai dėvimos ir nu
dėvėtos sermėgos, tiek nuvartotos, kad vargu kam
begali daryti didesnį įspūdį.

miai pasikeitė ir suliberalėjo, ką per kelis metus
patriotiškai mums tvirtina ir Brooklyno "Vienybės"
trečiafrontininkai, atsisukę į LTSR besišypsančiu
veidu, - Sovietų Rusijos teisingumas kartais pra
dėjo taikyti švelnesnes psichologiškai socialogines
bausmes. Antikomunistinis murmėtojas ar komunis
tinis isterikas, progai pasitaikius, dabar kartais bū
na pripažįstamas psichiškai nesveiku ir uždaromas
į beprotnamį. Čia jis atitinkamai gydomas.
Tad pasikeitimai žymūs, pažanga justi. Nevel
tui "Vienybės" daktarai ir man sykį už akių nustatė
diagnozę pagal naujausią sovietinį metodą: sergąs
paranoia, sunkiai bepagydomas...
Uždaros durys į Panteoncį
Bet mane suimdavo graudulys ir kažkoks slėgiantis mažavertybės kompleksas, kai sovietų pro
paganda per savo spaudos ir radijo ruporus, dargi
brošiūromis svetimom kalbom paskleisdavo sriau
tus garbinimų pažįstamiem ar asmeniškai nepa
žįstamiem užsienio lietuviam. Kokie nusikaltėliai
ir nacių pataikūnai, kokie smarkūs buržuaziniai
banditai ir žmogžudžiai buvo prof. Mykolas Biržiš
ka, gen. Plechavičius, vyskupas V. Brizgys, majo
ras Impulevičius, a.a. kun. Lionginas Jankus!
Ir jau tikrai sunku buvo ištūrėti, kai prieš
keletą metų paaiškėjo, kad ir du mano artimi
draugai, kaip prof. Stasys Žymantas ir Dirvos re
daktorius Jonas Čiuberkis, pagal sovietų "doku
mentaciją" esą buvę beveik fantastinių gabumų žu
dikai, išskerdę maždaug po 200,000 Vilniaus žydų.

Nuo tada mano viltys visiškai sužlugo: jeigu
taip, tai anuodu prilygti bus sunku ir turbūt niekad
man jau nebepavyks įeiti į didvyrių Panteoną.
Ak, buvo toks didelis karas, toks milžiniškas
sūdramalas visoje Europoje ir pasaulyje. Ir tu man
taip praslink viskam be jokio pėdsako, be jokio as
meninio įnašo šių šaunių skerdynių šlovei! Per
tuos penkerius didžiausio karo metus, nors buvau
tinkamiausio amžiaus, aš it paskutinis bailys begė
diškai išvengiau kareivio uniformos, neiššoviaa nė
vieno šūvio, nesunaikinau nė vieno žydo, nė vieno
raudonojo partizano, nė vieno naciams parsidavusio brolio lietuvio. Ir kas jau visiškai begėdiška ir
nedovanotina, per tuos kariškiausius laikus niekada
nebeturėjau savo rankoje nei šautuvo, nei revolve
rio, net niekad nesinešiojau kišenėje lenktinio pei
liuko.

Irena Stankūnaitė dainavusi nepriklausomybės Šventės minėjimuo
se Philadelphijoje, Hartforde, Lindene.
V. Maželio nuotrauka

MADŲ PARODA NEW YORKE

N. Lipčiūtė - Manelienė
praeitais metais madų pa
rodoje žavėjusi New Yorko
publiką savo elegancija ir
grakštumu, šiemet vėl at
vyksta kovo 24 d., 2 vai. p.
p. ir modeliuos Le Cordon
Bleu salėje, Woodhaven, N.
Y.
šį kartą N. Manelienė mo
deliuos rūbus, kurie yra su
kurti Chicagos Meno Insti
Ir kai tu matai, kada tokia galinga imperija, tuto Fashion Design depar
kaip Sovietų Rusija, kurios dalį dabar sudaro Lie tamento pačių gabiausių setuva, nešykšti pakelti į herojų (tegu ir negatyvių...) niorų studentų. Ypatingai
rangą tavo pažįstamus ir net artimus draugus, su paminėtini broliai Joseph ir
Priešas turi būti biaurus
kuriais augta, linksmai gyventa ir studentiško alaus Carl Lalumia, šiemet bai
kaušas ragauta, tai bus nesunku patikėti, kad tave, gią minėtą Meno Institutą
Kai agitpropas nori visuomeniškai sulikviduo- taip užmirštą ir paniekintą, pagaliau gali apimti ir toliau dirbs New Yorke.
ti ar NKVD nudėti kokį savo priešininką - antikomu- depresija.
N. Manelienė modeliuos ke
nistą ar komunistą arba ištisas jų grupes ir gaujas,
turis jų sukurtus dalykus.
- tai tas stereotipines bendrybes visuomet irgi pa
Tris iš jų bus galima nusi
Pagaliau; pavyko!
kartoja, bet tuo nepasitenkina.
pirkti už labai prieinamą
Neturėdamas ko įžymaus, dramatiško ir labai kainą. Taip pat N. Mane
Jeigu prieinama ligi teismo, tai ten visuomet
iškeliami ir faktai, žymiai vaizdingesni ir kirminą naujo papasakoti, ligšiol dar nesu rašęs atskiros sa lienė modeliuos Meksikos
galutinai pritrėškiantys. Ten įrodoma, kad jei kas vo nuotykių istorijos ar autobiografijos. Už tat kom madų kūrėjo Roberto Chayra antikomunistas ir nacionalistinis banditas ar pensuodamas vidinį susikrimtimą, kiekviena proga lita vakarines sukneles.
N. Manelienė. amerikie
ba liniją nukrypęs komunistas, tai jis yra toks ne labiau stengdavaus pasakoti, atžymėti ir pagarsinti
dėl kokių idėjinių motyvų, bet dėl to, kad jis yra- kitų žygius, - tų, kurie daugiau dirbo, buvo drąses čių madų pasaulyje yra ži
niekšas, biauri kirmėlė, išdavikas, be abejo šnipas, ni, mažiau atsargūs, daugiau aukojosi, taikliai šau noma savo lietuvišku var
galvažudys, morališkai supuvęs, galutinai nužmogė- dė, kalėjo, daugiau iškentėjo ar buvo nužudyti. du "Nijolė”. Jos nuotraukos
O dabar, tegu ir baisiai nenorėdamas ir savo yra dažnai matomos žurna
jusi šlykštybė. Tam pateikiami faktai, liudininkai,
skaitytojus
atsiprašydamas už nereikalingus nu luose McCalls, Holiday,
dokumentai. Ir tada doro, kilnaus, švaraus sovieti
Do. Su ja yra sukamos
nio teismo jis nuteisiamas sušaudyti. Nusikaltėlis krypimus nuo temos, turėsiu papasakoti keletąepi- Hair
televizijos
reklamos Eastdažniausiai nuoširdžiai prisipažįsta ir kai kada pats zodėlių iš savo biografijos ir okupacinių atsimini ern Airlines,
Clairol, New
prašo teismą, kad tik būtų nuteistas mirčiai. Jam mų. Nes Baltušis pagaliau ir mane pakėlė į nacių Dawn ir kt. Nijolė
dažnai
bendrininkų ir žudikų Panteoną. Ir net iškiliau už dirba Chicagos televizijoje,
gėda toliau gyventi...
Visiems žinomi šimtai tokių sovietinių teismų mano draugus, kurie išžudę tik po 2-300,000. Aš 5 ir 7 kanaluose. Be to, Ni
teatrų Rusijoje prieš karą ir satelitiniuose kraš gi taip stiprinau nacių jėgą ir siautėjimus, kad jolė reklamuoja garsiųjų
tuose po karo. Tik pastaruoju laikotarpiu, kai nuo mes, bendrai veikdami ir susitarę, sėkmingai iš- Amerikos plaukų šukuoto
Chruščiovo laikų tarybinio gyvenimo atmosfera žy žudėm 700,000!...
jų kaip Mr. Kenneth, Fr.
Glazer, John Garrison nau
jausias šukuosenas. Nijolė
yra modeliavusi garsiųjų
NEO-LITHUANIA
rūbų kūrėjų,kaip Oleg Cassini, Normali Noreli, Bill
ŠVENTĖ...
Blass, Estevez, Geoffrey
Beene,
Pauline Trigere,
(Atkelta iš 3 psl.)
Gayle Kirkpatrick ir dau
keletą žodžių tema "mū gelio kitų kūrinius.

sų vieta politinėj dife
renciacijoj". Filisteris
J. Kiaunė parodė filmą
iš neolituanų veiklos.
New Yorko neolituanų
valdybą šiuo metu suda
ro: Rimas Giedraitis —
pirm., Giedrė ir Jonas
Stankūnai, Tomas Sperauskas, Algis Bitėnas
ir Filisterių S-gos dele
guotas J. Maurukas.
(eč)

Vyt. Maželio nuotrauka

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Madų pasauliu besido
minti New Yorko visuome
nė rodo didelį susidomėji
mą šia madų paroda. Be
viešnios iš Chicagos, paro
doje dar sutiko modeliuoti
A. Butvydaitė, E. Garunkštvtė. V. Gerdvilytė, I. Kybartaitė, J. Mažeikaitė, G.
Montvilienė, R. Noreikaitė,
L. Senkeli. I. šilkaitienė, E.
Vaičiūnaitė ir R. Žyman
taitė. Vaikų grupėje pasi
rodys A. Bulotaitė, T. Garunkštis, V. Glaserytė, J.
Gudaitytė, M. Gustaitis, L.
Ridikaitė ir R. Sabalytė.

Nijolė Lipčiūtė - Manelienė
modeliuos madą parodoje New
Yorke.

Programos pravedėja bus
B. Plioplienė.
Parodos pelnas skiriamas
Kultūros židinio Jaunimo
Namams New Yorke pa
remti.
(N. U.)
• Karių-Savanorių S-ga
"Ramovė" ruošia dail. Pra
no Baltuonio dailės darbų
parodą, kuri įvyks š. m. ko
vo 23-24 d.d. Columbian
Lounge. 86-22 85 St., Woodhaven, N. Y. Dailininko ir
jo darbų apžvalgą padarys
dail. K. žoromskis.

HELP WANTED MALĖ

MEN EXPERIENCED IN
Turning Broaches, O. D.
Grinding Broaches, or
Surface Grinding G.
Broaches.
Apply at Plant
U. S. BROACH &
MALHINE CO.
20201 Shervvood
Detroit, Mich.
(31-33)

1968 m. kovo 18 d
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DIRVA

Balio Pakšto svetainėje
savo tradicinį Užgavėnių
blynų balių. Nors tą die
ną Chicagoje buvo ruo
šiami šeši Užgavėnių po
būviai, bet į L.T. Aka
deminio Sambūrio balių
prigūžėjo pilna salė sve
čių.
Labai vykusiai ir su
humoru Zita Visockienė
padeklamavo savo su
kurtą dienos temomis ei
lėraštį apie Marąuette
Parko tautiškų veikėjų
darbus ir žygius, labai
vykusiai charakterizavo
ir Baltijos Klubo didvy
Sambūrio pobūvyje buvo sutarta remti Valdą AdamkavičiŲ,
kandidatuojantį Į Sanitary District Trustee vietą. Stovi iš kai
rius, todėl susilaukė di
rės: fil. Jonas Našiūnas, L.T. Akademinio Sambūrio pirm. fiL
delio pasisekimo ir ilgo
Kazys Kasakaitis ir Valdas Adamkus-Adamkavičius,
svečių plojimo. Autorei
V.A. Račkausko nuotrauka
ir deklamatorei ZitaVisockienei už linksmą sve
čių nuteikimą ir labai vy
Vyry choro repeticijoje. Sėdi iš kairės: Julius Savrimas, Vytautas Radžius, Petras čelkis, Antanas
kusią kūrybą L.T. Akad.
Kovera ir Stasys Antanaitis.
Z. Degučio nuotrauka
Sambūrio Vadovybė įteikė gražių rožių pokštę.
Paįvairino balių ir jau
L. T. Akademinis Sam mia tos krypties jaunąjį nųjų L.S.T. Korp. Neobūris, subūręs veikusių savo prieauglį — LST Lithuania filisterių sta
las: K. Cicėnas su po
Nepriklausomoje Lietu Korp! Neo-Lithuania.
— Čionai žiedai, ra - penki — skaičiuoja pau- akį vis užmesdami ant
Išeivijoje labai svar nia, Eglė Norbutienė su
voje korporacijų: LST
gaidų. "Jie seka mus...
sa ir saulė, zes chormeisteris.)
Korp! Neo - Lithuania, bu ir yra gyvybinis klau vyru, V. Saulius su po
visus
slapta... tyliau,
—
Kokia
žydra
dan

O
ten
rūsy
—
mir

Filiae Lithuaniae, Dot simas — išlikti lietu nia, Š. Goceitas su po
tyliau...
visur klasta..."
gaus
giedra!
tis...
viais,
neužmiršti
savo
nia,
senjorai
Kasniūnas,
nuvos Jaunoji Lietuva,
—
Baritonai
išeina ne
O,
koks
gražus
pa

—
Stot!...
Matot,
vy

Lietuva, Herkus Monte gražios lietuvių kalbos jr., Jonikas ir kiti sa
tvarkingai!
Klausykit,
saulis.
rai,
čia
yra
kelios
tokios
ir Vokietijoje veikusios ir išlaikyti jaunimo tar vo dainomis ir rate
— Pakeliat, tenorai, vyrai! Uždenkit tą "se
korp. Viltis filisterius, pe lietuvišką dvasią. Tuo liais salėje įnešę jau vietos... Kelis taktus pakeliat!.,.
Tik klausy- ka". Tarkit su umliaulaikėm?
Keturis
ar
pen
globoja ir materialiai re rūpinasi tautiško jauni natvės linksmumo ir gy
•
kit:
"Ir
laisvę
ir laisvę tu. Dar kartą! — vėl per
kis?
Reikia
penkis.
Pra
mo organizacija LST vumo.
Korp! Neo-Lithuania ir
Blynų balius praėjo dėkim iš naujo. Žinokim , mums sugrąžink!" Ko traukė Gečas. — Šššš...
kur padarėm klaidą. kia graži vieta! Dabar Vieno takto išlaikymo
praktiškai didelius dar jaukioje nuotaikoje.
bus toje srityje dirba
(jn) Viens, du... — Ilgame paimkim tik antri teno pritrūko. Septynis išlaitis Chicagos Lietuvių rai ir bosai. Imam iš kom ant šitos gaidos...
Pedagoginis Lituanisti
O ir tas garsas buvo per
Operos chormeisteris pat pradžių!
kos Institutas, kuris tu
— Kalinių dainos "Fi daug skystas, netenorišAlfonsas Gečas vėl už
DĖMESIO DIRVOS
ri lietuvių kalbos mokyk
gauna pianino klavišus... delio" operoje gal melo- kas...
SKAITYTOJAMS
lą, kur ruošia naujus šeš
Fotografas blykčioja
CHICAGOJE
Kelintą
kartą "iš nau dingiausios iŠ mūsų visų
tadieninėms lietuvių kal
savo
aparatu. Jis ir prie
iki
šiol
dainuotų,
—
vė

jo"?
Tik
dar
toli
gra

bos mokyklos mokytojus
MEČYS ŠIMKUS, teisi
ky,
ir iš užpakalio, ir
liau
pasakojo
Antanas
Ko

žu
ne
paskutinį.
Operos
ir yra įvedęs už akių lie- ninkas, turįs ilgametę prak
tuvių kalbos mokymą. Ke tiką, tiksliai, tvarkingai ir "Fidelio" paruošiamieji vera, vienas iš geriausių ant scenos užlipa, ir ant
liasdešimtys P. Ameri greitai užpildo įvairus I N - darbai eina prie galo. pirmųjų tenorų operos grindų pritupia... Ką tik
Lėta,
harmoninga, chore. — Mūsų partijos kalbėjosi su foto meninin
kos ir Kanados lietuvių C O M E T A X blankus.
liūdna,
o
tokia
skaid čia tikrai gražios. Klau ku Tėvu Keziu ir matyt
Adresas:
4259
So.
Mapleuž akių mokosi tame ins
wood,
Chicago,
III.,
tel
CL
ri
melodija
pripildo
di si ar ši opera nepersun su juo aptarė strategiją.
titute lietuvių kalbos.
— Kitą savaitę jau at
L.T. Akademinis Sam 4-7450 arba YA 7-2046. džiąją Jaunimo Centro ki? Iš tikrųjų, brolau,
Kasdien
9-8
vai.
važiuos
dirigentas Alek
mums,
išdainavusiems
salę.
(
—
Trys,
keturi,
būris suprasdamas, ko
sandras
Kučiūnas ir ta
tiek
metų
turbūt
nė
vie

kį didelį ir svarbų dar
da
pradėsime
su jude
na
opera
nebūtų
persun

bą lietuvybės palaikymui
siu,
—
pašnibždomis
pa
ki...
ir lietuviškos dvasiosug.
— Va, dabar tai tu kal aiškina Vacys Petraus
dymui dirba Pedagoginis
bi! Vis rašai apie žvaigž kas atnešęs parodyti šių
Lituanistikos Institutas,
des, solistus, muzikus, o metų valdybos fotografi
jį remia materialiai ir
patį
nugarkaulį — cho ją. Veik visi valdybos na
palaiko jo dideles pastan
ristus
taip ir užmiršti. rių veidai nauji, ligšiol
gas ir mokslinę veiklą.
O
juk
jie
jau daugiau ne valdybose nematyti. Tai
Šeštadienį
vakare,
Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu
gu dešimt metų ant savo pastebėjęs ir paklausiu
viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS
prieš pat užgavėnesT L.
Aktorė Zita Visockienėbaliu
pečių operą neša, — įsi Vacio, ar nenusigando,
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir
T. Akademinis Sambūris
je deklamavo savo sukurtus kup
terpia Kazys Skaisgirys ar nesudrebėjo tokį sun
II — 150 dolerių.
Chicagoje buvo surengęs
letus iš Chicagos gyvenimo.
saulės nudegintu veidu, kų uždavinį atlikti pasi
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės
neseniai praleidęs atos ėmę.
temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
— Aš tai, matai, sta
togas Flordoje. — Va,
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti
tybininkas,
taigi kontrakžiūrėk,
pirmųjų
tenorų
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.
šulai, lyg tyčia visi pir torius. Jeigu namus pa
ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip
mojoje eilėje susėdę: tik statau, tai kodėl man ne
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
rai auksinis tenoras Pet pabandyti ir į operos
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų
ras Čelkis, o ir Vytau statybą įsivelti? — nu
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
tas Radžius ir Stasys sišypso jis. — Kol kas
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę
Antonaitis ir solo parti gerai eina. į premjerą
vertę.
ją turįs Julius Savrima- gal koks šimtas bilie
vičius... Ar ne tiesą kal tų beliko neišparduotų,
PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai turi būti
o jau ir į kitus spektak
bu, Alfonsai?
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
— Taigi. Savo balso lius daugiau negu pusė
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
damo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
tembre visi jie geriausi, išparduota.
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu.
— diplomatiškai atsa
Kaliniai jau atsisvei
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta:
kydamas nusišypso ma kina su saule ir diena.
nelaimėjus — neatplėšti.
žakalbis chormeisteris Juos dar vis seka, jiems
užgina saulę ir žiedus...
Gečas.
ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva. Novelės
Sambūrio suruoštas Blynų balius turėjo dideli pasisekimą ir salė
Bet dabar jie visi se "Mes grįžtam į šešėKonkursas. 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio
buvo užpildyta svečiais. Nuotraukoje prie stalo sėdi dr. Kasakaitieka
diriguojančią ranką,
44103.
(Nukelta į 6 psl.)
nė, dr. Mironaitė, Sambūrio pirm. K. Kasakaitis ir Korp! Neo-Li

LIETUVIŲ TAUTINIS AKADEMINIS
SAMBŪRIS CHICA60JE

TAIP GIMSTA FIDELIO...

DIRVOS NOVELĖS

KONKURSAS

thuania vyr. valdybos narys B. Kasakaitis.

LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti
data: 1968 m. gegužės 31 d.

JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia,
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti.
Jeigu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų
novelių nepremijuotina. premijos ar premija šiais
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
mijos.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui ar laimėjusiems auto
riams 300 dolerių ir 150 dolerių premijos bus įteikia
mos 1968 metų rudenį. Konkurso skelbėjas Dirvos
laikraštis turi teisę premijuotąsias noveles be papil
domo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu
ar novelių rinkinyje. Autoriai gali premijuotąsias
noveles spausdinti antruoju leidimu arba jų siuže
tais rašyti dramas, poemas ar romanus.
Antano Kalvaičio stalas. Sėdi iš kairės: O. Biežienė, J. Jakubo
nis, V. Olienė, dr. S. Biežis, S. Jokubonienė, V. Adamkavičius, A.
Adamkavičienė, A. Kalvaitis, B. Kalvaitienė, K. Oksas ir J. Oksienė.
V.A. Račkausko nuotraukos

N EPR EMIJ LOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui
atskirai sutartomis sąlygomis.

Chicagos Lietuvių Operos chormeisteris A. Gečas repeticijos me
tu.
Z. Degučio nuotrauka
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ANGOJE

Kazys S. Karpius

DARBAS PRADĖTAS NEVIENINGAI

(4)
Jaunesnės kartos at
eiviams nėra aišku ką
ankstyvesnio j i išeivija
padarė Lietuvos laisvi
nimo srityje. Jeigu kiek
žino, tai tik iš pašalinių
šaltinių — ir kad Vasa
rio 16-tos Aktas buvo pa
skelbtas Lietuvoje, ne
kur kitur.
1914 metais kilusio ka
ro sukrėsti — kadangi ka
ras lietė Rusiją ir tuo
pačiu Lietuvą — išeivi
jos veikėjai, svarbiausia
spauda, pradėjo kalbėti
apie pačią būtiniausią
priemonę — šaukimą vi
suotinio lietuviu seimo.
Seimo mintį pakėlė
Brooklyno tautininkai, ir
tam pritarė vietiniai ka
talikai veikėjai. Chica
gos katalikų srovės va
dai betgi sumanė rengti
savo seimą vieni, Chica
goje, rugsėjo 21-23 d. Da
lyvavo 218 atstovų.
Katalikų seimas nuta
rė:
Reikalauti
Lietuvai
kuo plačiausios autono
mijos...
etnografiniu
principu, siekti federalių ryšių tarp autonomi
nės Lietuvos ir Latvijos.
Paryžiuje
atsiradusį
Gabrio biurą nutarė rem
ti ir įgaliojo atstovauti
Lietuvos reikalus Euro
poje. Kitą biurą tam
tikslui nutarė įsteigti čia
pat Amerikoje. Išrinko
komitetą veikti Lietuvos
reikalais Washingtone.
Nutarė kasmet minėti
Šv. Kazimiero dieną kaip
tautos šventę. Įsteigė
Amerikos Lietuvių Tau
tos Tarybą, Tautos Fon
dą politiškai akcijai, ir
nuo karonukentėjusiems
šelpti fondą — visa tai
vieni savo kontrolėje.
Tautininkai,
nutarę
rengti seimą Brooklyne
spalio 1-3 d., pasikvietė
ir socialistų srovę. Su
važiavo 275 atstovai.
Tačiau tame pat seime
pirmą dieną, tos dvi sro
vės susiskaldė, ir po to
veikė kas sau. Socialis
tai parodė savo dantis
gavę įsimaišyti tautinės
srovės tarpe, kaip jie
nuo pat 1905 metų revo
liucijos čia atsidūrę da
rė įsiveržę į Susivieni
jimą Lietuvių Amerikoj.
Kai tik pasklido Ame
rikos spaudoje pirmuti
nės žinios apie lietuvių
tautos pageidavimą au
tonomijos, Chicagos Nau
jienos rūgs. 9 d. pareiš
kė: "Autonomija nepadi
dins darbininkams al
gų".
Tokiais
marksisti
niais šūkiais apsišarva
vę, atvykę į seimą kad ir
neteisėtai atsiųstų at
stovų dauguma, išrinkę
savo žmones į prezidiu
mą, pravedinėjo savo re
zoliucijas, (Jų atstovų
neteisėtumą seime iškė
lė ir B.K. Balutis, pa
aiškindamas kaip jie el
gėsi Chicagoje stengda
miesi saviškių kuodaugiausia į seimą sugrūs
ti.)
Seimo pradžioje kal
bėjęs Dr. Šliupas ragi
no vieningai dirbti tau
tos gerovei. Naujienų re
daktorius Grigaitis pa
reiškė atstovaująs so
cialistų srovę, kuriai

darbininkų reikalai bū
sią pirmesni nežiūrint
ar Lietuva bus autonomi
nė ar nepriklausoma. Ki
tas socialistas, Keleivio
redaktorius Michelsonas, sakė jis nepriklau
somybei priešingas, lie
tuvių tauta maža, savis
toviai nepajėgs valdytis.
Jai pakaks autonomijos
Rusijos globoje...
Iš tautinės pusės Dr.
Šliupo rezoliucijas tau
tos reikalais socialistai
boikotavo, niekino, atme
tinėjo, ir siūlė savas.
Grigaitis seime Šliupui
leido panieką po panie
kos, jo iš anksto suagi
tuoti rėksniai Šliupui ir
kitiems kalbant triukš
mavo, kojom trypė.
Tautininkams neliko
kitos išeities kaip tik ap
leisti seimo salę ir tuos
riaušininkus, ir kitą die
ną susirinkti sau vie
niems kitoje vietoje.
Tautinė srovė savo pa
skirame seime dviejų
dienų bėgyje priėmė au
tonomijos rezoliuciją ir
dar nutarė: paruošti me
morandumą Amerikos
ir Europos valstybėms,
susižinoti su kitomis pa
vergtomis tautomis ir
bendrai dirbti, įsteigti
Autonomijos Fondą, su
organizuoti savo tautinę
srovinę partiją ir įsteig
ti Lietuvai Gelbėti Fon
dą karo nukentėjusiems
šelpti.

Tačiau, šalia tokių
kliūčių, tautininkams ir
katalikams buvo lemta
atlikti visus darbus, ko
kie tik Lietuvos laisvini
mo byloje iškilo, ir nors
dažnai susibarant iki po
sėdžių visiško suirimo
— iki kito laiko, kai vėl
susitardavo
susieiti.
Darbai krovėsi kalnais,
jie turėjo būti atliekami.
Savu keliu, betgi, kiek
viena srovė graibstė kas
sau, rinko aukas savo
fondams. Fondai gi savo
turimais šaltiniais pa
laikė srovių paskirus rei
kalus ir padengė kaštus
kiekviena (abi, tautinin
kai ir katalikai) savo sro
vių atstovų veiklos žy
gius atliekamus bendrai.
(Socialistų fondas susi
laukė kitų srovių apkal
tinimų naudojimu šelpi
mui surenkamų pinigų
savo siauriems tiks
lams.)
KOMP. STASYS ŠIMKUS
ATVYKSTA
AUKOMS
RINKTI

Karo pradžioje vokie
čiams nutėriojus Belgi
ją ir Prancūziją ir ka
rui persikėlus į Lietu
vą, metų pabaigon pa
siekė mus žinios apie
Vilniuje įsteigimą Centralinio Komiteto karo
nukentėjusiems šelpti.
Karo nukentėjusių šelpi
mas, pabėgimas daugy
bės į Rusiją, gandai apie
autonomijos,
DARBAI KATALIKŲ IR siekimą
paskiau
ir
nepriklauso

TAUTININKŲ RANKOSE
mybės, išjudino mūsų ko
Katalikams atlaikius mitetus smarkiau veikti
savo seimą, tautinin — ir veikė, nors ir pasi
kams, neturint su so dalinę tos dvi srovės tam
cialistais jokių tolesnių pačiam tikslui.
1915 metai: Vasario 10
įsipareigojimų ir jų at
d.
katalikų Tautos Ta
sikračius, visos trys
srovės laikydamosi vie ryba suvažiavo Chica
na nuo kitos atstu, ne goje savo pirmutiniam
galėjo vieningai sutikti pasitarimui, reiškia ieš
pasaulinį sukrėtimą, ku kojo kelių veiklai, bet
ris turėjo nulemti mū tik savo vienų tarpe.
Birželio 15 d. atvyko
sų tautos likimą ir ku
ris reikalavo visų pa iš Lietuvos Vilniaus ko
miteto įgaliotinis komp.
siaukojimo.
Visuomenėje esant nu Stasys Šimkus, amerikie
sistatymui gelbėti karo čiams žinomas savo dai
nukentėjusius,
visos nomis. Manyta jis gaus
trys srovės rinko aukas pritarimą visų renkant
tiems nelaimingiesiems karo nukentėjusiems au
kas. Betgi katalikai ir
šelpti.
Savo paskirais fondais socialistai jo misiją boi
visos trys operavo iki kotavo.
Kiek rado visuomenė
pat 1922 metų išgavimo
Lietuvai de jure pripa je ir tautinėje srovėje
pritarimo, surinkęs tri
žinimo.
Socialistų siekiai bu jų mėnesių bėgyje virš
vo labai aiškūs: mark $2,000 aukų pasiuntė į
sizmas, revoliucija, pa Vilnių. Jo apsilankymas
ir važinėjimas po kolo
saulinis kataklizmas.
Katalikų ir tautininkų nijas su pranešimais
santykiavimo kelyje dide apie Lietuvos žmonių
lis kelmas buvo laisva- tragišką būklę išjudino
manybė; tautininkai bu aukojimą karo nukentė
vo
pravardžiuojami jusių šelpimui į srovi
"šliuptarniais" dėl Dr. nius fondus, bet jie Šim
Šliupo
priešreliginės kui tų pinigų neperdavė,
veiklos. Dvasiškija to ne skirstė aukas savo pri
galėjo jam atleisti iki imta tvarka.
Birželio 23 d. suva
jo gyvos galvos. Toliau
buvo reikalas ir progos žiavo visų trijų srovių
tautininkams ir katali fondų atstovai tartis
kams daug ką bendrai apie subendrinimą ka
dirbti, bet šie laikėsi sa ro nukentėjusiems šal
vo nusistatymokur tik ga pos, bet kalbos baigėsi
lima Šliupą neprileisti, tuščiomis. Tautininkai
kaip tokiais atvejais kur tam pritarė, tik socia
buvo pavergtų tautų re listai ir katalikai nera
prezentacijos ir reikėjo do galimu sutarti.
pasirašyti memorandu
Dr. Šliupo sumany
mai ar pan., katalikai mu, birželio 30 d. pa
atsisakė rašytis , jeigu tiekta spaudai memoran
ten reikėjo pasirašyti ir dumas pavergtų tautų są
tautininkų atstovui, ku jungos vardu, reikalau
riuo būdavo Dr. Šliupas. jantis Lietuvai ir Ukrai-

Sv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tautinių šokių ratelis "Soktinis" su vadovais J. Kavaliūnaite ir
M. Leknicku, dalyvavę kovo 17 d. devynioliktame metiniame tautų festivalyje Clevelande.
J, Garlos nuotrauka

TAIP GIMSTA FIDELIO
(Atkelta iš 5 psl.)
liūs..." — taria jie nu
siminę.
***
Yra penktadienio va
karas ir Jaunimo Centro
koridoriuose verda gy
venimas.
Pertraukos
metu sutinku muziką
Faustą Strolią. Jis su
skautų dainininkų būre
liu ruošia plokštelę jau
nimui. Tėvo Raibužio pa
klausiu apie Jaunimo
Centro šeimininko Tė
vo Kubiliaus sveikatą.
— Jau dabar gerai.
Neseniai sugrįžo iš li
goninės. Šiandien jau su
profesorium Vitkum iš
važiavo į laukus pasivažinėt. Matai, negalima
perdaug sirgt, kada Jau
nimo Centro praplėtimo
statybos vajus dar neuž
baigtas. Reikia dar pini
gų, oi reikia...
Darių Lapinską, nau
jai Kultūros Fondo suor.
ganizuotos dramos studi
jos direktorių paklau
siu apie studijos darbus.
— Pamokas pradėjo
me. Užsirašė net dvi
dešimt penki. Visi jau
ni. Dalį jų čia aplink ma
tai. Mat jau veikalą pa
sirinkom ir repeticijas
pradėjom.
— O ką gi statote?
— susidomiu.
— Anatolijaus Kai
rio "Curriculum vitae".
— Taip ir maniau: su
organizavo Anatolijus
Kairys teatrą savo vei
kalams statyti... — nu
moja ranka besiklausęs
pokalbio prašalietis.
— Nenusimink! Pažiū
rėsim ką kalbėsi, kada
pastatymą pamatysi...
O dabar — kalbos ne
trūksta... Apie "Kovoto
jus" ir apie "Marą", o
daugiausia — apie jų kri
tiką... Nelengva tų kri
tikų duona... Jie, turbūt,
visą gyvenimą vien žaksi: tiek apie juos kalba...
tiek juos koneveikia.

nai nepriklausomybės.
Rūgs. 25 d. pasklido ži
nios, kad vokiečiai siūlo
Lietuvai karalium kaizeriuką Joachimą, bet
tie gandai mūsų tarpe ne
rado pritarimo.
Einant iš Lietuvos pra
šymams šelpti karo nu
kentėjusius, Brooklyno
lietuvaičių
komitetas
surinko ir per Amerikos
Raudonąjį Kryžių pasiun
tė lietuviams karo pabė
gėliams Rusijoje 19 dė
žių rūbų.
(Bus daugiau)

•••

Atsimenat "Gražiną"?
Gal ne vienas matėte te
levizijoje Bell Telephone Hour programą,
kurioje neseniai buvo ro
dytas montažas iš Chica
gos muzikinio gyvenimo.
Gal ne vienas nekantriai
laukėte: kada gi pagaliau
pasirodys Chicagos Lie
tuvių Operos choras su
"Gražinos"
ištrauko
mis... Ir pasirodė. Prieš
patį programos galą, pa
čioje geriausioje jos vie
toje. Lilija Šukytė, Sta
sys Baras, Algirdas Bra
zis.
Taigi. Tas kelias minu
tes studijos filmininkai
bene šešias valandas ši
toje pat va salėje filma
vo. Užsirakinėję duris ir
langus užsidangstę jie
vargino mūsų solistus vi
są šeštadienį. Mūsų auk
saburniams solistams
besiskardenant ne kartą
prožektorių šviesos kry
po į va šituos istorinius
dail. Adomo Varno pa
veikslus
puošiančius
salės sienas.
Geras buvo montažas.
Taip ir Chicagos dien
raščių kritikai sakė. Ge
resnis negu sekančią die ną rodytas "Tribute to
Illinois, "su daugybe di
delio vardo aktorių ir
menininkų.
Dabar choro valdybos
pirmininkas Vilius Juš
ka vėl apie "Gražiną" kal
ba. Ją, koncertine forma
statys New Yorke šį pa
vasarį... Bent į vieną
galą kelionę reikės pa
tiems apsimokėti... Ar
moterys važiuos tauti
niais rūbais ar ilgom
sukniom?...
Ponia S.
Džiugienė išsiaiškins. O
kaip vyrai?...
— Reikia sudaryti va
žiuojančiųjų
sąrašus.
Yra naujų narių, kurie
"Gražinos" nemoka, o
yra mokančių, kurie da
bar chore nedainuoja...
— aiškina Vladas Stro
pu. — Beje! Sekantį
penktadienį įMarijos mo
kyklą jau atveš "Fidelio"
operai rūbus. Kurie no
rės galės savo pasiimt
dar prieš repeticiją. Aš
ten būsiu jau nuo septin
tos.
Einamieji
reikalai.
Jie keičiasi kaleidosko
piškai. Dar reikia mece
natų. Jais pasidaro visi,
kurie aukoja operai ne
mažiau Šimto dolerių...
Reikia ir rėmėjų, auko
jančių mažiau negu šim
tą... Mecenatai gauna du
bilietus veltui... už šim
tą...
Tada vėl pasigirsta

pianino akordai. Šį kar
tą choras turtingesnis: į
jį įsijungia moterys. —
Viens, du, trys, — sako
Alfonsas Gečas ir duoda
ranka signalą... Dabar
kaliniai žymiai linksmes
ni. Jie išsilaisvinę iš ka
lėjimo... Jie maišosi mi
nioje, gal ieškodami žmo
nų, dukterų, mylimųjų.
Viskas gerai, kas gerai
baigiasi. Nė vieno nesu
žeidė, nė vieno nenuga
labijo. Tik chormeiste
rio nuolatinės pataisos
ir pastabos laiks nuo lai'
ko nutraukia iš laisvų
krūtinių
besiveržian
čią dainą:
Štai spinduliai, štai
aukso rytas,
Mirties angoj aušra
nušvito Jau nebegrįš naktis
juoda!

A. Pavėjis
GREIT SUSIDĖVI...
Vienas kaunietis parašė
laišką TIESOS redakcijai
Vilniuje:
"Ne taip seniai Kaune
buvo atidaryta viena pui
kiausių senamiesčio valgyk
lų 'Šatrija’. Grožėjomės jos
interjeru, ragavome ska
nius, įvairius valgius. Pra
ėjo nedaug laiko, o ant jos
sienų nugulė storas dulkių
sluoksnis, patiekalų sąra
šas sutrumpėjo ir patarna
vimo kultūra pablogėjo”.
Redakcija pridėjo, kad
greito susidėvėjimo proce
sas būdingas ne tik "Šatri
jos” valgyklai, o daugeliui
v i s u o m eninio maitinimo
įstaigų :
"žiūrėk”, — sako, — "ati
darė naują restoraną ar ka
vinę — viskas blizga, nuo
kruopščiai išdailintų sienų,
baldų iki specialių, firminių
indų. Praeina metai, dau
giau — pamažu dingsta
užuolaidos nuo langų, gėlės,
firminiai indai, jau nekal
bant apie sutrumpėjusį val
gių sąrašą. Kartu su uni
formomis išnyksta ir šyp
sena nuo padavėjų veidų,
mandagūs žodžiai. Restora
nas ar valgykla tampa eili
ne užeiga, kartais pilna gir
tuokliaujančių. Jau negal
vojama nei apie savo mar
kę, nei apie firmą”... (E)

AR GIRDĖJAI, KAD —,
... Vienas Sov. S-gos dip
lomatas, pasireiškus nesu
tarimams su Rumunijos de
legacija Budapešte ir Sofi
joje, pasakė, jog Rumunija
esanti pakeliui į atsiriboji
mą nuo Rytų bloko. "Anks
čiau ar vėliau Rumuniją
paseks kitos to bloko vals
tybės. Ir nėra kitos išeities.
N a c i o n a lizmas pasirodė
esąs tvirtesniu už tarptau
tinį komunizmą".
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PIANISTAS ANDRIUS KUPREVIČIUS

NAUJOSE PAREIGOSE

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
PAGERBTAS
JUOZAS
STEMPUŽIS
Cuyahogos apskrities
kontrolieriaus įstaigoje
tarnaująs Juozas Stem
pužis, kovo 11 d. už atsižymėjimą tarnyboje bu
vo pagerbtas specialiu
diplomu ir apskrities
kontrolieriaus Ralph J,
Perk raštu, kuriame ra
šoma:
"Nors jūsų skyriuje
tėra tik trylika tarnau
tojų, bet jūsų vadovau
jamo skyriaus papildo
mai išieškotoji mokes
čių suma viršija visoAs'
•meninių Mokesčių ope
racinį biudžetą. Jūsų
kaip Revizijos skyriaus
vedėjo išskirtinis pavyz
dys neturi panašaus pre
cedento ne tik šioje aps
krityje, bet ir visose ki
tose Ohio valstybės aps
krityse, ir todėl aš reiš
kiu jums nuoširdų pa
sveikinimą ir pagyrimą
už jūsų kaip Apskrities
Kontrolieriaus padėjėjo
nepaprastai aukštą pa
reigų ir atsakomybės
supratimą.
Nežiūrint jūsų dauge
lio metų atsidavusios tar
nybos šios apskrities
žmonėms, jūs taip pat
skiriate daug savo laiko
lietuvių bendruomenei ir
jungtinėmis pastango
mis padėjote išlaikyti ir
puoselėti
lietuviškąją
kultūrą ir papročius
Amerikoje. Visi lietu
vių kilmės amerikiečiai

• Pianistas Andrius Kup
revičius paskirtas Music
School Settlement piano de
partamento vedėju, o Mar
celine Hawk ir Margarita
Jolles padėjėjomis.
A. Kuprevičius, mūsų iš
kilusis pianistas, jau ilges

nį laiką dėstė toje muzikos
mokykloje. Į tą atsakingą
postą jis šiomis dienomis
buvo paskirtas visiems tos
mokyklos patikėt i n i a m s
(trustees) pritarus ir buv.
vedėjui Theodore Lettwin
rekomendavus.

šių mūsų visų pastangų.
Pagaliau, Kaziuko mugė
suteikia jaunimui galimybę
prisidėti savo jėgomis prie
organizacijos veiklai reika
lingų lėšų telkimo ir tuo bū
du skatina atsakingumo
jausmą ir supratimą, kad
negalime būti našta kitiems,
bet turime patys sau rei
kiamus pinigus užsidirbti.
Kaziuko mugės darbai ei
na prie pabaigos. Jau išsiū
ti albumai ir takeliai lietu
viškais raštais iškaišyti;
rymo lentynose jūrų skautų
drožinėtos puošnios koply
tėlės ir prie iškeltų trispal
vių staugia vilkai geležiniai.
Clevelando skautija kvie
čia visus į kovo 24 dieną
(sekmadienį), šv. Jurgio
parapijos salėje įvykstan
čią Kaziuko mugę. Mugė
prasidės tuojau po sumos ir
tęsis iki 2:30 p. p.; tuoj po
to įvyks trumpa baigiamoji
mugės programa.
Skautės ir skautai nuo
širdžiai prašo visus pas sa
ve į svečius. Tikime, kad
visi Clevelando lietuviai
mugę ne tik aplankys, bet
ir visus darbelius nupirks.
Kovo 24 dieną visi keliai
veda į Kaziuko mugę; veda
ten, kur Jūsų laukia NE
RINGA — PILĖNAI —
KLAIPĖDA.
• M. Balys, LB Clevelan
do II apyl. pirmininkas, pra
šo pranešti, kad jo ir kitų
valdybos narių pasirašytas
nutarimas, atspausdi n t a s
Dirvoje kovo 8 d., nebuvo
skirtas spaudai ir į Dirvą
pateko be jo žinios.

• Pik. Kazimieras Augu
lis, sulaukęs 71 m. amžiaus,
mirė Clevelande kovo 13 d.
Kovo 15 d. vakare įvyko
Š. m. kovo 24 dieną Cle 1 i e t u v iškosios skautybės atsisveikinimas su velioniu
velando lietuviška skautiš į k ū rimo penkiasdešimtuo D. Jakubs & Son laidotuvių
koplyčioje, Edna Avė.
ka šeima rengia savo meti sius metus.
Palaidotas kovo 16 d. at
nę darbo šventę — Kaziuko
Kaziuko mugė šiandieną
mugę. Rengia ją dviejų turi trejopą paskirtį ir laikius gedulingas mišias
aukso jubiliejų ženkle, mi prasmę. Ji suburia organi Šv. Jurgio parapijos bažny
nint Lietuvos atgimimo ir zacijos narius bendroms pa čioje.
stangoms ir bendram dar
bui.
PARENGIMAI Į
Antra, Kaziuko mugė yra
vienas
iš
tų
lietuviškų
pa

turėtų teisėtai didžiuo
CLEVELANDE^
tis jūsų pasiekimais vie - rengimų, kuriame dalyvau
ja
tikrai
nemažai
jaunimo.
šoje tarnyboje”.
Kadangi jaunimas šiame
KOVO 24 D. Kaziuko Mugė.
parengime mato lietuviškos
veiklos atspindį ir pats šio
BALANDŽIO 20 D. Vysk.
veikimo mokosi, yra svar
M. Valančiaus Lit. Mokyklos
bu, kad mugė savo išvaizda metinis balius.
ir turiniu dvelktų grožiu ir
kūrybingumu, tuo stiprin
BALANDŽIO 27 D. Adv. A.
dama supratimą, kad ir lie dio pagerbimo akademija. Ren
tuviškas darbas yra vertas gia ALT S-gos skyrius. Pra
pačių geriausių ir didžiau- džia 7 v. v.

KVIEČIA Į KAZIUKO MU6|
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BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Putnamesta
tyba i paremti.

• Ukmergės gimnazijos
50 metų sukaktis. Nuo jos
įsteigimo šių metų balan
GEGUŽĖS 25 D. Vysk. M. džio 8 d. sueina 50 metų.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks Ukmergės gimnazija Lietu
lo metų pabaiga ir Aukuro an vos švietimo srityje yra at
likusi didelį uždavinį. Jos
samblio koncertas.
sukakties
proga susidaręs
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinle, iniciatorių ketvertukas no
rėtų bent spaudoje atžymė
rių ir Architektu Sąjungos su
ti šį istorinį įvykį. Iniciato
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.
riai dėl to kreipiasi į visus
laisvame pasaulyje gyve
BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
nančius buvusius Ukmergės
vė rengia gegužinę p. Visockio
gimnazijos mokytojus bei
sode.
mokinius ir prašo artimiau
RUGPIDČIO 11 D. — Ameri
siu laiku aprašyti prisime
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
namus faktus ar pergyven
gužinė šv. Juozapo parke.
tus epizodus iš gimnazijos
laikų ir paskelbti jiems pri
RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
einamoje spaudoje ar para
giamas jaunųjų talentų vaka
šytus savo atsiminimus pa
ras.
siųsti Pr. Pauliukoniui, 95
Harrison St., Worcester,
SPALIO 5 D. Grandinėlės
Mass. 01604.
koncertas Slovėnų salėje.
Kun. Stasys Yla
SPALIO 19 D. — Lithuanian
Dr. Juozas Jakštas
Village metinis koncertas - ba
Dr. Jonas Puzinas
lius.
Pr. Pauliukonis
LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė Clevelando sk. rengia Ka
riuomenės Šventės minėjimą.

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose.
Taip pat imame namus
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.
J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne
Real Estate
KE 1-4080 — namai,
MU 1-6100

• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone,
virš Superior Saving banko
patalpų. Teirautis telefonu:
431-2497.
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531-2211.
• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

Skaityk ir platink
DIRVA

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir
•į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN STREET — Ridgewood,

n. y.

11237

Tik per Angliją... Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems
Lietuvoje.
Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus,
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga
dėl 4 suknelių, 3 Vi jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3 Vi jardo, vilnonės
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
į kojinių.

Juozas Stempužis (kairėje) priima atsižymėjimo diplomą iš
Cuyahogos apskrities kontrolieriaus Ralph J. Perk.

' $75.00.

Lietuvių Skautų Sąjunga, minėdama 50 metų savo gyvenimo su
kakti, išleido jubiliejinius ženklelius, popierj ir vokus, bei prof.
Končiaus išdrožinėtus nuo 1 iki 132 numerio žiedus.
č. Kiliulio nuotrauka

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

j VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė
i medžiaga, 3 Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai,
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.

j $75.00.
Taip pat, į betkurį siuntinį galima pridėti žemiaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00,
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.Z

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

(Z. JURAS)

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

421 Hackney Rd., London, E. 2. SHO 8734.

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos
pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako
kas jam patinka. Taip pat, persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income Tax suma
žinimą, jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

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

• Giminių paieškomi šie
asmenys:
Vaitkūnas Izidorius, sū
nus Vinco ir Onos, iš Daglių. Gyveno Clevelande.
Paieško sesuo Cecilija
VaitkūnaitėBaušienė.
Vaitkūnas Izidorius gi
męs Lydos valse., kaimas
Gorgowdy - Radumwoj. Novvogrodzkie.
Žinantieji jų adresus ar
likimą, prašomi atsiliepti:
Boleslaw L. Linga, 58
Barry Road, Worcester,
Mass. 01609.
(32-33)

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Toronto Lietuviu Kre gijos suvažiavime New Yor
dito Kooperatyvo "Para ke jis pirmininkauja ir da
mos” valdyba prisiuntė Dir ro pranešimą šiam reikalui
vai 50 dol. (Kanad.) auką skirtai sesijai.
"už nuveiktus darbus lietu
• Milda Baužienė, U. S.
vybės išlaikyme bei kultū Food and Drug Administra
rinėje srityje”.
cijos vyr. chemikė, balan
Dirva, remdama ne tik džio mėn. 1 d. skaitys pa
kultūrinius darbus, bet kar skaitą apie haliucinacijas
tu skatindama kooperatinę sukeliančius vaistus De
bei ūkinę lietuvių veiklą, troito analitinių chemikų
džiaugiasi ”Pąrame>s” lai draugijos susirinkime.
mėjimais, tos organizacijos
plėtote, dėkoja už ryškią
• Julius šermukšnis, JAV
paramą spaudai ir linki kariuomenės leitenantas ir
sėkmės ateities darbuose.
skautas vytis iš Worcesterio
(Mass.), kelis sykius su
• VLIK pirm. J. K. Va
liūnas, išvykęs ilgesnei ke žeistas prie Saigono, atosto
lionei po įvairius Azijos gų metu buvo nuskridęs į
kraštus, šiltai buvo priim Australiją. Mūsų Pastogė,
tas P. Korėjoje. Jo vizitą plačiau aprašydama šio mū
aprašęs The Korean Herald sų 22 m. kario viešnagę pas
kovo 6 d. laidoje pažymi, Australijos lietuvius, papa
kad J. K. Valiūną priėmė P. sakojo ir tokį įvykį:
Julius šermukšnis, pasie
Korėjos užsienio reikalų ir
kęs
Sydnėjų, susiskambino
viešosios informacijos misu
Jūrate
Reisgyte. Jos ad
nisteriai, o taip pat ir Ko
rėjos antikomunistinės ly resą gavo iš brolio JAV, ku
ris Jūratę susitiko per pa
gos vadovybė.
saulinį
jaunimo kongresą.
Laikraštis, aprašydamas
Lietuvos likimą bolševikams Julius irgi norėjo kongrese
ją okupavus, perdavė savo dalyvauti, bet negavo atos
skaitytojams viltis, kad togų iš kariuomenės.
Prieš susitinkant su lie
Lietuva tai pat susilauks
tuviais
Julius kažko tai pa
laisvės, kaip ir Korėja, ka
ro metu okupuota Japoni klausti užsuko į vieną vie
jos. Ta proga J. K. Valiū tą mieste. Pataikė į parla
nas pareiškė, jog lietuviai mento rūmus ir tiesiai ant
savo viltis remia korėjiečių vieno skubančio ministerio.
ryžtinga kova prieš komu Ministeris skubėjo į ma
lūnsparnį ir su savim pasi
nistinius okupantus.
kvietė svečią iš Vietnamo.
• Prof. Algirdas Avižie Julius sutiko ir apie valan
nis, dirbąs Kalifornijos uni dą paspoksojo į Sydnėjų iš
versitete Los Angeles mies viršaus ir dykai su ministe ir Jet Propulsion labora teriu.
Didžioji J. šermukšnio
torijoje, jau kuris laikas
atsižymi komputerių srity laiko dalis Sydnėjuje pra
je. Praeitais metais elek ėjo su lietuviškuoju jauni
tros inžinierių draugijos mu — prie vandenų, gamto
(IEEE) pirmoje kompute je, tarp keturių sienų ir vi
rių konferencijoje jis skai sur su lietuviška daina.
tė kelis gerai sutiktus pra Smagu jam buvo klausyti,
nešimus šia tema, o kovo kaip mes Australijoj kalba
mėnesį tarptautiniame drau me lietuviškai, net jam ne-

Mirus Lietuvoje brangiai motinai

ALEKSANDRAI KOŽEN1AUSKIENEI,
reiškiame širdingiausią užuojautą velionės duk
roms ONAI šIAUDIKIENEI, ELENAI SIDZL
KAUSKIENEI, ALEKSANDRAI BAČELIENEI
Brazilijoj ir jų šeimoms

Ona Milmantavičienė,
G. ir A. Diržiai

A. A.

JUOZUI

SODŽIUI

netikėtai mirus, žmonai FLORAI, vaikučiams ir
sesutei VALEI, siunčiame nuoširdžiausią užuo
jautą ir kartu liūdime su Jumis
Ada ir Jonas Musteikiai

New Yorko madą parodos, įvyksiančios kovo 24 d. 2 v. p.p. Le Cordon Bleu salėje, VVoodhavene, ren
gimo komitetas. Sėdi iš kairės: R. Kudžmienė,N. Ulėnienė, I. Dičpinigaitienė, A. Sabalienė, M. Varnie
nė, J. Kiaunienė, J. Vytuvienė, F. Ignaitienė, A. Kazickienė ir R. Alinskienė.

girdėtas dainas traukiam.
Bandė revanšuotis ir jis pa
dainuodamas ir mums ne
girdėtų dainų. Kai pritrū
ko, teisinosi, kad du lietu
viškus dainorėlius palikęs
Vietname.
• Adelaidėje aukštuosius
mokslus baigė: Antanas
Stepanas — mediciną, Eu
genijus Pocius — statybos
inžineriją ir Kristina Baškutė — fizioterapiją.

si, jog šiais sukaktuviniais
metais bus pasiekta į/fc mi
lijono dol. suma.
Vakarienės išlaidas pa
dengė Chicagos lietuviai
gydytojai. Stambesnesniais
įnašais atsižymėjo Chica
gos ALT skyriaus pirm. J.
Pakalka ir Vyt. Orentas
įnešę po 1000 dol.

• Prano Urbano, buv.
statybos rangovo Lietuvo
je 10 metų mirties sukak
čiai paminėti kovo 17 d. Tė
• J. Masilionis ir J. Ta vų Jėzuitų koplyčioje įvy
mulis yra vadovai mokyto ko pamaldos. Pamaldas, į
jų savaitės Dainavoje š. m. kurias atsilankė velionies
rugpjūčio 18-25 d.d. Pirma šeima, draugai ir pažįsta
sis rūpinasi programos, pra mieji, užprašė našlė Juzė
nešimų ir paskaitų reika Urbanienė.
lais. Jo adresas: J. Masilio
nis, 4632 So. Keating Avė.,
Chicago, III. 60632. Antra NEW YORK
sis — registracijos ir ūkio
• Chicagos Lietuvių Ope
reikalais. Jo adresas: J. Ta
ra
birželio 2 d. atvyksta į
mulis — 7031 So. Maplewood Avė., Chicago, Illinois New Yorką. Tai pirmas
kartas, kai šis iškiliausias
60629.
lietuvių dainos vienetas at
• Studentų Ateitininkų vyksta į rytinį pakraštį.
pavasario ideologiniai kur Operos kolektyvą sudaro
sai įvyks Dainavoje balan 110 asmenų. Drauge su
džio 27-28 d. ir rytų pakraš choristais atvyksta ir žy
tyje "Rota” latvių stovyk mieji mūsų menininkai: Da
lavietėje Catskill kalnuose na Stankaitytė, Stasys Ba
prie New Yorko balandžio ras, Jonas Vaznelis ir Al
20-21 d. Sutikusių paskaiti girdas Brazis. Chorą ir so
ninkų tarpe yra kun. Anta listus palydės 50 asmenų
nas Paškus, dr. Antanas simfoninis orkestras. Visam
Sužiedėlis, dr. Romualdas kolektyvui diriguos muz.
Kriaučiūnas ir dr. Vytautas Aleksandras Kučiūnas. Pro
Vardys.
gramoje bus koncertinėje
Kursantai turėtų prisi formoje ištraukos iš Kar
statyti SAS pirmininkui navičiaus operos "Gražina”.
Vaidevučiui Valaičiui, 6641 Šis nepaprastas koncertas
So. Maplewood, Chicago, III. įvyks Brooklyno kolegijos
50629, telefonas 312 — GR Walt Whitman salėje, kuri
gali sutalpinti 3000 asme
3-8282.
Iš visų kursantų bus rei nų. Operą į New Yorką pa
kalaujamas aktyvus dalyva kvietė "Laisvės žiburys”.
vimas kursų programoje,
• Inž. Algis Kazlauskas
diskusijose, simpoziumuose
ir t.t. Kursų kaina 20 dol. iš Australijos lankosi JAV.
Šiuo metu svečiuojasi pas
asmeniui.
A. ir E. Jurgėlus Brooklyne, N. Y. Vėliau vyksta į
CHICAGO
Chicagą, kur jis bandys įsi
kurti nuolatiniam apsigy
• Solistė Daiva Mongir- venimui.
daitė, sopranas, gražiai pa
sirodžiusi Chicagos Liet.
Operos statytose "Travia TORONTO
ta” ir "Gražina” operose,
• Lietuvių Tautinės Są
šiais metais, statomoje "Fi
delio” operoje dainuos Mar- jungos metiniame susirin
celinos partiją.
(Sk.) kime. kuris įvyks Lietuvių
Namuose kovo 31 d., 3 vai.
• Lietuviškų margučių p. p., kiek plačiau yra nu
dažymas ir dekoravimas matyta padiskutuoti mūsų
bus rodomas šeštadienį, ko išeivijos bendradarbiavimo
vo 30 d. nuo 1 iki 3 vai. p. su kraštu galimumus. Te
p. Balzeko kult, muziejaus ma šiuo metu yra tikrai ak
tuali ir, reikia manyt, susi
patalpose.
Instruktuos p. Ursula lauks gyvo susidomėjimo.
Astra iš Grand Rapids,
• Lietuvių Namų dalinin
Mich.
kų
metinis susirinkimas
Reikia atsinešti kiaušinių
ir mažus, aštrius peiliukus. yra šaukiamas savose pa
talpose kovo 24 d. (sekma
• Lietuvių Fondo narių, dienį), 2 vai. 30 min. p. p.
tarybos ir valdybos narių Jame be įvairių pranešimų
vakarienė Chicagoje, Kiltys ir diskusijų, bus renkama
restorane, sutelkė L. Fon valdyba, revizijos komisija
dui papildomai 14,000 dol.
ir aptariami kiti aktualūs
Vakarienėje dalyvavę L. reikalai.
Fondo vadovai, svečiai ir
• Lietuvių Namų valdyba
rėmėjai pasikeitė sveikini
mais ir linkėjimais, ženklais pastarajame savo jiosėdyje
ir gėlėmis, kartu tikėdamie kiek smulkiau aptarė ruo

šiamo šių metų balandžio
27 d. baliaus-pasilinksmini-

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
_____________
mo reikalus. Tam tikslui re
zervuojamos visos turimos
patalpos, šokiams jau iš
anksto užsitikrinta turėti
geras orkestras. Kaip išim
tis, veiks su tvirtomis ir
pastoviomis Lietuvių Namų
kainomis turtingas bufetas.
Prie to viso pramatoma dar
ir kitos įvairenybės.

Toronto skaučių ir skautų suruoštoji Kaziuko mugė gražiai pavy
ko ir davė nemažai pelno. Gal tai pirmas atsitikimas, kuris vertas
pagyrimo, mugę buvo pavesta atidaryti jaunai skautei L, Benetytei,
kuri, perkirpusi juostą skaučių ir skautų vardu pakvietė visus sve
čiuotis mugėje. Dešinėje stovi Šatrijos tunto tuntininkė Gvildienė.

Grupė jūrų skaučių prie savo stalo.

Laimutės nuotraukos

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
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
Pr. Aiženas _ MARTYNAS JANKUS ................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(angliškų 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
Dambriūnas. Klimas, Schmalstieg —
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN ................................................ $7.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais
$3.00
kietais viršeliais
$3.75
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

